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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar a Arteterapia como um saber cientificamente 

sustentado, potente para o tratamento dos transtornos psíquicos e da promoção do 

desenvolvimento e da criatividade humana, que se apoia em várias áreas do 

conhecimento humano e com elas dialoga. Além da visão de alguns autores que 

investigaram assuntos relacionados ao tema, apresento a minha experiência com o 

uso de técnicas expressivas e os resultados alcançados. As produções simbólicas 

apresentadas foram corroboradas pelos relatos dos seus respectivos autores, 

assegurando a sua veracidade, constituindo um testemunho que atribui valor 

científico ao trabalho.  

 

 

Palavras-chaves: Arteterapia. A Arte como meio de expressão. Sintoma. Conteúdo 

simbólico. Casos clínicos. Transcendência. Modelo de um processo terapêutico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this paper is to present the Art Therapy as a knowledge scientifically 

sustained, effective for the treatment of mental disorders and the promotion of 

development and human creativity, based on various areas of human knowledge and 

dialogue with them. In addition to the view of some authors that investigated issues 

related to the subject, I present my experience with the use of expressive techniques 

and results with patients. The stories related by patients confirmed the presented 

symbolic productions, ensuring its accuracy and constituting a testimony that ensures 

the scientific value of this work. 

 

 

KEY-WORDS: Art Therapy. Art as a form of expression. Symptom. Symbolic content. 

Clinical cases. Transcendence. Model of a therapeutic process. 
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APRESENTAÇÃO 

 

“Os aspectos subliminares de tudo o que 

acontece conosco podem parecer pouco 

importantes na vida cotidiana, ... (mas) são 

as raízes quase invisíveis de nossos 

pensamentos conscientes. ”   

           (Carl Jung) 

 

Este trabalho faz parte das exigências para conclusão do Curso de Especialização 

em Arteterapia, promovido pelo Instituto Fênix de Estudos e Pesquisas, do qual 

participei no período de 2013 a 2015. 

 

 Uma curiosidade singular me assaltou enquanto eu trabalhava: de pesquisar o 

simbolismo do número sete, pois participei da 7ª Turma. Verifiquei que o sete é 

considerado místico, misterioso. Ele aparece na numerologia como sendo o número 

da criação. Zago (2015) diz que ao identificá-lo como a soma de 3 (Trindade Divina) 

mais 4 (os quatro elementos do número físico), ele surge como a união do homem 

com Deus e no livro Gênesis, por exemplo, vamos encontrar o sete como o número 

da Criação. 

 

Olhando para essa questão me ocorreu uma analogia com a minha caminhada. A 

luz se fez no primeiro dia, dissipando as trevas, e ao longo do tempo uma 

construção de saberes foi sendo edificada até o “sétimo dia”, ou seja, até a 

conclusão do Curso.  

 

Durante todo o tempo dedicado à produção desse trabalho eu me sentia encharcada 

de sensações que me despertavam um desejo profundo de que esse recurso tão 

efetivo, a Arteterapia, pudesse alcançar muitas, muitas criaturas sofridas que 

desfilavam em minha mente. Um sentimento tão genuíno e intenso de amorosidade 

por todos esses visitantes que me tornava quase una, indiferenciada deles. Uma 

sensação de ampliação do meu círculo de compaixão. Como dizia Jiddu 
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Krishnamurti, o amor é uma ideia. Poderia ser a solução final de todas as 

dificuldades, problemas e aflições humanas e eu sentia que a Arteterapia era da 

mesma forma, uma possibilidade de cura para muitas dores, a libertação de muitas 

almas aprisionadas no turbilhão da inconsciência tumultuada e revestida de dores 

invisíveis, despercebidas, contagiantes e aniquiladoras. Albert Einstein ao dizer 

que o homem vive aprisionado em si mesmo e a nossa principal tarefa é a de nos 

livrarmos da prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão, para que ele abranja 

todos os seres vivos e toda a natureza (e o universo) em sua beleza, provoca um 

efeito que repercute intensamente em minha alma e define o título deste trabalho:  

Amor & Arte – Cura e Libertação, pois entendo que o amor é o refletido da alma 

que anima toda a vida, fazendo-se percebido em cada partícula. 

 

No lábio que se deixa ficar no beijo de despedida. 

No espinho que não fere, que ativa a percepção adormecida. 

No grão que sob a terra se deixa germinar. 

Na nuvem que se desloca para sombrear. 

 

No rio que corre manso se deixando levar. 

No vento que toca de leve uma canção de ninar. 

Nos olhos que irradiam luz sem nem mesmo enxergar. 

Na mão que afaga doando se deixando afagar. 

 

No cheiro quente que arde como fogo sem queimar. 

No corpo que adormece no abraço do ficar. 

No coração que acelera aos acordes de um olhar, 

Que habita a casa do outro sem nela querer morar. 

 

Entendo como diz Krishnamurti, que descobriremos o que é o amor se 

compreendermos o que o amor não é. 

 

Os Alquimistas acreditavam que todos os metais amadureciam e se transformavam 

em ouro e Jung concebeu o processo de individuação admitindo que as pessoas se 
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desenvolviam ampliando seus níveis de consciência, para atingir estágios 

psicológicos mais plenos. Eu entendi, que a Arteterapia representava um caminho 

capaz de conduzir mansa e amorosamente o homem ao Si mesmo. À libertação! 

 

Assim, este trabalho representa um diálogo interno com meus limites, minhas 

dúvidas e certezas e a consciência de que um território ainda não demarcado será 

percorrido nesta trajetória. 

 

No Capítulo 1 apresento alguns conceitos da Arteterapia, seguido de uma pesquisa 

histórica sobre o conteúdo que a distinguiu e qualificou, enquanto um saber científico 

que tem como proposta, possibilitar àquele que o trilha, apropriar-se do seu Self.  

 

No Capítulo 2 falo sobre a visão de alguns autores, a fundamentação metodológica 

que qualifica e legitima este trabalho e descrevo algumas das minhas experiências 

pessoais. 

 

No Capítulo 3 relato recortes de experiências vivenciadas e apreendidas, 

entendendo que poderão se constituir para você leitor, em um material de pesquisa 

bastante interessante para estimular o seu pensar. 

 

No Capítulo 4 esquematizo um modelo de Processo terapêutico, com a intenção de 

favorecer a uma visão na prática terapêutica, pontuando algumas questões 

pertinentes a cada etapa e, estabelecendo a inter-relação entre elas. 

 

No Capítulo 5 apresento as minhas conclusões sobre o assunto, com base nas 

experiências vivenciadas com o uso da Arteterapia, demonstrando através de 

depoimentos e dos conteúdos expressos, o trajeto percorrido em cada caso, e os 

seus desdobramentos, o que constitui indubitavelmente um material de significativo 

valor científico.  

 

Quanto à bibliografia, não me limitei ao estudo e pesquisa da literatura específica, 

porque a Arteterapia é um conhecimento muito elástico, que se vale de múltiplos 



15 
 

saberes conquistados sobre o indivíduo, razão pela qual senti a necessidade de 

visitar outros pensadores, de outras áreas, para entender o que pensam alguns 

desses pesquisadores. 

 

Desejo que você, ao ler esse trabalho, possa desfrutar de uma leitura agradável pela 

sua forma simples, embora consistente em informações, ampliando assim o seu 

referencial e instigando e favorecendo o seu constructo. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. UM OLHAR SOBRE A ARTETERAPIA 

 

“Até onde conseguimos discernir, o único propósito da 

existência humana é acender uma luz na escuridão da mera 

existência. ”  

       (Carl Jung) 

 

1.1 RECORTES HISTÓRICOS 

 

“A função mais importante da arte e da ciência é despertar o 

sentimento religioso cósmico e mantê-lo vivo. ”  

(Albert Einstein) 

 

A Arteterapia é um saber em construção, de natureza multidisciplinar, uma vez que 

se apoia no saber de várias ciências, em especial da Psicologia, da Pedagogia, da 

Sociologia, da Arte e da Antropologia. É também interdisciplinar, na medida em que 

promove a integração das informações e dos resultados obtidos em diferentes áreas 

do conhecimento, na busca de soluções para os conflitos que afetam o homem. E é 

ainda, transdisciplinar, por suas características inovadoras e transpessoais, não se 

limitando às barreiras convencionais do pensamento cartesiano, no entendimento 

restrito do Ser como mente e corpo, inclui aí também o espírito. 

 

Desde o tempo das cavernas o homem vem se expressando através da arte para 

comunicar-se consigo mesmo, com o outro e com seus ancestrais, encontrando 

nessa prática um meio de minimizar suas inquietações, seus conflitos internos.  

 

Em 1876, o Psiquiatra Max Simon, utilizou pinturas de pacientes para classificar 

patologias mentais por eles apresentadas. Em 1894, outros médicos europeus 

demonstraram interesse pelas produções artísticas de seus pacientes e as utilizaram 

no processo de tratamento e pesquisas (SOUZA, 2015).  
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Segundo Souza (2015): 

 

Entretanto, foi Mohr, em 1906, que fez um importante estudo comparando 
os trabalhos dos doentes mentais com os das pessoas saudáveis e dos 
grandes artistas e percebeu a manifestação de histórias de vida e de 
conflitos pessoais nestas criações. Tal estudo influenciou, mais tarde, o 
desenvolvimento de testes utilizados pela psicologia, como o Rorschach e o 
TAT (Teste de Atenção Temática), criado por Henry Murray Stein. 
Em 1946, Nise da Silveira, que trabalhava no Centro Psiquiátrico D. Pedro 
II, procurando compreender as imagens produzidas pelos pacientes sob a 
ótica da teoria Junguiana, fez um excelente estudo e deixou um grande 
legado para a Arteterapia. Trabalhos dos internos foram apresentados por 
ela em congresso de psicopatologia na Europa. Nise correspondeu-se com 
Jung, e, em 1952, fundou o Museu de Imagens do Inconsciente. Em 1981, 
escreveu o livro Imagens do Inconsciente. 

 

Araújo e Santos (2010, p. 184) registram ainda, na década de 40, a iniciativa 

pioneira de Adrian Hill, interno em um sanatório na Inglaterra, durante a segunda 

guerra mundial, que pintava e desenhava para aliviar suas angústias. Hill sentia que 

essa atividade aliviava suas preocupações e percebeu também que suas produções 

expressavam seus medos, traumas e sentimentos. Em 1946, veio a publicar a obra 

Art and Regeneration, de Marie Petrie, fazendo a proposição de uma formação em 

Arteterapia. Neste mesmo ano o hospital de Netherne, na Inglaterra, efetivava a 

contratação do primeiro arteterapeuta. Citam ainda que: 

 

Adanson, um pintor inglês sem ligação com nenhuma linha teórica 
psicológica, mas, interessado em facilitar a expressão espontânea da 
subjetividade dos enfermos psiquiátricos. (ARAÚJO; SANTOS, 2010, p. 
185). 

 

Posteriormente, Margareth Naumburg vem ampliar suas pesquisas neste campo e 

funda em New York, a Escola Walden, tornando-se pioneira na orientação e estudos 

de expressões inconscientes no âmbito da educação e na evolução do ser humano. 

– Arteterapia Transpessoal (ARAÚJO; SANTOS, 2010, p. 185-186). 

 

No Brasil, a Arteterapia vem ampliando fortemente o seu campo de atuação, 

qualificando profissionais em cursos de Especialização, sob a supervisão criteriosa 

das AART’s (Associações de Arteterapia Regionais) e da UBAAT, ampliando e 
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fortalecendo este campo de saber singular, apresentando-se, portanto, como um 

recurso de dimensões extremamente amplas, profundas e eficazes (SOUZA, 2015). 

