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EDITORIAL  
………………………………………………………………………….............…………………………………………… 
 

A Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida dentro do Qualis Periódicos 
 
O “Qualis Periódicos” é um sistema usado para classificar a produção científica dos programas de pós-

graduação no que se refere aos artigos publicados em periódicos científicos. O Qualis avalia a qualidade dos artigos 
e de outros tipos de produção, a partir da análise de qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos 
científicos. A classificação é realizada pelos comitês de consultores de cada área de avaliação de conformidade com 
parâmetros pré-definidos pelas áreas, que buscam refletir a importância dos diferentes periódicos para uma 
determinada área. A última classificação divulgada recentemente (2017-2020), os veículos foram classificados nos 
seguintes estratos: A1 - maior valor; A2; A3; A4; B1; B2; B3; B4; C; não avaliada – menor valor. A REVISTA 
CIENTÍFICA DE ARTETERAPIA CORES DA VIDA (INSS: 1809-2934), anteriormente não avaliada na classificação 
anterior, apresentou nota B4 nas áreas de avaliação: Educação, Multidisciplinar e Psicologia. Texto extraído de: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.jsf;jsessionid=Hh6JePlkiFTh4BR16mIw2pNY.sucupira-213. 
. 

Profª Ana Cláudia Afonso Valladares Torres 
Coordenadora do Conselho Editorial da Revista Científica Arteterapia Cores da Vida 

 
  

 
The Scientific Journal of Art Therapy Colors of Life within Qualis Periodicals 

 
“Qualis Periódicos” is a system used to classify the scientific production of graduate programs with regard to 

articles published in scientific journals. Qualis evaluates the quality of articles and other types of production, based on 
the analysis of the quality of publication vehicles, that is, scientific journals. The classification is carried out by the 
advisory committees of each conformity assessment area with parameters pre-defined by the areas, which seek to 
reflect the importance of different journals for a given area. The last classification released recently (2017-2020), 
vehicles were classified into the following strata: A1 - highest value; A2; A3; A4; B1; B2; B3; B4; Ç; not evaluated – 
lowest value. REVISTA SCIENTÍFICA DE ARTETERAPIA CORES DA VIDA (INSS: 1809-2934), previously not 
evaluated in the previous classification, presented a B4 grade in the evaluation areas: Education, Multidisciplinary and 
Psychology. Text extracted from: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.jsf;jsessionid=Hh6JePlkiFTh4BR16mIw2pNY.sucupira-213. 

 
Profª Ana Cláudia Afonso Valladares Torres 

Coordinator of Board Members of Editorial of the Scientific Magazine Arteterapia Cores of the Life 
 
 
 
 

The Scientific Journal of Art Therapy Colors of Life dentro de Qualis Periodicals 
 
“Qualis Periódicos” es un sistema utilizado para clasificar la producción científica de los programas de 

posgrado con respecto a los artículos publicados en revistas científicas. Qualis evalúa la calidad de los artículos y 
otro tipo de producción, a partir del análisis de la calidad de los vehículos de publicación, es decir, las revistas 
científicas. La clasificación es realizada por los comités asesores de cada área de evaluación de la conformidad con 
parámetros predefinidos por las áreas, que buscan reflejar la importancia de las distintas revistas para un área 
determinada. La última clasificación publicada recientemente (2017-2020), los vehículos fueron clasificados en los 
siguientes estratos: A1 - valor más alto; A2; A3; A4; B1; B2; B3; B4; C; no evaluado – valor más bajo. REVISTA 
SCIENTÍFICA DE ARTETERAPIA CORES DA VIDA (INSS: 1809-2934), previamente no evaluada en la clasificación 
anterior, presentó calificación B4 en las áreas de evaluación: Educación, Multidisciplinar y Psicología. Texto extraído 
de: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/index.jsf;jsessionid=Hh6JePlkiFTh4BR16mIw2pNY.sucupira-213. 

 
Profª Ana Cláudia Afonso Valladares Torres 

Coordinadora del Consejo Editorial de la Revista Científica Arteterapia Colores de la Vida 
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RELATOS DE CASO/EXPERIÊNCIA 
…………………………………………………………………………...............…………………………………….………… 
 
 
 
1 – CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E ARTE: ANÁLISE DA ARTETERAPIA NO 

SERTÃO DA PARAÍBA 
 

Valdenia Nunes de Oliveira1 
 
 
 
Resumo: Uma criança ao apresentar algum déficit em seu desenvolvimento, seja cognitivo ou de manifestações de 
comportamentos atípicos que implicam em limitações no desenvolvimento, necessita de subsídios existentes em 
unidades governamentais voltadas para o atendimento especializado a pessoa com deficiência com fins 
terapêuticos, para o melhor aproveitamento possível de suas potencialidades. O objetivo geral deste artigo em 
arteterapia é analisar a eficácia e os benefícios da arteterapia como prática educativa no tratamento do Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) em crianças, explorando esse recurso como uma ferramenta facilitadora para se trabalhar 
com esse público. Metodologicamente, o estágio foi desenvolvido pela técnica de revisão bibliográfica e relato de 
experiência de caráter qualitativo. Considerou-se após o estágio que as vivências enquanto profissional em formação 
no campo da arteterapia nos auxiliaram na identificação do que se deve ensinar a uma criança autista passa a ser 
fundamental, haja vista que as mesmas apresentam interação social reduzida. Conhecer a importância da Arte como 
instrumento para utilizar na prática pedagógica visando promover o desenvolvimento de determinadas competências 
em crianças com TEA, pode ser fundamental para a inclusão desses indivíduos, tendo em vista, que maioria dos 
educadores acabam não sabendo lidar e/ou nem conhecendo esse transtorno. 
Palavras-chaves: PCDs; TEA; Arteterapia; Educação Especial; Educação Inclusiva. 
 
 
Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and art: analysis of an internship in art therapy in the Sertão 

of Paraíba 
Abstract: When a child presents some deficit in their development, whether cognitive or manifestations of atypical 
behaviors that imply limitations in development, they need existing subsidies in government units dedicated to 
specialized care for people with disabilities for therapeutic purposes, for the best possible use. of its potential. The 
general objective of this internship in art therapy is to analyze the effectiveness and benefits of art therapy as an 
educational practice in the treatment of Autism Spectrum Disorder (ASD) in children, exploring this resource as a 
facilitating tool to work with this audience. Methodologically, the internship was developed using the bibliographic 
review technique and a qualitative experience report. It was considered after the internship that the experiences as a 
professional in training in the field of art therapy helped us to identify what should be taught to an autistic child 
becomes fundamental, given that they have reduced social interaction. Knowing the importance of Art as a tool to use 
in pedagogical practice in order to promote the development of certain skills in children with ASD can be fundamental 
for the inclusion of these individuals, given that most educators end up not knowing how to deal and/or not even 
knowing this disorder. 
Keywords: PCDs; TEA; Art therapy; Special education; Inclusive education. 
 
 

Niños con trastorno del espectro autista (TEA) y el arte: análisis de una pasantía en terapia artística en el 
interior de Paraíba 

Resumen: Cuando un niño presenta un déficit en su desarrollo, ya sea cognitivo o manifestaciones de conductas 
atípicas que impliquen limitaciones en el desarrollo, necesita de los subsidios existentes en las unidades 
gubernamentales enfocadas a la atención especializada de personas con discapacidad con fines terapéuticos, para 
el mejor aprovechamiento posible de sus potencialidades. El objetivo general de esta pasantía en arteterapia es 
analizar la efectividad y los beneficios de la arteterapia como práctica educativa en el tratamiento del Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) en niños, explorando este recurso como una herramienta facilitadora para trabajar con este 
público.  Metodológicamente, la pasantía se desarrolló utilizando la técnica de revisión bibliográfica y un relato de 
experiencia cualitativo. Luego de la pasantía, se consideró que las experiencias como profesional en formación en el 
campo del arteterapia nos ayudaron a identificar qué se debe enseñar a un niño autista, lo cual se vuelve 
fundamental, dado que presenta una reducida interacción social. Conocer la importancia del Arte como herramienta a 
utilizar en la práctica pedagógica para promover el desarrollo de ciertas habilidades en los niños con TEA, puede ser 
fundamental para la inclusión de estos individuos, considerando que la mayoría de los educadores terminan por no 
saber cómo tratar y /o ni siquiera conocer este trastorno. 

 
1 Enfermeira, Especialista em Saúde Pública e Consultora em amamentação. Atuou como prestadora de serviço na 
assistência hospitalar, na Estratégia Saúde da Família (ESF) e no atendimento domiciliar. No momento atua como 
Enfermeira em Centro Especializado em Reabilitação para Pessoas com Deficiência. E-mail: 
valdenianunes@hotmail.com 
 

mailto:valdenianunes@hotmail.com
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Palabras clave: PCD; TÉ; Terapia artística; Educación especial; Educación inclusiva. 
 
 
 
Introdução 
 

Quando uma criança apresenta algum déficit em seu desenvolvimento, seja cognitivo ou de manifestações de 
comportamentos atípicos que implicam em limitações no desenvolvimento, há um longo caminho a ser percorrido em 
busca de subsídios para que ela possa ter o melhor aproveitamento possível de suas potencialidades (GOMES, 
2018). Nesse sentido, existem diversas iniciativas por parte de unidades governamentais voltadas para o 
atendimento especializado a pessoa com deficiência que necessita de reabilitação, as quais promovem ações em 
forma de atividades ou vivências, que permeiam a formatação das pessoas visando fins terapêuticos, a exemplo, 
temos o Centro Especializado em Reabilitação (CER) IV do município de Sousa-PB. 

O CER assiste pessoas com déficit motor, deficiência auditiva, visual, intelectual, ostomia e múltiplas 
deficiências (VALENTIM, 2020). Entre essas tipologias, estão as crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

O autismo é um transtorno de desenvolvimento complexo podendo variar desde grau leve a severo. As 
pessoas com TEA podem apresentar atrasos e comprometimentos nas áreas de interação social e linguagem, 
possuindo também sintomas relacionados a déficits sensoriais, cognitivos, motores e emocionais (ASSUMPÇÃO 
JÚNIOR; KUCZYNSKI, 2015). O transtorno apresenta inúmeros sintomas e uma grande variação em seu quadro 
clínico, com graus de desenvolvimento e funcionamento variados, e por não possuir regra específica em relação às 
características apresentadas pelos indivíduos, recebeu essa nomenclatura Transtorno do Espectro Autista – TEA 
(MEDEIROS, 2019). 

Diante desse contexto, a Arteterapia por meio da abordagem educacional e abordagem terapêutica - 
fundamentada nos campos da Psicologia, da Filosofia e da Arte (FERREIRA; BONOMI, 2011), pode ser considerada 
uma estratégia de intervenção terapêutica capaz de promover a qualidade de vida dos seres humanos utilizando os 
recursos artísticos advindos principalmente das Artes Visuais, focando o indivíduo em sua necessidade expressiva e 
buscando ofertar um ambiente propício ao surgimento de uma expressividade espontânea e portadora de sentido 
para a vida (SEI, 2010). 

Nesse sentido, o objetivo geral deste artigo foi analisar a eficácia e os benefícios da arteterapia como prática 
educativa no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças, explorando esse recurso como uma 
ferramenta facilitadora para se trabalhar com esse público. Como objetivos específicos buscamos: aplicar atividades 
de arteterapia em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a partir de um estágio no Centro Especializado 
em Reabilitação (CER) IV de Sousa-PB; Avaliar a reabilitação dessas crianças com TEA a partir da prática 
arteterapêutica, contextualizando como se reflete a arteterapia no desenvolvimento intelectual e de aprendizagem; 
Identificar as técnicas e práticas da arteterapia que podem ser utilizadas na reabilitação para crianças com TEA no 
CER IV de Sousa-PB; e Acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças com TEA assistidas pela 
arteterapia no CER IV de Sousa-PB. 

O estágio supervisionado em arteterapia foi desenvolvido pela técnica de revisão bibliográfica, utilizando-se 
como fontes: artigos e estudos recentes, acessados nas bases de dados Scielo, todos disponíveis online, e, pelo 
relato de experiência de caráter qualitativo. A pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos 
no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatizando mais o processo do que o produto e se 
preocupando em retratar a perspectiva dos participantes (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Ou seja, foram descritos e 
analisados os efeitos do recurso arteterapêutico atribuído as pessoas com Transtorno do Espectro Autista no CER IV 
de Sousa-PB. 

Considerando as inquietudes das vivências enquanto profissional em formação no campo da arteterapia e os 
resultados das pesquisas bibliográficas citadas, surgiu a seguinte questão: acerca do uso de tais processos criativos, 
a Arteterapia e a Arte seriam eficazes no tratamento de pacientes especiais nos CER’s, possibilitando uma vida 
saudável e harmonizada para crianças com TEA? 
 
 
Educação Inclusiva: perspectiva das pessoas com deficiências (PCDS) 
 

Antes do século XXI as pessoas com deficiências (PCDs) eram totalmente desvalorizadas, o que proporcionou 
uma diversidade de reações sociais entre a rejeição, solidariedade até à aceitação (CORRENT, 2016). 

No Brasil, a pessoa com deficiência foi incluída por vários séculos, dentro da categoria mais ampla dos 
“miseráveis”, talvez o mais pobre entre os pobres (SILVA, 1987). Na cultura indígena de acordo com Negreiros 
(2014), as pessoas nascidas com deficiência sinalizavam mau agouro, um prenúncio de castigos dos deuses, com 
habitual eliminação sumária das crianças e o abandono dos que adquiriam a deficiência no decorrer da vida. 

Antes do século atual a deficiência era vista como uma maldição, castigo e outras concepções negativas. 
Percebe-se com isso, que independente de cultura, de contexto social, histórico e temporal, as PCDs eram vistas 
historicamente como pessoas que não mereciam o direito à vida. Em algumas civilizações a eliminação servia para 
sanar o mal pela raiz, onde reações sociais transitavam entre o imprudente e o desprezível aceito pelos pais das 
crianças e por aqueles que presenciavam e se omitiam (CORRENT, 2016). 

Pode-se afirmar, que toda a sociedade brasileira realizou esse tipo de crueldade com as PCDs. Temos as 
pessoas que agiram, as que foram condizentes com a situação, e uma série de preconceitos tem sido praticados 
contra as PCDs (CORRENT, 2016). 
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“Fica claro que a deficiência em si não torna a pessoa com deficiência incapacitada, mas, a sua relação com o 
ambiente sim. Portanto, é o meio que é deficiente, pois esse muitas vezes, não possibilita o acesso de forma plena a 
essas pessoas, não proporcionando equiparação de oportunidade” (LEITE, 2012, p. 51). 

Para Corrent (2016), o Brasil já melhorou consideravelmente quanto ao respeito e os direitos das PCDs 
aplicados aos contextos educacionais, profissionais e sociais, embora haja muito ainda a ser melhorado diante do 
preconceito existente. 

São lutas que nos fizeram questionar quanto a nossa atitude diante dessa questão (direitos das PCDs), por 
nos mostrar o que o ser humano é capaz de fazer, só por superstição, preconceito e falta de respeito, como de 
informação e conhecimento, sendo tudo isso o reflexo de culturas, que se sentem superiores e melhores que as 
demais. Diniz; Barbosa e Santos, (2009) citou que o modelo social da deficiência, “ao resistir à redução da 
deficiência aos impedimentos, ofereceu novos instrumentos para a transformação social e a garantia de direitos. Não 
era a natureza quem oprimia, mas a cultura da normalidade que descrevia alguns corpos como indesejáveis (...) ao 
denunciar a opressão das estruturas sociais, o modelo social mostrou que os impedimentos são uma das muitas 
formas de vivenciar o corpo” (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 69). 

Atualmente vem se trabalhando em cima do contexto inclusão como a solução para o preconceito (CORRENT, 
2016). Segundo Camargo (2017, p. 1), 
 
a inclusão é um paradigma que se aplica aos mais variados espaços físicos e simbólicos. Os grupos de pessoas, nos 
contextos inclusivos, têm suas características idiossincráticas reconhecidas e valorizadas. Por isto, participam 
efetivamente. Segundo o referido paradigma, identidade, diferença e diversidade representam vantagens sociais que 
favorecem o surgimento e o estabelecimento de relações de solidariedade e de colaboração. Nos contextos sociais 
inclusivos, tais grupos não são passivos, respondendo à sua mudança e agindo sobre ela. Assim, em relação 
dialética com o objeto sociocultural, transformam-no e são transformados por ele. 
 

Muitas vezes os preconceitos (CORRENT, 2016) ocorrem devido ao desconhecimento e desrespeito à 
diversidade humana. A educação é um dos caminhos possíveis para minimizar o preconceito e garantir os direitos 
das PCDs no Brasil. 

A deficiência na contemporaneidade segundo Lindemann; Cherney e Ahumada (2017) vem sendo abordada 
predominantemente por duas correntes teóricas. A abordagem tradicional (Modelo Médico), a qual localiza a fonte de 
incapacidade na suposta deficiência do indivíduo e em suas incapacidades pessoais relativa às pessoas tidas como 
"normais", e a abordagem alternativa (Modelo Social), considerando a deficiência como um resultado que parte da 
fraqueza da sociedade em se adaptar às necessidades dessas pessoas (HOGAN, 2019). Nesta perspectiva, a 
deficiência se torna a desvantagem ou restrição da atividade decorrente da interação entre a deficiência de ordem 
física, mental ou sensorial e uma organização social contemporânea que desconsidera a existência de pessoas 
nestas condições e, portanto, as exclui da participação na grande maioria das atividades sociais (UNICEF, 2012). 

Portanto, para conseguir superar a discriminação é necessário aceitar as diversidades, mas não as diferenças, 
tudo isso passou a ser alcançado dia a dia fazendo nosso olhar convergir para o enriquecimento da construção de 
um meio igualitário (CORRENT, 2016). 
 
 
O contexto da educação escolar para inclusão de PCDs no Brasil 
 

Ressaltamos ainda, que “o processo de inclusão se faz fortemente nas escolas, pois, é lá que está nossos 
futuros formadores de concepções, por isso a importância de se incluir de forma consciente” (CORRENT, 2016, p. 
12). Nesse sentido, “as mudanças propostas pela inclusão de estudantes com deficiência são importantes na 
garantia de direitos, porém, para a consolidação de um sistema educacional inclusivo, torna-se fundamental o 
acesso e permanência mediante um ensino de qualidade” (RODRIGUES; LIMA, 2017, p. 23). 

