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RESUMO 

 

Estuda a contribuição da Arteterapia na clínica individual. Pesquisa feita por meio de 
um estudo de caso que teve como sujeito uma idosa de 71 anos que não aceitava a 
velhice, além de outros problemas de saúde. O processo arteterapêutico aconteceu 
em quinze encontros que tiveram início na residência da mesma e posteriormente 
passaram a ser feitos no espaço de atendimento do Instituto Fênix. Conta com 
registros fotográficos das produções executadas pela paciente, com relatos pessoais 
da mesma e também com as análises do arteterapeuta. Possibilita a percepção de 
como a Arteterapia é importante para o autoconhecimento e o processo de 
individuação. Os resultados foram positivos para questionamentos sobre a 
abordagem clínica da Arteterapia. Todas as reflexões e a prática aqui empregadas 
são embasadas no referencial teórico da Arteterapia. 
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ABSTRACT 

 

Study the contribution of Art Therapy on individual clinic. The research was done as 
a case study, that had as subject a 71 years old elderly, that did not accepted her 
age, besides other health problems. The Art Therapeutic process occurred in fifteen 
meeting, that first happened at her residence, but posteriorly took place at Instituto 
Fênix treatment place. Account with photographs records of the patient work, and her 
personal reports, and also the Art Therapy analysis. Enables the perception of how 
important is Art Therapy for self-knowledge and for individualization process. All 
reflections and practice employed here are grounded in Art Therapy theoretical 
referential. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano sempre usou a arte como forma de expressão. A Arteterapia lança 

mão das linguagens expressivas para que o indivíduo possa expressar seus 

sentimentos, até mesmo aqueles guardados no inconsciente, que vem à tona 

quando necessário. 

Quando comecei a Especialização em Arteterapia, li sobre diversos trabalhos 

arteterapêuticos dirigidos aos mais variados grupos (mulheres, crianças, famílias, 

dependentes químicos e outros). Porém, no meu íntimo, surgia um questionamento: 

como funciona a Arteterapia num processo terapêutico individual? Portanto a ideia 

de fazer esse estudo de caso nasceu dessa minha necessidade de saber como seria 

o processo arteterapêutico na clínica individual. 

A Arteterapia, até então, era algo novo para mim. Minha formação é em Educação 

Artística e o meu conhecimento na área da psicologia era bem básico. O curso de 

Especialização em Arteterapia foi um grande aprendizado em todos os sentidos, foi 

um crescimento pessoal e uma redescoberta de mim mesmo. Meus 

questionamentos eram muitos: será que darei conta de fazer atendimentos 

arteterapêuticos com o que aprendi durante o curso? E a Arteterapia realmente 

poderá contribuir para o autoconhecimento e mudanças de atitudes da pessoa que 

atenderei? A partir desses questionamentos comecei a fazer o estudo de caso, que 

também foi um estágio supervisionado. 

O estudo de caso foi feito com Penha (nome fictício), uma idosa de 71 anos que 

passava por uma fase difícil da sua vida, estava em tratamento para depressão, não 

aceitava a velhice e não tinha perspectivas para o seu futuro. Eu já a conhecia há 

algum tempo e propus o trabalho arteterapêutico, que ela aceitou de imediato. 

Foram quinze encontros que se estenderam por quase sete meses, tiveram algumas 

sessões desmarcadas, impasses por parte de Penha. Houve momentos de angústia 

por minha parte, pois pensei que Penha não daria continuidade ao processo 

arteterapêutico. Mas foi um grande aprendizado para nós duas e com resultados 

positivos. 
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Abordarei aqui assuntos referentes à Arteterapia e ao Estudo de Caso. Num primeiro 

momento escrevo sobre a arte como forma de expressão, pois o ser humano 

sempre a utilizou para expressar seus sentimentos e anseios. Mesmo antes da 

escrita, os homens das cavernas se expressavam pela arte. Faço um breve histórico 

da Arteterapia e falo sobre as linguagens expressivas e seu uso na Arteterapia. Tem 

o referencial teórico da Psicologia Analítica, da Gestalt-terapia, das Terapias 

Corporais e outros. A Psicologia Analítica, com toda a sua questão simbólica, me 

ajudou a compreender situações que surgiram durante os atendimentos. A Gestalt-

terapia foi fundamental para o processo arteterapêutico de Penha, pois precisei 

trazê-la constantemente para o aqui e agora. 

Penha é idosa e apresentava algumas questões de saúde como depressão, 

fibromialgia e síndrome do pânico. Daí a necessidade de abordar essas questões no 

meu estudo. Falo sobre a depressão na terceira idade, fibromialgia e síndrome do 

pânico e abordo também a questão do envelhecimento na sociedade atual. 

No Estudo de Caso, relato cada encontro que tivemos e as minhas considerações e 

percepções acerca das demandas que surgiram. 

Em seguida, coloco as minhas considerações finais e tudo que pude perceber e 

aprender durante o processo arteterapêutico com Penha. 

Foi realmente um grande aprendizado e crescimento para mim. Consegui sanar 

todas as minhas dúvidas em relação ao atendimento arteterapêutico individual e 

pude acompanhar o desenvolvimento de Penha rumo ao autoconhecimento e ao seu 

processo de individuação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 A ARTE COMO FORMA DE EXPRESSÃO 

 

Ao longo da história, o homem sempre utilizou a arte como uma forma de expressar 

seus sentimentos diante da vida e mostrar sua visão do momento histórico em que 

vive. “Certamente, uma das razões pelas quais o homem cria é um impulso 

irresistível de curar a si próprio e ao seu meio ambiente, de uma forma ideal”. 

(JANSON, 1987, p.06) 

O homem da Pré-História lançava mão da produção artística para produzir seus 

utensílios e para representar seu cotidiano em pinturas nas paredes das cavernas. 

Já nesse período, eles expressavam seus sentimentos e anseios através de suas 

pinturas. A Pré-História foi o período antes da escrita, a História começa com a 

escrita. Segundo Proença: 

“[...] essa arte era realizada por caçadores, e que fazia parte de um 
processo de magia por meio do qual se procurava interferir na captura de 
animais. [...] Acreditava que poderia matar o animal verdadeiro desde 
que o representasse ferido mortalmente num desenho.” (1994, p.11). 

Existem registros de que a arte foi usada na Grécia, no século 5 a.C., como um 

recurso terapêutico para promoção, manutenção e recuperação da saúde na cidade 

de Epidauro, centro de cura dedicado a Asclépio, Deus da Medicina e da Cura na 

mitologia greco-romana. Em Epidauro, durante o dia, os enfermos assistiam 

representações teatrais e musicais e faziam produções artísticas e, à noite, se 

recolhiam nas incubadoras onde dormiam e, em sonhos, recebiam indicações das 

divindades para o tratamento e cura de seus males.  Os gregos acreditavam que no 

ato de se entregar às atividades artísticas, seja assistindo a uma peça teatral ou 

participando do fazer artístico, esses enfermos já entravam num processo de cura, 

pois estavam deixando de lado todas as preocupações e deixando fluir sua energia 

vital. 
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A arte é um meio de expressão e de comunicação do ser humano, onde ele coloca 

toda a sua essência no ato da criação. Sendo assim, é algo pessoal e único que 

expressa a linguagem do inconsciente, transformando em imagens seus conteúdos 

mais internos e profundos. 

“A obra de arte é a concretização simbólica da vida psíquica, uma forma 
encontrada pelo homem de atinar com as sensações e percepções frente à 
realidade que o impressiona e gera sensações conflituosas. O criar e o 
produto da criação podem se tornar o porta-voz desse ensaio de resolução 
de conflitos. Na interação com o meio ambiente, o homem o transforma e se 
transforma.” (ANDRADE, 2000, p.33). 

Quando falo em arte como expressão do inconsciente, estou utilizando a palavra 

“arte” no seu sentido mais amplo, sem a preocupação com a estética e movimentos 

artísticos, mas como sendo um produto das livres expressões: pintura, desenho, 

teatro, escultura, dança, música, e tantas outras. 

Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, na década de 1920 já 

utilizava a livre expressão como parte do processo terapêutico, pois para ele o 

indivíduo expressa seu inconsciente simbolicamente através da arte. Andrade (2000, 

p. 52) diz que Jung “[...] começou a usar técnicas de desenhos livres para facilitar a 

interação verbal com o paciente”, pois acreditava que o indivíduo é capaz de 

organizar seu caos interior utilizando a livre expressão. E a Arteterapia baseia-se 

nessa premissa para acessar os códigos internos do paciente, facilitando, assim, o 

autoconhecimento. 

Atualmente, através da Arteterapia, utiliza-se a livre expressão como forma de 

promoção e prevenção da saúde não só em Ateliers Arteterapêuticos, como também 

em clínicas, hospitais e instituições da área da saúde. 

Exemplo disso é o projeto “A arte na medicina às vezes cura, de vez em quando 

alivia, mas sempre consola”, que funciona na Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade de Pernambuco (UPE) e foi idealizado pelo médico e professor Paulo 

Barreto Campello, que é o seu coordenador. Esse projeto existe há dezesseis anos 

e tem como finalidade promover a humanização na área de saúde e contribuir com o 

processo terapêutico, que teve, como uma receita médica, a arte como remédio 

prescrito. 
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Vivemos numa época em que a vida é corrida e para darmos conta das obrigações 

diárias, do trabalho e da família, muitas vezes nos esquecemos de nós mesmos, não 

temos tempo para refletir sobre quem somos verdadeiramente. Com isto, o homem 

está perdendo a sua essência, a sua vida em comunidade e a saúde. Precisa haver 

o resgate de si mesmo e esse resgate pode vir através do autoconhecimento. A 

Arteterapia ajuda nesse resgate do ser humano, a partir do momento que permite 

uma introspecção em seu mundo interior. 

 

 

2.2 UM BREVE HISTÓRICO DA ARTETERAPIA 

 

Arteterapia é um processo terapêutico no qual se utilizam atividades expressivas, 

tais como música, dança, pintura, modelagem, contos e outras para dar um 

mergulho no inconsciente e ir ao encontro com si mesmo.  

Segundo a Associação Americana de Arteterapia (AATA), Arteterapia é o uso 

terapêutico da atividade artística no contexto de uma relação profissional por 

pessoas que experienciam doenças, traumas ou dificuldades na vida, assim como 

por pessoas que buscam o desenvolvimento pessoal. 

O homem já desenhava antes de escrever. Transmitia suas ideias e desejos através 

de desenhos nas paredes das cavernas no período pré-histórico. A expressão 

artística sempre funcionou como uma função estruturante da consciência. Quando 

ficamos somente no verbal, não conseguimos expressar e transmitir todos os 

conteúdos internos. A expressão artística funciona como uma ponte entre o 

consciente e o inconsciente, traduzindo em imagens e formas sentimentos que 

muitas vezes não conseguimos verbalizar. Essas imagens que o inconsciente revela 

têm valor simbólico. 

O símbolo anuncia um novo plano de consciência, que não o da 
evidência racional; é a chave de um mistério, o único meio de se dizer 
aquilo que não pode ser apreendido de outra forma; ele jamais é 
explicado de modo definitivo e deve sempre ser decifrado de novo 
(CHEVALIER, 2009, p.XVI). 
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Para Jung, a criatividade tem função estruturante do pensamento. Na década de 

1920, Jung começou a usar a livre expressão como parte do tratamento de seus 

clientes, pedindo que fizessem desenhos que representassem as imagens de 

sonhos ou seus conflitos interiores, facilitando, assim, a verbalização. Ao representar 

suas experiências interiores através de desenhos, o cliente desenvolve a 

verbalização ao falar a respeito de suas produções. 

A Arteterapia começou a surgir como forma de terapia após a segunda guerra 

mundial. Naquela época surgiam as terapias de grupo em função da demanda 

social. Margareth Naumburg, educadora norte-americana, foi a primeira a 

sistematizar a arteterapia, em 1941. Através de seu trabalho com arte educadora, 

ela percebeu que a arte ajudava os alunos em seus processos de desenvolvimento 

pessoal. A partir daí, ela sistematizou metodologias de trabalho nas áreas da 

psicoterapia e da pedagogia, dando ênfase na importância da expressão artística. 

No Brasil, os primeiros passos na arteterapia foram dados pelo psiquiatra Osório 

Cesar em 1923, quando começou a desenvolver estudos sobre a arte dos alienados 

do Hospital do Juquerí. . Ele criou a Escola Livre de Artes Plásticas do Juqueri, em 

Franco da Rocha, São Paulo. Segundo Andrade (2000), Osório Cesar acreditava 

que o fazer arte já propiciava a “cura por si”, por ser um veículo de acesso ao 

conhecimento do mundo interior. Seus pacientes usavam desenho, modelagem e 

artesanato para se expressarem de maneira espontânea.  

Outra pessoa que teve grande importância para a arteterapia no Brasil foi Nise da 

Silveira que, em 1946, criou a Seção de Terapêutica Ocupacional no Centro 

Psiquiátrico D. Pedro II, em Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. Em 1956 ela criou o 

Museu de Imagens do Inconsciente, onde são conservados e organizados os 

trabalhos de expressão feitos pelos pacientes do Centro Psiquiátrico. 

Maria Margarida Carvalho foi quem iniciou os trabalhos em arteterapia no Brasil. É 

filósofa por formação e professora do Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo. Em 1964 fez um curso de extensão universitária na PUC a respeito de 

trabalhos com arteterapia familiar, em Mariland, Estados Unidos, com Hana 

Kwiatkwska. Depois disso, passou a ministrar cursos breves de arteterapia e 

desenvolver trabalhos na área. 
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A partir daí, surgiram outros cursos de formação em Arteterapia no país e difundiu-

se o uso dos recursos expressivos no tratamento terapêutico. 

No estado do Espírito Santo, a Arteterapia foi introduzida e difundida pela 

arteterapeuta Glicia Manso Paganotto. Nos anos de 2001, 2002 e 2003 foram 

realizados workshops de Arteterapia na Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES) e em 2004 aconteceu o 6º Congresso Brasileiro de Arteterapia, também na 

UFES. Em agosto de 2001 foi criada a AARTES (Associação de Arteterapia do 

Espírito Santo), que é associada à UBAAT (União Brasileira das Associações de 

Arteterapia),  órgão que regulamenta e dita os parâmetros da profissão e credencia 

as associações de arteterapia. 

 

 

2.2.1  Quem é o Arteterapeuta 

 

Arteterapeuta é o profissional que lança mão da livre expressão no processo 

terapêutico para acessar os códigos internos da pessoa atendida, facilitando e 

induzindo-o ao autoconhecimento. A formação do Arteterapeuta é feita através de 

especialização e é aberta a pessoas com graduação em qualquer área. 

O Arteterapeuta “possui saberes sobre as funções da arte, sobre os processos 

psicológicos que estão na base do funcionamento criativo e uma teoria da estrutura 

simbólica.” (PAIN, 1996, p. 21). O arteterapeuta deve ter conhecimentos na área da 

arte, pois precisa conhecer as técnicas e materiais que propõe ao seu atendido. 

Deve saber quando e para que usar cada material. Precisa ter conhecimento das 

teorias psicológicas para ajudar a pessoa atendida na redescoberta de si mesmo. 

A função do arteterapeuta é auxiliar o indivíduo a explorar e conhecer seus 

sentimentos através do fazer artístico. Não cabe ao arteterapeuta interpretar ou 

explicar a expressão simbólica do trabalho de livre expressão do cliente, mas ajudá-

lo a descobrir e entender, a partir de reflexões, toda a simbologia contida nessas 

produções. Sendo assim, a função do arteterapeuta é a de um facilitador desse 
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processo de comunicação entre consciente e inconsciente, utilizando, no trabalho 

arteterapêutico, múltiplos materiais para adequar-se à produção de cada indivíduo. 

 

 

2.3 AS LINGUAGENS EXPRESSIVAS 

 

Na Arteterapia usam-se as linguagens expressivas para acessar os códigos internos 

de cada indivíduo. As diversas linguagens expressivas, tais como música, 

dramatização, pintura, expressão corporal, colagem, mosaico, desenho, modelagem, 

contos, construção, máscaras, entre outras, funcionam como uma forma de 

externalizar sentimentos e conflitos através de símbolos. Philippini diz que através 

dessas modalidades expressivas “[...] surgirão símbolos necessários para que cada 

indivíduo entre em contato com aspectos a serem compreendidos e transformados.” 

(2008, p.19) 

O arteterapeuta deve conhecer os materiais e saber quais os benefícios terapêuticos 

que eles podem oferecer em cada situação. 