 

A Ciência, no campo da Psicologia, prossegue em seu campo pertinente de 

investigações, e a Arteterapia vem com ela dialogando. Desde a Psicanálise, com a 

descoberta do inconsciente, passando pela Psicologia Analítica, com a concepção e 

a importância do valor do símbolo e dos arquétipos; evoluindo para a Psicologia 

Reichiana, com foco no corpo e nas couraças; chegando à Gestalt-terapia, com a 

visão central no “aqui-agora” bem como com o Humanismo, o Existencialismo e a 

Fenomenologia, dão um salto gigante, abrindo uma janela para a perspectiva 

Transpessoal. Conforme descreve Grof: 

 

A Psicologia Transpessoal nos traz perspectivas para a compreensão da 
psique humana, sugerindo novas formas de encarar e aceitar realidades 
psíquicas e espirituais, propondo modelos de educação e de trocas de 
informações mais adequadas às necessidades de crescimentos individuais 
e coletivos [...] (2010 apud ARAÚJO, 2010, p. 328). 

 

Assim, o sagrado, o misterioso, que contém o germe da história humana, como a 

glade que encerra em si o carvalho, é trazido à luz, olhado e considerado não como 

uma possibilidade, mas como parte da sua essência, como o embrião que contém 

muitas respostas às indagações que ao longo de todo o sempre, vem instigando a 

ciência.  

 

Diante disso, necessário é que tenhamos um olhar dinâmico, de aceitação de novas 

possibilidades para entendimento da psique, descartando qualquer tentativa de 

definir, enquadrar ou decifrar a pessoa a partir de um saber ainda e por todo sempre 

limitado, impreciso e incompleto, da mais desafiadora e instigante área do 

conhecimento. A natureza humana. A psique. Eis aqui o propósito mais forte, o eixo 

central da Arteterapia. 

 

O trabalho de Richard Gerber, apresentado em Medicina Vibracional, descortina 

uma visão imponderada para entendermos a natureza humana na perspectiva 

transpessoal. Ele diz:  
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Existe um aspecto da filosofia humana que os médicos ainda não 
compreenderam e que relutam em reconhecer. A conexão invisível entre o 
corpo físico e as forças sutis do espírito detém a chave para a compreensão 
dos relacionamentos internos entre matéria e energia. Quando os cientistas 
começarem a compreender o verdadeiro relacionamento existente entre 
matéria e energia, estarão mais perto de compreender o relacionamento 
entre a humanidade e Deus (GERBER, 2007, p. 37). 

 

E, se ainda não conseguimos entender a relação entre corpo e mente, nos 

conhecendo e reconhecendo como uma divindade humana, (vós sois deuses), como 

entender o imponderado, o numinoso, a relação entre mente e Espírito, entre o 

Criador e a criatura? 

 

Neste contexto de avanços progressivos há de se registrar a ênfase dada por Jung 

na relação do homem com o cosmo, com o Ser e com Deus. À necessidade da 

criação de uma nova Psicologia que abrigue também em seus postulados, o 

“avesso” da experiência humana, o lado até então oculto, desconhecido, capaz de 

revelar a dimensão sutil do homem, que não apenas toca, mas se revela na sua 

essência, na sua espiritualidade. 

 

Há de se considerar ainda que desde sempre o homem vem estabelecendo relações 

com seres espirituais, realizando curas e convivendo consigo mesmo, com o outro e 

com Deus, de forma criativa e harmoniosa, experimentando estados da almejada 

paz. 

 

A sabedoria de povos antigos, como algumas tribos africanas, indígenas, e os 

essênios, estão amplamente relatadas na história com um embasamento filosófico 

legítimo e um conjunto de informações que lança suficiente luz sobre experiências 

transcendentes, fazendo brilhar aos olhos daqueles que se dispuserem a ver, sob 

uma ótica alongada, os “mistérios” da vida. Indagar sobre quem sou? De onde vim? 

para onde vou? São questões que necessitam de respostas para atender as 

inquietações da razão. Para despertar as possibilidades criativas do Ser e dar-lhe 

impulso em direção a transcendência. Na perspectiva da Arteterapia, as 

possibilidades criadoras do homem são dinâmicas e cada um pode estabelecer, em 
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âmbito transcendente, a cartografia que suas possibilidades energéticas presentes 

suportarem, podendo, contudo, expandi-las até o infinito, em sua escalada evolutiva. 

 

Diante disso, somos compelidos a aceitar que ainda se tem muito a avançar no 

campo do entendimento da psique humana, abrindo espaços para um novo pensar 

que abrigue a amplitude de uma ciência que vai além da vida e da alma. Essa 

perspectiva transcendente já está desenhada no saber que a Arteterapia abarca, em 

suas particularidades numinosas. Trata-se de um espaço sagrado que concebe a 

dimensão Espiritual como uma parte da totalidade humana, ampliando as fronteiras 

do mundo tangível e visível. Nesse espaço aceitamos que o mundo invisível cambie 

suas energias e informações com o mundo físico. Que influencia, sob todos os 

aspectos a vida humana, e que a comunicabilidade com esferas de energias sutis, 

em níveis ainda não explorados e conhecidos, constitui uma realidade factível. 

 

Entender que cada vida é única, cada drama é único e que tudo a tudo está 

conectado na grande teia harmoniosa do universo, que nada se perde no infinito do 

cosmos regido por leis Divinas, que ainda desconhecemos, mas não podemos negar 

a sua existência, nos garante uma visão mais plena de quem somos. Descortina um 

novo tempo, uma nova fase no entendimento do homem, cujo o intérprete da sua 

história será ele próprio, senhor da imagem que reflete e que é refletida. Esse ser 

mutante, divino em sua essência, que em sua caminhada de individuação passa por 

transições e transformações, expondo antigas cicatrizes, abrindo e regenerando 

feridas, vivencia experiências únicas e descortina novos horizontes. Nessa jornada 

fantástica ele vai se reconstruindo, ampliando e fortalecendo o seu ego, deixando 

jorrar essa sublime e abundante fonte de inspiração e sabedoria que o habita, dando 

colorido e ampliando o sentido do seu viver. 

 

1.2 ARTETERAPIA, UM NOVELO DE POSSIBILIDADES 

 

Falo que a Arteterapia é um novelo de possibilidades porque apesar dos avanços 

conquistados, ainda longe estamos de alcançar o entendimento e a profundidade 

das suas possibilidades terapêuticas estruturantes, no processo de alívio das 
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angústias, das inquietações, das dores e das possibilidades criativas para o homem, 

dado ao seu caráter dinâmico, imponderado e particular. Em sua jornada de 

individuação o homem se desvenda, se reconhece, se reconstrói, ampliando e 

fortalecendo o seu ego, dando colorido e ampliando o sentido do seu viver. 

Encontrar respostas objetivas e conscientes para as suas dores psíquicas é pois, 

uma busca para aplacar as suas inquietações mais profundas, sem o que ele se 

mantém na superfície do ego e perde a autonomia de seus atos. 

 

Assim, a Arteterapia, como um campo do saber que busca desvendar a alma 

humana, vem lançando luz sobre as sombras inquietantes que limitam e infelicitam a 

vida, oferecendo condições para que o homem possa se conhecer, compreender a 

sua individualidade e buscar meios de estabelecer trocas simbólicas mais 

enriquecidas com o meio em que vive. 

 

Valendo-se das linguagens expressivas das artes, (artes plásticas, pintura, 

modelagem, teatro, escrita criativa, expressão corporal, contação de histórias, 

musica etc.), a Arteterapia permite a expressão e amplificação de conteúdos 

psíquicos, de natureza simbólica, capazes de promover a saúde, a criatividade e o 

crescimento do homem, na medida em que a simbologia revelada se torna uma 

mensagem, tem um significado de valor significante, que ele interpreta e com ela 

dialoga, obtendo assim o alivio dos seus conflitos. 

 

Sabemos que um ego forte e bem estruturado movimenta de forma deliberada 

conteúdos conscientes, sem sucumbir ou abalar-se diante dos impulsos emocionais, 

permitindo o exercício pleno do livre arbítrio e a assertividade das suas decisões. 

Segundo Stein (1998, p. 27), “o  ego focaliza a consciência humana e confere à 

nossa conduta consciente sua determinação e direção”. 

 

Isso justifica a busca de respostas para as indagações mais profundas do quem 

sou, esse enigma instigante, que inquieta a psique humana ao longo da história. 

Essa busca assegurou à filosofia um campo de saber, pois muitas respostas 

levaram o homem a transcender os limites do conhecido e conceber, 
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momentaneamente, alívio para as suas inquietações. Epicuro, 341-270 a. C., 

afirmava que “A filosofia é o fármaco mais indicado para as três patologias psíquicas 

mais frequentes: o medo dos deuses, da morte, da dor”. Hoje, outras ciências 

esbarram nas mesmas questões e juntas caminham e compartilham saberes para 

responder a esta intrigante questão e oferecer caminhos que levem o homem a um 

estado de plenitude. 

 

1.3 ARTETERAPIA, UM SABER MULTIDISCIPLINAR 

 

O interesse de várias ciências por um mesmo assunto, com olhares e indagações 

diferentes, embora convergentes, contribui de forma decisiva para ampliar o leque 

de possibilidades, superando barreiras culturais, filosóficas, religiosas, 

antropológicas, etc., estruturando um conhecimento baseado em experiências 

individuais, intransferíveis, que são traduzidas de forma personalizada e que 

prescinde da interpretação do observador. 

 

É neste contexto de indagações que desponta e se estrutura a Arteterapia, valendo-

se das artes como um meio para favorecer a expressão dos conteúdos reprimidos, 

revelando-se através de formas variadas e, revestida de um simbolismo “vitalizado” 

pelas energias psíquicas ativadas. Assim, ela vai se constituindo, tomando contorno 

de ciência, definindo e assegurando o seu lugar no campo do tratamento das 

doenças psíquicas e do crescimento do indivíduo. Urrutigaray define assim a 

Arteterapia:   

 

Revestida de um valor técnico, ela visa, por meio da mediação de 
instrumentos plásticos, à expressão ou à comunicação de representações 
como fantasias e os sentimentos, possibilitando, assim, um espaço para a 
liberação de energias psíquicas, favorecendo a expressão posterior à 
criação estabelecida de palavras, daquilo que antes não tinha nem nome ou 
identidade e nem sequer lugar ou espaço para manifestar-se (2011, p. 26). 

 

Como o ato de expressar-se através de um fazer criativo, de natureza simbólica, que 

resulta no alívio de estados de tensão consciente ou inconsciente do indivíduo, a 

Arteterapia apresenta ao homem, os conteúdos que lhe permitem compreender a 

sua história. Esses conteúdos, investidos de significados, vão sendo reconhecidos, 
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interpretados, resignificados e reelaborados ao longo da sua jornada, mudando a 

sua história, ampliando a sua comunicação consigo mesmo e com o universo, 

conferindo-lhe mais autonomia e vitalidade para viver as suas experiências e 

desfrutar, no aqui agora, do prazer realizador do ato criativo. 

 

Urrutigaray (2011, p. 41) ainda nos diz:  

 

A prática da Arteterapia facilita a decodificação (entendimento) do mundo 
interno, a subjetividade, por meio do confronto que o sujeito criador e 
gerador das imagens faz com suas configurações, possibilitando a 
consciência de seus conteúdos, dado, primeiramente, pela análise dos 
elementos que a constituem. 

 

Nesse diálogo revelador o sujeito é confrontado consigo mesmo, e se conecta a 

possibilidades impensadas, penetrando os mistérios da alma e apropriando-se da 

sua essência, das suas potencialidades, para desvelar o ego-self em sua 

singularidade, pois, conforme descreve Jung “o ego é o centro da consciência” (apud 

STEIN, 1998, p 28). 