A educação inclusiva segundo Mantoan (2006, p. 19) se define como “a prática da inclusão de todos, 
independe de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural, em escolas e salas de aula onde as 
necessidades desses alunos sejam satisfeitas”. Para a autora, o papel da educação inclusiva está em caracterizar 
um sistema apto a oferecer oportunidades iguais a todos os estudantes de acordo com as limitações de cada um, 
sem cair na modalidade de exclusão que se utiliza normalmente. Essa ideia foi defendida por Sánchez (2005) 
quando afirmou que a inclusão acima de tudo é uma questão de direitos humanos, acreditando que não se pode 
segregar nenhuma pessoa em razão da sua deficiência, de sua dificuldade de aprendizagem, gênero, etnia, ou o que 
iria contra os direitos humanos. 

A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, haja vista, que não atinge apenas estudantes 
com deficiências e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso 
na formação educacional. Hipoteticamente, a educação inclusiva pode favorecer os sistemas de ensino na 
minimização da necessidade dos serviços segregados da educação especial, dos programas de reforço escolar, das 
salas de aceleração, das turmas especiais etc (MANTOAN, 2003). 

Segundo Silva e Panarotto (2014), o Brasil na construção de um sistema educacional e profissional inclusivo, 
passou a adotar o paradigma da inclusão por meio de leis, documentos internacionais e políticas voltadas à inclusão, 
como “reparo” ao atendimento às pessoas/estudantes com deficiência, que por muito tempo viveram excluídas da 
sociedade (MANTOAN, 2003, p. 16), a saber: Nacional: 1961.Lei Nº 4.024. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN); (1971) Lei Nº 5.692. A segunda lei de diretrizes e bases educacionais do Brasil; (1988) 
Constituição Federal; (1989) Lei Nº 7.853. Dispõe sobre a integração social das pessoas com deficiência; (1990) Lei 
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Nº 8.069. Estatuto da Criança e do Adolescente; (1994) Política Nacional de Educação Especial; (1996) Lei Nº 9.394. 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB); (1999) Decreto Nº 3.298; (2001) Lei Nº 10.172; (2001) Resolução 
CNE/CEB Nº 2; (2002) Resolução CNE/CP Nº1/2002; (2002) Lei Nº 10.436/02. Libras; (2005) Decreto Nº 5.626/05; 
(2006) Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos; (2007) Decreto Nº 6.094/07; (2008) Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; (2008) Decreto Nº 6.571; (2009) Resolução Nº 4 
CNE/CEB; (2011) Decreto Nº 7.611; (2011) Decreto Nº 7.480; (2012) Lei nº 12.764 
– Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; (2014) Plano Nacional 
de Educação (PNE); (2019) Decreto Nº 9.465; (2020) Decreto N°10.502. Política Nacional de Educação Especial. 
Internacional: (1990) Declaração Mundial de Educação para Todos; (1994) Declaração de Salamanca; (1999) 
Convenção da Guatemala; (2009) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; (2015) Declaração de 
Incheon; (2015) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Essas práticas transformam as políticas em atitudes concretas para assegurar o pleno acesso à educação e 
ao mercado de trabalho, de forma que todas as PCDs possam estar aprendendo em uma sala de aula, garantido sua 
participação efetiva no mercado de trabalho, tornando-se cidadãos conscientes de seu potencial (SILVA; 
PANAROTTO, 2014). 

A partir da década de 1990, principalmente no âmbito internacional, foram organizadas conferências e 
convenções mundiais nas quais os documentos elaborados apresentaram expressivas diretrizes para a uma nova 
proposta, a inclusão de pessoas especiais, como um novo paradigma (NOGUEIRA; OLIVEIRA; SÁ, 2016). 

Dentre os documentos elaborados, está a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, proveniente da 
Conferência de Jomtien (Tailândia) em 1990, que instituiu nessa convenção para as políticas e dinâmicas favoráveis 
a uma educação para todos (FERREIRA; SILVA, 2019). 

No ano de 1994 registrou-se a Declaração de Salamanca (tomando como base a Declaração dos Direitos 
Humanos de 1948) reforçando a necessidade de uma Educação para Todos, buscando-se um domínio além das 
necessidades educacionais especiais (FERREIRA; SILVA, 2019). 

Ainda na década de 1990, a Declaração de Guatemala foi registrada reafirmando que as PCDs têm as 
mesmas liberdades fundamentais e os mesmos direitos humanos. 
 
Embora não tão difundidos no Brasil, pode-se destacar a Declaração de Dakar em 2000 que mediu os avanços e 
retrocessos até esse ano, a Declaração de Cochabamba em 2001, que por solicitação da UNESCO expôs uma 
avaliação dos últimos 20 anos da proposta de Educação e a Declaração de Montreal em 2001, a única não 
referenciada em documentos nacionais, faz um convite à “sociedade civil para que se empenhem e aumentem o 
desenho inclusivo em todos os ambientes, produtos e serviços (FERREIRA; SILVA, 2019, p. 132). 
 

As discussões internacionais nortearam novos caminhos ao atendimento das PCDs, a partir de então, muitos 
aparatos legais foram sendo promulgados no âmbito nacional (FERREIRA; SILVA, 2019). 

Com isso a Política Nacional de Educação Especial (MEC/SEESP, 1994) formou diretrizes para amparar o 
sistema regular para inclusão de estudantes com deficiências; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
LDB (Lei 9.394/96) dispôs sobre a organização do sistema educacional; a Política Nacional para a Integração da 
pessoa Portadora de Deficiência (1999) situou a “matrícula compulsória de pessoas com deficiência no ensino 
regular”; as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (CNE/CEB, 2001) dispôs sobre a 
Educação Especial no sistema de ensino básico; o Plano Nacional de Educação (2001) apresentou objetivos e 
finalidades para a Educação de pessoas com necessidades educacionais especiais no Decreto 3.956/2001 
estabelecido no país a partir da Declaração de Guatemala (FERREIRA; SILVA, 2019). “Esses documentos merecem 
destaque por abordar as indicações relativas à busca por uma ativa inclusão das pessoas com deficiência em todas 
as extensões da sociedade”. (FERREIRA; SILVA, 2019, p. 132). 

O Brasil adotou a tendência mundial para o paradigma da inclusão, instituindo junto aos poderes públicos uma 
resposta afirmativa no que diz respeito à educação das PCDs. Dentro dessa esfera nacional e internacional, essa 
tendência encontra-se respaldada por documentos oficiais, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem 
(ONU, 1948), a Declaração de Salamanca (1994), e na conjuntura brasileira remetida à Constituição de 1988 e na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Nº 9.394/96 (SANTOS et al., 2009). Para Ferreira e Silva 
(2019, p. 132), “as mudanças inseridas nesses documentos, têm como justificativa a precisão de alcançar a 
igualdade na educação”. 

Faz-se necessário então, repensar no que diz respeito à inclusão das PCDs. Pois, o discurso acerca deste 
assunto é um processo que se amplia com a participação de pais, profissionais da educação, gestores públicos e 
empresários na garantia dos reais direitos constitucionais que lhes asseguram na escola, nos espaços sociais e num 
ambiente em que suas habilidades e potencialidades são valorizadas. Lembrando, que essas pessoas possuem os 
mesmos direitos constitucionais como qualquer outro cidadão, inclusive com estes direitos assegurados em um 
ambiente sadio e adaptado as suas necessidades inclusivas (SILVA; PANAROTTO, 2014). 

Atualmente (SILVA; PANAROTTO, 2014) não se deve trabalhar apenas com número de PCDs, ou seja, levá-
las para dentro das empresas e escolas, mas também, que os estabelecimentos sejam inclusivos e capazes de 
receber qualquer pessoa para estudar ou trabalhar, tratando-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das 
políticas vivenciadas nas escolas e nas empresas em resposta à diversidade. “É uma abordagem humanística e 
democrática que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como objetivos o crescimento social de todos” 
(SILVA; PANAROTTO, 2014, p. 2-3). 
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a arteterapia 
 

Antes da nomenclatura e conceito que conhecemos atualmente como Transtorno do Espectro Autista – TEA, o 
fenômeno passou por muitas discussões e formulações teóricas de suas causas e sintomas para uma melhor 
compreensão e até mesmo desmistificação, já que era considerado “um dos maiores mistérios da Psiquiatria Infantil 
contemporânea” (ASSUMPÇÃO JÚNIOR; KUCZYNSKI, 2015, p. 6). 

A expressão “autismo” foi designada ao transtorno a princípio pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler (1911), 
caracterizado nesses sujeitos pela falta de contato com a realidade e a dificuldade ou incapacidade de se comunicar 
(Assumpção Júnior e Kuczynski, 2015, p. 3 apud AJURIAGUERRA, 1977). 

Kanner em 1956 apud (ASSUMPÇÃO JÚNIOR; PIMENTEL, 2000) descreveu o autismo como um quadro de 
“psicose”. Para ele, os exames clínicos e laboratoriais foram incapazes de fornecer resultados conclusivos a respeito 
de sua etiologia, destingindo-se dos quadros deficitários sensoriais. 

Modificações acerca deste conceito surgiram apenas no ano de 1976 (MEDEIROS, 2019). Assumpção Júnior 
e Kuczynski (2015) ressaltaram que Ritvo (psiquiatra infantil) considerava o autismo como uma síndrome relacionada 
a um déficit cognitivo, e o caracterizava como um transtorno de desenvolvimento. Desta maneira, a relação autismo - 
deficiência mental passou a ser cada vez mais aceita, porém, em alguns países como a França, o autismo 
permaneceu com a classificação de psicose (MEDEIROS, 2019). 

Com o advento do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), com a publicação oficial 
da Associação Americana de Psiquiatria em Maio de 2013, o autismo foi definido como uma “desordem do espectro”; 
um conjunto de características seguidos de sintomas que podem acarretar impactos na comunicação social, 
comportamento, flexibilidade e sensibilidade sensorial, e, conforme o DSM-5, o transtorno recebeu a nomenclatura 
“Transtorno do espectro autista (TEA)”, podendo ser medido de acordo com o seu grau de distúrbio, definidos como: 
grau severo (nível-3), grau moderado (nível-2) e grau leve (nível-1) (MARTINS; MONTEIRO, 2017). 

No que tange esse conjunto de características seguidas de sintomas definido pelo DSM-5, Walter e Nunes 
(2008) compreendiam o autismo como um estado de “alienamento” ou “fuga da realidade”, podendo está atribuído ao 
fato dessa população apresentar precárias habilidades metacognitivas. Segundo esses autores, o fenômeno 
denominado “cegueira mental” ou “teoria da mente” era insuficiente, impossibilitando o indivíduo a compreender o 
ponto de vista, as ideias e sentimentos das outras pessoas, bem como de si mesmo. 

Tais características apresentadas por esses indivíduos, os levam a atendimentos voltados para o tratamento, a 
reabilitação, profissionalização e educação, e mais precisamente para o desenvolvimento de habilidades 
acadêmicas, deixando de lado a educação do Ser, que se preocupa com o desenvolvimento sócio emocional com o 
despertar do seu mundo interior (RIVIÉRE, 2004). 

A arte segundo Borges e Probst (2015) possui um olhar sobre as diversidades que envolvem atualmente o 
fenômeno educativo e vem ganhando espaço para auxiliar a inclusão das mais variadas necessidades educativas 
especiais, o que inclui o caso do TEA. 

Recorrendo ao campo complexo desse “mundo enigmático” do TEA, não apenas para decifrá-lo, mas 
principalmente para fazê-lo viver, Kanner e Rocha (1997) trouxeram à tona a Arteterapia como possibilidade do 
“fazer Ser e Viver” à medida que pode abrir as portas para a percepção, organizadora do corpo e do mundo, e 
auxiliar no processo de elaboração e compreensão da linguagem. Nessa perspectiva, a Arteterapia é uma prática 
terapêutica que trabalha com a intersecção de vários saberes (educação, saúde, arte e ciência) na busca de resgatar 
a dimensão integral dos seres humanos (OSÓRIO, 1998). 

Na visão de Urrutigaray (2006), a experiência do trabalho com Arteterapia pode proporcionar a reconstrução e 
integração de uma personalidade, contribuindo como: 
 
procedimento prático e, apoiando num referencial teórico de suporte, permite à aquisição da autonomia, como 
objetivo ou meta para melhora da vida humana. Pois ao ser possível integrar, pela atuação consciente, o resultado 
do criado com a temática emocional oculta na representação apresentada, o sujeito adquire a condição de 
transcender as suas vivenciais imediatas, experimentando novos sentimentos, e disponibilizando-se para novas 
oportunidades. (URRUTIGARAY, 2006, p. 18). 
 

Os recursos arteterapêuticos e suas múltiplas linguagens tornam-se instrumentos fundamentais para pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo a elas novas percepções e formas de atuar no mundo, com 
novas linguagens, ou seja, passa a existir um indivíduo no autismo à medida que se dá “voz” a ele (PEREIRA; 
AZEVEDO, 2018). 

“A Arteterapia se apresenta como uma área de conhecimento humano permeada por imagens, símbolos e 
significados que possibilita o desenvolvimento da linguagem não verbal, da expressividade, da espontaneidade e da 
criatividade por meio dos recursos da arte poucos explorados na educação especial” (PEREIRA; AZEVEDO, 2018, p. 
3). 

A/O arteterapeuta no contexto da Educação Inclusiva tem o papel de despertar o potencial criativo inerente a 
todo ser humano, buscando romper barreiras que devido às especificidades das pessoas com TEA, parecem ser 
intransponíveis, porém, podem ser superadas e expressadas pelas ações no seu cotidiano (COSTA, 2010). 

A arte na educação inclusiva pode remover barreiras relativas aos processos de aprendizagem das PCDs, 
funcionando como forma de redescoberta, tanto pelo educador quanto pelo/a estudante, já que ambos apresentam 
intenções próprias de interação e compreensão mútua, emergindo conteúdos internos que produzem novas 
potencialidades (READ, 1976). Para Read (1976) o diálogo da arteterapia com a arte-educação, e ambas objetivam 
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a aprendizagem do ser em sua forma mais profunda, seja no desenvolvimento mental, emocional ou cognitivo nos 
seus contextos de trabalho. 

Em complemento a Red apud (SCHAMBECK, 2004) afirmou que a arteterapia utiliza diversos recursos 
expressivos no sentido de fazer com que o indivíduo se comunique com seu inconsciente por meio dos processos 
utilizados que objetivam provocar transformações internas. Processo esse, que pode ser desenvolvido por meio do 
desenho, da pintura, da colagem, entre outros, permitindo cada indivíduo criar livremente, com a possibilidade de 
conviver melhor com as pessoas e com o mundo. 

O terapeuta, como explica Silva; Carvalho e Lima (2013) pode ser um guia facilitador, que estimula ou sugere 
experimentos para a descoberta do desconhecido, de novos caminhos. Logo, a arteterapia vem sendo utilizada na 
atualidade com crianças, pessoas da terceira idade, pessoas portadoras de doenças crônicas e degenerativas e 
adolescentes, como meio de evitar certas situações ou como processo normal de terapia (SCHAMBECK, 2004). 
 
 
Crianças com TEA e a arteterapia no CER de Sousa-PB 
 

O Centro Especializado em Reabilitação CER IV, localizado na cidade de Sousa-PB e inaugurado em 
dezembro de 2018, atende pessoas com deficiências que necessitam de diagnóstico, tratamento, adaptação e 
manutenção de tecnologia assistiva para reabilitação. 

Dentre a demanda para o serviço de reabilitação, a arteterapia foi empregada nos indivíduos com transtorno 
do espectro autista e múltiplas deficiências. 

Participaram deste estudo, oito crianças diagnosticadas com TEA. Os sujeitos receberam nomes fictícios (Flor, 
Sol, Lua, Estrela, Sorriso, Beleza, Feliz e Arco-Íris) para preservação da sua identidade ao longo do processo. 

O período de realização do estágio aconteceu semanalmente com duração de 4 horas, em dois dias da 
semana, quintas e sextas-feiras (manhã e tarde). Trabalhava-se com duas crianças por turno, com atendimentos 
individuais de 1 (uma) hora de arteterapia, sendo estes: duas meninas e seis meninos (idade variando dos cinco aos 
17 anos) totalizando oito crianças envolvidas no estágio. 

As atividades foram conduzidas de maneira lúdica e realizadas de acordo com os materiais disponibilizados 
(tinta, papéis, recortes de jornais e de revistas, cola, giz de cera, lápis de cor, pincéis e massa de modelar), e 
expostos sobre a mesa, ao alcance das crianças, para que permitissem sua expressão livre. Na concepção de Pain e 
Jarreau (2001), a escolha dos materiais e técnicas devem ser direcionadas pelas necessidades da pessoa, a cada 
momento de sua história, priorizando as suas capacidades plásticas e de concentração, sua idade, seu ritmo 
pessoal, suas necessidades sinestésicas, sua atividade de ideação e suas possibilidades de aprendizagem. 

Durante o estágio em arteterapia, desenvolveu-se uma atividade terapêutica observando a técnica e prática de 
como foi realizada a atividade, para que assim, fosse possível manter um acompanhamento direcionado do início ao 
fim do processo com registros fotográficos (aparelho celular) das produções artísticas e registros diários de campo 
sobre as vivências. 

As atividades desenvolvidas pelas crianças com TEA do CER de Sousa-PB a partir da arteterapia com 
diversos materiais são apresentadas na Figura 1. 
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Figura 1 - Atividades por meio de colagem com papel (a); pintura com tintas e massa de modelar (b); pintura com 
tintas (c) e desenhos a mão livre com pinturas com giz de cera (d, e, f). 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora (2022). 

 
 

Na atividade de colagem, utilizou-se materiais como diversos tipos de papéis (papel sulfite A4 e recortes de 
revistas) tesoura e cola branca; nas atividades com pinturas foram utilizados materiais como papel, cartolina, tintas 
aquarela, gauche, a óleo, além de massa de modelar colorida (bisqui); já nas atividades com desenhos a mão livre 
foram utilizados lápis grafite, giz de cera e lápis de madeira de cores. 