Falarei aqui sobre algumas linguagens expressivas que utilizei no estudo de caso e 

como que elas atuaram no processo arteterapêutico que acompanhei. 

 

 

2.3.1 Música 

 

A música tem o poder de modificar o padrão emocional e vibracional do corpo 

humano, porém cada pessoa sente seus efeitos de maneira diferente uns dos 

outros. Na Arteterapia a música é, comumente, usada para estimular a reflexão e 

favorecer a expressão das emoções, além de ajudar no relaxamento. Na sessão 

arteterapêutica, a música deve ter função integradora entre a dinâmica utilizada e o 

indivíduo atendido. Por influenciar o estado psíquico e emocional das pessoas, a 
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música torna-se grande aliada em processos arteterapêuticos. No programa “A Arte 

na Medicina às vezes cura, de vez em quando alivia, mas sempre consola”, da UPE 

(Universidade de Pernambuco), foi criado o projeto “O Som da Vida” onde a música 

está presente durante todo o processo que antecede o pré-parto e, também, no 

berçário, para ajudar a relaxar mães e bebês. Para Kiyan “O trabalho terapêutico 

que inclui música pode levar a desdobramentos infindos.” (2009, p. 119). 

 

 

2.3.2 Desenho 

 

Jung utilizava a técnica de desenho livre para facilitar a interação verbal com seus 

pacientes. O desenho é uma das formas de materializar os símbolos que emergem 

no processo arteterapêutico. Em arteterapia podemos trabalhar o desenho de 

maneira livre bem como de maneira dirigida. No desenho livre, a pessoa expressa 

os sentimentos que vão surgindo, deixando fluir o que lhe vem na consciência no 

momento. No desenho dirigido, o arteterapeuta propõe o tema de acordo com a 

situação que emerge. O arteterapeuta não interpreta os desenhos da pessoa 

atendida, mas a estimula a falar sobre o que expressou no desenho, criando um 

diálogo entre a pessoa e o desenho. Philippini diz que no contexto arteterapêutico, 

“O desenho, dependendo da técnica e do material utilizado, propiciará a objetivação, 

a configuração e a delimitação da forma, como, por exemplo, quando utilizamos 

traçados com grafite ou hidrocor.” (2011, p. 25). 

 

 

2.3.3 Pintura 

 

A tinta, por ser um material fluido, faz com que as emoções e os sentimentos fluam 

mais facilmente. Quanto mais aguada a tinta for, maior será sua atuação na psique, 

fazendo com que as emoções fluam com mais facilidade. Segundo Philippini, “As 
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tintas, quanto mais líquidas forem, mais efetivamente nos permitirão recuperar ou 

restaurar experiências de fluidez espontânea, tão presentes e naturais em crianças 

pequenas”. (2011, p. 25). Há vários tipos de tinta, os mais usados em arteterapia 

são a guache, a aquarela, a acrílica e o nanquim. Tanto a aquarela como o nanquim 

são tintas mais fluidas e, por isso, exigem um controle maior por parte de quem as 

utiliza, mas são materiais que conferem mais leveza nos traços. Quando 

trabalhamos com pintura, automaticamente estamos usando cores que também 

traduzem o estado emocional de quem pinta. Para Bernardo, a pintura nos coloca 

“[...] em contato com os nossos sentimentos, ajudando a lavar mágoas antigas, 

tendo nesse sentido um efeito renovador, além de ser como um espelho onde a 

pessoa pode ver a sua alma refletida.” (2008, p. 108). 

 

 

2.3.4 Colagem 

 

Colar é unir uma coisa à outra. Em Arteterapia se usa a colagem para desenvolver o 

potencial criativo do indivíduo e unir o inconsciente à consciência através de 

símbolos. Podem-se usar vários materiais para fazer colagens como papéis, tecidos, 

sementes, vidros, cerâmicas e outros. Para Valladares (2004) a colagem “favorece a 

organização de estruturas pela junção e articulação de formas prontas”. 

Normalmente, o arteterapeuta deixa à disposição da pessoa atendida imagens já 

previamente recortadas para que ela escolha quais usará, facilitando, com isso, o 

processo da colagem. Com a colagem rompem-se as barreiras da criatividade, 

principalmente para aqueles que alegam que não sabem desenhar ou criar. 

 

 

2.3.5 Construção 

 

A construção em arteterapia pode ser feita com sucatas, pedaços de cerâmica 

quebrada ou qualquer outro material. A função da construção é dar formas 
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(materializar) a sentimentos e símbolos. Segundo Valladares (2001). “A construção 

proporciona, em síntese, a reprodução do conhecimento e a estruturação, 

constituição e reconstituição do nosso universo interior.” 

No atendimento de Penha, usei a técnica de construção para que ela fizesse uma 

moldura de espelho; os materiais utilizados foram cacos de cerâmica, papelão, 

tintas, contas coloridas e flores de tecido. 

 

 

2.3.6 Mandala 

 

“A mandala possui uma eficácia dupla: conservar a ordem psíquica, se ela já existe; 

restabelecê-la, se desapareceu.” (CHEVALIER, 2009, p. 586). 

Desenhar ou colorir mandalas é uma maneira de entrarmos em contato com nosso 

mundo interior de forma criativa. Ela ajuda a organizar o caos interno porque para 

fazê-las devemos nos concentrar em nós mesmos. Para Jung “[...] a mandala 

exprime o centro e é a expressão de todos os caminhos: é o caminho que conduz ao 

centro, à individuação.” (2006, p. 225). 

O ser humano é multifacetado, portanto seu universo interior pode ser acessado 

com qualquer linguagem expressiva. 

A função primordial da Arteterapia é a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças. 

A Arteterapia baseia-se, principalmente, nos referenciais teóricos da Psicologia 

Analítica (Jung) e da Gestalt-terapia (Perls) e nas Terapias Corporais. 

 

 

2.4 PSICOLOGIA ANALÍTICA 
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“Considero ’analítico‘ todo procedimento que se confronta com a existência do 

inconsciente.” (JUNG, 2000, p.269). 

Para Jung o homem deve ser compreendido e analisado na sua totalidade, não só a 

sua psique, mas também a sua vida em comunidade. 

O conceito básico da psicologia analítica é o processo de individuação. 

“Só descobrindo a alquimia compreendi claramente que o inconsciente é 
um processo e que as relações do ego com os conteúdos do 
inconsciente desencadeiam um desenvolvimento ou uma verdadeira 
metamorfose da psique. Nos casos individuais é possível seguir esse 
processo através de sonhos e fantasias. No mundo coletivo, tal processo 
se encontra inscrito nos diferentes sistemas religiosos e na 
transformação de seus símbolos. Mediante o estudo das evoluções 
individuais e coletivas, e mediante a compreensão da simbologia 
alquimista cheguei ao conceito básico de toda minha psicologia, o 
“processo de individuação.” (JUNG, 2006, p. 240)O processo de 
individuação é o autoconhecimento, é o tornar-se si mesmo. Nise da 
Silveira diz que o conceito junguiano de individuação é a “tendência 
instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas.” (1981, p.78). 

O processo de individuação é a realização da individualidade do ser contra o coletivo 

e tudo que é coletivo é padronizador. Até a primeira metade da vida (por volta dos 

45 anos), o homem vive no coletivo:, estuda, trabalha, constitui família. Nessa fase 

da vida, o processo de individuação é inconsciente, a pessoa segue o fluxo da vida. 

A partir da segunda metade da vida, o processo de individuação se torna consciente. 

Jung usa o termo individuação como sendo o “processo que gera um “individuum” 

psicológico, ou seja, uma unidade indivisível, um todo.” (2000, p. 269). 

No processo de individuação, o indivíduo precisa despir-se das falsas roupagens da 

persona. Como persona entende-se a maneira como uma pessoa se apresenta ao 

mundo, os vários papéis que desempenha na sua vida social e privada. Papéis 

esses que adequam a pessoa às situações do cotidiano, porém muitas vezes não 

correspondem ao seu modo autêntico de ser. A persona deve ser flexível e 

adequada às diferentes situações sociais, quando isso não acontece é porque se 

tornou uma persona doentia, encobrindo a verdadeira natureza da pessoa. Exemplo 

disso são pessoas que não conseguem desfazer-se de seu papel profissional nem 

em momentos com a família e amigos como, por exemplo, um general que se 

comporta como tal mesmo em momentos de lazer. 
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Um fator de grande importância no processo de individuação é o confrontar-se com 

a sombra. A sombra expressa os traços da personalidade que foram negados ou 

ignorados. Jung descreve a sombra como sendo uma parte inconsciente da 

personalidade e que representa qualidades e atributos desconhecidos ou pouco 

conhecidos do ego. “Quando uma pessoa tenta ver a sua sombra, ela fica 

consciente (e muitas vezes envergonhada) das tendências e impulsos que nega 

existirem em si mesma, mas que consegue ver perfeitamente nos outros [...]” 

(JUNG, 2008, p. 222). Na sombra podem estar guardadas coisas boas que não 

foram desenvolvidas. 

O conflito entre persona e sombra é o que dá origem à neurose (dissimulação dos 

sentimentos). A neurose é a omissão de si mesmo e surge quando os sentimentos 

são dissimulados. O material dissimulado é a sombra. Segundo o Dicionário Crítico 

de Análise Junguiana, a neurose é uma falha da capacidade natural da psique em 

exercer sua função compensatória. 

Para dar continuidade ao processo de individuação, é preciso também confrontar-se 

com a anima/animus. 

“Compreendi mais tarde que esta figuração feminina em mim 
correspondia a uma personificação típica ou arquetípica no inconsciente 
do homem, designei-a pelo termo de anima. À figura correspondente, no 
inconsciente da mulher, chamei animus.” (JUNG, 2006, p. 214). 

Portanto, anima são os aspectos femininos inconscientes do homem e animus são 

os atributos masculinos que a mulher tem dentro de si. 

Tanto a anima como o animus é passível de evolução e transformação. Silveira 

(1981) afirma que se o anima/animus for confrontado pelo ego, suas personificações 

desfazem-se e eles se tornam uma função psicológica importante. Função de 

relacionamento com o mundo interior intermediando consciente e inconsciente e 

função de relacionamento com o mundo exterior na qualidade de sentimento 

consciente aceito. 

Segundo Jung, a psique, que é a personalidade total, é formada pela consciência e 

pelo inconsciente. 
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A consciência representa uma pequena parte da psique e tem o ego como centro 

dela. O ego cumpre a função perceptiva da consciência e faz a mediação entre o 

inconsciente e a consciência. A consciência é o campo ordenador da psique.  

Jung diz que a consciência desenvolveu-se a partir da inconsciência originária, que 

o inconsciente é a mãe da consciência. “Havia funções e processos psíquicos bem 

antes de existir uma consciência do eu. O “pensar” existia antes do homem dizer “eu 

tenho consciência de que penso.” (JUNG, 2000, p. 261). 

O self, ou si mesmo, é o princípio unificador e ordenador da psique. É, ao mesmo 

tempo, o centro da psique e a sua totalidade. 

 

 

Figura 1 - Psique     Fonte – Von Franz, 2009, p.211 

 

“Chamamos o inconsciente de um “nada” e, no entanto ele é uma realidade in 

potentia: o pensamento que pensaremos, a ação que realizaremos e mesmo o 

destino de que amanhã nos lamentaremos já estão inconscientes no hoje.”(VON 

FRANZ, 2000, p. 259). 

O inconsciente, na psicologia analítica, compreende o inconsciente pessoal e o 

inconsciente coletivo. 

“Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é 
indubitavelmente pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal. 
Este porém repousa sobre uma camada mais profunda, que já não tem 
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origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Esta 
camada mais profunda é o que chamamos inconsciente coletivo. Eu 
optei pelo termo “coletivo” pelo fato de o inconsciente não ser de 
natureza individual, mas universal.” (JUNG, 2000, p.14). 

No inconsciente pessoal ficam armazenadas todas as experiências da vida de uma 

pessoa que não foram registradas pela consciência: as lembranças penosas, os 

conteúdos esquecidos ou reprimidos, as situações menosprezadas do dia a dia e as 

qualidades pessoais que não agradam. A linha que separa o inconsciente pessoal 

da consciência é tênue, portanto o consciente pode acessar o conteúdo inconsciente 

quando necessário. 

De acordo com Jung uma existência psíquica só pode ser reconhecida pela 

presença de conteúdos capazes de serem conscientizados. Os conteúdos do 

inconsciente pessoal são os complexos. 

Complexo (ou complexo afetivo) “é a imagem de uma determinada situação psíquica 

de forte carga emocional e, além disso, incompatível com as disposições ou atitude 

habitual da consciência”. (Jung, vol. VIII/2 - 2000, §201). 

Os complexos têm elevada autonomia, ou seja, a consciência não os controla 

plenamente, eles se comportam como se tivessem vida própria. Com esforço, pode-

se reprimir o complexo, mas não negar a sua existência, pois ele emergirá numa 

ocasião favorável. 

O inconsciente coletivo, por sua vez, não deve sua existência à experiência pessoal 

e os seus conteúdos nunca estiveram na consciência, sua existência é apenas 

hereditária. Ele corresponde à camada mais profunda da psique e é comum a todos 

os homens. Em seu centro encontra-se o self (si mesmo), que é o centro ordenador 

da psique. 

“Minha tese é a seguinte: à diferença da natureza pessoal da psique 
consciente, existe um segundo sistema psíquico, de caráter coletivo, não 
pessoal, ao lado do nosso consciente, que por sua vez é de natureza 
inteiramente pessoal e que – mesmo quando lhe acrescentamos como 
apêndice o inconsciente pessoal – consideramos a única psique passível 
de experiência. O inconsciente coletivo não se desenvolve 
individualmente, mas é herdado. Ele consiste de formas preexistentes, 
arquétipos, que só secundariamente podem tornar-se consciente, 
conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência.” (JUNG, 
2000, vol. IX/I, p. 54) 
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Os conteúdos do inconsciente coletivo são os arquétipos. Jung diz que o arquétipo 

“indica a existência de determinadas formas na psique que estão presentes em todo 

tempo e em todo lugar.” (2000, vol. IX/I, p. 53). Portanto, arquétipos são formas 

estruturantes comuns a toda a humanidade, são universais, todos herdam as 

mesmas imagens arquetípicas básicas. Essas imagens vão variar de acordo com a 

época e o contexto em que vive o indivíduo (como cultura e etnia). 

Silveira diz que “arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens 

similares, são formas instintivas de imaginar. São matrizes arcaicas onde 

configurações análogas ou semelhantes tomam forma.” (1981, p. 67) 

Os arquétipos contêm reações emocionais que os humanos tiveram durante 

milênios, são acervos psíquicos para situações específicas. Os arquétipos da 

personalidade são persona, anima e animus, sombra, ego e self (já citados 

anteriormente). E, ligado ao desenvolvimento, tem os arquétipos da grande mãe, do 

herói, do pai, da criança, do sábio, dentre outros. Os arquétipos são geradores de 

símbolos. Exemplo de situação arquetípica: quando a mulher tem filho, em qualquer 

parte do mundo, ela reage sempre da mesma maneira nos cuidados com o bebê. É 

algo que é passado inconscientemente desde os primórdios. Esse é o arquétipo da 

grande mãe e pode ser representado, psiquicamente, por vários símbolos, dentre 

eles uma caverna, uma gruta, nossa senhora. 

Segundo Jung, o inconsciente se expressa simbolicamente através de imagens e 

“uma palavra ou imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu 

significado manifesto e imediato.” (2008, p. 19). 

Na Psicologia Analítica, uma palavra, um nome ou um objeto pode ter valor 

simbólico quando trouxer à lembrança algo além de seu significado. O símbolo é 

dinâmico e pode ser percebido diferentemente por cada pessoa. Uma borboleta 

pode ter o valor simbólico de liberdade para uma pessoa e para outra pode 

representar a transformação e o recomeço. 

“O que chamamos de símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que 

pode ser familiar na nossa vida cotidiana, embora possua conotações especiais 

além de seu significado evidente e convencional.” (JUNG, 2008, p. 18). 
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Por possuírem aspecto inconsciente, os símbolos possibilitam o trânsito da energia 

psíquica entre o inconsciente e a consciência, funcionando como uma ponte entre os 

dois. “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.” (DINIZ, 2009, p. 29). 

Na psicologia analítica, os símbolos têm função mediadora entre inconsciente e 

consciência e são uma linguagem universal com riqueza de significados que não 

pode ser delimitado. 