 

A Arteterapia é, portanto, um recurso de dimensões extremamente amplas e 

profundas, que tem como forma expressiva a arte e que se manifesta como um 

símbolo individual, desconhecido do seu autor até a sua explosão, e com 

significados nascidos da própria alma, que vão sendo amplificados infinitamente, por 

meio de associações com os conteúdos conscientes que emergem do inconsciente. 

 

Urrutigaray diz que: “...uma imagem é portadora de um conteúdo simbólico... o 

indivíduo integra sua parte inconsciente com a outra mais aparente, consciente, em 

virtude de uma postura introspectiva” (2011, p. 32-33), assim o símbolo se apresenta 

como uma mensagem materializada, dinâmica, de significados mutantes, provido de 

significado afetivo, trazendo informações, revelando mensagens que afetam sob as 

mais diferentes formas e intensidade o autor da expressão revelada. Diniz (2014, 

p.13) define a Arteterapia como: 

 

Uma prática terapêutica que utiliza diferentes recursos expressivos como 
aliados em uma leitura simbólica do fazer artístico: artes plásticas e cênicas, 
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música, expressão corporal e a literatura, como contos de fadas, lendas e 
mitos [...]. 

 

A Arteterapia é pois, uma prática terapêutica potente, que além de propiciar a 

expansão da criatividade, a ampliação da consciência e da autonomia existencial, 

promove a cura e a transformação da pessoa com disfunções psíquicas, 

constituindo-se portanto, em um valiosíssimo recurso para o profissional habilitado e 

qualificado, que traz em sua bagagem a amorosidade e o reconhecimento do outro 

como um ser atemporal, que se desdobra, se revela e se transforma a cada passo 

da sua caminhada. 

 

A Arteterapia, através do uso de técnicas expressivas visa pois, a produção de 

conteúdos simbólicos que permitem ao seu criador perceber, sentir, dialogar, e 

compreender a mensagem das imagens reveladas, numa frequência onde o afeto se 

apresenta em cores desbotadas e notas desafinadas, permitindo-lhe, todavia, 

retocar a sua “obra”, dando-lhe outro sentido, outro colorido e ajustando a sua 

vibração numa frequência que harmoniza a sua intimidade.  Diante de tudo isso se 

pode afirmar que os avanços conquistados no campo do entendimento da psique 

nos colocam diante de uma possibilidade que arrebata o homem, libertando-o do 

primarismo que o aprisiona nas camadas mais densas da sua individualidade, a 

exemplo do casulo que se transforma, habilitando-o a voos inimaginados. 

 

1.4 PARA ALÉM DA ALMA - DESDOBRAMENTOS DE UMA CIÊNCIA 

 

Dispomos hoje de uma vasta e diversificada literatura que reconhece a arte, como 

uma possibilidade real de expressão de conteúdos inconscientes, que quando 

liberados, possibilitam a cura de sintomas e traumas, favorecendo o crescimento 

pessoal e impulsionando a qualidade de vida do indivíduo. Ou seja, um recurso que 

mobiliza energias sutis, nas mais diferentes formas e intensidade, capaz de produz a 

obra que liberta e que é ao mesmo tempo libertada. 

 

Carl Gustav Jung, se mostrou inabalável diante do escárnio de alguns pensadores 

e incansável na busca de respostas às suas inquietações, mantendo-se fiel às suas 
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convicções. Sua obra e sua vida estiveram intimamente vinculadas e influenciadas 

por fenômenos transcendentes. Ele os vivenciou ao longo da sua existência, quer 

através dos seus estudos e pesquisas, na relação com seus pacientes, em sua casa 

e em sua própria vida. De acordo com Argollo (2004, p. 17): 

 

Com uma mente aberta e arrojada, Jung não se furtou a revelar as suas 
experiências pessoais, e tentar explicar o mecanismo dos fenômenos, com 
uma teoria que denominou de sincronicidade, a qual está longe de dar uma 
explicação satisfatória, mesmo a um grupo restrito de fenômenos 
paranormais, mas foge ao simplismo inadequado das explicações correntes 
nos campos da Psicologia. Sinalizando o início de uma nova fase na 
ciência, que mais tarde viria a transcender a visão cartesiana vigente, 
rompendo com os padrões estabelecidos e concebendo o numinoso, o 
Espírito, como parte integrante da totalidade do Ser. Corroborando esta 
tese, a Organização Mundial de Saúde admite a Obsessão Espiritual como 
possessão e estado de transe, CID 10, item F.44.3, no campo dos 
transtornos psíquicos, admitindo uma nova possibilidade que conhecemos, 
sentimos e presenciamos de alguma forma, mas, relegamos à vala comum 
das ideias diante da ciência constituía.  

 

A título de registro, é preciso mencionar ainda, as pesquisas sobre os fenômenos 

transcendentes, conduzidos por Allan Kardec, que mais tarde vieram embasar a 

Codificação Espírita, que constitui uma pesquisa indispensável para o entendimento 

do Sagrado, do numinoso. 

 

Vamos encontrar assim em Léon Denis (1998, p. 10), filósofo e pesquisador dos 

fenômenos Espíritas, na obra No Invisível, um conteúdo muito esclarecedor que diz:  

 

Com os estudos espíritas uma nova ciência se vai formando lentamente, 
mas é preciso aliar ao espírito de investigação científica a elevação de 
pensamento, o sentimento, os impulsos do coração, sem o que a comunhão 
com os seres superiores se torna irrealizável [...]. 

 
Acrescenta ainda:  

 

Pretender-se-ia acomodar o Espiritismo no acanhado leito da ciência oficial; 
mas esta, inteiramente impregnada das teorias materialistas, é refratária a 
essa aliança. O estudo da alma, já de si difícil e profundo, lhe tem 
permanecido impenetrável. Os seus métodos, por indigentes, não se 
prestam absolutamente ao estudo, muito mais vasto, do mundo dos 
espíritos. A ciência do invisível há de sempre ultrapassar os métodos 
humanos [...] (DINIZ, 1998, p. 10). 
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O ato de expressar-se através de um fazer criativo, de natureza simbólica, traz 

memórias de experiências longínquas, reais, de vidas pretéritas, que ocorreram 

antes do Si, em tempos outros, que permanecem embotados nas profundezas do 

inconsciente, e se mantém em diálogo constante, silencioso entre o homem e seus 

ancestrais. Essas experiências não se apagam na existência plena do Ser. Ela 

permanece latente, como uma conquista inalienável do espírito que vive ainda, e se 

presencia na psique, quer na matéria ao fora dela, falando de nós e a nós. Ocupar-

se desses fenômenos é pois, como que um retorno consentido a uma civilização 

cuja história se reapresenta diante do homem, em cenários transcendentes, pedindo 

uma nova oportunidade de encenação para a corrigenda dos atos encenados em 

tempos idos, no tempo do agora. A Arteterapia não pretende ter o domínio do 

conhecimento sobre TUDO isso. Ela tem sim, um olhar de amorosidade e 

entendimento por TUDO isso. 

 

Visitando a obra, Os 50 Pensadores que Formaram o Mundo Moderno, de Stephen 

Trombley (2014, p. 77), encontramos citações de alguns que, numa ressonância e 

convergência muito interessante sobre esse assunto. Vejamos: Soren Kierkegaard 

diz que “ a verdade deveria ser encontrada na experiência subjetiva do mundo, e 

não compreendida puramente por métodos objetivos”. 

 

Edmund Husserl, pai da fenomenologia analisando a crise das ciências europeias e 

a fenomenologia transcendental (1939 apud TROMBLEY, 2014, p. 149) assim diz: 

 

Nós mesmos seremos dirigidos a uma transformação interna pela qual 
ficaremos frente a frente – em experiência direta com – a dimensão há 
muito sentida, mas constantemente ocultada do “transcendental”. A base da 
experiência, revelada em sua intimidade, tornar-se-á, então o solo fértil de 
uma filosofia de trabalho metódico, com a autoevidência, de que todos os 
concebíveis problemas filosóficos e científicos do passado estarão 
destinados a serem apresentados e resolvidos a partir da base.  

 

Finalmente, Willard Van Orman Quine, defendeu a visão científica da filosofia a 

partir de uma visão holística do conhecimento (TROMBLEY, 2014, p. 286). 
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Vamos encontrar ainda, em Fenomenologia da Percepção, de Maurice Merleau–

Ponty (2011, p. 5), a seguinte visão: “o real deve ser descrito, não construído ou 

constituído”.  

 

Os recortes acima citados nos mostram uma convergência das visões desses 

pensadores, nos campos da ciência e da filosofia, sinalizando a conveniência de se 

conceber os conteúdos que transcendem os limites convencionais além de, 

abrigando assim a dimensão do Espírito, do numinoso, como uma realidade que se 

expressa através do homem, independente dele e, sobre ele exerce influências, que, 

somente ele pode sentir, perceber, decifrar e expressar. 

 

Fica bastante claro então que o entendimento da Arteterapia, enquanto meio de 

desenvolvimento do potencial humano e de tratamento para as afecções psíquicas 

que o acometem, usando os recursos expressivos da Arte em seu sentido mais 

amplo, se apresenta como um saber em construção, inserida em um vasto campo 

de observação que transcende os limites da matéria, situando-se em uma dimensão 

sutil, onde a comunicação se estabelece através de linguagens que vão muito além 

do modelo convencional. Linguagens revestidas de simbolismos, que está a exigir 

uma nova leitura, um novo olhar, um novo entendimento, e cujos padrões vão sendo 

construídos na medida em que os sentimentos e as emoções que as impulsionam 

forem sendo expressadas e produzindo mudanças construtivas, de valor 

reestruturante para aqueles que as vivenciem. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. MODELO DE PESQUISA APLICADO - QUALITATIVA 

 

“Para Marx, toda ciência seria supérflua se a aparência, a 

forma das coisas, fosse totalmente idêntica”. 

(Elizabete Matallo M. de Pádua) 

 

2.1 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

“A ciência se constrói à medida que o homem aprecia o belo 

e usa a sua criatividade a serviço do bem comum”. 

(Mariuse Valentim) 

 

Com este trabalho pretendo compartilhar a minha experiência com os fenômenos 

psíquicos vividos e relatados por pessoas que tive oportunidade de acompanhar, em 

processos terapêuticos, com o uso de atividades expressivas, além da nossa 

experiência pessoal durante a curso de Formação em Arteterapia e, a atuação no 

campo do desenvolvimento humano, ao longo de mais de 20 anos. 

 

É meu desejo contribuir para a ampliação desse conhecimento, compartilhando 

informações para ampliar o universo de possibilidades na prática da Arteterapia, 

além de favorecer a uma melhor compreensão e ampliação dos limites ainda 

estreitos do conhecimento constituído neste campo, por tratar-se de um novo saber. 

 

Este assunto se reveste de especial valor, na medida em que a ciência da mente, 

convertida em ciência do comportamento, ainda tem uma longa trajetória de 

descobertas a serem feitas no entendimento da psique humana. 

 

Reporto-me à expressão “O objeto do conhecimento é produto da atividade humana 

e como tal - não como mero objeto de contemplação - é conhecido pelo homem” 

(VÁZQUEZ, 1977, p. 152), para dar realce ao valor que atribuo e esse trabalho e ao 
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objetivo que busco ao investir nesta pesquisa. A visão desse eminente cientista me 

inspira a depositar no imenso universo do conhecimento, essa parcela única, inédita, 

de informações pois que cada experiência neste campo é de caráter pessoal. 

 

Como o conhecimento científico vai se tornando senso comum, à medida que faz 

parte das nossas vidas, entendo ser meu dever como profissional desta área, 

apresentar a minha contribuição, tendo em vista o seu conteúdo relevante e inédito, 

acrescido do fato indiscutível de que essas experiências impactaram a minha vida, 

abrindo janelas perceptivas no entendimento da minha história e influenciando a 

marcha da minha caminhada. 