Ao longo do estágio, por meio da observação e dos registros fotográficos semanais das artes desenvolvidas 
por cada indivíduo, foi possível investigar e tentar descrever a resposta que essas crianças com TEA tiveram ao 
vivenciarem estímulos sensoriais e perceptivos por meio da arteterapia explorando diferentes materiais. A relação da 
criança com os objetos artísticos e culturais segundo Cardoso; Sousa e Oliveira (2021) pode ocorrer pela arte- 
educação, e se efetiva objetivamente pelo toque, pela visão (desenhos, imagens, figuras), pela modelagem, pela 
música e pela dramatização. 

De acordo com os resultados das produções artísticas (Figura 1), destacou-se seis imagens desenvolvidas por 
duas meninas: Flor (b) e Sol (e) e quatro meninos: Estrela (a), Sorriso (c), Feliz (d) e Arco-Íris (f). Por meio das 
observações, percebeu-se que a arte propiciou o desenvolvimento do pensamento artístico dessas crianças, quando 
caracterizaram o percurso vivenciado nessas aulas de Arteterapia. 

Na Figura 1a, a arte consistiu na colagem de figuras sobre o papel Sulfite A4. O participante (Estrela) 
conseguiu colar figuras de pessoas utilizando máscaras, incluindo abaixo da colagem uma mensagem positiva e de 
esperança, associando a imagem ao período da pandemia no que diz respeito a prevenção da Covid-19. Na 
produção artística da figura 1b, da menina (Flor), propôs um trabalho com massa de modelar sobre o papel, 
explorando a natureza representada por plantas e a presença do sol, todos bem detalhados e coloridos, onde 
podemos observar sua visão do mundo que a cerca, com muita imaginação e criatividade. A arte das figuras 1c, 1d, 
1e e 1f, produzidas pelas demais crianças (Sorriso, Sol, Feliz e Arco-Íris) consistiu em trabalhos de pinturas e de 
desenhos feitos a mão livre, com maior preferência pelos diferentes materiais (lápis grafite, lápis de madeira e giz de 
cera coloridos, tintas e pincel). A arte da figura 1c, Sorriso (menino) participou da atividade de pintura, onde o mesmo 
explorou tintas coloridas e pincel, onde aplicou a tinta diretamente na cartolina para desenvolver seu desenho, 
caracterizando a paisagem do mar. Já nas figuras 1d do aluno Feliz, 1e da menina Sol e 1f do menino 

Arco-Íris, exploraram como materiais, o lápis grafite, lápis de madeira e giz de cera coloridos, quando 
rabiscaram previamente o desenho no papel com o grafite e após os coloriram, explorando bem as cores. 

Embora individuais, as produções artísticas ora apresentadas abordaram conforme análise, que em todas as 
artes envolveu o conhecimento e a apreciação sobre as formas da natureza, ficando refletidas nos desenhos 
expondo: o céu com presença de nuvens, água (o mar), flores, árvores e animais, além da presença de uma casa 
em meio “rural”, a exemplo da figura 1d, inserida numa paisagem bastante colorida. 

Percebe-se que das seis artes desenvolvidas pelas crianças com TEA, houve a presença da mesma 
paisagem para cinco delas (1b, 1c, 1d, 1e e 1f) respectivamente, que predominou, ao optarem pela mesma arte, 
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com exceção apenas da figura 1a, que não teve a mesma opção. Na arte da figura 1f, embora representando um 
jogo eletrônico (Sonic), também teve detalhes envolvendo a mesma paisagem (a natureza). 

Os desenhos apresentados podem ser reflexos do mundo no qual as crianças estão inseridas. Na concepção 
de Fernandes et al. (2012, p. 5). 
 
Nessas vivências proporcionadas pela cultura, a exploração realizada pela criança amplia a observação do mundo 
no qual ela está inserida, formando também seu próprio mundo das coisas. Essas breves observações nos permitem 
refletir sobre a experiência realizada com autistas, a fim de compreender a importância da Arte no processo de 
educação. 
 

Diante disso, a proposta de trabalhar por meio da Arte com crianças diagnosticadas com TEA neste estágio, 
contribuiu para que essas crianças possam ampliar suas competências e habilidades sobre a realidade vivenciada 
em seu mundo interior, considerando as limitações de cada uma, e assim, poderem expor de forma sensível através 
do estímulo pela arte. 
 
 
Considerações Finais 
 

Após o estágio, as vivências enquanto profissional em formação no campo da arteterapia, considerou-se que 
identificar o que se deve ensinar a uma criança com TEA passa a ser fundamental, haja vista que as mesmas, não 
apresentam interação social. 

Os benefícios da arteterapia já são conhecidos e estudados por diversos autores conceituados, como por 
exemplo, a promoção da expressão e comunicação de sentimentos, exploração da imaginação e da criatividade, 
além de diminuir estresse e ansiedade, e contribuir para a concentração, atenção e memória, principalmente, no 
caso específico do indivíduo com autismo, mesmo havendo muito ainda a ser estudado e avaliado. Pois, a 
arteterapia como um dos métodos alternativos de comunicação para o indivíduo com transtorno do espectro autista, 
têm por objetivo essencial, fomentar uma produção espontânea não verbal por parte do diagnosticado com TEA, 
podendo ser esta uma forma de comunicação única, já que esses indivíduos acabam por se comunicar por imagens, 
proporcionando uma forma de comunicação e interação do aluno autista com o ambiente terapêutico e seus 
elementos. 

Consideramos, que se faz difícil traçar um perfil único do indivíduo com transtorno do espectro autista, pelas 
dificuldades de socialização somado aos diferentes níveis de gravidade do transtorno, do mais leve ao mais severo. 
Sendo assim, a arteterapia pode contribuir com uma tentativa de inclusão de indivíduos com TEA, como ação e 
experimentação do fazer, um processo lúdico de descobertas que não depende da comunicação verbal, que ao 
longo do estágio, constatou-se por meio de observação visual, a evolução na comunicação e na expressão dos 
indivíduos. 

Por fim, conhecer a importância da Arte como instrumento a utilizar na prática terapêutica que promova o 
desenvolvimento de determinadas competências em crianças TEA, acredita ser fundamental na inclusão desses 
indivíduos, tendo em vista, que maioria dos profissionais da saúde acabam não sabendo e nem conhecendo esse 
transtorno. 
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2 – SAÚDE MENTAL E DEPENDÊNCIA QUIMICA:  O TRABALHO DE ARTETERAPIA NO HOSPITAL SÃO 
JOSÉ EM SERTÃO – RS, BRASIL 

 
Patricia Carlesso Marcelino2 

 
 

 
Resumo: Neste artigo apresento a metodologia de trabalho de Arteterapia, realizada junto aos pacientes do setor 
de Saúde Mental e Psiquiatria do Hospital São José, em Sertão-RS, Brasil, em tratamento de saúde mental e ou 
dependência química. As sessões de Arteterapia são realizadas uma por semana, durante toda a tarde, na sala-
ateliê, aos pacientes internados de maneira individual, em duplas ou em pequenos grupos, dependendo da 
condição e da necessidade descrita no Plano Terapêutico Singular de cada atendido. Após a finalização das 
atividades, a Arteterapeuta repassa suas impressões em uma ficha específica, sobre o bem-estar e as percepções 
relatadas pelos pacientes à equipe de Enfermagem, ao Psiquiatra e à Psicóloga da instituição, para a 
potencialização do tratamento dos atendidos. Também registra a participação dos pacientes, no prontuário 
individual de atendimento do Hospital. Durante as sessões, são empregadas, uma variedade de settings, 
atividades expressivas e artísticas, dinâmicas de grupo, sendo uma prática pedagógica e terapêutica, que pode 
contribuir para que os atendidos possam criar significados, produzir insights, superar emoções ou traumas, 
resolver conflitos e para possibilitar um novo olhar sobre o mundo e a vida, favorecendo o bem-estar psíquico. 
Este fazer criativo e pedagógico, juntamente com as práticas de cuidado humanizado, associados ao trabalho de 
toda equipe multiprofissional que atua no tratamento dos pacientes, contribui positivamente para o fortalecimento 
dos sentimentos de autonomia, pertencimento e dignidade, que são fatores de importância primordial na adoção, 
manutenção e fortalecimento de comportamentos saudáveis e sentimentos positivos durante e após o tratamento. 
Palavras-chave: Arteterapia; Hospital; Educação; Saúde. 
 

 
Mental health and drug addiction: the art therapy work in the São José Hospital in Sertão - RS, BRAZIL 

 
Abstract: In this article I present the methodology of art therapy work, carried out with patients from the Mental 
Health and Psychiatry sector of the Hospital São José, in Sertão-RS, Brazil, who are undergoing mental health 
and/or chemical dependency treatment. The art therapy sessions are carried out once a week, in the afternoon, in 
the studio-room, to the inpatients individually, in pairs or in small groups, depending on the condition and need 
described in the Therapeutic Plan of each patient. After the end of the activities, the Art Therapist reports her 
impressions on a specific form, about the well-being and the perceptions reported by the patients to the Nursing 
team, to the Psychiatrist and to the Psychologist of the institution, for the perennialization of the treatment of the 
patients assisted and also registers the participation of the patients in the individual records of the Hospital. During 
the sessions, a variety of settings, expressive and artistic activities, group dynamics are used, being a pedagogical 
and therapeutic practice, which may contribute so that the patients may create meanings, produce insights, 
overcome emotions or traumas, resolve conflicts and to enable a new look at the world and life, favoring psychic 
well-being. This creative and pedagogical work, together with the practices of humanized care, together with the 
work of the entire multiprofessional team that acts in the treatment of patients, contributes positively to the 
strengthening of feelings of autonomy, belonging and dignity, which are factors of primary importance in the 
adoption, maintenance and strengthening of healthy behaviors and positive feelings during and after treatment. 
Keywords: Art Therapy; Hospital; Education; Health. 
 
 

Salud mental y toxicomanía: el trabajo de Arteterapia en el Hospital de São José en Sertão - RS, BRASIL  
 

Resumen: En este artículo presento la metodología de trabajo de arteterapia, realizada con pacientes del sector 
de Salud Mental y Psiquiatría del Hospital São José, en Sertão-RS, Brasil, en tratamiento de salud mental y/o 
dependencia química.   Las sesiones de arteterapia se realizan una vez a la semana, por la tarde, en la sala-
estudio, a los pacientes ingresados de forma individual, en parejas o en pequeños grupos, dependiendo de la 
condición y necesidad descrita en el Plan Terapéutico de cada paciente. Después del final de las actividades, la 
Arteterapeuta reporta sus impresiones en un formulario específico, sobre el bienestar y las percepciones relatadas 
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por los pacientes al equipo de Enfermería, al Psiquiatra y al Psicólogo de la institución, para la potencialización del 
tratamiento de los pacientes atendidos y también registra la participación de los pacientes en los registros 
individuales del Hospital. Durante las sesiones se utilizan diversos escenarios, actividades expresivas y artísticas, 
dinámicas de grupo, siendo una práctica pedagógica y terapéutica, que puede contribuir para que los pacientes 
creen significados, produzcan insights, superen emociones o traumas, resuelvan conflictos y posibiliten una nueva 
mirada sobre el mundo y la vida, favoreciendo el bienestar psíquico. Este trabajo creativo y pedagógico, junto con 
las prácticas de atención humanizada, junto con el trabajo de todo el equipo multiprofesional que actúa en el 
tratamiento de los pacientes, contribuye positivamente al fortalecimiento de los sentimientos de autonomía, 
pertenencia y dignidad, que son factores de primordial importancia en la adopción, mantenimiento y fortalecimiento 
de comportamientos saludables y sentimientos positivos durante y después del tratamiento. 
Palabras clave: Arteterapia; Hospital; Educación; Salud. 
 
 
 
Introdução 
 

A Arteterapia, é uma área da Saúde e está inserida no Sistema Único de Saúde (SUS) através da Portaria 
nº 849 de 25/03/2017, em adendo à Portaria nº 145, de 13 de janeiro de 2017, sob a rubrica Procedimento 
01.01.05.006-2, modalidade ambulatorial de atenção básica, integrando o quadro de Práticas Integrativas e 
Complementares (PICS) do Grupo 01 – Ações Coletivas/Individuais em Saúde. RENASES: 007 – Práticas 
Integrativas e Complementares, 008 – Ações Comunitárias, 010 – Atividades Educativas, Terapêuticas e de 
Orientação à População.  

Para Shafik (2021, p. 21) a forma como uma sociedade está estruturada tem consequências profundas na 
vida de quem nela habita e na arquitetura de oportunidades que surgem. Delimita não apenas as condições 
materiais, mas, também o bem-estar, os relacionamentos e as perspectivas de vida. A estrutura da sociedade é 
determinada por instituições como os seus sistemas político e jurídico, a economia e a forma como a vida familiar 
e comunidade estão organizadas e aponta a necessidade de se construir um novo contrato social: “Cuidarmos uns 
dos outros”. A autora conceitua, reforça e destaca que, quando menciona contrato social, refere-se à parceria 
entre indivíduos, empresas, sociedade civil e Estado para contribuir com um sistema que haja benefícios coletivos. 
Quando cita o Estado de bem-estar, refere-se aos mecanismos para agrupar riscos e investirem benefícios sociais 
mediados pelo processo político e pela subsequente ação do Estado e isso pode ser feito diretamente, por meio 
de impostos e serviços públicos, ou de forma indireta através de regulamentações que exigem que o setor privado 
forneça apoio.  

Nesse sentido é necessário preocupar-se muito com as questões que envolvem a Saúde e o cuidado 
integral das populações.  Em consonância com pressupostos da Organização Mundial de Saúde (OMS) que 
atualmente está incentivando a inserção, reconhecimento e regulamentação das Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde (PICS), seus produtos e seus praticantes no Sistema Único de Saúde, a Arteterapia 
vem auxiliar na promoção, reabilitação e recuperação da Saúde, bem como na prevenção de agravos através da 
utilização da Arte. De acordo com Silveira (2004, p. 93) a Arteterapia, dinamicamente orientada baseia-se no 
reconhecimento de que os pensamentos e sentimentos fundamentais do homem derivam do inconsciente e 
frequentemente exprimem-se melhor em imagens do que em palavras.  

As técnicas de Arteterapia baseiam-se no conhecimento de que todo indivíduo, tenha ou não treinamento 
em arte, possui capacidade latente para projetar seus conflitos internos sob forma visual. Caracteriza esse método 
a intervenção do Arteterapeuta. O paciente é encorajado, ou seja, “dinamicamente orientado” a descobrir por si 
próprio a significação das suas criações, a que é alcançado graças ao estabelecimento de uma relação 
transferencial com o Arteterapeuta. Vários estudos na literatura apontam os benefícios da Arteterapia para 
pessoas em tratamento de depressão, transtornos mentais e corporais, dependência de drogas ou álcool, como 
uma das ferramentas de cuidado útil em saúde mental, por estimular o autoconhecimento e o relaxamento, 
aumentar a autoestima ou, ainda, diminuir os sinais de depressão e de ansiedade. A Arteterapia pode ser uma 
canalizadora e uma potencializadora na busca de uma saída diferenciada para o bem-estar e para uma 
compreensão das emoções e no processo de tratamento dos atendidos. 

Por essa via, justifica-se sua prática no contexto hospitalar, em uma perspectiva de educar e auxiliar o ser 
humano em sua integralidade. Dessa forma, sugerimos a formação humana pelo viés de uma ótica trinitária: 
Educação, Saúde e Bem-Estar, explorando referências que possibilitem pensar a educação e o significado de 
formar gerações num contexto social, marcado por traços pós-metafísicos de pensamento, entrelaçados a 
aspectos da formação humana. 

Trata-se de uma abordagem terapêutica que se baseia na ideia que o processo criativo, e o fazer artístico 
facilitam a reparação e recuperação da saúde, por propiciarem comunicação não verbal de sentimentos e 
conflitos. O papel do Arteterapeuta é auxiliar no entendimento das imagens criadas pelo indivíduo em ação mental 
e, através dessa dinâmica, possibilitar a percepção para que possa ocorrer mudança de comportamento. 
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A metodologia de atendimento em Arteterapia no Hospital São José em Sertão - RS 
 

O Hospital São O Hospital São José (HSJ) foi fundado em 08 de novembro de 1941, é uma Instituição 
Filantrópica em funcionamento há 81 anos, em Sertão, município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Os 
projetos desenvolvidos no Hospital   têm como o objetivo intensificar a qualidade e a excelência dos serviços de 
saúde prestados pela instituição, tendo por base as premissas do Programa Nacional de Humanização da 
Assistência Hospitalar (Humaniza-SUS),  subsídios fundamentais à efetivação de um atendimento integral e 
humanizado.  

Por essa via, os estudos de Marcelino (2019)  apontam que cuidar e educar para a sensibilidade, a 
solidariedade, a compaixão, a cooperação, a disponibilidade, a generosidade deixam de ser apenas palavras e 
tendem a tornar-se decisivas nas atitudes,as quais podem salvar vidas e promover a humanização, de modo que 
possamos canalizar nossas potencialidades para um bem comum. Para a autora, é necessário pensar num mundo 
em que a humanidade use todas as potencialidades que ela desenvolveu até agora, não para a reprodução do 
capital que promove a concentração de riqueza ou para produzir mais consumismo e indivíduos dóceis e 
adestrados para a engrenagem biopolítica, mas para o aprimoramento de capacidades de empatia e de 
humanização, em especial no cuidado. 

 
Figura 1 – A sala-ateliê de Arteterapia do Hospital São José em Sertão-RS, preparada com muito carinho, para 

uma roda de conversa com seus pacientes 

 
Fonte: Acervo do HSJ. 

 
Desde 2021, o Hospital São José conta com atendimento de Arteterapia, com a Arteterapeuta Dra. Patricia 

Carlesso Marcelino (AATERGS – 246/0921) aos pacientes internados, para tratamentos de Saúde Mental e 
Psiquiatria e dependência química. As sessões de Arteterapia são realizadas uma por semana, durante toda a 
tarde, na sala-ateliê, aos pacientes internados de maneira individual, em duplas ou em pequenos grupos e são 
planejadas e oferecidas com muito carinho, dependendo da condição e da necessidade, descrita e apontada no 
Plano Terapêutico Singular de cada atendido. 