A Arteterapia pode ajudar o indivíduo a decifrar seu mundo interno com o uso das 

linguagens expressivas. Tais linguagens possibilitam o inconsciente a manifestar-se 

através de símbolos contidos nas suas produções, porque é um momento de 

relaxamento e introspecção, onde o inconsciente pode fluir livremente. 

No trabalho arteterapêutico com Penha, sujeito da minha pesquisa, pude perceber 

como que a questão simbólica a ajudou a organizar seu mundo interno e trazer à 

tona todos os sentimentos que a incomodavam. A partir do momento que ela tomou 

conhecimento desses sentimentos incômodos, pôde compreendê-los e transformá-

los de maneira criativa. Todo esse processo de autoconhecimento foi feito a partir da 

“leitura” dos símbolos contidos nas suas produções expressivas (desenhos, pinturas, 

modelagens e outros). “Leitura” essa feita pela própria Penha, quando verbalizou 

sobre a sua obra simbólica. 

 

 

2.5 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 que seu 

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

Gestalt é uma palavra alemã sem tradução para o português, mas pode ser definida 

como forma, configuração, todo organizado, estrutura. 
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A Gestalt-terapia surgiu no início da década de 1950, a partir das reflexões do 

psicanalista Friederich Perls sobre a psicologia e a filosofia. Filosoficamente, a 

Gestalt-terapia baseia-se no Existencialismo e na Fenomenologia. A Filosofia 

Dialógica de Buber e o pensamento oriental, zen budismo, também influenciaram as 

ideias de Perls. 

Na década de 1950, surgiu o movimento humanista como uma reação à análise do 

comportamento do Behaviorismo e à Psicanálise de Freud. O humanismo filosófico 

busca conhecer o ser humano e seus sentimentos, vendo-o como um ser capaz de 

reflexões e de gerir a própria vida. Ribeiro diz que “O humanismo é uma teoria do 

homem; psicoterapia de base humanística é o homem criando a si mesmo, 

existindo, tomando posse de si e do mundo [...]” (1985, p.29). O movimento 

humanista teve grande influência da fenomenologia e do existencialismo. No 

existencialismo o homem é responsável por suas ações e por aquilo que é. A 

fenomenologia estuda o que está acontecendo agora, os fenômenos, o ser humano 

tem consciência do mundo que o cerca. 

Para Kiyan (2009) a Gestalt-terapia parece ter herdado do humanismo a fé no 

humano enquanto potência e transformação, procurando aperfeiçoar condições de 

existência a partir do que é dado. 

Na abordagem gestáltica o homem é visto como um todo; na sua relação consigo 

mesmo (mente e corpo) e com o meio em que vive. Perls (1997) fez da tomada de 

consciência o ponto central de sua abordagem. A partir do processo de 

conscientização, o indivíduo torna-se responsável por sua vida. Essa tomada de 

consciência é conhecida como awareness. 

A Gestalt-terapia baseia-se no aqui e agora (o presente), seu foco é fazer com que o 

indivíduo restaure o contato consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Apesar 

de se basear no aqui e agora, as experiências passadas têm sua importância a partir 

da maneira como afeta o presente. “[...] viver como se estivesse no passado ou no 

futuro, retira qualquer possibilidade de viver o único momento possível: o agora.” 

(KIYAN, 2009, p. 46). 

Ponto importante na abordagem gestáltica é a auto-regulação. Todo organismo tem 

um princípio de auto-regulação que é responsável pelo equilíbrio e adaptação, 
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também conhecido como homeostase. Para Perls (1997) a homeostase é o 

processo através do qual o organismo satisfaz suas necessidades. 

Em Gestalt-terapia é importante a prevalência do como sobre o porquê. Como é a 

maneira como o indivíduo se coloca perante o mundo e situações da vida. Refere-se 

ao presente, ao que está sendo feito agora, é a forma como o homem vive, é estar 

consciente de si. Porquê são as justificativas que esse indivíduo dá para suas 

atitudes. Refere-se ao passado e às memórias. 

Muitas vezes uma pessoa se vale de situações de seu passado para explicar porque 

age de tal maneira e está sempre dando desculpas para suas atitudes. Para a 

Gestalt-terapia é mais importante a forma como a pessoa se vale de suas 

lembranças para viver o presente, como ela age quando fala ou relembra de suas 

experiências passadas. O indivíduo que fica sempre remoendo o passado para 

justificar suas atitudes, não consegue viver plenamente o agora. 

“A terapia consiste, assim, em analisar a estrutura interna da experiência 
concreta, qualquer que seja o grau de contato desta; não tanto o que 
está sendo experienciado, relembrado, feito, dito, etc., mas a maneira 
como o que está sendo relembrado é relembrado, ou como o que é dito 
é dito, com que expressão facial, tom de voz, sintaxe, postura, afeto, 
omissão, consideração ou falta de consideração para com a outra 
pessoa, etc.” (PERLS, 1997, p. 46). 

Alguns conceitos da Gestalt-terapia: 

- Figura e fundo – Figura é a necessidade que emerge a todo o momento a fim de 

ser satisfeita. Fundo são todas as possibilidades de outras vivências. O fundo é o 

contexto de uma situação da qual se destaca uma figura, que é uma necessidade 

dominante. 

“Na luta pela sobrevivência, a necessidade mais importante torna-se 
figura e organiza o comportamento do indivíduo até que seja satisfeita, 
depois do que ela recua para o fundo (equilíbrio temporário) e dá lugar à 
próxima necessidade mais importante agora.” (PERLS,1997, p. 35).  

- Contato – Contato é a interação entre organismo e ambiente e se dá na fronteira 

eu/outro, novo/velho. A fronteira se faz à medida que o indivíduo entra em contato 

com as pessoas e o mundo; é dinâmica, fluida e elástica. O contato é um movimento 

de aproximação e afastamento que permite que o sujeito vá para a fronteira, faça 

contato, se transforme e volte para si. Esse movimento gera equilíbrio. Porém nem 

todo contato é saudável e nem toda fuga é disfuncional. Quando o surgimento e o 
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fechamento de figuras não fluem, ocorrem disfunções de contato. Segundo Ginger, 

“O ciclo normal de satisfação das necessidades costuma ser chamado de ciclo de 

contato.” (1995, p.255). 

- Neurose – Está vinculada ao acúmulo de figuras não resolvidas, de necessidades 

não satisfeitas, ou seja, o indivíduo tem dificuldade de perceber as necessidades 

dominantes (figuras), perdendo o equilíbrio entre o organismo e o meio. Na pessoa 

neurótica a elasticidade da formação figura e fundo fica comprometida. Segundo 

Perls, “a neurose está vinculada ao acúmulo de necessidades não satisfeitas (ou 

cuja satisfação foi prematuramente interrompida), ou seja, de repetidas dificuldades 

de ajustamento entre o organismo e seu meio.” (GINGER, 1995, p. 125). 

- Ajustamento Criativo – É o processo pelo qual o indivíduo satisfaz as suas 

necessidades promovendo o fechamento de figuras de maneira criativa, atendendo 

as suas demandas nesse determinado momento. Para Kiyan o ajustamento criativo 

“[...] refere-se aos ajustamentos possíveis entre o indivíduo e o meio, que possam 

promover, de alguma forma, o fechamento de figuras.” (2009, p. 57). 

- Awareness – Para Ginger, a awareness é a “tomada de consciência global no 

momento presente, atenção ao conjunto da percepção pessoal, corporal e 

emocional, interior e ambiental (consciência de si e consciência perceptiva).” (1995, 

p.254). É estar consciente de si mesmo no momento presente, no aqui e agora. 

A Gestalt-terapia propõe o desenvolvimento humano através do autoconhecimento, 

resgatando a autonomia e integrando o indivíduo com o mundo através da tomada 

de consciência. 

“Eu faço minhas coisas, 
você faz as suas 
Não estou neste mundo para viver de acordo com as suas expectativas 
E você não está neste mundo para viver de acordo com as minhas 
Você é você e eu sou eu 
E se por acaso nos encontramos, é lindo 
Se não, nada há a fazer.” 
(Perls) 

Na verdade, o que a Gestalt-terapia quer mostrar é que a pessoa deve viver de 

acordo com o momento atual da sua vida, tomando consciência de seus atos para, 

assim, poder ter uma mudança de atitude para melhor viver a sua existência. 
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A Arteterapia vale-se da Gestalt-terapia a partir do momento em que proporciona à 

pessoa atendida uma tomada de consciência de si mesmo e de suas ações para 

poder viver, consciente e plenamente, o presente (o agora). Quando comecei os 

atendimentos arteterapêuticos com Penha, ela vivia atrelada ao seu passado de tal 

maneira que não conseguia enxergar e ter consciência da pessoa que ela é 

atualmente. Ela precisava fechar figuras há muito tempo abertas e não resolvidas 

para poder seguir adiante. Isso só foi possível quando ela conseguiu perceber e 

conscientizar-se de que ela é a pessoa responsável pela vida dela e que as 

mudanças de atitudes dependem somente dela, independente do que possa ter 

acontecido anteriormente. 

 

 

2.6 TERAPIAS CORPORAIS 

 

As terapias corporais partem do princípio que corpo e mente são indivisíveis e que 

todo o desenvolvimento emocional de um indivíduo fica registrado em seu corpo. A 

mente interfere no movimento do corpo e o corpo interfere no movimento da mente, 

por isso devem ser trabalhados em conjunto.  

Volpi diz que a terapia corporal se propõe a trabalhar com o indivíduo  

“em seus aspectos físicos e emocionais, possibilitando uma flexibilização ou 
até mesmo eliminação de couraças de forma que a energia possa circular 
livremente e a pessoa ser mais saudável nos aspectos físico, energético e 
emocional.” (http://centroreichiano.com.br, acesso em 16 de novembro de 
2012). 

O primeiro a fazer essa relação corpo/mente foi Wilhelm Reich, psicanalista 

austríaco. Para ele, o corpo contém a história do indivíduo e é através dele que se 

devem resgatar as emoções mais profundas. Segundo Reich o corpo revela 

expressões emocionais vividas durante toda a vida do indivíduo, portanto é possível 

ler nesse corpo todas as resistências e defesas. Todas essas expressões 

emocionais traumáticas, ameaçadoras e dolorosas provocam uma tensão muscular 

com o intuito de proteger o indivíduo e, a essa proteção Reich chamou de couraça 

muscular. Segundo Barreto  

http://centroreichiano.com.br/
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“Esse encouraçamento protege a pessoa do desprazer mas restringe sua 
motilidade agressiva e libidinal, criando um quadro de redução da 
possibilidade de realização e da possibilidade de viver o prazer. Essas 
alterações crônicas do tônus muscular são o componente somático dos 
mecanismos de defesa do ego que Reich denominou de couraça muscular.” 
(2010, p.02). 

Para se proteger, o  corpo se contrai e adota posturas defensivas como ombros 

erguidos, maxilar tenso, olhos arregalados, pescoço rígido entre outros. 

As couraças musculares se distribuem por partes específicas do corpo. Os sete 

segmentos de couraça são: ocular, oral, cervical, peitoral, diafragmático, abdominal 

e pélvico. Em cada segmento está registrado o desenvolvimento psicoafetivo do 

indivíduo desde a gestação. Para dissolver cada segmento da couraça o terapeuta 

corporal trabalha com a respiração de seu paciente e com a intervenção física 

através de exercícios específicos e da ação manual sobre a musculatura. 

A partir da análise Reichiana, Alexander Lowen, aluno de Reich, desenvolveu a 

Análise Bioenergética. Lowen modificou a maneira de Reich trabalhar e criou a sua 

linha de trabalho com seus pacientes. Para Barreto “A Análise Bioenergética 

também lida com o conceito de caráter e postula que as máscaras, os disfarces e os 

papéis tornam-se estruturados no corpo. [...] O corpo apresenta a inscrição da vida 

psíquica.” (2010, p.05). A Análise Bioenergética parte da compreensão da 

personalidade em termos de corpo e energia. Ela se apoia na ideia de que cada 

indivíduo é o seu corpo e que a mente, a alma e o espírito são aspectos de qualquer 

corpo vivo. 

Como na Análise Reichiana, a Bioenergética também trabalha em dissolver as 

tensões musculares, pois essas tensões inibem a autoexpressão e a 

espontaneidade, reduzindo o fluxo de energia para outras partes do corpo. No 

decorrer do processo terapêutico, o indivíduo toma consciência dessas tensões ao 

mesmo tempo em que percebe qual o seu significado psicológico. Os exercícios 

corporais ajudam a dissolver as tensões musculares que bloqueiam o fluxo de 

energia para todo o corpo e, através dessa liberação física e emocional, o indivíduo 

aprende uma nova e satisfatória maneira de relacionar-se consigo e com os outros. 

As couraças causam adoecimento do ser uma vez que o indivíduo não toma 

consciência de seu próprio corpo. A doença surge como uma tentativa do corpo de 
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encontrar uma expressão para perceber as emoções negligenciadas. Segundo 

Arcuri: 

“O uso da Arteterapia implica reconhecimento da importância do processo 
criativo como uma forma de reconciliar conflitos emocionais, bem como 
facilitar a autopercepção e o desenvolvimento pessoal.” (2004, p.30) 

A Arteterapia facilita e induz o indivíduo a entrar em contato com o próprio corpo e 

com as suas emoções através das linguagens expressivas. 
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3 ARTETERAPIA – NOVOS CAMINHOS PARA O ENVELHECIMENTO 

 

Neste capítulo abordarei alguns assuntos que terão relevância no desenrolar das 

sessões arteterapêuticas. Penha é uma idosa que não aceita a idade que tem, está 

em tratamento para a depressão, já teve episódios de síndrome do pânico e sofre 

com a fibromialgia. 

Segundo Dahlke a doença surge em decorrência da energia armazenada: 

“Quando um tema com o qual não queremos lidar se aproxima de nós, 
economizamos energia ao deixar que ele mergulhe no âmbito anímico e, 
mais longe ainda, no corpo. Aquilo que não queremos ter na consciência 
e, ignorando acreditamos deixar de lado aterrissa de fato ao lado ou, na 
terminologia de C. G. Jung, na sombra.” (1992, p. 22) 

Para Jung (2008) libido é energia. Colocamos energia em tudo que fazemos e 

sentimos. Quando algum sentimento ou assunto não nos agrada, queremos 

esquecê-lo e tirá-lo da consciência, ocorrendo aí um acúmulo de libido, ou seja, em 

vez de esgotar essa energia resolvendo a situação, tentamos esquecê-la. Só que 

esse sentimento se corporifica, resultando daí a doença. 

 

 

3.1 ENVELHECER: VELHOS CAMINHOS E NOVAS POSSIBILIDADES ATRAVÉS 

DA ARTETERAPIA 

 

O que é ser velho numa época em que os avanços da medicina tentam driblar a 

genética do ser humano e como definir a velhice. Segundo o Estatuto do idoso 

brasileiro, no art. 1º, idosa é a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos. Esse período é também conhecido como Terceira Idade. Muitas pessoas 

enquadradas nesta faixa etária, ou seja, acima de 60 anos, gozam de perfeita saúde 

e ainda estão no mercado de trabalho, apesar de serem considerados idosos. 

Abordarei, de forma breve, assuntos relacionados à terceira idade porque Penha, 

sujeito do meu estudo de caso, encontra-se nessa fase da vida. 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde, a qualidade de vida da Terceira Idade 

pode ser definida como a manutenção da saúde em seu maior nível possível, em 

todos os aspectos da vida humana: físico, social, psíquico e espiritual.  

Na sociedade ocidental, o idoso, muitas vezes, é deixado de lado como se fosse um 

objeto que saiu de moda e não tem mais valor, tornando-se um fardo para seus 

familiares. Junto com a juventude, vai embora a saúde e a força física, o corpo não é 

mais o mesmo; os movimentos ficam mais lentos, a memória falha, a visão 

enfraquece, as rugas aparecem e sua experiência de vida e seus conhecimentos 

não são valorizados. São mudanças, para muitos, difíceis de serem aceitas. Essa 

postura em relação ao idoso muda nas sociedades orientais e indígenas. Para a 

sociedade oriental o ato de envelhecer é natural e inerente a toda espécie. Velhice é 

sinônimo de sabedoria e respeito, pois o idoso tem experiência de vida que pode ser 

passada para os mais jovens. Nas culturas indígenas os idosos também têm 

destaque, pois são eles os responsáveis pela transmissão da cultura, dos rituais e 

dos costumes de seu povo para a nova geração. 