 

Francisco das Chagas Rodrigues da Silva, da Universidade Federal do Piauí, 

citando Ferrarotti assim expressa:  

 
[...] se nós somos, se todo indivíduo é, a reapropriação singular do universal 
social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da 
especificidade irredutível de uma práxis individual (1988 apud SILVA, 2010, 
p. 26-27). 

 

Encontramos aqui, um continente que abriga o meu intento, conferindo-lhe valor 

científico, me permitindo entender que o método de investigação, focado na 

pesquisa autobiográfica, onde nos inserimos, está associada a uma mudança 

paradigmática no âmbito das ciências sociais, em busca de formas alternativas de 

perceber, analisar e explicar a realidade particular dos fatos simples, em detrimento 

das grandes explicações, preservado repetimos, o seu valor científico.  

 

Que essas reflexões possam auxiliar aqueles que por elas se interessam, nas 

indagações e investigações do mundo dos significados atribuídos pelo homem aos 

fenômenos por ele vivenciados, favorecendo a ampliação das fronteiras que possam 

limitar o alcance das percepções até então concebidas. Que favoreça a ampliação 

do olhar sobre a Arteterapia, enquanto recurso altamente potente no campo da 

expansão da autoconsciência, da criatividade para viver e perceber a vida e 

propiciar a remissão de doenças psíquicas. 
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Finalizando, quero me reportar a uma fala do Prof. Pedro Demo (2001, p. 10), 

graduado em filosofia, Doutor em Sociologia e PhD em Sociologia, quando diz: 

 

Entendo pesquisa como o diálogo inteligente e crítico com a realidade, 
tomando como referência que o indivíduo nunca dá conta da realidade e 
que o objeto é sempre também, um objeto-sujeito. A realidade tanto se 
mostra como se esconde. Se a ciência soubesse o que é exatamente a 
realidade, não seria necessária. Nenhuma ciência estuda o indivíduo 
propriamente, porque não se poderia fazer um texto válido sobre um 
fenômeno que não cabe em categorias regulares, mas, por outro lado, nada 
é tão subjetivo que não deixe transparecer uma regularidade.  

 

É nesse diálogo crítico que desejo situar este trabalho, entendendo que a realidade 

não se enquadra em qualquer definição apriorística. Ela flutua e não encontrou, ao 

longo das definições filosóficas, um enquadre definido e determinado. Considero 

também muito relevante o entendimento de que o indivíduo, bem como um 

fenômeno, não cabe em categorias regulares, embora, em determinadas situações, 

possa transparecer uma regularidade, afinal, o indivíduo vive e convive em 

sociedade, interage, se comunica e estabelece contatos reveladores, em um 

processo aculturado, com padrões de relações aceitos e validados, através do que 

ele promove e assegura o seu reconhecimento enquanto indivíduo. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. MEUS EXPERIMENTOS EM ARTETERAPIA 

 

Música: Tocando em Frente, Zé Ramalho. 

 

Ando devagar por que já tive pressa  

E levo esse sorriso por que já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, 

Só levo a certeza de que muito pouco eu sei 

Nada sei. 

 

3.1 CAMINHOS PERCORRIDOS NO UNIVERSO DA ARTETERAPIA 

 

Trabalhei ao longo de duas décadas utilizando técnicas expressivas com grupos de 

profissionais, quando pude perceber a diversidade e a grandeza do Ser Humano e o 

efeito curador da catarse que acompanha o processo da expressão criativa. 

 

O que ficou de mais precioso para mim foi a magia do fenômeno que emerge desse 

processo, “o anjo invisível” de cada um, como um agente curador, um mago, que se 

manifesta em seu benefício nos momentos das dores mais intensas, restaurando 

cicatrizes abertas em épocas longínquas ou próximas, que limitavam e empobreciam 

suas vidas. 

 

Enquanto atuava na escuta ou na facilitação de grupos, eu observava que os 

conteúdos emergidos traziam as formas, padrões e lembranças disformes, de dores, 

inquietudes, sintomas e doenças que iam além da alma. Foram muitos anos, 

marcados por lembranças de singular beleza, debalde a dor, e a esperança residia 

naquele divisor que apontava para um novo horizonte. Eu via como a luz de cada 

um ia rompendo as trevas no alvorecer de um novo tempo, revigorando suas almas 

enfraquecidas, reerguendo o espírito abatido. 
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Perceber e sentir esse desfile de almas sofridas foi para mim um processo de 

alegria, mas, também de dor. Em algum lugar de mim, eu depositava os “ais” de 

centenas de criaturas, especialmente aquelas que me traziam uma mensagem 

simbólica, amplificada ou projetada. Era como se fossem pedaços de mim que 

precisavam ser reintegrados à totalidade para manter-se vivo. 

 

A Arteterapia foi para mim essa reintegração e aconteceu em uma fase de vida de 

perdas muito dolorosas – a perda da minha mãe, uma companheira muito presente 

em minha vida; o diagnóstico de uma insuficiência coronariana, recomendando a 

colocação de um stent (um remendo do coração); tudo isso me levando à 

interrupção de minha atividade profissional, em virtude da “paralisia”, diante do 

inesperado, do inusitado. Uma dor silenciosa me invadiu, consumindo a minha 

energia de viver. A medicina convencional não tinha respostas para os meus 

sintomas e a medicação não assegurava o suporte de que eu necessitava. Uma 

pulsão de vida me direcionava à busca da compreensão de mim mesma através de 

um diálogo com minha alma. Uma busca para entender e superar as dores e os 

conflitos que me afligiam. 

 

Acredito que a lei de preservação, lei Divina, conduz intuitivamente o homem, 

quando em “perigo”, à busca dos recursos necessários a sua segurança, e as 

energias do Universo podem ser acessadas em seu favor sempre que desejamos. 

Franco (2012, p. 204) menciona o pensamento de Nietzsche: “Procuravas o pior e 

encontraste a ti mesmo”. O que levou Jung a refletir é impossível fugir de si mesmo, 

pois onde quer que estivermos carregaremos a nós mesmos. 

 

Isso foi para mim revelador e motivador. Reforcei a minha crença de que somos uma 

entidade que está além do tempo e do espaço. Encontrei na minha dor a força para 

procurar os recursos curadores que em algum lugar, invisíveis e disfarçados, se 

encontravam encapsulados, à sombra. Eu não suportava mais carregar uma carga 

tão pesada e destituída de beleza, de criatividade, de alegria e de sentido de viver. 

Eu queria e precisava me reequilibrar. Precisava despir velhas máscaras, já 
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despersonalizadas e abandonar velhos papéis, representados por personagens que 

já não mais me habitavam. Eu queria viver! 

 

Foi nesse quadro de debilidade, de dores e incertezas, sem perspectivas que 

sinalizassem para uma nova florescência em minha vida que eu “fui encontrada” 

pela Arteterapia. Olhando agora todo esse material, que em verdade é só meu, 

percebo o quanto a minha “bagagem” estava pesada. Quantas coisas precisavam 

ser resignificadas, outras já poderiam ser descartadas e outras eram como brumas 

que se desfizeram no movimento das ondas ao longo da minha formação. 

 

Estarei compartilhando algumas experiências com você leitor, mas, a mais sublime 

delas será a minha. Destaco essa, porque ela me permitiu um novo olhar interno, 

além de desobstruir canais perceptivos que me permitiram renascer e seguir em 

direção ao auto encontro, descortinando novas possibilidades de viver, me ajudando 

a fazer a tecedura de uma outra forma de conviver. Eu digo que hoje estou 

convalescente, entretanto, disponho de autonomia, segurança e vontade para 

empreender esta nova etapa da minha caminhada que em verdade posso afirmar, é 

o nutriente mais eficaz da vida do homem. Caminhar, prosseguir consciente de Si, 

eis a motivação que nos conduz. 

 

A) UM GRUPO COMO VASO CURADOR 

 

Se percebemos que a vida realmente tem 

sentido, percebemos também que somos 

úteis uns aos outros. Ser um ser humano é 

trabalhar por algo além de si mesmo. 

(Viktor Frankl) 

 

O relato aqui registrado representa uma experiência de valor científico, porque nós, 

os profissionais que elaboramos o projeto que iremos descrever o vivenciamos, e os 

fenômenos produzidos revelaram a nossa intimidade, conteúdos traumáticos que 
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nos pertenciam e que nós ignorávamos, embora vivêssemos os conflitos deles 

decorrentes, nos abrindo portas para identificá-los e aprendermos a lidar 

satisfatoriamente com eles. Alguns deles foram elaborados, seus sintomas 

eliminados e novos caminhos se desenharam em nossas vidas, nos encorajando e 

habilitando para lidarmos com o outro em nossas práticas profissionais. 

 

O projeto DESPERTAR foi elaborado por cinco profissionais sob minha coordenação 

e consistia em estimular a manifestação de emoções em um contexto vivencial, 

através de recursos expressivos, permitindo ao participante perceber, identificar e 

resignificar essas emoções. Tinha como objetivo primeiro a promoção do equilíbrio e 

da alegria de viver; a superação de medos e frustrações; o fortalecimento da 

autoestima e a ressignificação do propósito de vida. Foram oito encontros, com 

anamnese prévia. Iniciávamos as sessões com uma atividade de integração e 

acolhimento e em seguida conversávamos sobre como poderíamos lidar com os 

conteúdos, as emoções fluentes, e, finalmente conduzíamos a atividade expressiva 

planejada. 

 

Jane, 38 anos, tinha um relacionamento difícil e distante com a mãe. Dizia mesmo 

que não sentia afeto por ela e os conflitos decorrentes dessa situação eram 

constantes e sofridos. Jane estava passando por um processo de separação de um 

casamento que durara quatorze anos. Dizia amar o marido e temer muito pelo 

sofrimento dos filhos em decorrência da separação. Vinha tratando de dores no 

joelho e apresentava limitações para caminhar. Estava certa de que mais tarde teria 

que fazer uso de uma prótese. Seu momento de vida era bastante difícil. 

 

Estávamos na 3ª sessão do programa. A atividade expressiva desse dia foi a 

modelagem em argila. Jane se dedicava à tarefa com interesse genuíno. Após a 

conclusão da atividade cada pessoa comentava sobre as suas experiências, sobre 

como percebia as demais produções e os seus sentimentos em relação aos 

depoimentos do grupo. Jane havia feito uma xícara, com a asa e uma flor 

decorativa, propositadamente, soltas. Após a conclusão da atividade, convidei o 

grupo a fazer as alterações que desejassem em suas produções. 
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Diante da minha fala Jane assim se expressou em relação ao seu trabalho:  

 

- Lembrei-me da época em que, para comemorar o dia das mães, as professoras 

pediam para fazermos algo bem bonito para presentear nossas mães. Eu detestava 

aquilo. Eu fazia tudo com muita raiva. Agora, não quero refazer o meu trabalho. Vou 

deixar como está. 

 

Na sessão seguinte, comentando sobre a situação tumultuada da dissolução do seu 

casamento Jane disse:  

 

- Sinto-me só e desamparada. Lembro-me de quando eu ficava sozinha, abraçada à 

*foto de minha mãe, chorando, esperando por ela que nunca chegava, e, nesses 

momentos eu era maltratada e até abusada.  

 

Jane teve um insight intenso e revelador, com amplificações que foram se 

desdobrando. Comentou que sua mãe era enfermeira e trabalhava à noite para 

ajudar na manutenção da família. Relembrou os momentos de solidão, de medo e 

dos abusos sofridos. Sua história foi se desenrolando como a reapresentação de 

uma cena traumática vivida e sufocada na inconsciência. 

 

Após essa experiência Jane iniciou uma nova etapa em sua vida. Acolheu suas 

dores e foi reelaborando suas lembranças, suturando suas feridas, buscando refazer 

os vínculos afetivos com sua mãe e se fortalecendo para viver os desafios da sua 

separação. Ela hoje olha com outra perspectiva a dor dos filhos diante da sua 

separação. Compreende que seu olhar estava contaminado por sua própria dor. 