 Ao realizarem o processo de internação no hospital, os pacientes, ou seus responsáveis, assinam um 
termo de consentimento livre e esclarecido, para que os pacientes possam participar das vivências de Arteterapia 
e também através do mesmo, também autorizam a utilização dos registros e materiais produzidos pelos pacientes 
(textos escritos, fotos, desenhos, imagens visuais) durante as vivências arteterapêuticas. 
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No termo, são informados, que os dados não terão nenhuma identificação dos participantes e poderão ser 
utilizados em apresentações de aulas, relatórios, artigos e nos projetos para captação de parcerias e recursos de 
saúde, de bem-estar e simulares da instituição, e também que o as imagens e produções podem ser utilizados em 
eventos científicos e publicações em periódicos da área, respeitando seus aspectos éticos de pesquisa com seres 
humanos, dispostos na resolução 466/12.  

Todas as imagens contidas neste artigo, foram autorizadas através deste termo e realizadas durante as 
sessões de Arteterapia e, fazem parte do acervo da instituição. 

Durante as sessões, são empregadas, uma variedade de settings, atendendo adolescentes, adultos, 
idosos e grupos com características diversas, sendo assim, uma prática pedagógica e terapêutica que pode 
contribuir para que indivíduos de todas as idades possam criar significados, produzir insights, superar emoções ou 
traumas, resolver conflitos favorecendo o bem-estar psíquico e a melhora da qualidade de vida. 

 Após a finalização das atividades, a Arteterapeuta repassa suas impressões em uma ficha específica, 
sobre o bem-estar e as percepções relatadas pelos pacientes à equipe de Enfermagem, ao Psiquiatra e para 
Psicóloga da instituição, para a potencialização do tratamento dos atendidos e também registra a participação dos 
pacientes, no prontuário individual de atendimento do Hospital. 
 

Figura 2 – Atividades em pequenos grupos na sala-ateliê de Arteterapia do Hospital São José em Sertão-RS 

 
Fonte: Acervo do HSJ. 

 
O espaço destinado para essas atividades é arejado, acolhedor e foi adaptado especialmente para as 

sessões e vivências de Arteterapia no Hospital e objetivam a melhora da saúde, da autoestima e, também como 
forma de complementação aos tratamentos medicamentosos e psicológicos que são conduzidos pela equipe 
multiprofissional.  

O ateliê ou sala-ateliê pode integrar uma instituição ou ser ele próprio uma instituição terapêutica e 
segundo Paín (2009) geralmente, o seu funcionamento é em grupo, o que favorece uma troca particular de 
olhares e palavras, de limitações e diferenciações, bem como um exercício contínuo de compreensão do outro. A 
presença do Arteterapeuta polariza a afetividade de cada um dos participantes, permitindo assim a comunicação e 
a circulação das emoções. É um lugar privilegiado para viver e tomar consciência, e, para o terapeuta, para 
observar e enquadrar o processo de objetivação expressiva a partir de seu nascimento, considerando suas 
tensões, seus conflitos e suas estratégias. 
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Figura 3 - O atendimento Individualizado de Arteterapia no Hospital auxilia no tratamento dos pacientes   

internados 

 
Fonte:  Acervo Arteterapia do HSJ. 

 
O processo de Arteterapia, segundo Finimundi (2008) é, geralmente, dividido em três etapas: relaxamento 

(sensibilização), criação (processo de construção) e reflexão (entendimento da criação e simbolismo). É uma 
prática que utiliza a arte como base do processo terapêutico. Faz uso de diversas técnicas expressivas como 
pintura, desenho, sons, música, dança, meditação, modelagem, colagem, expressão corporal, escultura, dentre 
outras.  Pode ser realizada de forma individual ou em grupo.  

Baseia-se no princípio de que o processo criativo é terapêutico e fomentador da qualidade de vida. A 
Arteterapia estimula a expressão criativa, auxilia no desenvolvimento biopsicossocial, no raciocínio e no 
relacionamento afetivo. Esta abordagem terapêutica, considera que todos os indivíduos têm a capacidade de 
expressarem-se criativamente, enfatizando o fazer artístico sem preocupações estéticas, focando, 
primordialmente, no processo expressivo que reflete necessidades e explicita conteúdos inconscientes com 
sucesso. A Arteterapia pode ajudar os pacientes na liberação de sua energia criativa, e colocá-los como aliada na 
busca do fortalecimento do desejo de recuperação.  
 

Figura 4 – A escrita como forma de refletir, sentir e ressignificar 

 
Fonte:  Acervo Arteterapia do HSJ. 
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O desejo de autonomia é uma das grandes características que nos torna humanos, mas é uma via que se 
faz em dois sentidos: de nós em direção a quem nos rodeia, e destes para o nosso interior. Segundo Gallina 
(2015), quando essa convergência não acontece, pode-se apontar o fenômeno do empobrecimento da experiência 
formativa e humana pela redução da capacidade de refletir e de argumentar e, especialmente, da incapacidade de 
viver a vida como um acontecimento minimamente feliz, o que parece de significativa importância para a educação 
que se quer tornar crítica e produtora de uma condição humana mais significativa e saudável.  

O objetivo final da Arteterapia nunca será o belo, e sim, a sensibilidade, a percepção de si mesmo e a sua 
ressignificação. O eixo base para a organização das vivências é o bem-estar, reforçando e ofertando atividades 
para o incremento de atitudes como a empatia, a formação humana e a cooperação do grupo, tecendo como 
conceito pedagógico dos encontros a metodologia da trilha arteterapêutica adaptada pela profissional, que são 
disparadores para as práticas arteterapêuticas, com o objetivo de transmitir paz, bem estar e amorosidade. Para 
isso, os campos da Educação e da Saúde necessitam abrir espaço para a ampliação da consciência, fazendo 
interagir áreas do conhecimento hoje fragmentadas, com métodos capazes de estabelecer uma relação, parte e 
todo, apta a promover autonomia ao sujeito, possibilitando-lhe reconhecer-se e sentir-se parte do todo e o todo ao 
mesmo tempo.  

A sensibilidade, a humanização e o cuidado de si e do outro, segundo Marcelino (2019), são ferramentas 
poderosíssimas para quem escolher o posicionamento de fazer a diferença em seu entorno. É uma capacidade 
que pode ser aprendida em todos os contextos, através de atos e de exemplos, de gentileza e delicadeza, nesses 
tempos de barbárie, de egoísmo, de egocentrismo, de desrespeito e de exclusão. É importante, que possamos ter 
a capacidade de valorizar mais as pessoas e não as coisas, e que possamos exercitar mais a cooperação do que 
a competição. A partir dessa escolha e de uma mudança interna, nossos comportamentos determinarão nosso 
posicionamento frente aos acontecimentos, à natureza e, principalmente, frente às pessoas que são atendidas por 
nós e a tudo que nos cerca. Através da arte e da sensibilidade é possível auxiliarmos os pacientes a refletirem 
sobre o processo de ressignificação da vida, dos conflitos internos, promovendo a reorganização das próprias 
percepções, ampliando a percepção do indivíduo sobre si e do mundo.   
 
 

Figura 5 - Colorir a vida outra vez! 

 
Fonte:  Acervo Arteterapia do HSJ. 

 
 

Nise da Silveira (2016, p. 20) enfatizava, através dos estudos em Worringer, que o sentimento estético se 
move entre dois polos:  a necessidade de empatia e a necessidade de abstração”. Do mesmo modo que a 
necessidade de empatia, como pré-suposição da experiência estética, encontra satisfação na beleza do mundo 
orgânico, a necessidade de abstração encontra a beleza no mundo inorgânico, no cristalino, ou em termos gerais, 
nas leis abstratas. Uma ou outra destas tendências básicas será mobilizada segundo as relações do homem com 
o cosmos. Se estas relações são confiantes, o prazer estético será gozo de si mesmo objetivado, será empatia 
como objeto. 

Mas, para Silveira (2016, p. 21), se o Cosmos infunde medo, se os fenômenos do mundo externos na sua 
confusa interligação provocam inquietação interior, diz Worringer, é mobilizada a tendência à abstração. A arte 
virá retirar as coisas desse moinho perturbador, virá esvaziá-las de suas manifestações vitais sempre instáveis 
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para submetê-las às leis permanentes que regem o mundo inorgânico. Por meio de processos de abstração, o 
homem procura “um ponto de tranquilidade e um refúgio”. 

A Arte é utilizada no cuidado à saúde com pessoas de todas as idades, por meio da arte, a reflexão é 
estimulada sobre possibilidades de lidar de forma mais harmônica com o estresse e experiências traumáticas. 
Vários estudos têm sido desenvolvidos para reforçar os benefícios da Arteterapia para pessoas em tratamento em 
saúde mental e ou dependência química, por estimular o autoconhecimento, o relaxamento corporal, aumentar a 
autoestima ou, ainda, diminuir os sinais de depressão e de ansiedade. A Arteterapia pode canalizada para a busca 
de uma saída diferenciada para o equilíbrio e compreensão das emoções, dos traumas e especialmente para 
ressignificar a vida. 

Na Arteterapia, trabalha-se a percepção, a corporeidade, os sentidos, a contemplação e a estimulação do 
Ser, em sua inteireza, com ternura, com gentileza e empatia e com muita sensibilidade. São meios seguros e 
propícios para o indivíduo, atingir níveis de compreensão e cognição, que resultarão gradativamente na sua 
independência psíquica e emocional, auxiliando na estimulação da expressão, do desenvolvimento da criatividade 
favorecendo o autoconhecimento, a percepção, o aumento da auto estima, na liberação das emoções, no 
entendimento do problema e na transformação pessoal, social ou laboral. 

De acordo com os estudos de Marcelino, Gallina e Silva (2021) faz-se necessário também considerar a 
ressignificação da Educação da pessoa, para que se que também construir saberes e práticas em Saúde, a fim de 
que o sujeito possa se expressar e perceber-se em sua subjetividade para uma tomada de consciência de si. Ele 
também pode pensar e refletir, formulando os seus juízos e valores, porém, para isso, precisa tomar como objetos 
tanto o seu corpo quanto a sua mente, tornando-se sensível e inteligível.   

Segundo a UBAAT (2020, p. 3), enquanto a arte-educação ensina técnicas de arte, a Arteterapia possui a 
finalidade de propiciar mudanças psíquicas, assim como a expansão da consciência, a reconciliação de conflitos 
emocionais, o autoconhecimento e o desenvolvimento formativo nos atendidos. A Arteterapia tem também o 
objetivo de facilitar a resolução de conflitos interiores e o desenvolvimento da personalidade, como também faz 
parte do processo educativo, corporal e pedagógico nos pacientes atendidos. 

Assim, destaca-se a importância de incentivar e reconhecer ações com premissas contempladoras de uma 
razão-sensível, como é o caso da Arteterapia e das PICS, nos contextos de saúde e em especial no SUS. Desse 
modo, a práxis pedagógica não pode ser pensada e desvinculada da teoria, pois ambas e articuladas, suas, 
dimensões podem criar um movimento de aprendizagem, experiências, autoconhecimento e transformação 
pessoal. 
 
Considerações Finais 
 

A Arteterapia no contexto do Hospital São José, em Sertão-RS, é voltada para canalizar as reflexões 
sobre o Ser e a ressignificação da vida, reforçando pensamentos positivos, no bem-estar e no fortalecimento das 
potencialidades e qualidades de cada um, nos aspectos físicos, sociais, intelectuais, espirituais, emocionais, 
ocupacionais (laborais). 

As sessões de Arteterapia podem auxiliar e possibilitar mudanças no comportamento, ajudando os 
atendidos a enfrentarem e expressarem seus medos e anseios por meio da sua arte (desenho e atividades 
expressivas). Este fazer criativo e sensível pode contribuir para o fortalecimento dos sentimentos de autonomia e 
dignidade, que podem ser fatores de importância primordial na adoção, manutenção e fortalecimento de 
comportamentos saudáveis e sentimentos positivos durante e após o tratamento. 

É importante destacar que somente através do planejamento e execução de ações mais vigorosas para a 
melhora da qualidade de vida da população, poderemos avançar nos atendimentos das diversas PICS e 
realizarmos cada vez mais a prestação dos serviços em Saúde dentro dos padrões de qualidade, profissionalismo, 
segurança e humanização, nos diversos contextos e espaços.  
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3 - RELAÇÃO TERAPÊUTICA E O DESATAR DE NÓS NA ARTETERAPIA ONLINE 
 

Ana Paula Martins Batista3 
 
 
 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo trazer um estudo de caso para ilustrar a presença de relação 
terapêutica, à luz da psicologia analítica, proporcionando transformações por meio de um processo arteterapêutico 
online e em grupo. Foram formados dois grupos online de mulheres para prática de conclusão de especialização 
em arteterapia. A prática aconteceu por treze semanas, com propostas de atividades e materiais diversos. No 
caso apresentado observou-se mudanças relacionadas à resolução de conflitos emocionais e à superação de uma 
das queixas trazidas no início do processo arteterapêutico. Os resultados alcançados em um processo 
arteterapêutico acontecem não apenas em um setting, mas dentro de uma relação terapêutica que também se 
mostrou presente na arteterapia online.  
Palavras-chaves: Relação terapêutica; Arteterapia junguiana; Arteterapia online.  
 
 

Therapeutic relationship and untacking knots in online art therapy 
 
Abstract: The present work aims to bring a case study to illustrate the presence of a therapeutic relationship, in the 
light of analytical psychology, providing transformations through an online and group art therapy process. Two 
online groups of women were formed to practice completing a specialization in art therapy. The practice took place 
for thirteen weeks, with proposals for activities and various materials. In the case presented, changes were 
observed related to the resolution of emotional conflicts and overcoming one of the complaints brought up at the 
beginning of the art therapy process. The results achieved in an art therapy process happen not only in a setting, 
but within a therapeutic relationship that was also present in online art therapy. 
Keywords: Therapeutic relationship; Jungian art therapy; Online art therapy. 
 
 

Relación terapéutica y desato de nudos en arteterapia online  
 
Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo traer un estudio de caso para ilustrar la presencia de una 
relación terapéutica, a la luz de la psicología analítica, proporcionando transformaciones a través de un proceso de 
terapia de arte grupal y en línea. Se formaron dos grupos online de mujeres para practicar la realización de una 
especialización en arteterapia. La práctica se desarrolló durante trece semanas, con propuestas de actividades y 
materiales varios. En el caso presentado, se observaron cambios relacionados con la resolución de conflictos 
emocionales y la superación de una de las quejas planteadas al inicio del proceso de arteterapia. Los resultados 
que se logran en un proceso de arteterapia suceden no solo en un escenario, sino dentro de una relación 
terapéutica que también estuvo presente en la arteterapia en línea. 
Palabras clave: Relación terapéutica; Arteterapia Junguiana; Terapia de arte en línea. 
 
 
 
Introdução 
 

O isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19 colocou o mundo diante da necessidade de 
adaptação a formas de comunicação e conexão à distância por meio de telas. O próprio isolamento, aliado ao 
medo da doença e da morte, à perda de pessoas próximas ou não e à necessidade de lidar com situações 
desconhecidas foram fatores estressores que afetaram a saúde mental das pessoas de maneira global. Estima-se 
que no primeiro ano de pandemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2022), houve um 
aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão no mundo inteiro. 

 
Com esse impacto na saúde mental e com demanda para atendimento, os serviços de apoio 

biopsicossocial também tiveram que se adaptar ao mundo online dentro do possível. O setting arteterapêutico 
passou do atelier, das empresas, das escolas, para as casas dos clientes, por meio de telas de computadores ou 
de telefones celulares. Assim, a arteterapia precisou se moldar à realidade do atendimento online, experimentando 
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seus benefícios e desafios. É de se esperar que com essa nova situação venha o questionamento a respeito da 
existência da relação terapêutica no atendimento online e se os resultados dessa modalidade na arteterapia são 
satisfatórios. 

 
Se por um lado perde-se o contato físico do atendimento presencial, por outro ganha-se em possibilidades 

de atravessar as paredes do atelier, da empresa, da instituição. Novidades podem ser acompanhadas de 
resistências, porém é preciso olhar por novas perspectivas para as oportunidades e novos caminhos para a 
arteterapia. 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso de atendimento arteterapêutico 

online, no intuito de iniciar uma discussão a respeito da presença da relação terapêutica no processo, à luz de 
conceitos da psicologia analítica e da arteterapia, considerando esta como uma modalidade psicoterapêutica. 
Antes do detalhamento do caso em questão, torna-se de extrema importância fazer a contextualização teórica que 
servirá como base para as discussões apresentadas a partir dos resultados obtidos no caso apresentado. 

 
 

Relação terapêutica na psicoterapia e na arteterapia 
 
A psicoterapia, de acordo com Jung (2013), trata-se de um procedimento dialético, de uma interação entre 

sistemas psíquicos, de um lado do analista e de outro do analisando. Esses sistemas psíquicos se comunicam 
entre si, mas não deve haver uma invasão com base nos pressupostos de cada um. Dessa forma, é necessário 
que o analista dê ao analisando espaço seguro para que apresente seus conteúdos da maneira mais completa 
possível, sem as interferências do seu próprio sistema psíquico. 

 
“Mas isso só se torna possível se eu deixar ao outro a oportunidade de apresentar seu 
material o mais completamente possível, sem limitá-lo pelos meus pressupostos. Ao 
colocar-nos dessa forma, o sistema dele se relaciona com o meu, pelo que se produz um 
efeito dentro do meu próprio sistema. Este efeito é a única coisa que posso oferecer ao 
meu paciente individual e legitimamente” (JUNG, 2013, p. 16). 

 
Para Jacoby (2011), a prática da psicoterapia junguiana consiste no encontro entre duas pessoas para 

tentar compreender o que se passa no inconsciente de uma delas, diante de sintomas, conflitos e outras 
insatisfações por parte do analisando. Pode se tratar ainda de um desânimo difuso ou o relato de insatisfação por 
parte de algum familiar (AUFRANC, 2002). É comum que sejam investigadas as situações conscientes e 
inconscientes, nas linguagens em que o inconsciente se apresenta, entretanto se faz necessário em algum 
momento do processo psicoterapêutico se considerar a relação analítica, ou seja o que está acontecendo entre as 
duas pessoas envolvidas no processo (JACOBY, 2011). 