Normalmente as pessoas aposentam-se de seus trabalhos neste período, os filhos 

se casam e muitos idosos se isolam do convívio social. A aposentadoria está ligada 

não somente à saída do mercado de trabalho, mas envolve, também, os aspectos 

econômicos, sociais e interpessoais. No aspecto econômico existe a perda do poder 

aquisitivo, pois para a maioria da população idosa o valor recebido na aposentadoria 

não dá para seu sustento e, muitas vezes, precisa de ajuda de familiares e amigos 

para arcar com suas despesas. Em outros casos, são os idosos que precisam ajudar 

no sustento dos filhos e/ou netos. Os fatores social e interpessoal também 

costumam ser uma problemática pois com a aposentadoria, muitos idosos perdem o 

convívio social. Isso acontece porque ou perdem o contato com os colegas de 

trabalho ou até por uma questão financeira. Em contrapartida, existem aqueles que, 

após a aposentadoria, ou voltam para o mercado de trabalho ou vão viver a 

plenitude da vida e fazer tudo o que gostam, respeitando suas possibilidades físicas 

e financeiras. 

A falta de contato social, a sensação de que não é mais útil para a sociedade e a 

perda do poder aquisitivo propiciam o surgimento da depressão. A depressão é uma 

das principais doenças que acometem os idosos, pois já não se sentem capazes de 
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gerirem a própria vida, ficam sem perspectiva de vida e não fazem projetos para o 

futuro. 

Numa sociedade onde, cada vez mais, prega-se a eterna juventude, o idoso sente-

se deslocado. Sobre isso Philippini fala o seguinte: 

“É difícil manter a autoestima numa cultura em que existem preconceitos 
culturais tão arraigados como se apenas o jovem pudesse ser útil, 
importante, produtivo, ágil e/ou bonito. Uma sociedade descartável que 
usa seus recursos humanos e depois os “joga fora”, e que deixa muitos 
indivíduos com a sensação de que foram apenas um instrumento no 
mercado de trabalho, sem jamais terem tido tempo de gostarem do que 
faziam, ou tempo para fazerem aquilo que gostavam.” (2000, p. 02). 

Penha tem setenta e um anos e não aceita o fato de envelhecer, isso fez com que 

ela se cristalizasse no passado, num período em que era jovem e bonita e o seu 

poder aquisitivo lhe dava condições de fazer o que quisesse. A não aceitação da 

velhice fez com que ela nem se olhasse mais no espelho porque não queria ver a 

sua fisionomia envelhecida refletida no espelho. Durante o processo arteterapêutico 

ela foi percebendo e aceitando que envelhecer faz parte da vida.  

 

 

3.2 DEPRESSÃO NA TERCEIRA IDADE 

 

A depressão pode acometer qualquer pessoa e em qualquer idade. É tida como uma 

doença “do corpo como um todo”, pois afeta o indivíduo em sua totalidade, seu 

corpo, sentimentos e pensamentos. A disposição para tarefas diárias fica 

comprometida, a pessoa sente desânimo, tem alteração do sono e do apetite, 

dificuldades de concentração, sentimento de pesar e de culpa, pensamentos 

repetitivos de morte; todo o ser é afetado pela depressão. É comum a falta de 

vontade de cuidar da higiene do próprio corpo e, em casos mais graves, a ideia de 

morte se faz presente  . 

Segundo Dr. Drauzio Varella “depressão é a tristeza que não acaba mais.” (acesso 

em 04 de outubro de 2012). 
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As causas da depressão são desconhecidas, mas acredita-se que algumas pessoas 

nascem com predisposição genética para a depressão, mas nem todas 

desenvolverão a doença. Para Dr. Ricardo Moreno: 

“Os indivíduos nascem com vulnerabilidade para a doença, mas ela não se 
manifesta em todas as pessoas predispostas. Isso vai depender de vários 
fatores, chamados estressores, que funcionam como gatilho. Por exemplo, 
o estresse psicológico provocado por qualquer adversidade da vida, o 
estresse físico, certas doenças, o consumo de drogas lícitas ou ilícitas e 
alguns medicamentos de uso contínuo podem precipitar os quadros. Entre 
as drogas lícitas destaca-se o álcool e entre as ilícitas, as estimulantes 
como a cocaína e as anfetaminas.” (disponível em 
http://drauziovarella.com.br, acessado em  04 de outubro de 2012). 

Outro fator que pode ser causa da depressão é o desequilíbrio de substâncias 

químicas do cérebro, os neurotransmissores. Fatores psicológicos também 

influenciam para o estado depressivo, pessoas com a autoestima baixa, que se 

sentem fragilizadas e incapazes, são mais propensas à depressão. 

Em idosos a depressão pode acontecer por fatores tanto de ordem social como de 

ordem física. 

A depressão causada pelo fator social acontece por várias situações, tais como: 

quando os filhos saem de casa e vão viver suas vidas independentes, a chamada 

síndrome do ninho vazio; pela perda do cônjuge, quer seja por uma separação ou 

por falecimento; quando se aposentam e ficam sem perspectivas de vida; pela falta 

de atenção e afeto dos familiares; pelo declínio da situação financeira, quando o 

idoso não consegue arcar com as suas despesas e depende da ajuda de terceiros. 

Os fatores de ordem física que causam a depressão são as doenças e suas 

sequelas, por exemplo, o diabetes que quando não é controlado pode causar danos 

como a cegueira ou a amputação de um membro. 

Segundo o Dr. Ricardo Moreno (disponível em http://drauziovarella.com.br) é comum 

que os sintomas da depressão na velhice passem despercebidos ou mesmo sejam 

ignorados porque, muitas vezes, atribui-se a falta de disposição e a queda de 

energia como um fator inerente à idade. A demora no diagnóstico faz com que o 

idoso não tenha um tratamento adequado e, consequentemente, a sua qualidade de 

vida fique prejudicada. 

http://drauziovarella.com.br/
http://drauziovarella.com.br/
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A depressão afeta o doente e todos que estão à sua volta, que, geralmente, não 

entendem o que se passa e agem com atitudes preconceituosas em relação ao 

deprimido. 

O tratamento da depressão é mais eficaz quando se associa o uso de 

medicamentos a um tratamento terapêutico. A Arteterapia mostrou-se útil no caso de 

Penha, pois ela passou a ter mais confiança em suas atitudes no decorrer do 

processo arteterapêutico. No início ela não saía de casa, tinha dificuldades para 

dormir, falta de apetite e de perspectivas para seu futuro. No transcorrer de nossos 

encontros, ela foi tomando consciência dos motivos que a levaram àquele estado 

depressivo e teve mudanças de atitudes que a ajudaram a melhorar seu estado e 

começar a fazer projetos para o futuro. 

 

 

3.3 SÍNDROME DO PÂNICO 

 

Também conhecida como Transtorno do Pânico, a Síndrome do Pânico tem como 

característica essencial ataques recorrentes e imprevisíveis de ansiedade grave. De 

acordo com a CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde, editado pela Organização Mundial de Saúde – 

2008) ela pertence ao grupo de Transtornos fóbicos-ansiosos nos quais “uma 

ansiedade é desencadeada exclusivamente ou essencialmente por situações 

nitidamente determinadas que não apresentam atualmente nenhum perigo real.”  

Quando uma pessoa é acometida por uma crise de pânico ela sente palpitações, 

dores torácicas, sensação de asfixia, tonturas, sentimentos de irrealidade, medo de 

morrer, de perder o autocontrole ou de ficar louco. É comum a pessoa acometida de 

síndrome de pânico sentir medo de uma nova crise, isso faz com que ela viva com 

muita ansiedade, levando-a a evitar algumas situações e a restringir as atividades do 

seu dia a dia. Os ataques de pânico começam, geralmente, com alguma situação 

traumática e, a partir daí, a pessoa passa a evitar eventos que reportem ao 

acontecido. É o caso de alguém que, por exemplo, fica preso num elevador e isso 
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gera um estresse grande na ocasião. A partir desse episódio, esta pessoa evitará 

entrar em elevadores estando desacompanhada ou nem mesmo usará mais esse 

meio de transporte. O ato de entrar no elevador a faz relembrar o estresse passado 

quando ficou presa e o sofrimento vem à tona causando ansiedade e medo. 

As pessoas mais predispostas a terem a síndrome do pânico são aquelas que têm o 

hábito de tomarem para si grandes responsabilidades, que são exigentes consigo 

mesmas, perfeccionistas, que se preocupam muito com o futuro, que se sentem 

desprotegidas ou têm pensamentos negativos referentes a fatos da vida. A 

ansiedade surge do medo de não dar conta da situação, então a pessoa se 

desestabiliza e a ansiedade toma conta de seu organismo. 

Segundo a CID-10 (2008), deve-se tomar cuidado ao fazer um diagnóstico de 

transtorno de pânico quando a pessoa apresenta um transtorno depressivo no 

momento da ocorrência de um ataque de pânico, pois ele pode ser secundário à 

depressão neste caso. Quando a pessoa está deprimida não quer sair de casa, tem 

medo e alguns sintomas comuns à síndrome do pânico e isso pode gerar um falso 

diagnóstico da doença. 

Abordo aqui a questão da Síndrome do Pânico porque Penha relatou que já teve 

episódios de ansiedade. O acompanhamento arteterapêutico auxilia no tratamento 

da Síndrome do Pânico porque a pessoa passa a ter consciência de suas emoções 

e aprende a lidar com a ansiedade. 

 

 

3.4 FIBROMIALGIA 

 

Doutor Drauzio Varella diz que a fibromialgia “caracteriza-se por dor crônica que 

migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas 

articulações.” (acesso em 04 de outubro de 2012). Segundo ele a fibromialgia é 

considerada uma síndrome porque engloba uma série de manifestações clínicas 

como dor, fadiga, indisposição e distúrbio do sono. Em 90% dos casos atinge 
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mulheres entre 35 e 50 anos e é uma patologia relacionada com o funcionamento do 

sistema nervoso central e o mecanismo de supressão da dor. 

A fibromialgia não tem uma causa específica. O que se sabe sobre ela é que as 

pessoas portadoras da doença têm os níveis de serotonina mais baixos e que 

desequilíbrios hormonais, tensão e estresse podem estar ligados ao seu 

desenvolvimento. O baixo nível de serotonina é um dos fatores que causam a 

depressão, por isso é comum à pessoa que tem fibromialgia ter episódios de 

depressão. 

A Drª. Lin Tchie Yeng diz que os sintomas da fibromialgia são dor generalizada e 

com recaídas, fadiga, falta de disposição, alterações do sono, síndrome do cólon 

irritável, sensibilidade durante a micção, cefaleia e distúrbios emocionais e 

psicológicos. As pessoas mais predispostas a desenvolverem a fibromialgia são 

aquelas que exigem muito de si mesmas e das outras pessoas e, por estabelecerem 

um padrão elevado de exigências, tornam-se rígidas e perfeccionistas. Os sintomas 

da fibromialgia podem deixar a pessoa mais irritada e com seu humor alterado, sem 

ânimo para atividade física. (disponível em http://drauziovarella.com.br). 

Penha relatou que tem fibromialgia. Durante o período em que tivemos os encontros 

arteterapêuticos ela teve uma crise de fibromialgia e que coincidiu com um período 

de muita ansiedade. A Arteterapia pode ser uma grande aliada da pessoa que tem 

fibromialgia porque a ajudará a entender e reduzir os fatores que desencadeiam a 

doença. 

  

http://drauziovarella.com.br/
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 NATUREZA DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo estudar a arteterapia como processo 

terapêutico individual, arteterapia clínica. Os estudos feitos no campo da arteterapia, 

em sua maioria, são realizados em grupos (empresariais, saúde mental, mulheres, 

educação, etc), daí a minha necessidade de saber dos efeitos da arteterapia 

trabalhada individualmente. 

É uma pesquisa de natureza descritiva, pois “tem como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis.” (GIL, 2002, p.42). 

Quanto aos procedimentos técnicos, é uma pesquisa bibliográfica com estudo de 

caso. Pesquisa bibliográfica porque se baseia em material já elaborado, constituído 

de livros e artigos científicos, como ponto de partida para o estudo de caso. O 

estudo de caso foi feito com base no atendimento arteterapêutico individual. Para 

Gil, o estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.” (2002, 

p.54). 

Tem uma abordagem qualitativa porque não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. Segundo Cruz “A interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. [...] O ambiente natural 

é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave.” (2009, 

p.7) 
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4.2 SUJEITO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada com uma pessoa do sexo feminino, setenta e um anos, 

divorciada. Ela tem duas filhas, dois netos e uma bisneta. Nasceu e morou parte de 

sua vida numa cidade do interior do Estado do Espírito Santo. Quando se divorciou 

mudou-se para o Rio de Janeiro. Estudou o Magistério. É aposentada, mas trabalha 

como costureira em sua residência, num bairro nobre da cidade de Vitória. Para 

identificá-la, usarei aqui um nome fictício, Penha. 

Quando propus o atendimento arteterapêutico, Penha estava em tratamento para 

depressão há um ano e meio. Sofre de síndrome do pânico e tem fibromialgia. Não 

aceita a velhice e vive de lembranças do passado.  

Num primeiro momento, o atendimento foi domiciliar para criar vínculo com a 

atendida e encorajá-la a sair de casa. Posteriormente as sessões arteterapêuticas 

passaram a ser feitas no espaço de atendimento terapêutico do Instituto Fênix. 

 

 

4.3 PROCEDIMENTOS 

 

A coleta de dados foi feita a partir de técnicas, dinâmicas e vivências feitas nos 

atendimentos arteterapêuticos, de relatos pessoais, interpretação de desenhos, 

mosaico de cerâmica, recortes e colagens, pintura com tintas e cola colorida, 

mandalas, dinâmicas de expressão corporal e jogos teatrais. 

“Pode-se dizer que, em termos de coleta de dados, o estudo de caso é o mais 

completo de todos os delineamentos, pois vale-se de dados de gente quanto de 

dados de papel.” (Gil, 2002, p. 140) 
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4.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

O que pretendo analisar aqui é como a arteterapia pode funcionar e obter resultados 

satisfatórios no atendimento terapêutico individual. Para tal utilizei atividades e 

dinâmicas que propiciassem o autoconhecimento. A partir daí foi feita uma análise 

qualitativa de dados, onde “o pesquisador tende a analisar seus dados 

indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem.” 

(CRUZ, 2009, p.7) 

A análise de dados foi feita através dos trabalhos realizados durante o processo 

arteterapêutico e dos relatos feitos pela atendida.  
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5 OBJETIVOS 

 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a Arteterapia como processo terapêutico individual, arteterapia clínica. 

 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mostrar como o processo arteterapêutico individual contribui para o 

autoconhecimento; 

 Proporcionar momentos de reflexão a partir de vivências arteterapêuticas; 

 Trabalhar a transformação criativa. 
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6 ESTUDO DE CASO 

 

 

6.1 ANAMNESE 

 

O estudo de caso foi feito com uma mulher que chamarei de Penha. Ela tem 71 

anos, é divorciada, tem duas filhas casadas, dois netos e uma bisneta. Nasceu e 

viveu até os 31 anos numa cidade do interior do Estado do Espírito Santo, hoje mora 

em Vitória – ES. É aposentada, mas faz trabalhos de costura para complementar a 

renda. Mora com duas cadelinhas as quais chama de crianças. É importante falar 

aqui da existência dessas duas cadelas porque elas são as grandes companheiras 

de Penha, que sente um amor enorme pelas duas. 

Conheço Penha há algum tempo e, sempre que nos encontrávamos, a conversa 

fluía e ela me contava um pouco de sua vida, do seu trabalho como costureira, dos 

conflitos que surgiam na função de síndica do prédio onde mora, das suas dores, 

tristezas e alegrias. Numa dessas conversas resolvi lhe propor o atendimento em 

Arteterapia, pois achei que poderia ajudá-la a enfrentar esse momento da vida onde 

não tinha perspectivas para o futuro, estava em tratamento para depressão há um 

ano e meio, sentindo-se improdutiva e sem forças para mudanças. Havia tido alguns 

episódios de crise do pânico e sofre com a fibromialgia. Considerando que eu queria 

estudar e ver na prática os efeitos e resultados da Arteterapia no atendimento 

individual, propus à Penha uma ajuda mútua: ela me ajudaria na minha prática da 

Arteterapia e eu a ajudaria, através da Arteterapia, a se conhecer melhor. Ela 

aceitou minha proposta e ficou animada com a possibilidade de um recomeço de 

vida. 

Eu fiquei feliz e agradecida por Penha ter aceitado fazer os atendimentos 

arteterapêuticos, pois assim seria um recomeço para nós duas. Para ela uma nova 

perspectiva de vida e para mim a prática da Arteterapia. 