 

Jane está consciente das dificuldades que envolvem este momento de sua vida e 

consegue perceber os conteúdos, as dores que fazem parte do hoje e aquelas que 

marcaram tão profundamente a sua história e continuam, como fantasmas, 

emergindo e se manifestando nas cenas atuais, dando uma dimensão deformada e 

deslocada aos seus afetos. 
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Ela perdeu peso, faz caminhadas e pedala 10 km sem qualquer dificuldade. O 

pesadelo diante da possibilidade da colocação de uma prótese no joelho já não 

existe. Inclusive o médico ficou surpreso diante da sua recuperação. A experiência 

vivenciada por Jane facilitou a emersão de conteúdos afetivos reprimidos, lhe 

permitindo compreender a sua história, localizar no tempo as suas dores. 

Urrutigaray (2011, p. 26-27) assinala o valor terapêutico da Arteterapia, uma vez 

que ela viabiliza, por meio da mediação de instrumentos plásticos, a expressão ou a 

comunicação de representações como fantasias e os sentimentos. Aquilo que antes 

não tinha nem nome ou identidade e nem sequer lugar ou espaço para manifestar-

se. 

 

Vivenciar essa experiência possibilitou a Jane se ver diante de outra face da sua 

totalidade desconhecida, que ela ainda não estava preparada para explorar, a 

considerar como uma possibilidade real, pois não conseguia acessar de forma 

consciente, os conteúdos íntimos do seu eu. Esses conteúdos, ainda à sombra, 

estavam em oposição aos ideais do ego e dos seus esforços conscientes, e isso 

aconteceu. Jane hoje percebe, age e reage aos fatos da vida com mais 

assertividade, coragem e alegria. 

 

A possibilidade de presentificar os conflitos, de dramatizar os atos do viver, de 

modelar, desnudar e colocar diante de si personagens que transitam no palco de 

suas vidas, levam o indivíduo ao apoderamento de forças desconhecidas, favorece a 

tomada de consciência sobre questões que flutuam na esfera do seu Eu, povoando 

de heróis ou vilões a sua história. 

 

B) EXISTE VIDA ALÉM DO PORTÃO - UM CASO DE DEPRESSÃO 

 

Max, um jovem músico na faixa dos 40 anos, mostrou-se uma pessoa muito 

agradável, simpática, interativa, inteligente e generosa. Não foi reconhecido pelo pai, 

tendo sido criado pela avó, pois, sua mãe trabalhava para manter as despesas do lar 

e mais tarde ela mudou-se para os Estados Unidos, de onde só retornou dois meses 

antes de falecer de um câncer, há dois anos. 
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Max estava de luto. Teve uma educação rígida, tanto no ambiente familiar quanto no 

serviço militar onde estudou. Sua procura por ajuda terapêutica foi motivada por um 

processo depressivo. Demonstrava intensa tristeza, dificuldade de convivência com 

seus parceiros e com os colegas de trabalho. Dizia não encontrar sentido na vida e 

não entender o que se passava, pois tinha tudo e não valorizava nem desfrutava de 

nada. Relatou também que sempre era traído por pelos amigos e parceiros. 

 

1ª Sessão 

 

Max chegou ao atelier desconfortável, desanimado, triste, angustiado e muito 

abatido. Seu olhar era de súplica silenciosa por ajuda. 

 

Dei-lhe as boas-vindas e o convidei a entrar, dizendo que ficasse à vontade. Ele 

sentou, me olhou por algum tempo e desabou. Chorou muito, dizendo que estava 

muito mal. Abracei-o fortemente e disse que eu estava ali para ajudá-lo, que ele não 

estava sozinho. Que poderia contar comigo. 

 

Passado esse primeiro momento, trabalhamos a sua respiração, ao som de uma 

música suave, visando relaxar o corpo e aliviar seu desconforto físico. Afaguei seus 

pés e fiz uma mentalização pelo seu equilíbrio, mantendo o contato da minha mão 

em seu corpo, buscando confirmar a minha presença e afagá-lo. 

 

Quando ele cessou o choro e suavizou a respiração, conduzi uma visualização 

mental, Anexo A – para fortalecer sua “criança ferida”. 

 

Conversamos um pouco, percebendo o quanto Max estava desnorteado, solitário, 

desvitalizado e sem objetivo de vida. 

 

Ao final da sessão perguntei como ele se sentia e ele respondeu: - Acho que se não 

viesse aqui hoje eu teria morrido. Estou Melhor agora. 
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2ª Sessão 

 

Max chegou igualmente triste e desanimado, que tivera uma semana ruim. Relatou 

um episódio de traição de um amigo, via mensagem no Facebook. Propus a ele 

fazer um percurso por sua história, traçando sua “linha da Vida”, Figura 1. 

 

Figura 1: Exercício da linha da vida1. 

 

Foi um momento de introspecção e dor. Ele fez um difícil trajeto por lembranças 

sofridas, reviveu cenas que já se iam ao tempo, mas, embora desbotadas, 

mantinham a nitidez que o sentimento consegue enxergar. 

 

Ao concluir o trabalho ele comentou: Nossa! Quanta perda! Parece que meu mundo 

desabou! 

 
                                                           
1 Essa vivência possibilitou ao paciente perceber a significância das suas perdas. 
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Max teve clara consciência de que estava vivendo o luto por tantas perdas: A morte 

da mãe, da avó, de um amigo, e, o roubo do seu carro. Perguntei que sentimentos 

ela estava experimentando, ao que ele respondeu: ódio, tristeza, confusão, falta de 

estímulo e de compreensão, impaciência e inconstância. 

 

Encerramos a sessão com uma oração de Clarissa Pinkola Estés, Anexo B. Max 

voltou a chorar intensamente e disse ao final: Hoje eu chorei tudo que ainda não 

tinha chorado. Estou vazio. 

 

Nós nos despedimos e eu o presenteei com um a violeta, orientando como ele 

deveria cuidar dela. Lembrei que a planta é uma vida, que agora, dependia dele. 

 

3ª Sessão 

 

Max era sempre pontual. Ele continuava triste e infeliz. Comentou que o pai adotivo 

havia ligado e que ele não atendera a ligação. Que já há algum tempo ele vinha 

evitando esse contato. Comentou também que havia promovido um show que foi 

muito elogiado, mas, para ele nada significava. 

 

Propus que ele desenhasse o seu mundo atual e relacionasse os adjetivos 

suscitados pelo desenho depois, que desenhasse o mundo desejado e também o 

adjetivasse. – Figura 2. 
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Figura 2: Exercício de reflexão sobre o real e o desejado2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olhamos o trabalho elaborado e fui estimulando Max a refletir sobre o autocuidado: 

autoamor, autocompaixão e auto-perdão. Max concluiu que estava com um nível 

muito alto de autoexigências e disse: Se eu não me amo, como o outro poderá me 

amar? 

 

Sugeri que ele se desse um conselho, ao que ele disse não ser capaz. Eu o 

encorajei e após algum tempo de silenciosa reflexão ele assim o formulou: 

 

“SEJA FELIZ, MESMO QUE SEJA DIFÍCIL”. 

 

Sugeri que a frase fosse colocada em local visível em sua casa e que ele a lesse 

durante as semanas seguintes.  

 

  

                                                           
2 Após concluir e refletir sobre esse exercício o paciente percebeu o seu nível de autoexigência. 

 

Mundo Atual 

Rotina quebrada 

Tristezas 

Decepções 

Alimentação inadequada 

Impaciência, ansiedade e 

nervosismo 

Não me divirto 

Mundo Desejado 

Ser mais disposto 

Sorrir mais 

Ter tempo para os meus amores 

Conquistar meus desejos 

Estar próximo do meu pai 

Ter contato com a natureza 

Fazer novos amigos 
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4ª Sessão 

 

Max comentou que havia conversado com seu pai e que ele viria pelo Natal. Percebi 

que ele estava mais disposto. Falou sobre o namorado: Ele é muito especial e eu 

não estou lhe dando o devido valor. Tenho medo de ser traído novamente. 

 

Conversamos sobre o assunto, refletindo sobre o sentido do amor, frustrações, 

padrões, decepções, acertos e desacertos na vida, e, após fizemos um aquecimento 

com a dança dos quatro elementos. 

 

Em seguida, sugeri que ele expressasse seus desejos em relação à vida e seu 

relacionamento amoroso. Ele escolheu o material e elaborou o desenho, Figura 3, 

acrescentando os seguintes comentários: Desejo muito amor. Uma casa bonita, 

cheia de gente amiga, um ambiente de muita alegria. 
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Figura 3: Desenho de pessoas ao redor da mesa3. 

 

 
Ele posicionou o desenho à sua frente e disse: Minha casa é um barracão! Pedi que 

ele falasse mais sobre sua casa. Ele disse: Há muito tempo eu deveria ter mudado 

de casa, mas não tenho motivação. As paredes estão desbotadas, o piso quebrado, 

está tudo fora de ordem. Os móveis estão caindo aos pedaços! Está tudo horrível! 

Perguntei como ele gostaria que fosse sua casa? Ele respondeu: Um lar! Precisa ser 

renovada precisa trocar as coisas antigas: O ódio, a desconfiança, o rancor. As 

paredes precisam ser pintadas não só por cima, por fora. Precisam de mais brilho. 

 

Comentei sobre a importância do descarte de tudo o que temos em desuso para 

favorecer a entrada do novo e encerramos a sessão cantando a música - Um 

homem também chora, Anexo C, do Gonzaguinha. Max saiu revigorado. 

 

                                                           
3 O paciente verbalizou o desejo de viver “ momentos de confraternização”. 
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5ª Sessão 

 

Max chegou dizendo ter muitas novidades. Seus olhos brilhavam. Contou que havia 

queimado um lenço e um quimono que guardava como lembrança de sua mãe. 

Sentiu que precisava descartá-lo. Disse o quanto foi prazeroso libertar-se de “coisas” 

que já não tinham utilidade, abrir espaços (referia-se a livros, revistas, 

eletrodomésticos quebrados, etc.) e acrescentou: “Tenho muito mais a descartar. Só 

comecei”. Ele se referia a atitudes, comportamentos, crenças, padrões cristalizados 

que o impediam de viver o agora. 

 

Acomodado no tapete ele verbalizou muitas coisas. Era como se tivesse ajustado 

suas “lentes”. Percebia com clareza um novo momento. Um novo mundo. 

 

Falou da falta da mãe e de muitas lembranças da sua infância. Com os olhos 

distantes relembrou muitas cenas. Falou da educação repressora da avó e de como 

era solitária a sua vida: Da ausência diuturna da mãe, da falta de amigos para 

brincar e, em especial, o quanto almejava viver além do portão simples de sua casa, 

o que considerava uma dolorosa prisão. Max chorou muito, mas, foi um choro 

libertador. 

 

Encerramos a sessão com uma viagem fantasia, com o objetivo de afagar o seu ego 

e presentificar um novo tempo, com novas e promissoras possibilidades de viver. 

 

6ª Sessão 

 

Logo na antessala Max comentou que sua vida estava um caos. Percebi que ele 

estava com bom ânimo, embora ansioso. 

 

Pedi que ele aguardasse um momento e voltei ao setting. Provoquei um “caos”. 

Deitei as cadeiras, desarrumei as almofadas, espalhei revistas e objetos pelo chão 

de forma a bloquear a sua livre passagem. Retornei e pedi que ele entrasse. Max 

ficou meio confuso e surpreso diante do cenário e exclamou: Isso está um caos! 
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Eu disse: quando estamos diante de um caos o que precisamos fazer? 

 

Ele me olhou firme, voltou a olhar a cena e disse: Precisamos agir. De imediato 

levantou as cadeiras, recolheu as almofadas, as revistas, os objetos e colocou 

ordem no ambiente, dizendo: 

 

- Passei longo tempo de minha vida olhando o caos e não fiz o que deveria ter feito. 