 
No processo terapêutico, como foi dito, o analista deve dar atenção a conteúdos inconscientes de 

diferentes formas, como sonhos, fantasias, produção artística e imaginação ativa, por exemplo. A dinâmica da 
psique predispõe o contato da consciência com conteúdos inconscientes (JUNG, 1975 apud VERGUEIRO, 2017). 
Quando conteúdos inconscientes emergem na consciência observa-se a transformação da psique como um todo. 

 
Jung (2013) dividiu o processo terapêutico em quatro etapas: confissão, esclarecimento, educação e 

transformação. Na confissão há o encontro com a parte oculta, no caso da psicoterapia, parte oculta do psiquismo 
(JUNG, 2013). Dessa forma, é importante nessa fase inicial o encontro com a sombra, ou seja, com aqueles 
conteúdos rejeitados pela consciência, não necessariamente negativos, no intuito de adequação ao que é aceito 
socialmente. Na sombra também se encontram potencialidades que não puderam ser atendidas (AUFRANC, 
2002). 
 

“Confrontar-se com a Sombra significa aceitar a própria imperfeição, as próprias falhas, 
para, só então, poder atender o sentido da própria individuação que não pode mais 
pautar-se no coletivo. Só a partir da integração da Sombra podemos desenvolver o 
sentido de solidariedade, de responsabilidade ética e de tolerância com as diferenças. 
Só então cessa a projeção da Sombra e a necessidade do bode expiatório enquanto luta 
eticamente camuflada de erradicação do mal” (AUFRANC, 2002, p. 140). 

 
Nesse encontro de sistemas psíquicos, que podemos chamar de relação terapêutica, acontecem 

projeções do inconsciente. O termo projeção foi utilizado tanto por Sigmund Freud como por Jung, contudo com 
significados diferentes. Para Freud a projeção acontece quando “uma pessoa neurótica se livra de um conflito 



 
Ano 19 - Volume 30  -  Número 1  -  Janeiro – Junho  -  2023 

 

 

27 

emocional, deslocando-o para outra coisa como o objeto de intenção” (Freud apud FRANZ, 2021, p.307). Jung, 
por sua vez, afirmou que todos os conteúdos psíquicos ainda não conscientes podem aparecer projetados como 
supostas propriedades de objetos externos (Jung apud FRANZ, 2021).  

 
As projeções acontecem, então, de maneira inconsciente e emanam dos complexos ou arquétipos do 

inconsciente (FRANZ, 2021). Franz (2021) apontou ainda que “as projeções geram o jogo de simpatia e antipatia 
inconscientes, da participação ou rejeição, através do qual toda a nossa vida é moldada” (p. 311). Assim como na 
vida, esse jogo pode aparecer dentro da relação terapêutica em um processo psicoterapêutico. 

 
O analisando, em sua relação com o analista, pode reviver e repetir sentimentos como amor, ódio e 

frustração que vivenciou em sua vida, durante a infância, ficando claro o conceito de transferência trazido pela 
psicanálise (JACOBY, 2011). Assim, cabe ao analista, de acordo com Jacoby (2011), mostrar ao paciente que 
esses sentimentos não são reais, mas sim repetições de experiências passadas. Se por um lado Freud se 
interessou pela causa da transferência, por outro Jung se interessou pelo significado que a mesma poderia ter. 
Jung acreditava que conteúdos arquetípicos podem ser ativados em uma situação de transferência, esta não se 
limitando, portanto, a repetições de situações da vida pessoal (JACOBY, 2011). 
 

“É certo que a observação de quais conteúdos são projetados dá dicas importantes ao 
analista, mostrando em que áreas um aumento de consciência é de necessidade vital 
para o paciente. Os conteúdos projetados não são apenas repetições que revelam 
material reprimido. Novos conteúdos da psique criativa podem surgir e são vivenciados, 
primeiramente nas projeções. Assim sendo, o processo interno de auto realização, o 
processo que Jung chamou de individuação, está frequentemente ativado por trás das 
cores, conteúdos e formas específicos evidenciados pela transferência” (JACOBY, 2011, 
p. 29). 

 
É preciso, então, considerar que o analista junguiano também se defronta com questões relacionadas à 

transferência e deve dar atenção a elas. Considerando as projeções que se dão nesse encontro de sistemas 
psíquicos, observa-se alguns cuidados éticos que devem ser tomados pelo analista.  

 
O analista além de estudar a teoria junguiana, deve fazer supervisão e sua análise pessoal. As projeções 

também podem acontecer do analista para o analisando. Freud conceitua essa projeção do analista como 
contratransferência e a considera um perigo para o analista que deve agir com neutralidade, característica vital 
para que sejam feitas as interpretações corretas dos conflitos inconscientes dos pacientes (JACOBY, 2011). Jung, 
diferentemente de Freud, considera que a projeção deve ser reconhecida, mas que não pode ser totalmente 
retirada. 

 
O analista, para cumprir seu papel, deve ter um conhecimento profundo de si mesmo, não bastando 

apenas intelectualidade e conhecimento (NATEL, 2020). É necessário o encontro do terapeuta com a sombra. O 
autoconhecimento leva à redução das projeções sobre os outros, possibilitando uma relação mais genuína e sem 
ilusões com si mesmo e com as outras pessoas (FRANZ, 2021). O progresso alcançado na compreensão mútua e 
na melhora das relações, de acordo com Franz (2021), é decorrente da retirada das projeções. É necessário, 
portanto, que o analista antes de mais nada faça um mergulho em si e conheça sua própria natureza. 
 

“Para ser um analista, é necessário ser relativamente estável, bem equilibrado e ser 
capaz de lidar de forma bem-sucedida com as manifestações da própria neurose. Este é 
o significado do ditado chinês que diz que um médico sem sua própria ferida não é um 
bom médico. Ter vivenciado como é uma neurose e como ela pode, até certo ponto, ser 
superada é absolutamente essencial para adquirir uma empatia valiosa e realista. A 
análise didática é, portanto, uma condição sine qua non para qualquer analista” 
(JACOBY, 2011, p. 134). 

 
O mito do curador ferido se mantém vivo no inconsciente pessoal e coletivo de analistas. Franz (apud 

NATEL, 2020) afirmou que a pessoa que não tenha tido acesso às profundezas do inconsciente, dificilmente pode 
possuir a empatia necessária para ser analista. Tal pensamento está de acordo com a teoria de Jung (2013) que 
disse que só é possível afirmar sobre a individualidade de outrem o que se encontra em sua própria 
individualidade. 

 
Franz (apud NATEL, 2020) apontou que o curador também tem uma sombra específica na figura do 

curandeiro demoníaco, ou seja, no terapeuta que é governado por um complexo de poder, tentando assumir o 
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papel do pai ou do sábio, por exemplo. Para Jung (2013), se um psicoterapeuta se coloca como autoridade diante 
de um paciente, está demonstrando falta de espírito crítico.  

 
A análise pessoal e supervisão são instrumentos necessários na formação de qualquer analista junguiano, 

para que se tenha uma postura ética e que evite o aparecimento do curador demoníaco que, ao invés de curar, 
manterá o analisando em situação de dependência e eterna servidão ao curador (NATEL, 2020). 

 
A arteterapia de base junguiana, tendo a psicologia analítica como referencial teórico e prático, abarca a 

movimentação e transformação da energia psíquica por meio da linguagem simbólica propiciada pela arte, 
também levando em consideração a relação terapêutica, as projeções do inconsciente e o encontro entre sistemas 
psíquicos, por parte dos clientes e também dos arteterapeutas. 

 
Expressões artísticas são capazes de promover uma comunicação que não precisa estar baseada 

unicamente na linguagem verbal, tanto em esfera individual como coletiva (DINIZ, 2018). A arte, portanto, por se 
pautar em uma linguagem simbólica, tem o potencial de tornar visível aquilo que não está explícito. Em um 
processo psicoterapêutico, a arte revela conteúdos inconscientes tornando-se uma forma de tocar a alma humana. 
“Ao usar a arte no processo de individuação, estimula-se a criatividade colocando o indivíduo em contato mais 
estreito com a própria alma” (DINIZ, 2018, p. 15). A criatividade, de acordo com Lopes (2014), abre as portas para 
a restauração de uma vida saudável. 

 
“O potencial criativo é inerente ao homem e está presente no próprio processo evolutivo da raça humana. 

É possível afirmar que ele seja uma ferramenta natural de adaptação ao meio, superação de dificuldades externas 
e desequilíbrios internos, como a depressão” (LOPES, 2014, p. 29). 

 
Como modalidade psicoterapêutica, a arteterapia tem o papel de, por meio de uma linguagem simbólica, 

favorecer o autoconhecimento e desenvolver a criatividade, tendo em vista que fornece “suportes materiais 
adequados para que a energia psíquica torne visíveis símbolos em criações diversas, colaborando para a 
compreensão e a resolução de estados objetivos conflitados” (DINIZ, 2018, p. 14).  

 
Tendo em vista que a arteterapia não se encaixa em moldes estéticos ou visuais, as pessoas que se 

submetem ao processo estão sujeitas a experimentação e descoberta (COSTA, 2018). O fazer criativo, por dar 
forma à multiplicidade de experiências e valores humanos, pode ser considerado uma importante ferramenta no 
autoconhecimento e desenvolvimento pessoal (LOPES, 2014).  

 
Trata-se de uma modalidade terapêutica que pressupõe uma busca, uma transformação que envolve o 

processo de desenvolvimento da individualidade, por meio do emprego de recursos de contato e acesso ao 
imaginário como elemento de saúde (GONÇALVES, 2010). A transformação buscada acontece no encadeamento 
dos encontros, “na elaboração que acontece entre uma produção e a seguinte, na recorrência de elementos, no 
transformar desses elementos que podem se constituir efetivamente como símbolos, no articular esses símbolos” 
(GONÇALVES, 2010, p. 32). Conteúdos internos são acessados enquanto pensamentos, sentimentos, 
percepções ganham formas, numa dinâmica entre fazer, sentir e elaborar. 

 
A arteterapia ao proporcionar o contato da consciência com conteúdos inconscientes pode proporcionar, 

então, a alquimia da transformação simbólica. Sob a ótica junguiana, a arteterapia parte do princípio de que “a 
vida psíquica tem uma tendência inata à organização e que o processo terapêutico por meio da arte poderá 
dinamizar essa tendência” (DINIZ, 2018, p. 35). O contato com as emoções direta ou indiretamente favorece a 
conscientização de conteúdos inconscientes (VERGUEIRO, 2017). A arteterapia permite o contato com imagens 
interiores, assim como o diálogo com a sombra e complexos, o que por sua vez ajuda o sujeito na reconstrução da 
sua própria história e no convívio com potencialidades e fraquezas (COSTA, 2018).  

 
“A leitura de aspectos emocionais por meio da comunicação simbólica oferece, do ponto de vista da 

psicologia analítica, informações sobre as particularidades psíquicas de cada indivíduo, sobre a relação entre 
consciente e inconsciente, pondo em evidência os movimentos necessários para o desenvolvimento” 
(VERGUEIRO, 2017, p. 3).  

 
O trabalho com os símbolos e complexos na arteterapia pode levar a um crescimento e ao 

desenvolvimento da psique individual (FURTH, 2004). O símbolo, como linguagem metafórica do inconsciente, 
carrega consigo o significado dos enigmas psíquicos (PHILIPPINI, 2021). Os símbolos trazem as imagens 
arquetípicas, podendo ao mesmo tempo ter características individuais e universais (LOPES, 2014). O processo 
arteterapêutico é marcado por símbolos que dão pistas sobre a jornada de individuação de cada sujeito (DINIZ, 



 
Ano 19 - Volume 30  -  Número 1  -  Janeiro – Junho  -  2023 

 

 

29 

2018). “A arte pode ser um facilitador do contato entre o indivíduo consigo mesmo e com o seu entorno, a partir de 
conexões com conteúdos latentes do inconsciente coletivo” (COSTA, 2018, p. 56).  

As técnicas artísticas utilizadas pelo arteterapeuta favorecem a amplificação do símbolo, que tem como 
propósito aumentar a possibilidade de compreensão do significado de um símbolo (PHILIPPINI, 2021). Segundo a 
autora, 

“O processo arteterapêutico abrangerá um conjunto de procedimentos expressivos e 
plásticos, cuja meta é facilitar a apreensão dos significados de um símbolo pela 
consciência. Este conjunto de estratégias poderá compreender a utilização de uma 
multiplicidade de modalidades expressivas ou, às vezes, o aprofundamento de uma só 
modalidade, que vai se intensificando à medida que o cliente consegue explorar com 
mais facilidade suas possibilidades expressivas através de um determinado material 
plástico” (PHILIPPINI, 2021, p. 21) 

 
As transformações proporcionadas pela arteterapia, pelas relações com as imagens, acontecem não 

apenas em um setting terapêutico, mas dentro de uma relação terapêutica. Assim como o analista junguiano, o 
arteterapeuta está sujeito e deve estar atento a suas projeções, a fim de não influenciar o setting terapêutico com 
seus próprios complexos e conteúdos inconscientes.  

 
Portanto, o arteterapeuta deve buscar sustentar sua prática no conhecimento, na supervisão e em sua 

análise pessoal. Sua formação deve centrar-se não apenas em teorias da psicologia, mas também, de acordo com 
Costa (2018), no conhecimento das artes visuais, na compreensão do conceito de arte e das possibilidades de 
sua utilização no setting arteterapêutico.  

 
Além de buscar conhecimento em arte e psicologia, o arteterapeuta deve mergulhar em si e encontrar-se 

com sua sombra. Pode-se incluir ainda, como uma quarta perna desse alicerce, a prática artística pessoal a fim de 
evitar as projeções de seu artista interior na relação terapêutica com seus clientes. Essas quatro pernas devem 
estar presentes desde a formação em arteterapia, como em toda a sua jornada de atendimento. 
 
Método 
 

A fim de demonstrar as transformações alcançadas pela arteterapia, sobretudo na modalidade online, 
indicando a existência de relação terapêutica materializada em um espaço de segurança, acolhimento e 
confiança, serão apresentados dados coletados em prática supervisionada para conclusão do curso de 
especialização em Arteterapia por meio de um estudo de caso. 

 
Para cumprimento da prática, foram formados dois grupos de mulheres, na modalidade online, com 

objetivo geral de propiciar a reconexão com o feminino e objetivos específicos de possibilitar espaço de escuta e 
expressão livre de julgamento para abordagem de temas emocionais e ligados ao universo feminino; fortalecer 
vínculos familiares; ampliar a consciência corporal e reconhecimento das emoções; melhorar autoestima e 
percepção de si mesma. O grupo A iniciou com 8 mulheres e finalizou com cinco, enquanto que o grupo B iniciou 
e terminou com 6 mulheres. Uma das mulheres do grupo A migrou para o grupo B por questões de horário. Duas 
mulheres do grupo A e uma do grupo B saíram durante o processo. Todas relataram que surgiram novas 
demandas, gerando incompatibilidade com a participação nos grupos. 

 
O processo arteterapêutico de cada grupo teve em sua totalidade treze encontros, um por semana, com 

duração de aproximadamente três horas por sessão.  
 
As mulheres que compuseram os grupos terapêuticos tinham entre 23 e 48 anos de idade. Por se tratar de 

grupos online, as mulheres vinham de localidades diversas, de diferentes culturas. As diferenças de idade e de 
localidade tornaram as discussões do grupo bem diversificadas e em nenhum momento foi observado qualquer 
incômodo ou conflito entre as participantes em decorrência dessas variáveis.  

 
Antes de iniciar o processo arteterapêutico propriamente dito, foram realizados encontros para anamnese 

e foi aplicado um formulário para coleta de dados sobre histórico de doença mental, acompanhamento psicológico 
e tratamento, além de informações acerca de autopercepção e das expectativas com relação à arteterapia. 

 
Entre as 15 mulheres, 11 relataram ter ou já ter tido alguma doença mental, como depressão, ansiedade e 

burnout. Com relação às expectativas de como um processo arteterapêutico poderia ajudá-las, as mulheres 
relataram basicamente o desenvolvimento da criatividade, cuidado da saúde, dedicação de tempo para si 
mesmas, desenvolvimento de ferramentas de expressão e autoconhecimento.   
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As sessões seguiram a dinâmica de iniciarem com um aquecimento, que podia ser uma visualização 

guiada, exercício de respiração, exercício corporal, música, vídeo ou oráculo. Depois do aquecimento era feita ao 
grupo a proposta de produção de imagem, com materiais pré-definidos ou não, e em seguida a partilha, momento 
em que cada participante tinha oportunidade de falar como havia se sentido, falar sobre sua produção em si e 
trazer qualquer questão que quisesse apresentar ao grupo. 

 
Por mais que a arteterapia se afirme como processo terapêutico não verbal, as imagens podem ser 

mediadas por palavras que vêm após a criação (COSTA, 2018). As palavras ajudam a entender a forma como as 
clientes dão significado aos símbolos que emergem em suas produções.  “A palavra como interpretação do artista 
sobre sua produção pode auxiliar a resolução dos conteúdos emergentes nas imagens, compreendido como 
elemento projetivo” (COSTA, 2018, p. 54). 

 
Resultados e Análise do Caso  
 
Ao final do processo foi aplicado formulário para avaliar os resultados percebidos após os treze encontros 

em grupo arteterapêutico e comentários a respeito da modalidade online especificamente. Serão apresentadas 
aqui algumas das perguntas e as transcrições literais das respostas recebidas. 

 
Você sente que participar desse processo arteterapêutico te ajudou de alguma forma? 
 
- Sim, foi um momento semanal de encontro comigo mesma, com os temas propostos e com as outras 

mulheres que conheci no grupo. 
- Me ajudou muito...Foi um grande reencontro comigo mesma ...obrigado. 
- Me ajudou a ter um tempo reservado pra fazer reflexões sobre a minha trajetória, minha situação atual, 

ver o que já alcancei, que dificuldades já ultrapassei. Também ver as questões e problemas que as outras 
pessoas do grupo passam, que tem várias semelhanças com as nossas, também foi importante. 