Foram quinze encontros que começaram na casa dela e depois aconteceram no 

espaço de atendimento do Instituto Fênix. Começamos no dia 15 de novembro de 
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2011 e finalizamos no dia 15 de maio de 2012. Os encontros, inicialmente, foram 

semanais e depois passaram a ser de quinze em quinze dias. Ficamos alguns dias 

ou semanas sem atendimento por diversos fatores que serão relatados no decorrer 

do trabalho. 

 

 

6.2 COMO FUNCIONA UMA SESSÃO ARTETERAPÊUTICA 

 

Uma sessão arteterapêutica deve ser planejada de acordo com o número de 

participantes e do seu tempo de duração. Com Penha as sessões duraram, em 

média, uma hora. 

Em cada sessão trabalhamos com uma consigna, ou seja, o que vai ser abordado 

durante a sessão. A consigna é a demanda que a pessoa atendida leva para o 

encontro com seu arteterapeuta. 

Começamos a sessão com um relaxamento (aquecimento ou sensibilização) para 

que a pessoa atendida possa entrar em contato consigo mesma para se perceber 

melhor e reduzir as suas tensões. Esse relaxamento pode ser feito através de uma 

imaginação ativa, atividades com música e dança, brincadeiras entre os 

participantes (quando for em grupo), relatos sobre sentimentos e várias outras 

atividades que possam levar ao desbloqueio do processo criativo. 

 Após o relaxamento, trabalhamos a dinâmica/técnica. Nessa etapa é onde há o 

desenvolvimento da sessão e a dinâmica é sugerida de acordo com a consigna que 

vai ser trabalhada durante o encontro. Podemos trabalhar com uma grande 

variedade de técnicas para acessar os códigos internos da pessoa atendida, entre 

elas usamos pintura, modelagem, dramatização, contos, mosaicos, desenho. 

Ainda no desenvolvimento da sessão fazemos a intimidade verbal, que é quando a 

pessoa atendida dialoga com a sua produção e verbaliza todos os seus sentimentos 

para o arteterapeuta. 
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Depois é feita a conclusão da sessão. Na conclusão o arteterapeuta deve preparar a 

pessoa atendida para retornar às suas atividades diárias e isso pode ser feito 

através de relaxamentos, visualizações, imaginação ativa, música, dança e outros. 

O arteterapeuta precisa estar atento ao tempo de duração da sessão e fazer uma 

divisão desse tempo entre as atividades. Philippini mostra no fluxograma como a 

sessão arteterapêutica pode ser organizada. 

 

Figura 2 - Sessão Arteterapêutica    Fonte - Philippini, 2011, p.38 

 

 

6.3 RELATOS E PERCEPÇÕES ACERCA DOS ATENDIMENTOS 

ARTETERAPÊUTICOS 

 

6.3.1 Descobrindo Penha - 1º encontro  

 

Dia 15 de novembro de 2011 
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Hoje dei início aos atendimentos arteterapêuticos com Penha. Expliquei a ela o que 

é a arteterapia e a maneira como serão conduzidos os encontros. Disse que a 

Arteterapia é um processo terapêutico que lança mão das diversas linguagens 

expressivas como música, dança, contos, desenhos e outros para a materialização 

de símbolos. Essas representações simbólicas são a expressão do inconsciente.  

Começamos fazendo um aquecimento com música suave. O aquecimento serve 

para que a pessoa que está sendo atendida entre em contato consigo mesma e se 

desligue do mundo que a cerca. Levei creme hidratante e pedi que ela passasse no 

corpo (braços e pernas), sentisse seu corpo e se fizesse um carinho. Ela achou 

ótimo o fato de sentir o seu corpo, pois não se toca nem se olha no espelho há muito 

tempo. 

Propus fazer um relaxamento induzindo a algumas fases da vida. Sentou, fechou os 

olhos e começamos a dinâmica. Pedi que ela se reportasse a algumas fases da vida 

(infância, adolescência, fase adulta e atual). No momento que se lembrou da 

infância ela se emocionou muito e chorou. Falei para prestar atenção em todos os 

detalhes da época em que estava: as roupas que usava, como era os cabelos, o 

corpo, o que gostava de fazer, com quem convivia. Orientei para que conversasse 

com essa pessoa das lembranças para conhecê-la melhor. 

Depois do relaxamento perguntei à Penha como ela se sentia e se poderíamos dar 

continuidade ao processo. Ela estava pronta para seguir em frente. Então ofereci 

papel, lápis de cor, caneta hidrocor e giz de cera para que fizesse um desenho 

representando cada fase da vida. Escolheu a caneta hidrocor. O período da infância 

ela desenhou muito; ela e os pais e as diversas brincadeiras que gostava. Na 

adolescência se ateve a um período que ela denominou como “feliz e inocente” e 

desenhou uma moça rodeada de flores. Na fase adulta desenhou um coração 

partido e na atual, desenhou cacos. 
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Figura 3 - Fases da Vida 

 

Perguntei se queria falar sobre o desenho e ela falou que se emocionou muito 

quando se viu criança porque foi a época mais feliz da sua vida. Foi muito amada 

pelos pais, brincou muito, era paparicada, tinha muitas amigas e estava sempre 

muito bem vestida. Até 14 anos foi muito feliz. Era ingênua, não pensava em 

namorados, era boa aluna, muito querida por todos e bonita (não tinha consciência 

de sua beleza), por isso o desenho da moça rodeada de flores. Com 14 anos 

conheceu um homem de 30 anos, bem sucedido e que ficou encantado com ela e a 

cortejou durante um tempo até conseguir namorá-la. Casou com ele aos 15 anos, 

mesmo contra a vontade da família, que acabou cedendo e permitindo o casamento. 

Teve uma filha aos 16 anos e outra quatro anos depois. Foi muito infeliz no 

casamento, que durou 16 anos. Bens materiais não lhe faltaram durante o 

casamento, tinha tudo que quisesse menos amor e carinho. Separou-se com 31 

anos e teve que deixar as filhas com o pai (por imposição e ameaças dele) e foi 

embora para o Rio de Janeiro. Essa foi a época do coração partido. Desenhou cacos 

para a fase atual da sua vida, pois se sente despedaçada. 

Uma de suas queixas recorrentes é a sua dificuldade para dormir porque só pensa 

nas coisas ruins do passado e nas cicatrizes que ficaram. O fato de remoer os fatos 

ruins de seu passado faz com que Penha não viva plenamente o presente. Em 
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Gestalt terapia figura é a necessidade que emerge a cada momento a fim de ser 

satisfeita, ou seja, são situações da vida que devemos resolver. Quando não 

resolvemos essas situações internamente não há o fechamento dessas figuras. 

Kiyan diz que “algumas figuras podem ser chamadas de fixas ou cristalizadas; são 

aquelas que não obtiveram seu fechamento, pressionando o organismo 

constantemente na busca de sua satisfação.” (2009, p.59). No caso de Penha, o 

sentimento mal resolvido que ela tem em relação ao ex-marido deixa-a inquieta, 

causando insônia.  

Propus a ela que confeccionasse um mandala só com coisas boas, tudo que para 

ela significasse alegria. Desenhou um lago com patos, escreveu sentimentos bons, 

desenhou pessoas, lua, chuva e árvores. A mandala vai funcionar como um objeto 

de meditação, quando sentir dificuldade de dormir vai relaxar e meditar sobre as 

coisas boas que desenhou em sua mandala. 

 

Figura 4 - Mandala dos bons pensamentos 

 

Alguns símbolos surgiram nessa mandala: 
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Lua – a lua não tem luz própria e atravessa fases, por isso ela simboliza a 

dependência e o princípio feminino, assim como a periodicidade e a renovação. É 

símbolo da transformação e de crescimento. 

Chuva – a chuva é o agente fecundador do solo, pois molha a terra e irriga as 

sementes para que brotem. 

Árvore – é símbolo da vida, em perpétua evolução e em ascenção para o céu, ela 

evoca todo o simbolismo da verticalidade. Também é símbolo da evolução cósmica: 

morte e regeneração. 

Lago – o lago é um reservatório de águas, e a água é símbolo das energias 

inconscientes.  

Mandala é uma palavra sânscrita que significa círculo mágico. Na cultura tibetana a 

mandala é usada para favorecer a meditação. Para Jung (2008) o círculo (ou esfera) 

é o símbolo do self e expressa a totalidade da psique e, no processo de 

individuação, o indivíduo precisa ter uma relação harmoniosa e equilibrada com o 

self. A mandala favorece esse equilíbrio, pois para confeccioná-la devemos entrar 

em contato com nosso mundo interno. 

 

 

6.3.2 Entrando em contato com sentimentos - 2º encontro  

 

Dia 22 de novembro de 2011 

 

Penha falou que estava ansiosa para o nosso encontro, pois gostou muito e pensou 

em tudo que emergiu durante a sessão arteterapêutica. Foi uma semana de 

reflexões sobre seus sentimentos. Tem feito relaxamento antes de dormir e medita 

sobre a mandala dos bons pensamentos que confeccionou na semana passada. 

Isso a tem ajudado a dormir melhor. 
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Depois que ela me contou sobre sua semana e os sentimentos que afloraram, 

propus fazermos uma imaginação ativa. Na imaginação ativa o indivíduo entra em 

contato com seus sentimentos e dialoga com eles, entrando na história que se 

desenrola na imaginação. O Dicionário Crítico de Análise Junguiana fala o seguinte 

sobre a imaginação ativa: 

“De saída, o indivíduo concentra-se em um ponto específico, uma 
disposição, quadro ou eventos específicos; em seguida, permite que 
uma cadeia de fantasias associadas se desenvolva e gradativamente 
assumam um caráter dramático. Depois as imagens ganham vida própria 
e desenvolvem-se de acordo com uma lógica própria.” (disponível em: 
www.rubedopsc.br/dicjung, acessado em 14 de outubro de 2012) 

Pedi à Penha que pensasse numa praia de areias brancas, mar calmo, vento suave 

e sol ameno. Depois de relaxar, falei para entrar em contato com aquele sentimento 

que a incomoda, sua ferida mortal, e que deixasse aflorar tudo que esse sentimento 

lhe causa. Foi difícil ela deixar vir à tona esse sentimento, mas depois conseguiu. 

Cerrou os punhos, tentou conter as emoções, urrou. Entreguei a ela um vaso de 

cerâmica e pedi que colocasse todos os sentimentos ruins dentro dele. Colocou 

raiva, mágoas, tristezas, ressentimentos. Encheu o vaso até transbordar. Então dei a 

ela um martelo e propus que destruísse o vaso e todos os sentimentos ali contidos. 

A princípio ficou assustada em quebrar o vaso, me olhou tipo “mas é para quebrar 

mesmo?”, mas conseguiu extravasar toda sua raiva no ato de quebrar o vaso, que 

ficou em cacos.  

Falamos sobre como foi fazer essa atividade e o que sentiu ao fazê-la. Pensou em 

tudo que o ex-marido fez com ela.  Está muito apegada a tudo de ruim que ele lhe 

fez. Acha-se velha e tem medo de não ter tempo ainda de fazer tudo que gosta. Não 

se sente bem com seu corpo e rosto e não se olha no espelho. Não gosta muito de 

sair de casa, a maioria das vezes que sai é para passear com as cadelas ou ir ao 

médico. 

Percebo que o passado está muito presente na vida de Penha. O fato de não se 

olhar no espelho mostra que ela não aceita o ato de envelhecer e não quer se 

deparar com a sua imagem, que é de uma mulher com rugas e marcas do tempo no 

rosto. Quando era casada, o marido não a deixava sair, percebo que hoje ela repete 

essa atitude quando se isola e arruma desculpas para não sair de casa, talvez 

porque esteja tão cristalizada nessa época de dor que se impõe essa atitude. 

http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/fantasia.htm
http://www.rubedopsc.br/dicjung


55 
 

 O vaso, simbolicamente, representa “o local em que se operam maravilhas; é o seio 

materno, o útero no qual se forma um novo nascimento.” (CHEVALIER, 2009, p. 

931). O ato de encher o vaso com sentimentos ruins e depois quebrá-lo funciona 

como uma transformação de sentimentos. Ao quebrar o vaso faz-se uma 

transformação desses sentimentos, matando simbolicamente tudo que passou para 

dar lugar ao surgimento do novo. “Todo processo de transformação envolve a 

vivência de uma morte simbólica e de um posterior renascimento.” (BERNARDO, 

2008, p.124). E foi isso que propus à Penha, transformar todas as mágoas em algo 

criativo. 

 

 

6.3.3 Transformando sentimentos - 3º encontro 

 

Dia 29 de novembro de 2011 

 

Agora é o momento da transformação criativa, para isso os cacos das dores de 

Penha serão utilizados para criar algo bonito visualmente. O ato de dar novas 

formas aos cacos de cerâmica, a ajudará a reordenar seus cacos internos. Para 

isso, propus que ela fizesse uma moldura para espelho e ela aceitou. 

Começamos com um relaxamento para que entrasse em contato com os incômodos 

e as dores dos cacos e, a partir daí, trabalhar com a moldura colocando o que há de 

melhor em seu interior, a sua essência. Coloquei à sua disposição vários materiais 

(os cacos de cerâmica, tintas, fitas, contas,  cola colorida, flores de tecido) e uma 

moldura de papelão onde será colado o espelho. Depois orientei que se 

concentrasse nela mesma e trabalhasse na moldura. Começou pintando com tintas 

nas cores azul, verde e magenta que são suas cores preferidas. Pintou toda a 

moldura fazendo um fundo para seu trabalho. Escolheu os cacos de cerâmica que 

seriam colados na moldura, com esses pedacinhos montou um coração e uma 

borboleta e pintou a cerâmica. Falou que não usaria todos os pedaços de cerâmica 

na moldura e perguntou se poderia colocar o restante no jardim, pois acha que as 
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plantas tem energia boa e a ajudaria na mudança de seus sentimentos. Falei que se 

fosse ajudá-la poderia colocar no jardim sim, mas tendo em mente o porquê de fazer 

isso. 

Aqui surgiu um símbolo de renascimento e vida, a planta. As plantas crescem, 

florescem e espalham as suas sementes para que o ciclo da vida continue. O ato de 

Penha depositar seus cacos numa planta simboliza a morte de sentimentos que a 

incomodam e o posterior nascimento de uma nova vida. “A planta, primeiro estágio 

da vida, simboliza, acima de tudo, o nascimento perpétuo, o fluxo incessante da 

energia vital.” (CHEVALIER, 2009, p.723) 

Falamos sobre a dinâmica de hoje e os sentimentos que vieram durante a semana. 

Penha me disse: “Assim que você saiu por aquela porta, na semana passada, foi 

como se todos os sentimentos ruins estivessem ido embora também, não pensei 

nesse assunto mais”. Falou que se sente mais animada, voltou a pensar no futuro e 

a fazer planos, coisa que não fazia há muito tempo. Apesar de tomar remédios para 

dormir não conseguia dormir direito, mas agora já consegue relaxar e dormir melhor. 

Acredito que ela sentia falta de alguém para desabafar e ouvir os seus sentimentos, 

com nossos poucos encontros conseguiu esvaziar a fala. Precisava compartilhar e 

confrontar seus conflitos internos até para poder entendê-los. 
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Figura 5 - Borboleta 

 

 

                           Figura 6 - Coração 

                

 

Penha transformou os cacos em uma borboleta e num coração. Ela gosta de 

borboletas por “causa de sua transformação e por estar sempre em movimento, é 

livre, vai aonde quer.” Chevalier diz o seguinte sobre a simbologia das borboletas: 

“De imediato consideramos a borboleta como um símbolo de ligeireza e 
de inconstância. [...] Um outro aspecto do simbolismo da borboleta se 
fundamenta nas suas metamorfoses: a crisálida é o ovo que contém a 
potencialidade do ser; a borboleta que sai dele é um símbolo da 
ressurreição.” (2009, p.138). 

O coração é conhecido como o símbolo dos sentimentos e dos afetos, porém nas 

civilizações mais tradicionais ele é tido como símbolo das funções intelectuais. 

 

 

6.3.4 Se encontrando no espelho - 4º encontro 

 

Dia 06 de dezembro de 2011 
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Hoje encontrei Penha mais tranquila e animada. 

Vamos dar continuidade ao trabalho com a moldura do espelho. Para Bernardo “A 

confecção de moldura de um espelho é um recurso que pode ser utilizado para 

trabalhar sobre a autoimagem e o desenvolvimento do amor próprio.” (2008, p. 43). 

Penha precisa se olhar e se reconhecer para resgatar a autoestima e se aceitar 

nessa fase da vida.  