Lamentar não me levou a nenhum lugar. É preciso agir. 

 

Conversamos sobre a lei de causa e efeito. Sobre nossas escolhas e as 

consequências e responsabilidades sobre os nossos atos e encerramos a sessão. 

 

7ª Sessão 

 

Iniciamos o encontro com uma avaliação dos avanços que foram percebidos e 

sentidos por Max. O saldo foi muito positivo. 

 

Avisei que nossa próxima sessão seria em atividade fora do atelier. Sugeri que ele 

escolhesse uma Instituição Beneficente para visitar. Sua acolhida foi imediata. Max 

disse que já sabia aonde iria. A uma Casa de Passagem que recebia crianças 

abandonadas e que seu pai visitara quando estivera no Brasil. 

 

Sem que eu sugerisse ele elaborou o desenho – Figura 4 – e disse: Eu quero brindar 

por mim e pela vida. Uma nova vida! 
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Figura 4: O paciente desenhou livremente “O brinde”4. 

 

 

Ele falou da satisfação de poder receber o pai pelo Natal. Falou do namorado e da 

noite linda que tiveram. Externou que respeitava as escolhas dos amigos do 

Facebook. Conversamos sobre a importância de vivermos o presente como um 

presente da vida. Da impermanência de tudo. Da finitude da vida material. Nos 

despedimos e eu tive a sensação de estar diante de uma nova pessoa. Mais forte, 

mais sensível e determinada a viver uma vida mais plena. 

 

8ª Sessão 

 

Max me ligou dizendo que não iria a sessão porque estava com muitas pendências 

para resolver. 

 

                                                           
4 O paciente disse estar “brindando à vida” pelas conquistas alcançadas. 
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Quando retornou, duas semanas após nosso último encontro, antes do Ano Novo, 

me abraçou demoradamente e disse: Amiga, cheguei ao outro lado da praia. Sofri, 

chorei, doeu, mas, me sinto recompensado. Sinto-me muito bem. 

 

Relatou que fez a sessão externa como havíamos combinado. Ele foi à Casa de 

Passagem escolhida e viveu momentos maravilhosos, onde pode entender que 

existem situações mais importantes na vida, que nós às vezes não percebemos. 

Referia-se às crianças abandonadas, cujos destinos lhe pareciam incertos. Disse-me 

que mudara de casa e estava residindo em outro município, para favorecer a vida do 

marido. Ele se casara. 

 

Confesso que tudo isso foi para mim uma surpresa maravilhosa porque era genuína, 

visível a sua alegria, a sua transformação. Ele falou muito da nova casa. Do quanto 

estava investida de riquezas e de significados novos, prazerosos e muito valiosos. 

 

Max superou as dores sombrias do medo de ser traído. Casou e estava vivendo um 

novo tempo sob a claridade do sol que aquece e ilumina a vida daqueles que 

acreditam ser possível escolher outros caminhos e empreender novas caminhadas. 

 

C) MEU ENCONTRO COM A ARTETERAPIA – O RENASCER DE UMA VIDA 

 

Desde muito jovem eu trabalhava para manter a mim e auxiliar na renda familiar, 

sendo que mais tarde passei a cuidar da minha mãe. Meu pai saiu de casa quando 

eu tinha 05 (cinco) anos. Fui cuidada por tios e avós. Cuidados de sobrevivência, 

pois nunca me senti cuidada. 

 

Hoje, aos 63 anos eu me sentia vazia. Não tinha uma mãe para cuidar (ela faleceu 

há dois anos); um trabalho através do qual eu me realizasse; um desafio que me 

estimulasse. Meu coração estava incapaz de viver, de sentir e amar. Agora meu 

coração funcionava auxiliado por um stent e não de forma autônoma. Meu sorriso se 

apagara e minha vida se resumia a duas coisas: esperar o próximo sintoma para ir à 
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procura de ajuda médica e, a chegada de um novo dia. Havia, portanto, uma 

esperança. Uma pulsão de vida. 

 

Foi intensa e diversificada minha busca por ajuda. Meu marido, cardiologista, sofria 

com a minha dor e sua atenção se concentrava em meu coração. Um coração 

fisiológico que já estava “consertado”. 

 

A Arteterapia sondava minha alma, e como um imã generoso, promissor, se mostrou 

diante de mim. Foi um convite envolvido em um envelope amarelado, amarrotado 

pelo longo tempo de espera (eu estava buscando contato com a Instituição há cerca 

de 3 anos, sem consegui-lo) e o desânimo de viver a experiência de mais uma 

tentativa que poderia ser frustrada. 

 

Chegada a oportunidade aguardada, a primeira aula, me vi diante da Arteterapeuta 

Glícia Manso, com sua amorosidade pulsante, doando “cotas de vida”. Uma réstia 

de luz se fez para mim. 

 

Quando terminei a primeira atividade de integração proposta, percebi em meu 

autorretrato, Figura 5, uma pessoa desvitalizada, rígida, amarga como minha boca 

naquele momento. Tive uma sensação de estar fora do meu lugar e me perguntei: 

Qual é o meu lugar? Entendi que não existia mais esse “lugar”. Eu precisava 

construir outro espaço para viver e impedir que minha vida se fosse de mim. 
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Figura 5: Desenho de uma máscara5. 

 

 

Retornei para casa naquele dia muito angustiada. Eu não pertencia a um lugar, me 

sentia muito desconfortável, triste, só, e, aquela imagem do desenho me provocava 

sensações que eu não queria experimentar. Ela falava muito de mim, mas eu não 

queria admitir. Isso doía muito. A noite foi ainda mais difícil. Mais um fantasma, (a 

imagem do desenho), se juntava aos meus outros velhos conhecidos. 

 

Durante as duas semanas seguintes eu não pude me esconder daquele fantasma. 

Eu não gostava daquela “Eu”, minha hóspede até então não revelada, 

desconhecida. Conversei com ela. Tivemos embates dolorosos para reconhecê-la e 

despir a sua armadura, retirar seus véus, descaracterizar aquele personagem 

indesejado, desconhecido, que se construiu ao longo de uma vida, sem que eu me 

desse conta. Um personagem que roubava os papéis das cenas que eram minhas, 

                                                           
5 Destaque da inquietação causada, pela rigidez percebida. 
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um intruso. Vi-me através desse reflexo. Comecei uma caminhada junto com esse 

fantasma-eu e me propus a olhar e relacionar-me com ele, para identificar o seu 

perfil e empreender as mudanças que precisavam ser feitas. Eu tinha clareza de que 

seria uma caminhada de autorresgate. 

 

Cada aula me propiciava uma nova descoberta, uma oportunidade de dialogar, de 

enfrentar, de fazer acordos com meu hóspede-centopeia. 

 

A turma funcionava para mim como um vaso curador. Proporcionava-me as 

projeções que drenavam minhas feridas pulsantes, permitindo-me liberar conteúdos 

contaminados, deixando uma sensação, embora dolorosa, de alívio e refazimento. 

Foi em uma aula de “contação de história” que conheci o meu Eu-Besouro, Anexo D, 

através de uma história reveladora. Entendi que eu precisava mudar hábitos, valores 

e crenças para habitar um novo mundo, em um novo tempo. 

 

Acordei um dia, após uma aula muito atrativa sobre símbolos e lembrei-me de um 

sonho que tivera: Vi uma criança de cerca de cinco anos, cabelos curtos, nua, com a 

pele esverdeada e suja, sugerindo ser de uma pessoa morta, de olhar vazio e triste. 

Acordei muito impressionada com aquela criança, com a sua cor e a expressão do 

seu rosto. Refletia a plenitude do abandono. 

 

Essa criança me inspirava muita solidão, desamparo e, me pareceu estar morta. 

Essa imagem ficou nítida por alguns dias e eu me lembrei de uma foto minha, na 

mesma idade, muito semelhante a ela. Procurei a foto e durante um tempo que não 

posso avaliar, abracei-a. Aquela criança necessitava de amor e cuidados. Tive o 

ímpeto de dizer em meio às lágrimas: Eu te reconheço e te acolho. Prometo que vou 

cuidar de você. Pode contar comigo. 

 

Foi uma experiência muito intensa, sofrida e de muita emoção. Aquela imagem 

rapidamente se fundiu a mim e até hoje eu a busco e não a vejo mais. Sinto a sua 

energia como que impregnada em meu corpo, como se eu estivesse aconchegando 
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minha alma. Desde esse dia, me sinto mais fortalecida, mais disposta e muitos 

sentimentos vazios (saudade, tristeza, vazio, medo,) se dissolveram como brumas. 

 

Superei um estado de fragilidade, de vulnerabilidade que me habitava, decorrente do 

descuido e do abandono sofrido na minha infância e elaborei algumas perdas. 

Resgatei a minha criança. 

 

Entretanto, havia muita água contaminada represada no dique da minha história. Eu 

não conseguia retornar minha vida profissional que foi sempre coroada de muitos 

êxitos, de superação e de sucesso. Eu me sentia sem forças, sem foco e com medo 

do insucesso, diante da minha fragilidade. 

 

Eu estava em aula, experimentando o uso de guache e desenhei um peixe 

represado,- Figura 6. Embora satisfeita com a arte produzida, observei curiosa que 

desenhara as bolhas formadas pela respiração do peixe descendo e não subindo, e 

me incomodou sobremaneira o fato de ele estar represado. Isso me deu uma 

sensação de imobilidade, de aprisionamento. 
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Figura 6: Atividade expressiva realizada em aula.

 
 

Naquela noite acordei assustada, com a sensação de que o dique havia rompido e 

que o meu quarto estava inundado de água. Olhei o chão e percebi que a “água” 

escorria para além da porta. Foi uma sensação nítida e intensa. Levantei, pisei no 

chão frio e peguei o desenho. Naquele momento elaborei muitas questões até então 

imersas nas profundidades do meu inconsciente. A força e a determinação daquele 

“peixe” o levaram a romper as barreiras que o aprisionavam. A superar o medo. 
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Senti que eu podia retomar a minha atividade profissional, entretanto, com muita 

clareza, como foi mostrado pelo Besouro, dentro de outra linha de atuação. Com 

outro foco e outros objetivos. 

 

O tempo foi passando e eu fui ampliando o contato com o meu Eu e desvendando 

muitas questões que estavam herméticas e tão profundas que a luz da razão não 

conseguia penetrar. A cada experiência vivenciada eu me sentia mais inteira e mais 

fortalecida. Retomei, embora de forma tímida, a vida profissional, agora, focada no 

Coaching e na Psicanálise, abandonando em definitivo minha atuação como 

Consultora em Gestão Empresarial, atividade a qual me dediquei por muitos anos. 

Foi uma decisão muito difícil porque exigia adaptação e um recomeçar. 

 

Eu tinha dificuldade em aceitar o tempo novo de minha existência. A decadência da 

força física, a deformação do meu corpo e outras perdas tão importantes, embora 

naturais desse tempo na vida do homem. Uma realfabetização era necessária para 

que eu pudesse me reintegrar nesse novo contexto. 

 

Cheguei à terapia (parte do processo de formação como Arteterapeuta), sem muitas 

expectativas. Minha terapeuta, Elizete Ferreira Aguiar, mostrou-se uma pessoa 

única, especial e competente. Estabelecemos uma relação de confiança, respeito e 

amorosidade. Conversamos um pouco, e fui convidada a relaxar, ao som de uma 

música cuidadosamente selecionada, deitada sobre uma folha de papel onde ela 

desenhou o contorno do meu corpo. Eu já havia feito esse exercício e pensei: Agora 

deverei me olhar e vitalizar esse corpo. O que vou desenhar nisso? Pensei olhando 

para aquele imenso papel estendido ao chão. Fiz silenciar a minha mente e comecei 

o trabalho, afinal eu precisava fazer alguma coisa. Lembrei que durante o 

relaxamento eu me vi caminhando em uma praia, com um chapéu na mão, de olhos 

fechados e com o rosto voltado para o sol. Comecei então a rabiscar a grande folha, 

Figuras - 7/A e 7/B. 
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Figura 7/A: Os pés com sapatos de bebê.       Figura 8/B: A correção dos pés de bebê. 