- Ajudou a enxergar a necessidade de ter um tempinho pra mim. Me mostrou que é possível. 
- Me senti em contato comigo mesma e feliz de compartilhar minhas fragilidades com outras mulheres. 
- Sim. Descobri um prazer de fazer algumas artes que nunca tinha feito e consegui me abrir, 

emocionalmente, em outras. 
- Me ajudou de muitas formas. Primeiro, o ato de me esforçar para acompanhar o processo com seriedade 

foi uma forma de cuidado e que me lembrava todo dia que estou atenta a mim mesma, dentro do que é possível 
nas correrias. Me expressar, colocar a mão na massa, parar outras atividades, tudo isso é positivo. Outro aspecto 
que sigo pensando é relacionado às temáticas, o dia da discussão do luto por exemplo, cada uma com sua 
relação, conexão, singular, tão distintas. Isso foi demais!! 

- Demais! Meu namorado me comentou há algumas semanas que observa que o meu olhar pras coisas 
muda após uma sessão de arte terapia. O olhar à minha casa, ao meu corpo, à minha história. O exercício da 
máscara, onde pude materializar a minha ansiedade, e a mandala dos avós foram momentos inesquecíveis e 
muito terapêuticos. Com o processo, também me encorajei a montar minha galeria de arte no escritório, e vê-la 
todo dia dá uma sensação muito muito boa. 

- Sim, me ajudou a olhar para algumas questões que eu, às vezes, estava ignorando. Me ajudou a me 
sentir mais corajosa para experimentar mais, me ajudou a me sentir artista e a me reconectar com a arte e comigo 
mesma. 

- Sim! Ajudou a aceitar e respeitar mais do jeito que estou. 
- Me ajudou na timidez de falar e ligar câmera, me fez buscar por novos conhecimentos, sobre arte, sobre 

as mulheres. Me ajudou a olhar mais pra mim, pros meus sentimentos. 
 
Comente sobre a experiência ONLINE, trazendo pontos positivos e negativos desse modo de interação. 
 
- A logística de fazer os encontros só foi possível no formato online, contribuiu para a assiduidade. E 

também pude encontrar mulheres de outras partes do Brasil. Acho que o formato presencial seria melhor para ter 
a supervisão das arteterapeutas mais próxima. Talvez auxílio nas técnicas e trabalhos. 

- Positivo foi a interatividade e negativo para mim não teve. 
- O positivo foi a oportunidade. Não sei se teria conseguido fazer se tivesse que me deslocar. O negativo é 

se o contato fica limitado. Mas foi maravilhoso e o saldo super positivo. 
- Acho que é mais fácil falar sobre coisas que não nos agradam, porém é mais difícil conhecer melhor as 

pessoas e criar um vínculo. 
- Para mim, só foi possível por ser online. Foi interessante acessar mulheres de outros estados e 

realidades; ser conduzida por mulheres e o tempo dos encontros, disponíveis para cada etapa; e isso tudo ser 
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possível virtualmente foi demais, muito potente. Por outro lado, perdemos a troca do encontro presencial, as 
conversas paralelas, sorrisos, calores etc. 

- Eu jamais conseguiria fazer se não fosse online por morar beeem longe, e estou habituada já a essa 
interação virtual. Gosto que pude fazer da minha casa, lançando mão dos materiais e buscando acessórios de 
forma fácil. Também gostei de estarmos em grupo, vendo as experiências de outras participantes em suas casas. 
A única coisa que falta no online é poder abraçar. 

- A praticidade para mim é um grande fator positivo. Não ter que se preocupar com deslocamento e 
organizar muito tempo antes para estar no horário. Além disso, estar em casa facilitou também em relação aos 
materiais. Os pontos negativos foram minha conexão com a internet que atrapalhou em alguns momentos e não 
poder ver as outras participantes criando também. 

- Moro em outro estado, no meu caso on-line a única forma de poder fazer foi bom. 
- Os encontros fluíram tão bem, que parecia muitas vezes que estávamos juntas, uma do ladinho da outra. 
- Pontos positivos de ser on-line: não precisa de um deslocamento, permite ter contato com pessoas de 

outras cidades. 
 
Para ilustrar o “desatar de nós” por meio da arteterapia, será apresentado um caso de uma das 

participantes da prática supervisionada. O estudo de caso é um método que tem como base o pressuposto de que 
o caso é uma unidade significativa do todo (VERGUEIRO, 2017), apresentando o desenvolvimento de uma das 
participantes do início ao fim do processo. O caso foi escolhido por conta da percepção consciente que a 
participante teve sobre o símbolo dos “nós” que surgiram nas produções iniciais e sobre o “desatar dos nós” ao 
final, representando um movimento psíquico de alívio de conflitos emocionais no decorrer do grupo 
arteterapêutico. 

  
Joana (nome fictício) tem 29 anos, é solteira e não tem filhos. Formada em arquitetura, tem familiaridade 

com desenho e relatou interesse por pintura e psicologia. Apresentou expectativa de que a arteterapia poderia 
ajudá-la na vida profissional. Relatou ter ansiedade, depressão e transtorno do déficit de atenção com 
hiperatividade - TDAH. 

 
Antes de iniciar o processo arteterapêutico, relatou se sentir perdida, ansiosa e preocupada. Apresentou 

como demanda para participar do grupo sua dificuldade de sair do lugar, vencer a paralisação da ansiedade e do 
perfeccionismo. Queria aprender a criar só por criar, sem necessidade de perfeição. Acreditava que a arteterapia 
poderia ajudá-la a se expressar criativamente sem preocupação com perfeccionismo. 

 
Nas questões do formulário acerca de autopercepção, estavam abaixo do valor médio o cuidado com a 

saúde física e mental, a admiração da própria história, a satisfação com trabalho e a percepção de felicidade com 
a própria vida. 

 
A seguir serão apresentadas algumas das imagens produzidas por Joana nas sessões, assim como seus 

comentários no momento de partilha do grupo. 
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Figura 1 – O que me representa. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 
 
Para iniciar a prática, foi proposta aos grupos na primeira sessão uma colagem para que cada uma pudesse 

se apresentar, trazendo imagens que representassem seus interesses. A colagem além de ser uma linguagem 
expressiva indicada para facilitar o início do processo terapêutico, propicia composições simbólicas complexas, 
com pouca dificuldade operacional e resistência (PHILIPPINI, 2018). Em sua primeira produção de apresentação 
(Figura 1), Joana trouxe imagens que remetem, de acordo com sua fala, à moda e à avó costureira, a artes e 
arquitetura. Percebeu na partilha que colocou muito azul na colagem e que esta é a sua cor favorita na arte. Fala 
sobre seu sonho de criança de ser artista. 

 
O objetivo da atividade foi alcançado, tendo em vista que Joana trouxe elementos figurativos e não 

figurativos a serem desdobrados ao longo das treze semanas. Aparecem na colagem e em sua fala tanto a 
arquitetura como o desejo de ser artista, possíveis nós em sua percepção sobre si e sobre sua vida. Mesmo que 
tais pontos não tenham sido muito explorados verbalmente, a imagem está presente. De acordo com Philippini 
(2018), mesmo que a contextualização verbal não seja alcançada, o benefício terapêutico permanece, pois 
permite o resgate de conteúdos mergulhados em níveis profundos da vida psíquica.  

 
Figura 2 – Linha da vida. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Após exercício de automassagem e leitura do conto “Fátima, a fiandeira”, na segunda sessão foi proposto 
ao grupo que fizesse uma linha da vida por meio de colagem utilizando linhas e fios de diferentes cores e texturas. 
A escolha da atividade teve como base a redução de resistência e formação de vínculo entre o grupo. Além da 
facilidade de manuseio da colagem, as linhas e fios trazem flexibilidade e texturas a serem exploradas, unindo 
características de integração e estruturação proporcionadas pela colagem e tecelagem (PHILIPPINI, 2018). 

 
Em sua linha da vida, Joana usou barbante e uma fita verde, relatando uma infância com muitos altos e 

baixos, com dificuldade de ser aceita. Na adolescência começaram os nós propriamente ditos, fase em que sua 
mãe a considerava muito melancólica e sensível. Tem esperança, representada pela fita verde, de uma vida em 
que consiga desatar os nós presentes desde a adolescência. 

 
Pelo imaginário coletivo, dar um nó é uma analogia de quando a situação fica complexa (PHILIPPINI, 2018). 

Apesar de nós aparecerem na adolescência, a infância também apresenta suas dificuldades, segundo a 
participante. Joana utiliza os materiais propostos sem oferecer dificuldades ou resistências, entrando em contato 
com sua história de vida e não apenas mencionou, como trouxe expressivamente o símbolo dos nós. Mesmo de 
forma tímida, Joana participa da partilha e fala sobre temas sensíveis, expondo sua subjetividade ao grupo.   

 
Após alguns encontros os nós voltam a aparecer nas composições de Joana, dessa vez na garganta 

(Figura 3). A quarta sessão foi iniciada com uma visualização guiada sobre incômodos, seguida da proposta de 
desenho com a mão contrária e dança livre reproduzindo os movimentos do desenho. Foi proposto o desenho 
com a mão contrária para reduzir as expectativas de perfeição e as resistências que podem surgir ao ato de 
desenhar, tendo em vista que o desenho costuma ser visto com certo temor (PHILIPPINI, 2018). 

 
De acordo com seu relato, a produção sobre incômodos a fez pensar primeiramente nos incômodos 

provocados por fatores externos e depois nos incômodos internos. Incomoda-se com seu silêncio, com sua 
dificuldade de falar. Na dança proposta também sentiu certo desconforto pela timidez e dificuldade em se impor, 
questões que têm sido trabalhadas em terapia com psicóloga. Utilizou a cor vermelha para representar a 
menstruação (que desceu nesse dia, dia internacional da mulher). Nesta sessão Joana percebe o quanto os nós 
estão presentes em sua fala e se repetem em suas produções. 

 
Os complexos surgem do inconsciente e se manifestam muitas vezes nos desenhos. De acordo com Furth 

(2004), dificuldades de adaptação aparecem de forma simbólica em desenhos e sonhos. Por meio dos símbolos é 
possível chegar ao complexo permitindo que a energia ligada ao mesmo volte a fluir e seja trazida à consciência 
(FURTH, 2004). O autor traz ainda que “um símbolo refere-se a algo tão profundo e complexo que a consciência, 
tão limitada como ela é, não consegue captar o seu significado de uma só vez (FURTH, 2004, p. 41).  

 
Joana não apenas trouxe em seu desenho os nós como reconheceu o quanto estão presentes em suas 

produções e em sua fala no grupo arteterapêutico e no cotidiano. Apesar de perceber como questões a timidez e 
dificuldade de falar o que pensa e se impor, no setting arteterapêutico Joana sempre participa do momento da 
partilha, mesmo que essa fala não seja obrigatória. Tal fato pode indicar tanto que Joana se sente confortável e 
confiante diante da arteterapeuta e do grupo, como que está treinando no setting um comportamento que ela 
deseja desenvolver. 
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Figura 3 – O que incomoda. 

 
 Fonte: Acervo pessoal. 

 
 
 

Figura 4 – O feminino. 

 
 Fonte: Acervo pessoal. 
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Na sessão seguinte foi proposto às mulheres que expressassem por meio da isogravura aquilo que 
representava o feminino e “ser mulher” para cada uma delas. O objetivo dessa atividade foi tanto de trazer 
símbolos relacionados ao feminino para cada uma das mulheres, como lidar com surpresas, frustrações e 
emoções na fluidez da tinta e na relação positivo-negativo.  

 
Em sua representação sobre o feminino (Figura 4), utilizando a isogravura, Joana fez uma flor nascendo de 

um asfalto. Disse que mulher tem que ser forte. Quis retratar o florescer em momentos difíceis e as lágrimas 
mostrando que é no choro que a gente floresce. Mais uma vez utiliza a cor vermelha, cor psicologicamente oposta 
à cor azul (HELLER, 2013), relatada na primeira produção como sua favorita. Vermelho é fogo e vermelho é 
sangue, elementos que em todas as culturas e em todos os tempos têm um significado existencial (HELLER, 
2013).  

 
O sexto encontro teve como objetivo abordar lutos e perdas, por meio de uma mandala confeccionada com 

materiais livres. O grupo todo se mostrou bastante sensibilizado durante a produção da atividade, trazendo tanto 
conteúdos relacionados à morte de pessoas queridas, como aos ciclos e fases da vida.  

 
Ao produzir a mandala em lembrança às perdas e lutos (Figura 5), Joana se mostrou bastante sensível e 

chorou muito durante a sessão, especialmente na partilha. Escolheu o desenho como técnica expressiva para 
compor a sua mandala. 

 
 

Figura 5 – Perdas e luto. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
Quis desenhar no centro um coração anatômico, mas depois percebeu que o formato parecia um abraço. 

Relatou dificuldade e não conseguiu terminar. Fez uma coroa de flores, pois são elas que vêm na cabeça quando 
pensava em morte. Joana disse que nos últimos anos a família tem sofrido muitas perdas seguidas, algumas 
trágicas, como o tio e primo que foram assassinados. Falou sobre uma tia que morreu de câncer, da qual teve 
tempo de se despedir, pois fez todo o tratamento em sua casa. A tia gostava muito de flores. Apesar de sentir a 
tristeza das perdas, fazer a mandala trouxe alívio e muito amor. Gostou de lembrar das pessoas queridas durante 
a atividade. 

 
Joana, mesmo bastante emocionada, quis compartilhar com o grupo o que sentiu ao fazer a produção 

proposta na sessão, relatando fatos dolorosos de sua história e também lembranças que lhe traziam amor e 
saudade. Não teve medo de atravessar sua tristeza nem de se mostrar vulnerável perante o grupo. 
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Figura 6 – Fotografias para a criança. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
A fim de ativar emoções, memórias e estimular o contato com a criatividade por meio da criança interior, no 

oitavo encontro foram propostas fotografia e escrita criativa como técnicas expressivas, após visualização guiada. 
As mulheres fotografaram e também trouxeram fotografias de quando eram crianças. As fotografias possibilitam o 
resgate de memórias, a recuperação de percursos cronológicos e de trilhas para territórios internos já esquecidos, 
além da reflexão a respeito da linha da vida (PHILIPPINI, 2018). As fotografias de infância serviram de inspiração 
para a escrita criativa. Depois, foi solicitado às mulheres que dessem as mãos às suas meninas e fotografassem 
com “olhos de criança”. 

 
Olhar fotografias de quando era criança fizeram Joana ver que sua infância também foi legal. Nas sessões 

anteriores, ela vinha trazendo falas hostis com relação à família, nos sugerindo a presença de um nó, um 
complexo. Na sessão da fotografia, relatou relação complicada com a mãe, sendo colocada toda a carga de afeto 
no pai. Filha do meio, sentia-se preterida pela irmã mais velha e pela irmã caçula. Era muito sensível e sonhava 
em fugir de casa. No momento de fazer fotografias daquilo que sua criança gostaria de ver, fotografou imagens 
dos pais antes dela existir (Figura 6). Achou que sua criança gostaria de ver como eles eram. 

 
Entre toda a possibilidade de objetos a serem fotografados, Joana escolheu fotografar retratos impressos 

dos pais mais jovens. Colocar-se novamente no lugar de criança, lembrar-se de fatos prazerosos e ver por meio 
dos retratos que os pais tinham uma vida antes de terem filhos parece ter começado a amenizar a forma como 
Joana falava sobre os pais. 

 
A décima sessão teve como objetivo trabalhar com surpresas e frustrações por meio de pintura espelhada, 

com tinta guache ou acrílica. Foi solicitado que elas pingassem tinta de forma aleatória em uma folha de papel e 
depois a dobrassem, formando uma pintura, muitas vezes surpreendente. 

 
Joana manifestou já estar sentindo tristeza pela proximidade do fim do grupo. Mostrou-se cada vez mais 

confortável em falar sobre suas produções e emoções. No início da sessão foi feita leitura de uma carta de um 
oráculo e ela disse que não conseguiu prestar atenção, falou que foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade - TDAH - e que não entendeu a mensagem da carta. Na imagem de pintura 
espelhada, queria controlar e fazer uma borboleta, mas quando abriu o papel viu um cérebro (Figura 7). Joana não 
apresentou nenhuma dificuldade na realização da atividade e reagiu positivamente ao inesperado, mesmo que 
diferente do resultado que tentou controlar, percebendo que na imagem se projetava um assunto de seu interesse. 

 
Os pontos coloridos chamaram sua atenção. Viu um cérebro interessante, profundo, com segredos. Achou 

que sua imagem tinha muito a ver com seu momento atual de tentar entender os sinais de ansiedade, depressão e 
buscar ferramentas para lidar com TDAH. A imagem lembrou o teste de Rorschach, de acordo com sua fala. 
Relatou estar sendo esclarecedor tentar entender mais sua mente. 
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Figura 7 – O cérebro. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
 

Figura 8 – Árvore da vida. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
A sessão seguinte, da árvore da vida, teve como objetivo possibilitar o contato com a ancestralidade e com 

a forma como cada uma se percebe em relação ao seu meio. Após visualização de encontro com os ancestrais, a 
produção proposta foi a elaboração de uma árvore da vida, utilizando os materiais que desejassem. Mais uma vez 
Joana escolheu a técnica do desenho. Ficou emocionada e relatou que o momento foi bom para entender melhor 
os pais, parando de culpá-los. As questões familiares foram complexas, mas entende que foi necessário passar 
por isso. 
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Em seu desenho (Figura 8), quis fazer raízes muito fortes, o que é bem visível na sua imagem. Disse não 
ter colocado frutos por não ter filhos, mas fez flores. Relatou que mesmo com família complexa, teve coisas boas e 
que deseja que sua árvore cresça.  

 
Mais uma vez aparecem raízes fortes ligadas a florescimento. Florescimento que pode vir com lágrimas 

(Figura 4) ou com relações complexas. Joana parece trazer mais leveza e uma nova narrativa, com menos nós 
emocionamos, com relação aos seus pais e à forma como foi criada, especialmente diante da visualização dos 
ancestrais e produção da sua árvore. 