Fiz uma sensibilização através de relaxamento corporal. Orientei Penha para que 

relaxasse, sentisse sua respiração e a energia que percorria seu corpo, que se 

entregasse ao momento e se visse entrando numa casa onde todas as paredes são 

espelhadas. E que, quando estivesse dentro da casa, ela visse seu reflexo nesses 

espelhos e que dançasse com ele. Deveria prestar atenção em todos os seus 

movimentos e sentimentos que tivesse durante essa dança. Deixei que ela se 

envolvesse nessa dança durante um tempo. Passados uns minutos, pedi que, 

lentamente, ela parasse de dançar e saísse da casa para poder voltar para o nosso 

momento. Entreguei-lhe um espelho e orientei que se olhasse através dele e 

prestasse atenção na pessoa que estava refletida para depois expressar na moldura 

o que enxergou de si mesma. Deveria trazer para a consciência imagens que 

condizem com sua riqueza interior. 

O ato de se olhar no espelho é como se a pessoa estivesse se desnudando e 

encarando quem realmente é. “O que reflete o espelho? A verdade, a sinceridade, o 

conteúdo do coração e da consciência.” (CHEVALIER, 2009, p. 393). Daí a 

resistência de Penha em se olhar no espelho, não quer ver a sua imagem atual 

refletida, não quer ver que o tempo passou e que ela envelheceu. Mas também não 

quer ver toda a mágoa e tristeza que carrega dentro de si. 

Ela teve dificuldades em se expressar através do fazer, não sabia como colocar na 

moldura tudo que sentiu e tentava se explicar com palavras. Pedi que fechasse os 

olhos e refizesse o caminho até a casa de espelhos e dançasse novamente. A partir 

daí ela conseguiu concentrar-se em si mesma e fazer a moldura do espelho. 
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Figura 5 - Coração Florido e Boca vermelha 

 

No encontro anterior ela já havia pintado o fundo da moldura e colocado uma 

borboleta e um coração. Hoje ela colou umas flores de fitas brancas (buquê de flor) 

dentro de outro coração e fez uma boca vermelha com miçangas. Falou que já 

estava pronto e do jeito que queria. 

 

 

Figura 6 - Moldura de Espelho 
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Falamos sobre o processo de fazer a moldura desde o início (quebrar o vaso de 

cerâmica, lidar com os cacos e enfeitar a moldura). Falou que a parte mais difícil foi 

encher o vaso com todos os seus sentimentos ruins, achava que ia transbordar e 

não caber tudo dentro dele. O ato de quebrar o vaso foi o momento de extravasar e 

colocar para fora as mágoas, a raiva e tudo que a incomodava. Usou alguns cacos 

de cerâmica na moldura e o restante ela colocou no jardim do prédio onde mora, no 

meio da planta que ela mais gosta. Para ela foi o enterro de todos os sentimentos 

que a perturbavam. 

No momento em que Penha afirma que botou para fora todos os seus sentimentos 

ruins quebrando o vaso, ela mais uma vez sinaliza que quer romper com seu 

passado e enterrar esses sentimentos para dar chance de novos sentimentos 

brotarem. 

Colocou na moldura uma borboleta e um coração feitos com os cacos. A borboleta, 

para ela, representa a transformação e a liberdade. Liberdade que diz não ter. 

“Gostaria de pegar minha mala e correr o mundo, ser uma cigana, sem me apegar 

às coisas, mas não tenho dinheiro para isso e nem tempo. Já estou no final da vida.” 

Essa fala de Penha me faz pensar em algumas coisas; primeiro que ela não se 

aceita como está nesse momento e quer fugir de sua atual situação, mas também 

mostra a sua vontade de mudar e de querer enxergar o mundo com um novo olhar.  

Falou que o ramo de flor que colocou dentro do coração representa a alegria, as 

coisas boas da vida, e a boca de miçangas é por onde saem palavras boas e ruins. 

O coração, simbolicamente, representa o centro das emoções, emoções essas que 

Penha está aprendendo a lidar. No centro de um dos corações ela colocou flores 

brancas.  Chevalier diz que “muitas vezes a flor apresenta-se como figura-arquétipo 

da alma, como centro espiritual.” (2009, p.439) A cor branca é tida como a cor da 

revelação, da graça e da transfiguração que deslumbra e desperta o entendimento. 

Na moldura ela colocou também uma boca vermelha que realçou com miçangas 

vermelhas para enfeitar e dar brilho, falou que a boca representa as palavras boas e 

ruins. A boca é o símbolo da força criadora e, como todo símbolo, tem seu aspecto 

positivo e negativo, essa força criadora também é capaz de destruir. A cor vermelha 

é símbolo do princípio da vida e aqui foi usada de maneira viva e brilhante, que é a 

imagem de ardor e beleza e incita à ação.  
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Disse que foi muito difícil se ver refletida no espelho porque não é a imagem que 

gostaria de ver. Quando ela estava fazendo o relaxamento e dançando com a sua 

imagem, a imagem refletida era a dela, porém mais jovem e alegre. 

Fez-me uma pergunta: “Não sei se pode me responder, mas como a Luciana me vê, 

antes de ser minha arteterapeuta?”. 

Eu já a conhecia bem antes dos atendimentos e sabia um pouco de sua vida, pois 

sempre me contava algo a seu respeito sempre que nos encontrávamos. Portanto, a 

minha resposta foi que eu a via como uma pessoa que vive das lembranças do 

passado. Um passado que parece ter sido próspero em alguns momentos, rodeado 

de pessoas e glamour. E que, apesar de me falar que sua situação financeira não é 

muito boa, não quer sair da zona de conforto, pois tem pessoas que a ajudam. Ela 

se emocionou com o que eu falei porque é a maneira que ela acha que vive, no 

passado glamoroso. Porém percebo que essa pergunta mostra a preocupação que 

ela tem com o olhar do outro sobre ela. 

Pediu-me para ajudá-la a se aceitar com a idade que tem e a viver no presente. 

 

 

6.3.5 A cadeira vazia - 5º encontro 

 

Dia 13 de dezembro de 2011 

 

O passado de Penha continua muito presente, quer seja nos sentimentos ruins que 

ainda lhe trazem muita dor, quer seja nas boas lembranças da fase adulta. Esses 

sentimentos não a deixam viver conscientemente o presente. Todas as experiências, 

sendo elas boas ou ruins, são importantes para o aprendizado da vida. Apesar de 

basear-se no aqui e agora, a Gestalt terapia diz que as experiências passadas têm 

sua importância a partir da maneira como afetam o presente. Kiyan fala que “[...] 

viver como se estivesse no passado ou no futuro, retira qualquer possibilidade de 

viver o único momento possível: o agora.” (2009, p.46).  
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No início do encontro de hoje ela falou que aquelas mágoas em relação ao ex-

marido foram enterradas junto com os cacos de cerâmica e não pensa mais nisso e 

que está pronta para seguir adiante.  

Então propus voltarmos um pouco no tempo, na época em que morou no Rio de 

Janeiro, para melhor entender seus sentimentos. Ela foi morar no Rio com 31 anos, 

depois de se separar do marido e assinar um documento passando a guarda das 

filhas para ele. Isso foi uma imposição dele, só daria a separação se as filhas 

ficassem com ele. Para ela foi penoso deixar as filhas e partir, mas era necessário 

que fosse feito dessa forma, pois só assim ela teria um resgate de si mesma. No 

início ela passou muitas dificuldades financeiras e não podia nem ver e nem falar 

com as filhas. Depois ela se estabeleceu trabalhando como costureira. Viveu um 

período de muita liberdade, conviveu com pessoas bacanas, era linda e a vida era 

glamorosa. Falou muito da sua vida no Rio de Janeiro, de como viveu com liberdade 

para fazer o que quisesse, liberdade essa que já não tinha durante os anos em que 

esteve casada. Sentiu muito a falta das filhas e de não poder acompanhar o 

crescimento delas. Só foi ter permissão de ver as filhas novamente quase um ano 

depois. 

Trabalhamos com a técnica da cadeira vazia. Essa técnica busca trazer para o 

momento atual conflitos não resolvidos internamente. Esses conflitos são aqui 

representados pela jovem do passado de Penha e pela idosa dos dias atuais. Kiyan 

diz que essa técnica é um “potente instrumento de fechamento de figuras 

inacabadas e de awareness do cliente sobre situações interrompidas.” (2009, p. 75). 

Coloquei uma cadeira na frente dela e pedi que visualizasse sentada na cadeira 

aquela jovem de 30 anos e que conversasse com ela, falasse o que quisesse. Foi 

difícil para ela iniciar o diálogo, mas depois conversou muito com a jovem, falou que 

ela não sabe perdoar e guarda muitas mágoas, não só do ex-marido, mas de várias 

situações da vida, até de uma tia que tripudiava dela quando criança. Mas que 

também era para essa jovem reconhecer seus valores e lembrar que, apesar de 

todos os percalços, conseguiu levar a vida com dignidade e que é uma pessoa muito 

boa, linda e tem muitos amigos. Falou para a jovem lembrar que foi nessa época 

que viveu um grande amor, que foi muito amada e amou muito também. 
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Depois que ela esgotou a conversa com a jovem invertemos a situação, ela sentou 

na cadeira e visualizou a mulher de 71 anos na sua frente. Pedi que aquela jovem 

de 30 anos conversasse com a idosa de 71 anos. Foi muito difícil para ela conversar 

com essa idosa. A jovem aconselhou a idosa a viver o presente, que ela precisa 

perceber as qualidades e prendas que tem e tentar viver a vida de hoje. Mas que 

não era para se arrepender de nada que tenha feito no passado; do apartamento 

que vendeu para correr o mundo, de não ter pensado que envelheceria, de não ter 

se preocupado em ter uma aposentaria melhor. E, principalmente, lembrar que ela 

fez o melhor que pode para as filhas, que mesmo tendo que deixá-las para trás e ter 

ido embora, naquele momento era o melhor que poderia ter feito. 

Depois falamos sobre a dinâmica. Para ela foi muito difícil falar com a idosa, pois ela 

reluta em se reconhecer como tal. A partir dessa conversa pude entender muita 

coisa da vida da Penha, o porquê desse apego ao passado e dessa vontade de 

correr o mundo. 

Ela foi para o Rio de Janeiro com 31 anos e, depois que se estabeleceu, viveu uma 

fase maravilhosa da vida, com muita liberdade, festas, praia, passeios, amigos e o 

principal, o anonimato da cidade grande. Por isso ela tem tanta dificuldade de viver o 

presente e diz não gostar de morar em Vitória, pois é uma cidade pequena e todos 

se conhecem. Mais uma vez ela mostra a preocupação que tem com o olhar do 

outro sobre ela. 

A vontade de largar tudo e correr o mundo também a remete às lembranças do 

passado, pois, por duas vezes, ela fez isso, aos 37 e aos 39 anos; largou tudo e foi 

viajar. Vendeu um apartamento e passou seis meses passeando pela Europa. Mais 

uma vez ela experimentou o anonimato da cidade grande, agora numa proporção 

bem maior, o mundo era dela e ninguém a conhecia. 

O nosso encontro foi todo pautado em reflexões para que ela percebesse que a vida 

que teve na fase adulta foi maravilhosa, mas passou e agora são somente 

lembranças de uma época feliz. Os anos não voltam atrás e ela precisa viver o 

presente. A jovem que vive dentro dela precisa dar espaço para que a idosa 

desabroche. 
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Quando comecei os atendimentos com Penha, deixei claro que seriam na casa dela 

só por um tempo e que depois eles seriam feitos no espaço de atendimento do 

Instituto Fênix, que fica no centro da cidade de Vitória.  Agora chegou o momento de 

se preparar para ter nossos encontros fora da casa dela. E esse processo é 

importante, pois será uma maneira dela sair de sua zona de conforto, aonde tudo 

chega muito fácil e sem que ela precise fazer grandes esforços. Será para ela uma 

mudança de atitudes num momento em que precisa ampliar seus horizontes. E ela 

tem consciência que precisa dessa mudança de atitude e reconhece que sempre 

passaram a mão na sua cabeça. 

Sugeri uma atividade para ser feita durante a semana: ampliar os limites de suas 

caminhadas pelas ruas do bairro onde mora, avançar uma quadra de onde costuma 

ir. Propus que fosse a uma padaria mais longe de casa e que descobrisse coisas 

novas no bairro. Essa é uma maneira de começar a ter um novo olhar nas coisas 

que faz. 

 

 

6.3.6 Projetos para o futuro - 6º encontro 

 

Dia 20 de dezembro de 2012 

 

Havia proposto uma atividade para Penha, que era fazer novos caminhos em seus 

passeios com as cadelinhas, ou seja, avançar uma quadra ou passar por outra rua. 

No encontro de hoje ela me falou que não fez exatamente o que sugeri, mas 

passeou pelo bairro e por locais que nem conhecia, porém não foi sozinha e sim 

com uma amiga. Mas para ela foi um grande passo, pois, quando alguém a 

convidava para sair, ela sempre arrumava uma desculpa para não ir. Saiu e adorou, 

ficou impressionada com tanta loja, padaria e coisas que ela nem imaginava que 

tinha tão perto de sua casa. Saiu mais dois dias com essa amiga para tomar café, 

num dia numa padaria que ela não conhecia e no outro dia na padaria que vai 

sempre. Às vezes ela não aceita os convites para sair porque não pode gastar e fica 
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constrangida de alguém pagar alguma coisa para ela. Está muito animada com essa 

nova vida que se descortina na sua frente. 

Pontuamos o fato de não gostar de se olhar no espelho e ela disse que começou a 

se olhar e a se acostumar com o que vê. Percebeu que só não envelhece quem 

morre jovem. E pensou na hipótese de ter morrido jovem e bonita, todos a veriam 

linda e jovem dentro do caixão e ficariam com a lembrança dela assim e nada mais 

aconteceria. Mas ela envelheceu, teve filhas, netos e bisneta, muita coisa aconteceu 

e é feliz com tudo isso. 

Contou-me um fato que aconteceu nesta semana: estava conversando com uma 

amiga na rua, chegou um homem que ela conhece desde quando era criança e 

morava na mesma cidade que ela. Ele se aproximou, puxou conversa e comentou 

com a amiga: “Essa mulher foi minha primeira paixão, adorava ficar na janela e vê-la 

passar, era linda, a mulher mais bonita que já conheci e continua muito bonita.” 

Nesse momento ela se lembrou de tudo que já falamos sobre o fato de envelhecer e 

sentiu um bem-estar enorme com o elogio que recebeu desse homem que é bem 

mais novo que ela. Percebo grandes mudanças nas atitudes dela, e a principal é o 

fato de que ela está começando a aceitar a idade que tem e que pode ter uma vida 

produtiva mesmo nessa fase da vida. 

Hoje foi nosso último encontro do ano, farei uma pausa de duas semanas para as 

festas de fim de ano. Propus à Penha fazer uma mandala com propósitos para o ano 

de 2012. Sugeri que pensasse o que quer para a sua vida quanto ao relacionamento 

familiar, aos seus sentimentos e à questão financeira e, após refletir sobre essas 

questões, fizesse uma mandala. Essa mandala irá funcionar como um calendário do 

ano de 2012 para, sempre que olhar para ela, lembrar de colocar em prática tudo 

que se propôs a fazer.  

Deixei à sua disposição papéis, gravuras variadas, cola, tesoura, tinta e vários 

outros materiais. Após um relaxamento para conectar-se consigo mesma, ela 

começou a confeccionar a mandala. Colocou um olho bem grande no centro para 

lembrar de que está aberta a enxergar as novas oportunidades que surgirem. Colou 

gravuras de bolsas, carteiras e almofadas representando as ideias que tem para 

ganhar dinheiro. Um ninho representando a família. Colou algumas frases retiradas 

de revistas falando de paz entre vizinhos e estar atenta às inspirações. 
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Sinto que ela está animada e empenhada em mudar sua postura perante a vida. 

Quer ter uma ocupação que não seja a de costureira, pois não gosta dessa função. 

Diz-se de vanguarda, mas não coloca em prática as ideias que tem. Quando falamos 

sobre a mandala que fez, falou de suas ideias de fazer carteiras, bolsas e almofadas 

artesanais e com algum bordado, porém não sabe bordar coisas grandes, precisaria 

contratar uma bordadeira e cada carteira levaria dois meses para ficar pronta. Sugeri 

que refletisse sobre esse assunto um pouco mais para amadurecer essa ideia. 