 

.   
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Terminado o desenho levantei a folha e notei que sob o sol eu me desenhara com 

os olhos abertos, ao contrário do que percebi no relaxamento, enquanto caminhava. 

No geral, o desenho ficou interessante aos meus olhos: flores, anéis, cores, 

expressão corporal, etc. até que olhei para os pés desenhados. Um susto! Não 

contive a minha inquietação e disse: Como pode uma pessoa adulta caminhar 

apoiando-se com um sapato de bebê? Não acredito! E expressando meu espanto, 

minha inconformidade, comecei a rabiscar os sapatos de bebê buscando dar a eles 

uma forma que pudesse sustentar aquele corpo adulto. Terminei a sessão 

inconformada, inquieta e mesmo irritada. O tempo avançou e eu tinha outro 

compromisso. Enrolei o papel e desci as escadas às cegas. 

 

Durante todo o dia pensei em como um adulto poderia se apoiar, se sustentar sobre 

os sapatos de um bebê. Eram duas horas da manhã quando acordei, pensando nos 

sapatos. O sono teimava em não retornar porque eu estava bastante agitada. 

Levantei, apanhei a folha com o desenho e comecei a retocá-lo. Ao invés de sapatos 

desenhei pés com dedos largos e proporcionais, acrescentei também os joelhos. 

Não sei definir com precisão minhas emoções e sentimentos. Foi um misto de 

satisfação, segurança e confiança. Senti os pés plantados, firmes e uma sensação 

de segurança plena. Olhei o desenho e senti que faltava algo para aquietar meu 

espírito. Fotografei a parte do desenho retocado e enviei, via Whatsapp para minha 

terapeuta. Pronto! 

 

Agora eu sabia que poderia caminhar com segurança, com firmeza e determinação. 

Eu podia seguir em frente. Cessara toda a inquietude e uma nova disposição me 

tomava por inteiro. Um desejo íntimo de caminhar. Caminhei por toda a casa 

naquela noite. Ainda sinto o vigor daquela sensação e o novo ritmo que passei a 

imprimir ao meu caminhar. 

 

Relatei aqui o que vivi de mais profundo, de mais intenso, revigorante e curador. 

 

Entendo que os fatos que se desenrolam nas vidas dos homens são causais, estão 

inter-relacionados, transcendem o campo da matéria palpável, e, que a ciência e a 
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filosofia não têm as respostas conclusivas para explicá-los, porque não há verdade 

científica. Assim, o profissional que atua na área da psique, necessita ter em mente, 

como diz Adams (apud LIMA, 2015, p. 40) que: 

 
Fatos são coisas teimosas; e quaisquer que sejam nossos desejos, nossas 
tendências, ou os ditames de nossas paixões, eles não alteram o estado 
dos fatos e das evidências. 

 

Eles existem no plano da realidade daquele que o vivencia e como tal deve ser 

acolhido, aconchegado, nutrido para ser compreendido e ter o seu significado. Não 

podemos, pois, pretender atribuir uma causa determinante, de natureza específica, 

como sendo a gênese de um sintoma porque não compreendemos a dimensão do 

Ser Humano. Desconhecemos a dinâmica dos estados de consciência e suas 

relações com a realidade, com o comportamento e com os valores humanos, como 

nos diz Weil (2010, p. 326), referindo-se à Psicologia Transpessoal. 

 

Nos recortes dos relatos aqui apresentados, podemos ver como as camadas 

obscuras, tempestuosas, profundas e fugidias do inconsciente se revelam nas 

formas e condições mais variadas e inusitadas, abrindo “feridas” tão reais quanto a 

dor que nos consome as energias, o prazer, as forças e o equilíbrio quando 

abrigadas nas profundezas da psique. Podemos perceber a complexidade até então 

inacessível aos estudiosos da mente, através das vias não convencionais da 

linguagem. Trata-se de uma força indevassável pela ciência convencional em suas 

multifaces, que não permite outra interpretação além daquela que apenas o seu 

emissor atribui, ou seja, criador e criatura, tornando-se uma unidade. 

 

Diante de tudo isso, precisamos ter suficiente humildade e gratidão para olhar os 

fenômenos que se apresentam diante de nós e aceitarmos que somos instrumentos 

intuídos, a serviço da vida e da fraternidade. Afirmo isso, mais do que por crença 

pessoal, pelas experiências vividas. Em muitos momentos em minha vida 

profissional, me vi diante do “nada”, da dúvida sobre o que fazer, de como caminhar 

e me vi agindo intuída por forças invisíveis, acionando recursos que eu não tinha em 

meu repertório de conhecimentos. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. A ALQUIMIA DO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO 

 

A eficácia e a rapidez com que se alcançam resultados no processo terapêutico com 

a Arteterapia é um fenômeno incomum. Manipulando as mãos e estando com os 

sentidos ativados (audição, tato, olfato, visão e o paladar) em função do 

rebaixamento da censura do inconsciente, o indivíduo vai exercitando de forma livre, 

um fazer (inconsciente) que o gratifica. Isso porque as suas percepções, sensações 

e sentimentos vão liberando energias condensadas, inconscientes, promovendo um 

estado libertador de bem-estar, agigantando a sua livre disposição e se 

manifestando através da própria obra criada, favorecendo um diálogo silencioso e 

curador com a sua sombra. 

 

Nesse processo alquímico suas máscaras se tornam conhecidas e ele, o indivíduo, 

percebe os papéis que vem representando e se vê diante da possibilidade de assim 

intervir em sua própria história, alterando a cena representada. A persona primitiva 

que se manifestou, embora mantendo a sua essência filogênica, dá lugar a um ser 

radiante, como ocorre em um processo alquímico ou seja, seus conteúdos 

inconscientes, projetados na matéria (na obra criada) se transformam em outras 

possibilidades que libertam e são libertadas.  

 

Assim, em seu processo de individuação a pessoa vai se reconstruindo, se 

integrando psiquicamente, alargando sua capacidade de autopercepção, de viver e 

conviver, adquirindo mais recursos internos e expandindo as suas potencialidades, 

transmutando energias e se habilitando a ingressar por vias perceptivas mais 

ampliadas, em instâncias mais sutis que transcendem o espaço e o tempo. 

 

Eu vivi essa transformação que se forja no imo do ser, fortalecendo a sua disposição 

de viver e conferindo novos significados, significantes, à sua vida. É uma sensação 

de plenitude, de renascimento, que resgata o ser das profundezas mais densas de 

sua dor e lhe assegura uma nova possibilidade de ser, de estar no mundo. 
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4.1 UM VIÉS DO UNIVERSO DA ARTETERAPIA 

 

Compartilho com você leitor, algumas reflexões sobre questões que afloraram à 

minha mente, algumas delas repercutindo mais que um sussurro à consciência, 

sinalizando para a necessidade de um maior aprofundamento no entendimento da 

psique. 

 

A psique, essa instância indevassável e inacessível que aprisiona o próprio viajor e 

bloqueia a sua condição de decifrar e de compreender a sua própria linguagem, se 

dá por referências implícitas que mobilizam as suas sensações, percepções, 

sentimentos e pensamentos, formando um fluxo interminável na diversidade das 

comunidades individual e coletiva. 

 

Essa multiplicidade de personagens, que habita um único Ser, desafia as mentes 

mais brilhantes no campo das pesquisas científicas e se constitui em um grande 

desafio às ciências contemporâneas. É o grande mistério que só pode ser 

minimamente entendido, se nos curvarmos diante do Divino, do Transcendente. 

 

Percebo a Arteterapia como sendo um processo de trabalho com fases muito 

específicas e que, como toda ciência, requer daquele que se propõe a praticá-la, um 

conhecimento da funcionalidade da psique humana e suas potenciais faculdades de 

expressão das emoções, que vão muito além da forma convencional da linguagem. 

Por isso ela se vale da arte e dialoga com vários outros saberes. 

 

Entendendo também que a psique contém a totalidade do Ser, ou seja, a sua 

potencialidade consciente, inconsciente e, no meu ponto de vista, outras mais, a se 

construírem, ou seja, o conhecido, o desconhecido e o que está por vir. Como diz 

Jung, essa totalidade está exposta ao contágio do inconsciente coletivo e da 

herança ancestral genealógica, inserida no contexto dinâmico em que vive o sujeito. 

Faz-se mister, que o iniciado neste campo consiga compreender este amplo e 

complexo sistema. Que se aproprie da sua prática, para potencializar os resultados 
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em favor do atendido e da Artetarapia. Ou seja, não se pode admitir experiências 

“cegas” com o cliente, sem um compromisso com os objetivos traçados, e, 

principalmente com os resultados desejados. 

 

A Arteterapia vem se firmando como uma possibilidade curadora no campo do 

tratamento de enfermidades psíquicas, da preservação da saúde e do 

desenvolvimento do potencial humano e a sua prática requer todo cuidado, toda a 

competência e consciência ética profissional, sob pena de, além dos graves 

prejuízos para o cliente e a sociedade, vir a perder a sua força e se tornar mais um 

recurso alternativo, quando já conquistou o lugar único como via de acesso a 

pacientes incapazes de estabelecer contato por meios convencionais. 

 

Registramos finalmente, a título de advertência, que esse novo saber que constitui o 

arcabouço teórico da Arteterapia, precisa ser assimilado e resguardado, para não se 

confundir informações e pesquisas que embasaram o estudo das diferentes culturas 

(a exemplo da cultura xamã, indígenas e outras), com “práticas ritualísticas”, e, nem 

admitir enxertos que descaracterizem e comprometam a sua essência, enquanto um 

saber cientificamente embasado. 

 

4.2 FLUXO DO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO 

 

Visando facilitar a visualização e a leitura do fluxo do processo Arteterapêutico, por 

mim concebido, apresentamos a Figura 7, onde resumimos as suas fases, com as 

considerações que julgamos pertinentes pontuar em cada uma delas, sem a 

pretensão de demonstrar uma simplificação reducionista, para um assunto de 

tamanha relevância. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 
Figura 8: Um modelo de processo terapêutico. 
 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

1. ESTADO DE TENSÃO 

 

O homem é por natureza um ser conflituoso. As teorias psicológicas assim o 

perceberam ao longo da história. 

 

Partindo dessa premissa, entendemos que o processo Arteterapêutico tem início 

com o surgimento de alguma situação geradora de um estado de tensão (conflito) ou 

sofrimento, que se manifesta através de alterações do equilíbrio biopsíquico ou de 

situações traumáticas que embotam o processo criativo, reduz a qualidade de vida e 

limita o crescimento pessoal. 

 

Segundo Freud, os conteúdos inconscientes reprimidos, são liberados através do 

sonho, do sintoma e do ato falho (apud GARCIA-ROZA, 1988, p. 92), sendo a 

Psicanálise a técnica por ele constituída, que se baseia na interpretação da palavra 

do paciente, com base na livre associação de ideias. Com Carl Gustav Jung, a via 
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de liberação desses conteúdos é sobremaneira alargada, no momento em que ele 

afirma que criar símbolos faz parte da natureza humana, e que as imagens tiveram 

um valor essencial em sua vida pessoal. Assim ele se expressa: a arte é elemento 

de integração no processo de Individuação dos seres humanos (apud ARAÚJO; 

SANTOS, 2010, p. 96). 