 
De acordo com Philippini (2018), cada linguagem expressiva por ter características próprias proporciona a 

compreensão de uma faceta do símbolo. A amplificação simbólica pode ser utilizada na preparação para o 
desligamento do processo arteterapêutico, criando condições para apreensão dos conteúdos simbólicos das 
produções realizadas ao longo da prática (PHILIPPINI, 2018).  

 
Assim, com o objetivo de realizar a amplificação simbólica preparando para o término do processo, no 

penúltimo encontro foi proposto às mulheres que visualizassem todas as suas produções desde a primeira 
sessão. Em seguida, foi feito o convite para que modelassem em argila algo que percebessem que se repetia em 
suas imagens ou que chamasse muita atenção. Foi escolhida a argila como material para modelagem, tendo em 
vista que ela ativa mais rapidamente conteúdos inconscientes por ser um material orgânico, úmido, macio, que 
propicia trocas de temperatura e oferece plasticidade e reversibilidade ao toque (PHILIPPINI, 2018). Seu 
manuseio também pode despertar energias ancestrais muito mobilizadoras. 

 
 

Figura 9 – Desatando o nó. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
 
Joana facilmente percebeu os nós presentes em produções anteriores e em sua fala. Quis modelar um nó 

sendo desatado e resultando em um abraço, um enlace (Figura 9). Gostou muito de trabalhar com argila, do 
cheiro de terra. 

 
Na argila, Joana desatou um nó. Não pelo corte do que estava embolado, mas sim pela suavização dos 

fios, criando um enlace. Trouxe o seu processo e seu desejo de desatar seus nós para a materialidade de maneira 
tridimensional, com volume, umidade, temperatura, cheiro. 
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Figura 10 – Quem sou eu agora. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
Na última sessão, após visualização guiada em que relembraram todo o processo e as produções 

realizadas durante os treze encontros, foi proposto às mulheres que fizessem um autorretrato fotográfico que 
representasse como cada uma se via naquele momento. 

 
Joana viu em si uma mulher que se permite e quis representar isso em seu autorretrato (Figura 10). 

Gostou muito da visualização em que passeou por sua própria galeria de arte, com suas produções. Sempre 
sonhou em ser artista e ter sua própria exposição. Sentiu-se realizando um sonho.  

 
Lembrou-se do início do processo, de suas demandas iniciais e relatou ter se livrado do perfeccionismo. 

Não achou fácil se fotografar. Pensou na iluminação e no que queria na composição da fotografia. Apesar de 
achar difícil, gostou muito de se ver. Disse ter amado todo o processo arteterapêutico e que sentiria saudade das 
sessões e do grupo. 

 
Em sua avaliação final disse estar feliz de me ver recuperando meu verdadeiro eu que anda meio perdido 

entre as outras personas que vamos criando para ser aceitos. Feliz de me ver me permitindo e buscando minha 
voz. Ansiosa para encontrar o meu caminho (JOANA, 2022). 

 
No decorrer das treze sessões de arteterapia, a partir principalmente das imagens e das falas de Joana ao 

compartilhar suas produções, observamos o contato com conteúdos sensíveis e a elaboração de conflitos 
emocionais. No início se via como alguém ansiosa, perdida e preocupada, presa pela sombra do perfeccionismo, 
e ao final do processo se denominou uma mulher que se permite, que cuida de si e admira a própria história. 
Observamos que no decorrer das sessões Joana foi se desinibindo para mostrar suas produções e falar sobre 
seus sentimentos, mostrando-se confortável diante das terapeutas e do grupo. Começou conosco e terminou com 
o desatar dos nós em um abraço. 

 
A arteterapia online tem seus desafios e limitações, a começar pela resistência natural a tudo que é novo, 

tirando arteterapeutas e participantes da zona de conforto, como aponta Philippini (2021). Com relação ao público, 
a arteterapia online mostra-se mais limitada por questões diversas de acessibilidade. É preciso ter acesso à 
tecnologia e criar familiaridade com as plataformas digitais, conhecendo as funcionalidades e limitações de cada 
uma a fim de escolher a que melhor se aplica ao atendimento, considerando conectividade, confidencialidade e 
acessibilidade das ferramentas disponíveis. 

 
Para a realização de atendimentos online, tanto em grupos como individuais, torna-se necessário elaborar 

normas de conduta específicas para o ambiente virtual e dispor de formas digitais de assinatura de contrato e de 
termos de consentimento. Com relação aos materiais, o que parecia ser um dos maiores desafios, questão 
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também abordada por Philippini (2021), a conduta adotada na prática relatada, diferentemente da citada pela 
autora que sugere a elaboração de kits para envio a clientes, foi utilizar materiais que as mulheres já tivessem 
disponíveis em suas casas ou que fossem de fácil acesso. Antes de cada sessão era disponibilizada às 
participantes uma lista com sugestões de materiais para a produção plástica. 

 
A partir do caso de Joana, das suas imagens, relatos durante as sessões e relato na avaliação foi possível 

observar não apenas o processo de individuação acontecendo, mas também a formação de uma relação 
terapêutica que possibilitou a Joana e ao restante do grupo um espaço seguro para que pudessem entrar em 
contato com suas sombras, perceber suas máscaras, olhar para suas potências, expor suas vulnerabilidades se 
sentindo acolhidas pela arteterapeuta e pelas demais mulheres. Dessa forma, mesmo em modalidade online com 
todos os percalços envolvidos, o processo arteterapêutico foi bem sucedido, possibilitando a movimentação da 
energia psíquica, atendendo às expectativas do grupo e da prática. 

 
Considerações finais 
 

As transformações ilustradas brevemente por meio do estudo de caso de uma das mulheres participantes 
dos grupos de estágio nos sugerem a existência de uma relação terapêutica na arteterapia, inclusive na 
modalidade online, que tem suas particularidades. As sessões tornaram-se espaço seguro e sagrado para o 
contato com as próprias emoções, para a permissão para criação livre, sem julgamentos, para a ponte que a arte 
faz entre mundo interno e externo.  

 
A prática em arteterapia coloca o arteterapeuta em estado de busca por conhecimento, na dança entre o 

racional do estudo e planejamento e o sentir da empatia, do acolhimento e da entrega. 
 
A condução dos grupos da prática foi oportunidade não apenas de materializar o que foi aprendido durante 

a formação em arteterapia, mas também de olhar para os próprios sentimentos diante das mulheres e das 
questões trazidas em cada sessão, observando as projeções ocorridas nos processos de transferência e 
contratransferência. Diante da percepção da simpatia e antipatia inconscientes e da identificação com as falas das 
mulheres, foi possível constatar a contratransferência na relação terapêutica. Ter consciência desses sentimentos, 
e levá-los para a terapia pessoal, foi importante para identificar aquilo que é do arteterapeuta e aquilo que é 
projeção dos analisandos. 

 
Dessa forma, torna-se fundamental que o arteterapeuta junguiano se paute em instrução das bases da 

psicologia analítica e da arteterapia, no próprio autoconhecimento, na supervisão e na prática artística pessoal 
para conseguir sustentar a relação terapêutica com seu público de maneira genuína, sendo canal para que as 
transformações proporcionadas pela arteterapia possam ser alcançadas. Considerando a importância da relação 
terapêutica na psicoterapia e que a arteterapia é uma modalidade psicoterapêutica, a relação entre profissional e 
cliente no processo arteterapêutico também deve ser construída, observada e cuidada. 

 
Diante das necessidades de isolamento social, observou-se também a necessidade de adaptação e 

adequação de práticas terapêuticas, incluindo a arteterapia, à modalidade online. Os desafios são muitos, porém 
os ganhos se mostram relevantes, possibilitando ao arteterapeuta uma forma virtual de se inserir ou se manter no 
mercado. Arteterapeutas trabalham com criatividade como ferramenta. O atendimento online representa uma 
solução criativa a um problema de proporções mundiais. 

 
Se por um lado se fecha a janela do contato olho no olho, por outro atravessam-se barreiras espaciais, 

possibilitando que o atendimento a pessoas de qualquer lugar do mundo, na comodidade do seu espaço, sem 
deslocamentos que envolvem custos, inclusive de tempo. Assim, os desafios existem, mas as vantagens fazem da 
arteterapia online uma realidade. 

 
Como uma nova realidade, para crescimento e fortalecimento da arteterapia online, é preciso que sejam 

realizadas mais pesquisas e publicações envolvendo o setting virtual, assim como a inclusão dessa modalidade na 
formação de arteterapeutas.  
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4 - O SER E O PRESENTE: VIDA, ALEGRIAS E POSSIBILIDADES 
 

Débora Pacioni Zambon4 
Regina Maria Rodrigues Behar5 

 
 
 
Resumo: Este artigo apresenta o processo e resultados do estágio em Arteterapia, desenvolvido com um grupo 
de quatro mulheres na faixa de sessenta anos, tendo como objetivo estimular o autoconhecimento de seus 
recursos interiores para o enfrentamento do cotidiano, estimulando potenciais criativos para uma vida plena. A 
base teórica deste trabalho é a Psicologia Analítica e se apoia nas possibilidades de expressão do inconsciente 
pelas imagens produzidas e no método arteterapêutico, com sua abordagem das técnicas artísticas, norteando as 
sessões semanais realizadas, nas quais foram desenvolvidos trabalhos com desenho, pintura, colagem, 
mandalas, fotografias e confecção de objetos, bem como partilhas, reveladoras dos significados na vida de cada 
participante. Entre os diversos aprendizados do processo, tivemos a oportunidade de refletir junto com as 
participantes sobre nossas forças interiores guardadas e como fazer para acessá-las. 
Palavras-chave: Arteterapia; Criatividade; Assistência à Saúde Mental. 
 
 

The human being and the present: life, joys and possibilities 
 
Abstract: This work presents the process and results of an internship program in Art therapy conducted with a 
group of 4 women at the age of 60s; aiming to develop their self-awareness about their own resources to face their 
daily routine and stimulate their creative potential for a fulfilled life. This work’s academic basis is Jungian and is 
supported by the possibilities of unconscious expressions using images produced and the art therapeutic method, 
using its technical approaches to guide sessions of weekly meetings where works with drawing, painting, collage, 
mandalas, photographs, and artwork were produced. Besides producing objects, the group shared moments 
revealing significant meanings in every participant’s life. Among the many learnings from the process, we had the 
opportunity to reflect together with the participants about our hidden inner strengths and how to access them. 
Keywords: Art therapy; Creativity; Mental Health Assistance. 
 
 

El ser y el presente: vida, alegrias y posibilidades 
 
Resumen: Este artículo presenta el proceso y los resultados de la pasantía de Arteterapia, desarrollada con un 
grupo de cuatro mujeres sexagenarias, con el objetivo de estimular el autoconocimiento de sus recursos internos 
para enfrentar la vida cotidiana, estimulando potencialidades creativas para una vida plena. La base teórica de 
este trabajo es Junguiana y se apoya en las posibilidades de expresión del inconsciente a través de las imágenes 
producidas y en el método arteterapéutico, con su acercamiento a las técnicas artísticas, orientando las sesiones 
semanales realizadas, en las que se trabaja con dibujo, pintura, collage, mandalas, fotografías y elaboración de 
objetos, además de compartir, develando los significados en la vida de cada participante. Entre los muchos 
aprendizajes del proceso, tuvimos la oportunidad de reflexionar junto con los participantes sobre nuestras 
fortalezas internas ocultas y cómo acceder a ellas. 
Palabras-clave: Arteterapia; Creatividad; Atención a la Salud Mental. 
 
 
 
Introdução 

 
A formação desse grupo arteterapêutico foi realizada a partir de uma seleção de mulheres com 60 anos ou 

mais. Em decorrência da pandemia de Covid-19, ele foi desenvolvido de modo remoto, incluindo as entrevistas 
iniciais para coleta de informações e apresentação da proposta de trabalho. Realizamos sessões de trabalho em 
sala do Google Meet duas vezes por semana, às quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h30, somadas a 20 horas 
de planejamento e preparação, durante vinte e três encontros de trabalho, totalizando 100 horas de estágio. 

 
4 Arte educadora e Arteterapeuta. Graduada em Educação Artística – Artes Visuais (UFPB). Especialista em 
Arteterapia em Arte, Saúde e Educação (UNIESP/PB). Especialista em Psicopedagogia Institucional 
(CINTEP/PB) E-mail: deborapzambon@gmail.com 
5 Historiadora e Arteterapeuta. Graduada em História (UFPB) e mestre em História (UnB). Doutora em 
Comunicação (ECA-USP). Especialista em Arteterapia em Arte, Saúde e Educação. E-mail: rmrbehar@gmail.com 
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A proposta desenvolvida tinha como principal objetivo proporcionar o fortalecimento da positividade, da 
resiliência e da flexibilidade. Assim, por meio da abordagem arteterapêutica em grupo, utilizando a base teórica 
Psicologia Analítica em especial os conceitos de “self” e processo de “individuação” desenvolvidos por Jung 
(2012), bem como a noção de metanoia, como expressão de mudanças radicais, necessárias para que na 
segunda metade da vida se mantivesse a disposição anímica para seguir vivendo com mais leveza, o inexorável 
processo de envelhecimento, buscando acessar a sabedoria interior. 

Por meio das oficinas arteterapêuticas, objetivamos incentivar a expressão simbólica de memórias e 
lembranças associadas ao sentimento de alegria e superação, considerando as experiências de suas histórias 
pessoais, de modo a fortalecer a autoestima e a força interior com o reconhecimento do valor positivo de suas 
representações imagéticas. Ao longo do processo, as mulheres participantes foram estimuladas a refletir sobre a 
reverberação dessas fontes de força interior na sua vida cotidiana. A grande questão norteadora de nossa 
proposta era: afinal, de que recursos disponho para dar sentido a esse momento da vida? As participantes já 
ultrapassaram a “meia-idade” que, de acordo com Jung, se coloca entre a quarta ou a quinta década de vida. 

Ao discorrer sobre as etapas da vida humana, buscando a compreensão dos processos de 
desenvolvimento da psique, Jung teorizou sobre as etapas da infância, vida adulta e velhice e deu exemplos de 
mudanças radicais, que podem ocorrer na vida de homens e mulheres depois dos quarenta anos, quando muitos 
dão uma guinada, rompendo com relações inadequadas, empregos insatisfatórios e operam-se as mudanças de 
profissão, rompimentos etc. 

Jung considerou esses momentos muito importantes no caminho daquele processo que denomina de 
individuação, enfatizando que o desenvolvimento posterior do ser humano, o de construção de uma velhice plena 
de significado, depende muito da autoconsciência que ocorre nessa fase da vida. Ele lamentou por aqueles que 
não chegam a tomar consciência de suas necessidades, no caminho do encontro com o self e ignoram suas 
exigências de mudança, e, desse modo, “entram inteiramente despreparados na segunda metade de suas vidas” 
(JUNG, 2013a, p. 784). 

Essa temática no trabalho teórico de Jung nos foi muito importante considerando o grupo de mulheres 
selecionadas, todas com 60 anos ou mais, em plena vivência do momento em que se consolidaram suas 
conquistas e perdas. Muitas pessoas, nessa idade, até acessam suas insatisfações, mas não têm disponibilidade 
interna, ou cedem completamente diante de pressões externas. Então, na velhice, sem ter cumprido aquilo que 
seu EU ansiava por realizar, passam a contabilizar apenas perdas e insatisfações. 

Desde o início do trabalho, buscamos fortalecer os vínculos de confiança mútua e de companheirismo 
entre as mulheres do grupo, no sentido de alimentar a sororidade como elemento gregário, de modo a criarmos 
juntas o espaço de partilha das experiências individuais, e elas aderiram completamente a esse espírito, de modo 
que continuam vinculadas por meio de grupo criado no WhatsApp. 

Ao longo dos quase três meses de encontros, buscamos criar uma rotina metodológica de trabalho, para 
lhes proporcionar segurança, sem abrir mão da surpresa e da curiosidade sobre a prática seguinte. O conjunto 
das práticas foi definido por meio do uso das técnicas arteterapêuticas tendo como base o referencial junguiano. 

Sempre iniciamos as práticas com um aquecimento, incluindo respiração consciente, movimentos de 
alongamento e, por vezes, outros movimentos com a dança e as posturas de yoga. Essa prática tinha o objetivo 
de alcançar um bom estado de presença para a realização dos trabalhos e foi exitosa desde o princípio. 

Este trabalho se iniciou, efetivamente, quando realizamos a anamnese e tivemos condições de conhecer 
seus perfis. No contato com suas histórias de vida, percebemos pontos convergentes, e, também, dimensões 
importantes em suas individualidades. Algumas questões comuns: a ausência de companheiros/as, fosse por 
separação ou morte, e o fato de todas serem mães. A maioria tinha curso superior, com exceção de uma, quase 
todas revelaram uma habilidade manual e hobbies, exceção novamente de uma participante; metade delas já 
tinham feito algum processo psicoterápico e metade, não. 

 
1 A vida no momento presente: mulheres idosas em “tempos sombrios” de pandemia de Covid-19 
 

Embora não fosse nossa intenção, a temática da pandemia surgiu em diversos momentos e se mostrou 
como uma questão importante para o grupo de mulheres. Os tempos de isolamento chegaram às atividades em 
forma de desabafo. 

Identificamos experiências e reflexões de duas ordens: a primeira seria a dimensão negativa dessa 
conjuntura, expressa nas preocupações com a saúde, o medo da própria morte ou de familiares e amigos 
queridos; a segunda tinha um tom mais positivo, revelando a abertura para experiências que diminuíssem a 
sensação de solidão e as estimulassem a continuar aprendendo e se apropriando das novas tecnologias e 
métodos de aprendizagem à distância. Pareciam querer aproveitar bem seu tempo de vida abrindo novos 
horizontes, como indica Frédérick Lenoir, em obra recente sobre a resiliência exigida nos tempos atuais:  
 

“Esta crise do Covid-19 pode nos levar a agir assim, tanto individual como coletivamente. 
Querer forçar as coisas, ou não mudar nada é impossível se quisermos lutar eficazmente 
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contra a pandemia. Não temos outra escolha razoável senão adaptar nossos modos de 
vida a esta realidade. E, uma vez vencida a epidemia, de nada nos servirá querer que 
tudo volte a ser como antes. Nossas vidas foram atropeladas, nossos hábitos foram 
transtornados, tomadas de consciência ocorreram: levemos em consideração todas 
estas evoluções para recomeçar com o pé direito, numa boa direção, a fim de nos 
construirmos permanecendo no movimento e na fluidez. Assim poderemos aproveitar as 
novas oportunidades que esta crise, como toda crise, fez surgir” (LENOIR, 2020, p. 45). 