Falei novamente sobre o fato de o atendimento passar a ser no centro da cidade e 

ela não se opôs, disse que gosta de ir ao centro da cidade mas tem muito tempo que 

não vai. Penha está muito feliz com nossos encontros arteterapêuticos e com as 

mudanças de atitudes que percebe que está tendo. E eu fico feliz em ver as 

tomadas de consciência que a arteterapia é capaz de proporcionar a uma pessoa. 

 

 

6.3.7 Desenhando às cegas - 7º encontro 

 

Dia 10 de janeiro de 2012 

 

Fiquei duas semanas sem atender Penha, demos uma pausa para as festas de fim 

de ano. 

Começamos a sessão falando sobre as duas semanas que se passaram. Contou-

me que passou o Natal com a família e na noite de réveillon ficou em casa rezando. 

É assim que gosta de passar a virada do ano, agradece pelo ano que passou, pede 

perdão pelos deslizes, enfim, dá uma revisada no ano que passou. 

Refletiu sobre a ideia de confeccionar as bolsas, carteiras e almofadas bordadas e 

percebeu que precisa fazer algo que não demore muito para ficar pronto e que não 

fique tão caro. 

Tenho pensado sobre uma característica marcante que percebi em Penha, ela tem o 

hábito de fazer tudo como se seguisse uma “receita” (técnica). Se ela aprendeu a 
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costurar há muitos anos atrás de um jeito, não procura inovar e atualizar seu modo 

de trabalhar, então perde muito tempo com detalhes e é extremamente 

perfeccionista. Isso gera sofrimento e ansiedade, além do tempo que dispende em 

suas tarefas.  

Por isso sugeri trabalhar o desenho cego: com olhos fechados e uma caneta nas 

mãos, rabiscar o papel no ritmo de uma música, sem se preocupar com formas. Esta 

é uma maneira dela deixar de lado um pouco as técnicas rígidas. Quando 

trabalhamos com os olhos fechados ficamos isentos de estímulos externos e nos 

deixamos guiar pela intuição. 

Coloquei uma música animada, dei uma caneta e um papel grande, pedi que 

fechasse os olhos e rabiscasse sem pensar em técnicas e formas, só soltasse o 

braço e sentisse o ritmo da música. No início ela ficou um pouco preocupada com os 

limites do papel, foi rabiscando com uma mão e sentindo os limites do papel com a 

outra mão. Começou num canto do papel e foi subindo e descendo a caneta em 

direção à outra ponta do papel, quando chegou ao limite do papel falou “acabou o 

papel, e agora?”. Pedi que sentisse a música e tirasse a outra mão do papel e 

rabiscasse sem preocupações.  

Quando a música acabou eu pedi que parasse de desenhar e que pintasse as 

formas que encontrasse nas linhas que fez, mas olhasse para aquelas linhas como 

se estivesse procurando desenhos em nuvens, com um olhar diferente e sem 

regras. 

 

Figura 7 - Desenho Cego 
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Depois que ela terminou, falamos sobre o desenho e como foi fazer algo com os 

olhos fechados e sem uma técnica de desenho. Para ela foi complicado fazer esse 

tipo de desenho, pois tudo deve ser feito dentro de técnicas e de regras e tinha 

medo de riscar fora do papel. 

Falou-me do último vestido que fez. Uma vez alguém questionou porque ela ainda 

puxa o fio do tecido para cortar uma roupa se toda costureira rasga o tecido, pois é 

mais fácil e mais rápido. Então ela decidiu que esse vestido seria feito diferente e 

rasgou o tecido. Pronto, modificou a forma de fazer e achou ótimo porque foi um 

processo rápido. Falou que sempre se orgulhou que suas roupas tem o avesso 

perfeito que dá até para usá-las dos dois lados, avesso e direito. Nesse vestido nem 

se preocupou em excesso com o avesso, fez normalmente como toda costureira faz. 

Quando o vestido estava pronto viu que a costura da manga estava um pouquinho 

fora da costura da lateral do vestido, algo que passa despercebido para qualquer 

pessoa e pensou em desmanchar tudo para consertar, porém resolveu deixar como 

estava porque era algo que só ela percebia. Sentiu-se aliviada com essa atitude. O 

vestido ficou ótimo e a cliente amou e nem percebeu o pequeno detalhe da manga. 

Aos poucos Penha vai conseguindo se desvencilhar das rígidas regras a que se 

impôs durante muito tempo. 

Como já mencionei, Penha tem fibromialgia e, segundo estudos, as pessoas mais 

predispostas a desenvolver essa síndrome são aquelas muito exigentes consigo 

mesmas, rígidas e perfeccionistas. 

 

 

6.3.8 Descobrindo novos caminhos - 8º encontro 

 

Dia 24 de janeiro de 2012 
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O atendimento de hoje foi ir com Penha ao centro da cidade para ensinar o caminho 

do Instituto Fênix, local onde serão realizados nossos atendimentos daqui pra frente. 

Correu tudo tranquilo, ela aprendeu o caminho, gostou do lugar e ficou feliz de rever 

o centro da cidade, pois já morou lá. Fui ao centro da cidade e voltei com ela de 

ônibus, para saber qual pegar e qual o caminho seguir. Para ela foi um momento de 

nostalgia, pois reviu o centro da cidade e os locais que já conhecia de quando morou 

lá. 

Dias depois me ligou reclamando do horário (à tarde), que é muito quente, o sol é 

forte, e ela não vai mais. Dei a opção de fazermos o atendimento na parte da 

manhã. Ficou de pensar.  

Fiquei apreensiva com a possibilidade de ela desistir do atendimento pelo fato de ser 

no centro da cidade, pois vai ter que pegar ônibus e andar um pouco até o local do 

atendimento. Foi uma sensação de impotência por não depender mais de mim a 

continuidade do processo. Ao mesmo tempo, vi uma pessoa muito acomodada 

aonde tudo chega de maneira fácil; a filha busca para ir ao dentista, a amiga pega 

para passear. Sempre tem alguém para ajudá-la, e dessa vez ela terá que ir por 

conta própria. 

 

 

6.3.9 A linha da vida - 9º encontro 

 

Dia 07 de fevereiro de 2012 

 

No dia anterior ao encontro Penha me ligou para avisar que vai continuar com os 

atendimentos. Marquei para as dez horas e ela queria as onze e trinta, pois não 

acorda cedo. Conseguimos chegar num acordo e marcamos para dez horas. Uma 

atitude que percebo em Penha é que tudo deve acontecer de maneira que facilite a 

vida dela, o fato de querer que o atendimento seja as onze e trinta confirma isso. Se 

eu tivesse concordado em fazer os atendimentos no horário que ela queria, só 

estaria ajudando a cristalizar essa atitude que ela tem. 
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Penha chegou cedo ao nosso encontro, disse que perdeu o sono, acordou às três 

horas da manhã com medo de perder o horário. Ficou ansiosa, quase desmarcou, 

mas pensou na oportunidade que está tendo e que quer muito mudar o estilo de 

vida. 

Questionei como foi acordar cedo e ver que a manhã pode ser muito produtiva. Ela 

falou que gostou. Saiu com as cachorras (que ela chama de crianças) para passear 

logo pela manhã, adorou porque é mais fresco e pode ficar mais tempo andando. 

Tomou café da manhã cedo, isso fez com que na hora do almoço tivesse fome e 

quando saiu do atendimento às onze horas falou que iria almoçar. Ela sempre 

reclamou que não tinha fome e que nem almoçava, na verdade como acorda e toma 

café da manhã muito tarde, fica sem apetite na hora do almoço. 

No final do ano fizemos uma mandala com propósitos para o ano de 2012 (trabalho, 

ver o mundo com novos olhos, procurar e aceitar convites de amigos e da família, 

fazer trabalho voluntário com animais). O que ela tem colocado um pouco em prática 

é ver a vida com um olhar diferente, aceitar convites de amigos para sair e procurar 

mais a família. Não tem trabalhado porque está com um dedo da mão direita com 

problema e vai ter que fazer uma cirurgia depois do carnaval. Tem serviços de 

costura, mas não consegue nem pegar na tesoura. 

Hoje propus à Penha uma retrospectiva de sua vida para que ela faça uma breve 

análise e reveja fatos importantes, então trabalharemos com a linha da vida. 

Segundo Bernardo traçar a linha da vida é  

“Ter nas mãos as linhas do próprio destino, que é o que essa atividade 
propõe, tira a pessoa da condição de vítima das circunstâncias que 
permeiam sua história, colocando-a na posição de coautora de seus 
enredos existenciais.” (2008, p. 15) 
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Figura 8 - Linha da Vida 

 

A linha da vida que ela desenhou foi cheia de altos e baixos que intercalou com uma 

linha reta. A vida foi muito boa, segundo ela, só no período em que esteve casada 

(durante 16 anos) é que fez uma linha reta, representando o período de estagnação, 

porque era refém de um marido autoritário e machista. Como já descrevi antes, 

Penha foi uma criança feliz e muito amada e mimada pelos pais, era de uma família 

de classe média e bens materiais não lhe faltavam. Casou-se com uma pessoa que 

tinha ótima condição financeira, morava numa casa boa (ao lado da casa dos pais), 

ela e as filhas se vestiam muito bem e tinham todos os bens materiais que 

quisessem, porém não tinha liberdade para sair de casa e passear com as filhas ou 

amigas. Era comum que os vendedores das lojas fossem em sua casa para vender 

roupas e sapatos para ela e para as filhas. Uma maneira que ela encontrou para sair  

de casa  era levar as filhas a médicos no Rio de Janeiro, assim podia se libertar um 

pouco dos olhares do marido. Por isso ela chama o período em que esteve casada 

de estagnação, ela não tinha autonomia para gerir a própria vida. 

Está animada com a possibilidade de mudanças boas na vida e vai continuar com os 

atendimentos. 

Fiquei muito feliz por ela ter ido ao atendimento e no horário que combinamos. Senti 

que ela está empenhada em ter mudanças de atitudes. A cada encontro que temos 
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percebo como que a arteterapia está ajudando Penha a se autoconhecer. A questão 

dos símbolos está sendo reveladora para mim, pois percebo como que é mais fácil 

para ela se expressar através dos símbolos surgidos nas produções expressivas. 

Penha está conseguindo lidar de uma maneira positiva com os sentimentos ruins 

que lhe causaram mal-estar durante tanto tempo.  

 

 

6.3.10 Mudanças de atitudes - 10º encontro 

 

Dia 14 de fevereiro de 2012 

 

Encontrei Penha hoje com um semblante bem diferente, está mais disposta, alegre e 

com planos mais palpáveis. 

Às vezes, ela tem necessidade de falar e então, nesse dia, não fizemos dinâmicas 

nem atividades lúdicas. Deixei que falasse como foi a semana que passou. Contou 

que foi ótima, que está muito animada com essa nova fase da sua vida e que 

continua acordando cedo. Tem acordado por volta de nove e meia da manhã e que 

para ela isso é cedo, pois nunca acordava antes das onze horas. O mais importante 

é que fica o dia todo acordada e não tem mais sonolência. Tem se alimentado 

direito, coisa que não fazia há algum tempo porque acordava tarde, tomava café da 

manhã depois das duas horas da tarde e não almoçava. Agora faz todas as 

refeições. Resolveu trocar de médico, foi a outro psiquiatra e ele cortou todos os 

medicamentos que ela tomava anteriormente, agora só toma meio comprimido de 

Dormonide e o medicamento para depressão.  

Penha está realmente disposta a mudar as suas atitudes perante a vida e muita 

coisa já fez para que isso aconteça. Pontuei para ela algumas dessas mudanças, 

está acordando cedo e pegando ônibus para ir às sessões arteterapêuticas, já faz 

planos para sua vida, consegue enxergar e entender suas falhas. 
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Falou-me de planos profissionais, como já disse anteriormente, ela é costureira e 

também faz modelagem de roupas (moldes). Fez alguns cursos e já deu aulas. 

Agora está com projetos de dar aulas de modelagem de roupas em sua casa. Já tem 

algumas pessoas interessadas. Achei ótima a ideia e fiquei feliz pelo progresso que 

ela está tendo e pelo empenho em melhorar sua vida. 

A relação com as filhas está melhor e tem curtido muito a bisneta. Percebeu que é 

uma pessoa de sorte por ter superado todos os percalços que teve na vida e 

conseguir chegar à pessoa que é hoje. Falou que viveu dopada de remédios durante 

quase dois anos. A troca de medicação está fazendo bem e está feliz com o 

processo arteterapêutico, pois acredita que só com os remédios não conseguiria se 

enxergar como consegue fazer agora. 

Propus trabalharmos com coisas do cotidiano para ela viver mais o presente e 

expandir seus horizontes, vendo a vida de uma maneira diferente do que tem visto 

ultimamente. Para isso nossos encontros passarão a ser quinzenais e, na semana 

que não tiver, ela fará alguma atividade que nós acordaremos. Ela se mostrou 

animada com essa nova etapa do processo arteterapêutico. A primeira atividade que 

sugeri que ela faça é tirar a carteira do idoso para andar gratuitamente no ônibus, 

sem a carteirinha ela anda de graça, mas não pode passar pela roleta, tem que ficar 

na parte da frente do ônibus mesmo que não tenha lugar para sentar. Com a 

carteirinha ela pode passar pela roleta. Sugeri que se informe e vá ao local onde faz 

a carteira, não é longe da casa dela, dá para ir andando. Orientei que anote num 

caderno as sensações que tiver antes, durante e depois das atividades propostas. 

Hoje eu fiquei emocionada em ver a melhora de uma pessoa com a ajuda da 

arteterapia, e ouvir dessa pessoa que só os medicamentos não a fariam ver que 

precisava de mudanças e de se mexer para sua vida melhorar. Penha está 

conseguindo, através do processo arteterapêutico, entrar em contato com fatos 

marcantes do seu passado e transformá-los de maneira positiva. Para transformar 

esses sentimentos, primeiro ela precisou conhecer que sentimentos eram esses (dar 

forma, enformar), tomar consciência e ter compreensão desses sentimentos 

(informar) para, a partir daí, transformá-los. 

A partir das atividades propostas para ela fazer fora das sessões arteterapêuticas, 

verei quais as demandas irão surgir.  
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6.3.11 O momento atual na vida - 11º encontro 

 

Dia 06 de março de 2012 

 

Fiquei duas semanas sem atendimento, numa semana foi o carnaval e, na outra, 

Penha tinha uma cirurgia no dedo. Essa cirurgia no dedo era para a retirada de um 

hemangioma (acúmulo anormal de vasos sanguíneos na pele ou nos órgãos 

internos) que estava deixando o dedo inchado e incomodando, foi marcada para o 

dia 29/02 e desmarcada pelo médico que remarcou para o dia 02/03. Penha já 

estava muito ansiosa com a cirurgia que é algo simples, com anestesia local, mas o 

médico falou que ela precisaria dormir no hospital porque sentiria muita dor, 

deixando-a muito aflita. 

A cirurgia foi marcada para o dia seguinte ao atendimento. Falou que teve uma crise 

de pânico no final de semana (sábado à noite) e foi parar no hospital. O médico que 

a atendeu foi muito atencioso e a acalmou em relação à cirurgia do dedo, falando 

que é um procedimento simples. Na minha percepção, ela estava muito ansiosa e 

precisava de alguma atenção e de alguém que cuidasse dela um pouco, e o médico 

fez isso. Percebo que sempre que ela se encontra em alguma situação que requer 

mais cuidados fica com ansiedade e medo, até porque mora sozinha e sente 

carência de afeto e de companhia. 

Começamos o atendimento falando sobre os dias que não nos vimos. Ela não fez a 

atividade que havíamos combinado (fazer a carteira para ter gratuidade no ônibus). 

Não fez porque ficou envolvida com a cirurgia: pegar autorização no plano de saúde 

e resolver todas as questões envolvendo a cirurgia. Falou-me que não se sentiu 

culpada por não ter feito a atividade porque teve motivos para não fazer. Disse-me 

que os medos estão voltando e que não quer ir nem na padaria que fica quase em 

frente ao prédio dela. Questionei sobre o tratamento com o psiquiatra, daí fiquei 

sabendo que ela só foi uma vez nesse psiquiatra que trocou os medicamentos 
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porque foi uma consulta de cortesia e ele não atende por plano de saúde. Mesmo 

assim não fez nada direito do que ele receitou, mudou a maneira de usar os 

medicamentos (diminuiu dosagens e não tomou nada direito). Combinamos que ela 

voltará a se consultar com um psiquiatra e continuará o tratamento. Acredito que os 

medos estão de volta por causa da ansiedade gerada pela cirurgia do dedo. 