 

2. ATIVIDADE EXPRESSIVA 

 

A Arteterapia faz uso da via de expressão do mundo subjetivo do indivíduo, através 

do fazer criativo, cujos conteúdos manifestos são representados por uma codificação 

simbólica, de natureza individual, que não comporta qualquer análise, sem a 

interpretação prévia daquele que a produziu. Assim, o Arteterapeuta pode-se dizer, é 

um apoiador, um acompanhante diante do desvendamento dos “mistérios” da alma 

do seu cliente, com o compromisso estar “presente” na sua jornada de individuação, 

apoiando-o ao longo da sua caminhada. 

 

O uso da arte como atividade expressiva durante as sessões terapêuticas em 

Arteterapia é o diferencial em relação a outros métodos. Isso possibilita o fluir das 

emoções com os seus desdobramentos, de forma lúdica e livre, favorecendo a 

repercussão libertadora do estado de tensão, podendo culminar com a remissão do 

estado de conflito, com a expansão da consciência e da capacidade criativa. Assim, 

todo cuidado, toda atenção e competência requer essa etapa do processo, impondo 

ao arteterapeuta, uma boa bagagem de conhecimento, de sensibilidade na escolha 

da atividade prática, de habilidade na condução do processo, e, sobretudo, de 

amorosidade para receber o conteúdo produzido. 

 

3. CONTEÚDO SIMBÓLICO EXPRESSO 

 

Quanto ao conteúdo simbólico expresso, nos referimos ao conteúdo realizado pelo 

cliente, resultante da atividade proposta. Lembramos que o “fazer criativo” não se 

define tão somente através da expressão concreta (desenho, pintura, modelagem, 

escrita, etc.) produzida, mas também, por todas as manifestações conscientes e 
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inconscientes expressas, ou seja: Postura psicofísica, disposição geral, empenho, 

interesse, autoavaliação do resultado, dentre outras. O não fazer é sem dúvida uma 

produção muito importante em um processo. Ela tem muito conteúdo em circulação 

que precisa ser acolhido, afagado no gesto, no silêncio, na interação, no 

entendimento e na aceitação. Ela fala de tudo e do nada. Do sim, do não e do talvez. 

Todo esse conteúdo constitui um material muito rico e significante no processo de 

trabalho com o cliente que, embora não seja objeto de análise imediata, sinaliza 

para algumas possibilidades a serem consideras ao longo da sua caminhada.  

 

4. ALÍVIO DO ESTADO DE TENSÃO 

 

A fase do alívio do estado de tensão acontece, na medida em que ao expressar-se, 

o cliente libera um quantum de energia reprimida, geradora do estado de conflito, 

que aqui vou designar de “excremento” psíquico contaminado. Essa energia, 

causadora do estado de tensão ou limitador da sua percepção, após liberada, 

concorre para um esvaziamento psíquico e promove um estado relativo de bem-

estar e de gratificação, reduzindo em consequência, a intensidade do distúrbio 

inquietante. Jamais será possível ponderar esse quantum ou saber quando ele 

acontece. Pode ser durante, após o processo (no espaço de tempo de uma vida) ou, 

surgir inesperadamente, em uma amplificação simbólica, em desdobramentos 

subsequentes que podemos perceber ou não, mas que existe, e se localiza em 

alguma instância, na esfera do eu. 

 

5. EXPANSÃO DA CONSCIÊNCIA 

 

A fase de expansão da consciência resulta do esvaziamento, do apaziguamento, da 

redução dos ruídos provocados pelos diálogos internos conflituosos, ampliando a 

capacidade de o cliente perceber, sentir, elaborar e atuar de forma mais assertiva e 

gratificante, diante das situações do cotidiano. De estabelecer uma relação mais 

harmônica, criativa e enriquecida consigo mesmo e com o outro, condição essencial 

para o desenvolvimento das suas potencialidades criativas, uma vez que ele amplia 

a percepção do si mesmo, do mundo e se apropria das possibilidades de realização 
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no aqui agora. Reconstrói-se, amplifica o significado do seu viver e irradia essa nova 

condição para o universo.  

 

6. REMISSÃO DO SINTOMA 

 

Percorrido todo o caminho acima, de forma bem-sucedida, o resultado alcançado 

será a remissão do sintoma, inclusive a cura em determinadas situações, uma vez 

que, o conflito encontrou uma via de acesso para dar vazão ao estado de tensão. 

Esse estágio ditoso, em um processo Arteterapêutico, não representa em verdade 

um momento circunscrito do processo. Ele é dinâmico como os demais e pode ser 

entendido como um contínuo que se desenrola ao longo da jornada terapêutica e 

mesmo da vida, beneficiando de forma direta o cliente, o profissional que o 

acompanha e todos aqueles envolvidos nessa cadeia relacional, indo até os liames 

mais sutis e transcendentes.  

 

A Figura 8 apresentada um nosso pressuposto metodológico para visualizar as 

etapas do processo, em uma linguagem muito simples, de como evolui a prática 

Arteterapêutica. Fique, portanto, claro que não se trata de uma regra fechada. Um 

conceito com a pretensão de expressar uma verdade incontestável, mas uma 

contribuição para nortear aqueles interessados no caminho da prática 

Arteterapêutica, uma vez que recebemos no decorrer da nossa formação, um 

conjunto muito vasto e valioso de informações e quando nos vemos diante de cada 

cliente, ainda somos assaltados por dúvidas às vezes inquietantes. Benditas 

dúvidas! 
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CAPÍTULO 5 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante das contribuições dos vários autores pesquisados, das nossas vivências e 

das experiências compartilhadas com clientes, das conclusões alcançadas, 

particularmente por Jung e Nise da Silveira, concluo com base em minhas 

experiências que: 

 

1º - O uso de recursos expressivos favorece a emersão de conteúdos 

inconscientes, de natureza simbólica, de valor significante para quem o 

produz.  

 

2º - A arte produzida traz mensagens de valor significante para o seu autor, 

que as decodifica e interpreta. Nesse processo, ele, o autor, aquieta a sua 

alma através da liberação de sintomas aflitivos, e percebendo então a origem 

das suas aflições; 

 

3º - Como a psique não tem fronteiras definidas e o Ser Humano existe além 

da matéria, a Arteterapia propicia ao indivíduo a ampliação da sua 

consciência existencial, a apropriação do seu lugar no mundo e da sua 

individualidade como ser imortal, herdeiro da sua história. 

 

4º - Deve ser assegurado ao cliente um canal desobstruído de contado ao 

longo do seu acompanhamento, caso os intervalos entre os atendimentos 

sejam maiores, uma vez que a emersão de conteúdos psíquicos ocorre a 

intervalos de tempo variável. 

 

5º - A Arteterapia não pode ser entendida como uma aventura em um “mar 

calmo”, sob pena de sermos alcançados por uma tempestade em meio a 

viagem, com riscos tanto para o paciente quanto para o Arteterapeuta.  
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6º - Arteterapia é coisa séria, requer conhecimento largo e diversificado 

daquele que se propõe operá-la. É um processo e como tal deve ser 

entendido para que este saber seja consolidado enquanto uma Ciência, 

evitando experimentos desassociados de um propósito maior, cujo alcance 

ainda está no campo da imprevisibilidade.  

 

7º - Quando as energias psíquicas são ativadas elas afloram, no tempo de 

cada indivíduo, e se o ambiente for favorável, ela se manifesta de forma 

natural e espontânea, ampliando os níveis de criatividade. 
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ANEXO A - EXERCÍCIO DE VISUALIZAÇÃO 

 

Deite-se confortavelmente e respire lenta e profundamente. 

Sinta o seu corpo solto como se fosse uma toalha molhada, encharcada, jogada ao 

chão. 

 

Imagine-se criança, no lugar onde você mais gostava de brincar. 

 

Sinta o cheiro do ambiente, os sons e a presença das pessoas que transitavam 

habitualmente pelo local.  

 

Visualize a fisionomia da pessoa que lhe era mais afim. 

 

Perceba que ela está se aproximando mais e mais. Sinta como o seu coração vibra 

de alegria por esse reencontro. 

 

Ela agora está ao seu lado, muito junto ao seu corpo. Ela sorri e fala da sua alegria 

por reencontrá-lo. Das saudades que tivera por sua ausência, e do quanto ela te 

ama. 

 

Desfrute desse momento tão prazeroso! Toque-a. Fale da sua alegria por 

reencontrá-la. Das suas saudades. 

 

Vocês estão totalmente envolvidos por vínculos amorosos. Desfrute! 

 

Vocês fazem uma promessa de se encontrarem neste lugar, sempre que a saudade 

surgir. 

 

Todo o seu corpo está nutrido por uma sensação de plenitude amorosa. 

 

Você se despede dessa pessoa tão importante e retorna refeito, ao Atelier. 

 

Movimente-se lentamente, abra os olhos! 

Como você está Max?  
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ANEXO B - FLORESCENDO NO OUTONO 

 

“Recuse-se a cair. 

Se não puder se recusar a cair, 

recuse-se a ficar no chão. 

Se não puder se recusar a ficar no chão, eleve o coração aos céus 

e, como um mendigo faminto, 

peça que o encham, 

e ele será cheio. 

Podem empurrá-lo para baixo. 

Podem impedi-lo de se levantar. 

Mas ninguém pode impedi-lo 

de elevar seu coração 

aos céus - 

só você. 

É no meio da aflição 

que tantas coisas ficam claras. 

Quem diz que nada de bom 

resultou disso 

ainda não está escutando.” 

 

Clarissa Pinkola Estés  
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ANEXO C - UM HOMEM TAMBÉM CHORA (GUERREIRO MENINO) 

 

Um homem também chora 

Menina morena 

Também deseja colo 

Palavras amenas 

Precisa de carinho 

Precisa de ternura 

Precisa de um abraço 

Da própria candura 

Guerreiros são pessoas 

Tão fortes, tão frágeis 

Guerreiros são meninos 

No fundo do peito 

Precisam de um descanso 

Precisam de um remanso 

Precisam de um sono 

Que os tornem refeitos 

É triste ver meu homem 

Guerreiro menino 

Com a barra do seu tempo 

Por sobre seus ombros 

Eu vejo que ele berra 

Eu vejo que ele sangra 

A dor que tem no peito 

Pois ama e ama... 

Um homem se humilha 

Se castram seu sonho 

Seu sonho é sua vida 

E vida é trabalho 

E sem o seu trabalho 

O homem não tem honra 
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E sem a sua honra 

Se morre, se mata 

Não dá pra ser feliz 

Não dá pra ser feliz 

É triste ver meu homem 

Guerreiro menino 

Com a barra de seu tempo 

Por sobre seus ombros 

Eu vejo que ele sangra 

Eu vejo que ele berra 

A dor que tem no peito 

Pois ama e ama 

Um homem se humilha 

Se castram seu sonho 

Seu sonho é sua vida 

E vida é trabalho 

E sem o seu trabalho 

O homem não tem honra 

E sem a sua honra 

Se morre, se mata 

Não dá pra ser feliz 

Não dá pra ser feliz 

Não dá pra ser feliz 

Não dá pra ser feliz 

Não dá pra ser feliz 

 

Autoria: Gonzaguinha 
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ANEXO D - O BESOURO MALUCO 

 

Um dia um Besouro Maluco saiu a passear e foi afogado por uma onda gigantesca 

em um açude. 

 

Ele não morreu, mas, ficou gravemente enfermo. 

 

A sua recuperação foi longa e muito dolorida. Porém, quando ele se recuperou 

percebeu que habitava em um novo mundo. Um mundo onde ele deveria aprender 

como alimentar-se, como viver. Ele percebeu que não precisava mais buscar, nas 

alturas, em lugares sombrios e difíceis, alimento para nutrir-se. Tudo que ele 

precisava estava ao seu alcance. Toda a sua dor se resumia em vida. O que ele 

precisava era aprender sobre o novo mundo. Um mundo que exigia mais leveza, 

mais descontração, mais tempo para VIVER. 