Propus uma atividade durante a sessão: representar no papel o seu momento atual 

na vida, coloquei à disposição massinha de modelar, recortes de figuras, cola 

colorida e lápis de cor para escolher qual material usaria. Escolheu a cola colorida e 

usou como se fosse tinta. Fez uma pintura com umas ondas azuis, acima das ondas 

um mar calmo, no alto da folha de papel desenhou uma esperança. 

 

Figura 9 - Momento Atual 

 

Quando terminou, falamos sobre a pintura: as ondas representam o momento atual, 

cheio de altos e baixos, momentos de turbulências; o mar calmo representa o 
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horizonte e que lá na frente tudo vai se acalmar; a esperança representa a fé em 

que tudo vai melhorar. “Usei a cor preta só para escurecer o azul e dar noção de 

profundidade”, essa foi a fala dela em relação à cor preta utilizada. 

Nesse desenho a questão simbólica foi muito rica e reveladora. Vários símbolos 

surgiram e que, de alguma maneira, retratam o momento por qual Penha está 

passando. O símbolo “substitui, a guisa de resposta, solução ou satisfação, uma 

pergunta, um conflito ou um desejo que permaneçam em suspenso no inconsciente.” 

(CHEVALIER, 2009, p.XXVII). 

Transcreverei o que Chevalier (2009) fala de cada símbolo contido no desenho. 

Cor azul – azul é a cor do céu, do espírito; no plano psíquico, é a cor do 

pensamento. (p.280) 

Ondas – o mergulho nas ondas indica uma ruptura com a vida habitual: mudança 

radical nas ideias, nas atitudes, no comportamento, na existência. (p.658) 

Mar – símbolo da dinâmica da vida. Lugar dos nascimentos, das transformações e 

dos renascimentos. (p.592) 

E esse é o momento presente de Penha, de introspecção e de rever alguns 

conceitos e atitudes suas perante a vida; momento que está rompendo com seu 

passado dolorido e vendo possibilidades novas acontecendo em sua vida.  

Apesar de estar passando por um momento de muita ansiedade, principalmente em 

relação à cirurgia do dedo, Penha consegue vislumbrar coisas boas num futuro 

próximo. Ela se emocionou muito e chorou. Nesse momento me lembrei de tudo que 

nos ensinam no curso de Arteterapia, devemos acolher o cliente, dar a mão, um 

abraço, falar dos avanços e das conquistas que teve. Sentei perto dela, segurei sua 

mão e pontuei todos os avanços que percebi nela: já sai de casa para ir às sessões 

de arteterapia, tem projetos e planos para dar cursos de modelagem e costura, 

consegue vislumbrar um futuro mais calmo, já sabe pontuar todas as suas falhas, 

ansiedades e consegue se perceber e fazer uma auto análise. 

Ela saiu do nosso encontro mais leve e mais calma. Já não estava tão apavorada 

com a cirurgia. 
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Dois dias depois ela me ligou para contar que a cirurgia foi tranquila e que foi para 

casa no mesmo dia (não quis dormir no hospital porque estava se sentindo bem). 

Agradeceu-me pelo apoio que dei na última sessão, que o fato de ter segurado sua 

mão foi muito importante, ela se sentiu acolhida e cuidada. Saiu da sessão muito 

calma, dormiu bem, não teve ansiedade nem quando teve que esperar por mais de 

duas horas para começar a cirurgia. Percebeu que é uma pessoa superlativa, por 

isso ficou tão ansiosa por algo tão simples. 

 

 

6.3.12 Autorretrato - 12º encontro 

 

Dia 13 de março de 2012 

 

Iniciamos o encontro falando sobre a cirurgia que fez no dedo, na verdade não foi 

uma cirurgia, foi uma infiltração para secar os vasos sanguíneos que deixavam o 

dedo inchado. Vai precisar fazer outra daqui a 15 dias. Ela viu que não tinha porque 

ficar tão aflita com o procedimento, pois foi algo relativamente simples, nem precisou 

dormir no hospital. O próximo procedimento será no consultório do médico. 

Ela está mais leve e já consegue enxergar sua maneira de agir. Ela disse “sou 

superlativa”, tudo para ela toma uma proporção bem maior do que deveria ser e isso 

gera ansiedade. 

Está animada com a possibilidade de começar a ministrar o curso de costura, 

mesmo que tenha só uma aluna. 

Sugeri a dinâmica do autorretrato para saber como Penha se enxerga. Coloquei um 

papel grande na parede e falei para ela se imaginar encostada no papel e desenhar 

o contorno do seu corpo. Depois pedi que ela se encostasse ao desenho que fez 

para eu poder fazer o contorno do corpo dela por cima do desenho que havia feito. 

Ela se desenhou um pouco mais alta do que é e com uma postura rígida, os ombros 

bem largos e retos. Depois sugeri que colocasse roupas e acessórios nesse corpo, 
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que o enfeitasse ao seu gosto. Ela primeiro desenhou a cabeça com cabelos iguais 

aos seus, colocou brincos de ouro e um colar com um pingente com as duas filhas. 

Fez as roupas simples, da maneira que usa. Falou que foi muito bom se ver 

desenhada, pois ficou muito tempo sem se ver no espelho porque não gostava da 

sua imagem. Ela passou a se ver no espelho depois de uma dinâmica em que 

fizemos uma moldura de espelho enfeitada (3º encontro). 

 

                     Figura 10 - Autorretrato 1 

 

                      Figura 11 - Autorretrato 2 

 



79 
 

 

O que mais me chamou a atenção nesse desenho foram os ombros largos e rígidos, 

é como se ela quisesse esconder suas fraquezas e criar uma armadura em seu 

corpo para se proteger do mundo. Preocupou-se com todos os detalhes do rosto, 

colocou olhos, boca, nariz, cabelos, porém o corpo ficou sem expressão e quase 

invisível. Segundo Chevalier o rosto é uma parte do nosso corpo que só o 

conhecemos através do espelho, “o rosto não é para si mesmo, é para o outro [...] é 

o eu íntimo parcialmente desnudado, infinitamente mais revelador que o resto do 

corpo”. (2009, p.790). Pensando nessas palavras percebi que Penha, mais uma vez, 

demonstrou preocupar-se com o olhar do outro sobre ela. 

Percebo grandes mudanças nas atitudes de Penha e sinto que ela já se prepara 

para caminhar sozinha. 

 

 

6.3.13 Abrindo caminhos - 13º encontro 

 

Dia 20 de março de 2012 

 

Penha me ligou para desmarcar a sessão porque está com muitas dores no corpo 

por causa da fibromialgia. Fez muito esforço (faxina na casa e banho nas 

cadelinhas) e sente o corpo doer, sentiu dificuldades para levantar-se de manhã. 

Aproveitou para me contar sobre a semana que passou. 

Finalmente ela deu o pontapé inicial para começar a dar suas aulas de corte e 

costura. Ligou para Belo Horizonte, onde fez o curso anos atrás, para pedir o 

material de aula e pediram que ela enviasse o certificado do curso que havia feito. 

Teve que procurar o certificado, sair para enviar o fax e esperar a resposta que 

ainda não veio. Quando ela deu aula desse método de modelagem havia uma 

conhecida em Belo Horizonte, sede do curso, que enviava todo o material sem pedir 

certificado, tudo era mais fácil, agora ela precisou enviar documentos e se cadastrar 



80 
 

porque seu nome não constava nos arquivos. Com toda essa história, ela percebeu 

como demora em se movimentar e realizar coisas, mas ficou feliz em ter dado o 

primeiro passo. 

Acredito que as dores não sejam somente do esforço físico, mas tem todo o lado 

emocional envolvido na situação. Penha ficou chateada com o fato de não ter seu 

nome nos arquivos do curso e já não tem mais ninguém conhecido lá que possa lhe 

ajudar, isso gerou estresse, ansiedade e medo de não conseguir ter o material para 

seu curso. 

“Pode-se pensar que a fibromialgia represente uma sensação alterada 
de dor, resultante das alterações sofridas por um indivíduo suscetível, 
proveniente de diversos agentes estressores, causando a “dor” como a 
manifestação do conflito vivido internamente. A manutenção da dor 
parece estar ligada diretamente ao suprimento das necessidades do 
indivíduo.” (MAEDA, disponível em www.fibromialgia.com.br, acessado 
em 22 de outubro de 2012) 

Assim, para não entrar em contato com a causa de algum problema, a pessoa que 

sofre de fibromialgia converte a dor emocional em dor física. 

 

 

6.3.14 Reflexões - 14º encontro 

 

Dia 03 de março de 2012 

 

Foram duas semanas sem atendimento, o marido da neta de Penha estava doente 

no hospital, com isso ela parou sua vida por duas semanas. Não fez nada durante 

esse tempo, não arrumou casa, não lavou roupas, não fez comida e nem saiu com 

as cadelinhas. Questionei essa atitude dela para entender a situação e falei que a 

vida e o tempo não param, mesmo porque ela não poderia fazer nada, pois ele 

estava na UTI aos cuidados de médicos e enfermeiros. 

Ela me disse “fiquei espantada com a sua reação por eu ter parado tudo por duas 

semanas por causa da doença do marido da minha neta. Fiquei em oração, como se 

estivesse num mosteiro”.  

http://www.fibromialgia.com.br/
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Depois de falarmos sobre o assunto fui entender essa postura dela. A mãe dela ficou 

internada durante anos com Alzheimer, um dia ela pediu dispensa no trabalho para ir 

visitar a mãe porque teve algum pressentimento, mas não a dispensaram. Na manhã 

do dia seguinte recebeu a notícia que a mãe havia morrido na noite anterior. Ficou 

arrasada e sentiu-se culpada de não ter ido visitar a mãe. Atualmente só faz o que 

quer e o que acha que é certo, por isso ficou sem fazer nada durante o período que 

o rapaz ficou internado. 

Hoje Penha precisava falar, afinal foram duas semanas reclusas, tinha necessidade 

de falar de seus sentimentos e do projeto do seu curso de modelagem de roupas. 

Pontuei a evolução que ela teve durante o tempo que trabalhamos com a arteterapia 

e de ver que ela tem consciência dessa evolução. Percebo que já está em condições 

de seguir adiante com sua vida e seus projetos. 

Fizemos um acordo, só teremos os encontros quinzenais se ela fizer as atividades 

extras que combinarmos. Propus essa maneira de trabalhar para Penha poder ter 

estímulos de cumprir com nossos acordos. 

Propus duas atividades para ela fazer, a carteira do idoso e/ou panfletos para 

divulgar suas aulas de costura. Esses panfletos ela entregará a conhecidos e 

distribuirá na faculdade de moda da cidade onde mora. 

O próximo encontro só acontecerá se ela fizer uma dessas atividades. Tal proposta 

é para que Penha tenha mais atitude e coloque suas ideias em prática. 

 

 

6.3.15 Seguindo adiante - 15º encontro 

 

Dia 08 de maio de 2012 
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Para minha surpresa, Penha fez as duas atividades que havíamos combinado: a 

carteira do idoso para ter gratuidade no transporte coletivo e os panfletos de 

divulgação de seu curso. 

Fiquei muito feliz com essa atitude dela, pois mostra o quanto mudou durante o 

processo arteterapêutico.  

Eu já havia iniciado um processo de começar a desfazer os vínculos terapêuticos, 

pois percebia que Penha já dava indícios de querer caminhar sozinha. Comentei 

com ela essa minha percepção e perguntei o que achava disso. Ela me respondeu 

“Vim pensando nisso hoje e queria falar a mesma coisa, acho que é hora de 

encerrar com os encontros, já me sinto capaz de andar com minhas próprias 

pernas”. 

 Aceitei a sua decisão e deixei claro que ela poderia retomar os encontros 

arteterapêuticos quando achasse necessário. 

Para fecharmos, propus uma última atividade em que ela representasse através de 

desenhos como se vê nessa fase atual da sua vida. 

No desenho ela fez duas figuras dela mesma, uma vestida com um coração e flores 

na mão e a outra despida e escreveu algumas palavras representativas para ela. 
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Figura 12 - Meu Momento Atual 

 

A figura em que está vestida e com um coração na mão mostra que está renovada e 

com bons sentimentos dentro dela, representa também todo o afeto que tem pela 

família e amigos. Na outra figura ela se representa despida de todas as roupagens 

antigas e se mostra aberta ao recomeço. Escreveu algumas palavras que para ela 

têm significados. A palavra FÉ está escrita duas vezes, que é para lembrar sempre 

de ter fé em Deus, na vida e no futuro. Colocou outro coração com a palavra AMOR 

dentro. O coração é um símbolo muito presente nas expressões de Penha e que, 

segundo ela, representa o amor em todas as suas formas. 

O atendimento de hoje foi a constatação de uma percepção que eu estava tendo, 

que Penha estava dando sinais de que já se sentia segura para fazer a sua 

caminhada sozinha. Fez a carteirinha do idoso para ter gratuidade no transporte 

coletivo. Não foi só o fato de fazer a carteirinha, tem toda uma dinâmica envolvida aí; 

o primeiro passo foi se aceitar como sendo uma idosa, pois só foi fazer a carteira a 

partir desse momento. Teve que se deslocar da sua casa para ir ao local onde é 

feito o documento, isso mostra como que ela saiu da inércia em que vivia e foi atrás 

do que lhe interessava. Outra atitude dela muito representativa foi o fato de fazer o 
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folder para divulgar seu curso de modelagem de roupas. Para ela é uma nova etapa 

da vida que se descortina. Para mim foi a constatação de que a arteterapia, nesse 

caso, funcionou como terapia clínica individual. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante todo o curso de formação em Arteterapia tive em mente fazer um estudo de 

caso a partir do atendimento clínico individual, pois queria saber como seria esse 

processo e quais os benefícios que a pessoa atendida poderia obter com a 

Arteterapia. Também queria vivenciar essa relação arteterapeuta e cliente e saber 

como se daria o desenvolvimento das sessões arteterapêuticas. 

O objetivo desse estudo de caso foi saber como funciona a Arteterapia na clínica 

individual e qual a sua contribuição na promoção do autoconhecimento. E esse 

objetivo foi alcançado porque eu vivenciei essa prática clínica e pude constatar o 

quão benéfico a Arteterapia foi para Penha.  

No decorrer do processo arteterapêutico eu pude acompanhar a redescoberta que 

Penha teve de seus sentimentos e o redirecionamento de sua vida. Quando 

começamos os atendimentos, Penha passava por um período em que o passado se 

fazia muito presente e ela não tinha perspectivas nem planos para o futuro. No 

desenrolar do processo arteterapêutico ela foi soltando as amarras que a prendiam 

ao seu passado, enterrou e transformou sentimentos ruins que teimavam em estar 

sempre presentes e deu novo sentido para sua vida. Ela passou a viver o momento 

presente e, o mais importante, se aceitar como a idosa que é. A Arteterapia a ajudou 

a resgatar a autoestima e a tomar consciência do seu potencial criativo.  

Para mim foi enriquecedor todo o processo porque, além de acompanhar a evolução 

de Penha no seu processo de individuação, eu pude entender qual é o papel do 

arteterapeuta e qual a importância de se criar vínculo com a pessoa atendida. A 

partir do momento que se cria o vínculo entre arteterapeuta e cliente, há a entrega e 

a confiança por parte da pessoa atendida permitindo que o processo arteterapêutico 

flua. E ao arteterapeuta cabe o papel de orientar e acompanhar as conquistas de 

seu atendido, ajudando-o a superar os obstáculos encontrados neste percurso. Pude 

entender como funcionam as sessões arteterapêuticas e perceber que o 

arteterapeuta precisa estar atento, preparado e aberto às possíveis mudanças no 

planejamento para um determinado encontro, pois as demandas da pessoa atendida 

podem mudar de um encontro para outro. 
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Penha conseguiu dar um novo sentido à sua vida. Enquanto eu finalizava essa 

monografia ela me ligou para conversar e me contar como está feliz com sua nova 

fase da vida, está com alunos em seu curso de modelagem de roupas, se sente 

produtiva e me falou da sensação que teve quando recebeu a primeira parcela do 

curso, “me senti feliz com aquele dinheiro e no tanto que ele vai me ajudar”. 

Todo o processo, desde o início do curso até a finalização dessa monografia, foi um 

grande aprendizado para mim, em todos os sentidos. Tive que me despir de 

algumas máscaras para me redescobrir como pessoa e encontrar dentro de mim a 

arteterapeuta que vivia escondida. E esse encontro foi muito bom, descobri que a 

Arteterapia é uma linha terapêutica rica e que nos faz irmos de encontro com a 

nossa essência, nos induzindo ao autoconhecimento. 
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