 
A abertura do grupo à nossa proposta ligava-se à dimensão positiva que essas mulheres conseguiram 

arrancar do “olho do furacão” dessa crise, tanto de um ponto de vista pessoal como coletivo. Sua adesão e 
compromisso com o trabalho desenvolvido sinalizam para o importante papel que tem a arteterapia, em 
articulação com outros saberes, na reflexão sobre o envelhecer de forma resiliente. 

Localizamos alguns trabalhos que abordavam a Arteterapia para este público, entre eles: a coletânea 
organizada por Dulcinéa da Mata Ribeiro Monteiro, intitulada Metanoia e meia idade: Luz e trevas, publicada pela 
Paulus, em 2008; o livro de autoria de Deolinda M. C. F. Fabietti (2010), com o título de Arteterapia e 
Envelhecimento, publicado pela Casa do Psicólogo, como volume da Coleção Arteterapia; e o livro organizado por 
Robson Xavier da Costa, intitulado Arteterapia & educação inclusiva: Diálogo Multidisciplinar, publicado pela 
Editora Wak, em 2012 

Inegavelmente as sociedades contemporâneas, diferentes das tradicionais, promoveram uma inversão no 
papel do idoso. Nas comunidades tradicionais existe o respeito pelo acúmulo de experiência e de saberes 
ancestrais, transmitidos oralmente. Os idosos exerciam papel fundamental em rituais de passagem dentro da 
família e eram valorizados como guardiões das histórias dos antepassados, das memórias familiares e dos clãs. 
Nas sociedades contemporâneas passamos ao tempo acelerado do descarte dos saberes antigos, o desprezo 
pelos valores, ritos, histórias e conhecimento dos ancestrais. 

 
2 Técnicas arteterapêuticas: materialidade e experimentação 
 

Na arteterapia o uso de técnicas expressivas não pressupõe a avaliação da produção em termos de 
qualidade artística, portanto, conceitos como os de beleza, feiura, modo certo ou modo errado, resultado bom ou 
ruim, não existem e, na verdade, sempre precisamos desconstruir esses conceitos, explicando às nossas 
participantes que as técnicas estavam sendo apresentadas como meio para expressão criativa, para que 
transformassem seus sentimentos e sensações em imagens. Na verdade, as técnicas artísticas são nosso 
instrumental, na busca dessas imagens do inconsciente. 

As técnicas foram explicadas com a finalidade de colaborar com a expressão mais autêntica. Encarar um 
material novo faz parte do que segue com a criação, pois o novo, o desconhecido, nos coloca frente a frente com 
a forma de lidarmos com emoções, sentimentos e resistências. Angela Philippini (2009b), no prefácio de seu livro 
sobre as técnicas arteterapêuticas e sua relação com a Psicologia Analítica, define a articulação de teoria e 
técnicas no setting de arteterapia:  
 

“A arteterapia é também análoga à Alquimia. Em ambos os saberes, há ligações 
importantes entre a realização material e concreta e o trabalho teórico e psicológico. A 
realização concreta em Alquimia é denominada operatio e o trabalho teórico theoria. Os 
dois se unem na Opus, a obra alquímica. O temenos – vaso alquímico – corresponde ao 
setting arteterapêutico, onde são fornecidos a proteção e os materiais necessários para 
que a transformação do Ser possa ocorrer. Há uma jornada a trilhar em busca da Pedra 
Filosofal: a própria individuação” (PHILIPPINI, 2009b, p. 9). 

 
Ao optar por determinada atividade artística com o propósito arteterapêutico, consideramos as possíveis 

trajetórias do seu manejo, baseadas no estudo de trabalhos da área e em nossa experiência pessoal com tal 
materialidade, pois os relatos de experiências e/ou as discussões sobre as técnicas nos seriam muito valiosas, 
como aquelas indicadas por Angela Philippini (2009b), Fabiany Alves (2011), Claudia Colagrande (2010). 

Inicialmente, optamos por trabalhar com desenhos; partimos do desafio de quebrar, de pronto, aquela 
frase que se apresentava sempre como uma premissa invalidante – “Eu não sei desenhar” –, e seguimos 
adicionando o uso da cor de forma livre. Também as estimulamos a dar asas à imaginação, de modo que 
caberiam formas realistas ou abstratas, combinação de materiais, uso de palavras, e o que quer que imaginassem 
como pertinente. Com as mesmas premissas, usamos fotografias, mandalas, pinturas, colagens, dobraduras, 
modelagem e encadernação. 

Esse alinhavado com os materiais foi um crescente de informações e desafios, assim como o caminho que 
traçamos de lembranças de suas infâncias, de suas vidas familiares, das construções afetivas, de seus 
relacionamentos da vida adulta, conquistas e desejos, costurados com a força de seus interiores. 
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3 Na arte e na vida: arteterapia e processo de individuação 
 

Uma das bases teóricas da arteterapia é a Psicologia Analítica, cuja história se separa num certo 
momento da psicanálise. Esta ruptura, no entanto, mantém o eixo do inconsciente como dimensão fundamental 
para a compreensão da psique humana. Entre os conceitos associados ao trabalho de Carl Gustav Jung e seus 
sucessores e seguidores, podemos encontrar os conceitos de arquétipos e do inconsciente coletivo, o si-mesmo 
(self), o processo de individuação, a teoria dos tipos psicológicos, teoria dos complexos etc. 

Neste artigo nos interessa especificamente a abordagem junguiana do “processo de individuação” como 
caminho para a aproximação do “si-mesmo”, levando em conta que esse processo caminha na temporalidade da 
vida, considerando a abordagem da Psicologia Analítica. Direcionamos para essa perspectiva a discussão do 
trabalho arteterapêutico nas 100 horas de estágio por nós realizado. 

Para Fayga Ostrower (2014), a criatividade humana implica numa percepção de si mesmo, afirmando que 
ao criar não se produz um “relaxamento ou um esvaziamento pessoal, nem uma substituição imaginativa da 
realidade; criar representa uma intensificação do viver, um vivenciar-se no fazer; e, em vez de substituir a 
realidade, é a realidade; é uma realidade nova que adquire dimensões novas pelo fato de nos articularmos, em 
nós e perante nós mesmos, em níveis de consciência mais elevados e mais complexos” (OSTROWER, 2014, p. 
28). 

Essa afirmação de Ostrower é muito pertinente para um diálogo com a arteterapia, uma vez que é em 
busca desses níveis de consciência, mais complexos, que o uso da arte se articula com a dimensão curativa da 
arteterapia. A arte, como essa intensificação do viver, proporciona, enquanto parte de um processo terapêutico, 
acessos que vão além, levam a que exploremos aspectos do inconsciente que, quando revelados à consciência, 
podem ser trabalhados na arteterapia. 

Nesse sentido, as técnicas artísticas são um instrumental que permite acesso, assim como os sonhos, a 
lugares do inconsciente que são reveladores de nossos traumas e bloqueios, e são importantes para despertar 
respostas, insights e reflexões profundas e transformadoras em nossas vidas se esses processos de criação estão 
vinculados a uma perspectiva terapêutica, desvinculada de compromissos estéticos. 

Jung, ao abordar aspectos da psique e seu desenvolvimento, dividiu esse tempo humano vital em quatro 
etapas: infância, juventude, vida adulta e velhice (JUNG, 2012). Em relação à passagem para essa quarta etapa 
ele avaliou que muitas pessoas concentram-se nos objetivos que marcaram a primeira metade da vida, com 
ênfase na “expansão da vida, utilidade, eficiência, construção de uma boa imagem na vida social, canal seguro 
que leva a um bom casamento para seus filhos e boas posições” (p. 357). Ao considerar a segunda metade da 
vida, quando se processa essa transição para a velhice, esses objetivos não são mais suficientes para sustentar o 
sentido maior da vida e uma crise eclode como fala Jung: 

“Assim, quantas coisas na vida não foram vividas por muitas pessoas – até mesmo potencialidades que 
elas não puderam satisfazer, apesar de toda a sua boa vontade – e assim se aproximam do limiar da velhice com 
aspirações e desejos irrealizados que automaticamente desviam seu olhar para o passado” (JUNG, 2012, p. 357). 

Esse desviar do olhar para o passado leva a uma situação muito complicada porque não há possibilidades 
de retorno e, muitas vezes, isso impede o vivenciar do presente e mesmo uma avaliação realista do que ainda 
pode ser realizado. Desse modo, a caminhada rumo ao si-mesmo, que deveria avançar no tempo da vida 
cronológica do ser humano, fica interditada. 

Refletindo sobre essa abertura ao encontro com o self, que o processo de envelhecimento pode 
proporcionar, Dulcinéa Monteiro concluiu: 
 

“Nesta segunda fase, segundo Jung, a expansão da libido deve buscar o mundo interno 
e o encontro com o self ou si-mesmo – nossa totalidade originária e original, que contém 
as predisposições, tendências, inclinações em nossa genética da alma ou do self. Essa 
transição – metanoia – significa que a personalidade passa a estar mais articulada ao 
self, que é um núcleo organizador e irradiador de potencialidades e energia para o ego. 
Passamos a ter uma maior consciência do nosso Processo de Individuação, de nos 
tornar cada vez mais fiéis a nós mesmos, ao nosso self, isto é, únicos, excêntricos ou 
diferentes” (MONTEIRO, 2008, p. 35). 

 
Essa segunda metade da vida pode ser marcada pela preparação para uma velhice comprometida com a 

busca dessa integridade, pela aproximação do ego com a alma e pela afirmação, reafirmação ou “resgate” desse 
compromisso com o ser, o ser que viemos manifestar no mundo. Por outro lado, caso esse processo seja frustrado 
pelo indivíduo que se perde de si mesmo na multidão, que abre mão do si-mesmo em nome das convenções 
sociais, dos compromissos e pactos que o distanciam de sua “totalidade originária e original”, a velhice emerge 
como castigo, a vida se esvai na amargura e nos ressentimentos, nos arrependimentos e na culpa (de si mesmo 
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e/ou “dos outros”). A vida adoece e morre antes mesmo da morte física, por vezes. Vincula-se a esse processo 
que transcorre no tempo vivido, o que Jung trouxe para a compreensão desse, o conceito de metanoia. 

 
“Jung (vol. 8/2) denominou metanoia – mudança de mentalidade, transformação da 
mente além do mental, reorientação do eixo vital, do sentido da vida ou conversão. São 
essas mudanças que dão toda densidade à concepção de vida. Época de reavaliação, 
de captar o não vivido, o não realizado e de tornar-se cada vez mais si-mesmo; ser seu 
próprio “cocriador”, reconhecer o que nos compete e descobrir que cada um de nós é um 
milagre” (MONTEIRO, 2008, p. 38). 

 
Nossa intenção, nesse sentido mais profundo, foi de colaborar com esses caminhos de autorrealização, de 

redescoberta de si, desse apropriar-se do tempo vital criativamente buscando, dentro dos limites do tempo, dos 
limites do corpo e da psique de cada uma dessas mulheres, que já alcançaram, em termos temporais, a idade 
considerada patamar da velhice, o quinhão de alegria que pode ser degustada com a arte de redescobrir a 
capacidade de criar e de aprender, de se reinventar no processo de individuação. 

Nesse percurso pelas técnicas arteterapêuticas utilizadas por meio das imagens constitutivas de seu ser, 
podemos falar de quatro processos, quatro individualidades. Cada uma dessas mulheres vivia seu próprio 
momento de consciência que determinava a quão disposta estava para investir no processo de autoconhecimento. 
Em cada processo, uma história, cada qual com sua verdade possível que precisava do acolhimento, do respeito e 
do estímulo para avançar em sua alquimia, em sua busca por autenticidade. 

Um pouco desse processo será tratado neste artigo como contribuição à reflexão sobre arteterapia e seus 
potenciais transformadores para as mulheres nesse momento da vida e, para tanto, selecionamos o material de 
uma das participantes para explorar com maior profundidade. 
 
4 O banquete da vida: alquimia dos afetos 
 

“Eu vi a bandeja passando com o banquete e pensei: não posso 
perder essa oportunidade de me servir.” 

(Elisa, 2021, s/p) 

 
Essa foi a declaração de Elisa, uma das participantes (para quem atribuímos esse nome fictício, 

preservando sua identidade), diante do convite para integrar o grupo. A mesma frase foi pronunciada ao nos 
despedirmos no último encontro, quando agradeceu pela oportunidade da vivência arteterapêutica. A sentença 
traduzia, no início, a expectativa de alguém com fome e sede de si mesma, pois as palavras poéticas com as 
quais expressou o princípio e o fim do trabalho falavam do desejo de nutrição, da necessidade de alimentar-se e 
do gosto que o “banquete” teve para ela.  

Ela é aquela que justamente não se sentia capaz de cozinhar, que tratava essa questão como uma lacuna 
em sua vida como mulher, uma vez que parecia identificar nessa função da nutrição algo do feminino negado pela 
mãe que interditou seu acesso a esse saber. Talvez a mãe de Elisa visse nas tarefas culinárias uma prisão para 
as mulheres de sua geração. No entanto, aquela geração ainda dava e dá à culinária, ao espaço da casa e da 
cozinha, à função feminina de nutrir a família uma grande importância, vinculada ao afeto. 
 

“Ainda pensando no afeto que envolve o preparo de comidas, podemos observar em 
nossas vivências que o lugar mais aconchegante da casa é a cozinha, considerado por 
muitos o coração da casa, onde acontece o milagre da alquimia: o preparo do alimento. 
Os equipamentos de laboratório dos alquimistas são substituídos por panelas, frigideiras, 
fogões e diferentes utensílios. Na cozinha temos o equilíbrio perfeito dos quatro 
elementos. A água para equilibrar nossas emoções; o ar para suavizar nossos 
pensamentos; a terra para estabilizar nosso físico e o fogo para nos dar ação em nosso 
dia a dia” (STRIEDER, 2019, p. 1). 

 
Ao trilhar nossa proposta, acompanhamos o desejo de Elisa de se reconhecer em sua própria casa e nos 

elementos de sua natureza. Desejo que se ampliou no período recluso da pandemia, quando o alimento feito por 
ela fez falta. O desejo de aprender a cozinhar tomou conta, e lhe proporcionou o entendimento mais profundo das 
razões pelas quais não ficava confortável neste espaço, a cozinha. 
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5 Percorrendo um processo: o caminho de Elisa e suas imagens 
 

5.1 A ÁRVORE COMO MAPA DE SI 

A árvore foi nosso primeiro exercício de experimentação. Após os exercícios respiratórios com música e 
consciência corporal, pedimos que, ainda de olhos fechados, imaginassem uma árvore. Depois solicitamos que a 
desenhassem com o material disponível. Seria um movimento de entrega, liberdade e experimentação. 

Elisa criou duas árvores. Tanto a primeira como a segunda árvore têm uma base larga, troncos 
razoavelmente grossos, mas as copas são muito diferentes. Pequenas folhas rodeiam a copa da primeira, há 
folhas que caem e também folhas mortas no chão. 

 
Figura 1 - Árvores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo de Elisa. 
 

De um dia para o outro nossa árvore interna pode se abrir, como folhas em formato de coração ganham 
vida e se abrem em uma enorme cabeleira, conectando-se ao solo e criando muita energia. A segunda árvore, 
como metáfora do ser, poderia dizer: “estou viva e essa sou eu”. Ela mesma associou, na partilha, os fios de seus 
cabelos à árvore, uma representação de si mesma, como sugere o significado clássico desse símbolo do 
inconsciente coletivo, como nos referimos à nossa ancestralidade como árvore genealógica, e como toda uma 
tradição herdada do oriente nos associa metaforicamente à vida da árvore. 

Jung, no capítulo V do livro Estudos Alquímicos (volume 13, das Obras Completas) faz um debate 
importante sobre a árvore como símbolo individual e como imagem arquetípica, percorrendo sua presença nas 
mais diversas culturas e matrizes religiosas ao longo do tempo. Ele analisa representações individuais de 
pacientes, mostrando que esse símbolo fornece uma chave muito antiga, presente no inconsciente coletivo: 

“Entre as formações arquetípicas do inconsciente é comum comparecer a imagem da árvore ou das plantas 
maravilhosas em geral. Quando se recorre ao desenho para representar tais figuras da fantasia obtém-se com 
frequência composições simétricas que em seu corte transversal constituem um mandala. Na medida em que este 
representa de um modo geral um aspecto do símbolo do si-mesmo, a árvore também significa um aspecto do si-
mesmo, no que se refere ao fenômeno do crescimento” (JUNG, 2013b, p. 266). 

Entre a primeira e a segunda representação, percebemos uma transformação radical em termos de 
exuberância: as discretas folhinhas esparsas se transformaram nos fios enormes que preencheram os espaços e 
se lançaram de dentro para fora. 

Não é uma árvore comum, uma vez que o traçado não apresenta diferenças ao longo das partes. Os fios 
percorrem desde a base à copa, mostrando uma uniformidade que não é comum e que pode ter significações 
maiores, caso fossemos utilizar algum parâmetro da psicologia, teste com árvores etc. Do ponto de vista a que nos 
propomos, ficamos mais interessadas em identificar a fluidez, o descompromisso com a produção do realismo e a 
liberdade a que Elisa se permitiu, de modo que nos pareceu que essa pessoa quer se soltar, desamarrar seus 
fios. Embora os fios estejam muito juntos, por vezes uns sobre os outros, o emaranhado tem uma certa leveza, 
sem deixar de ser um emaranhado, como é a vida mesmo. 

 
5.2. RECONHECENDO A ABERTURA INTERIOR 
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Figura 2 - Eu interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo de Elisa. 

 
Fonte: Arquivo de Elisa 

 
Nesse encontro exercitamos trabalhar com formas mais livres, orgânicas, menos realistas. Como 

aquecimento foi proposta uma dança criativa, a partir da desconstrução de movimentos do cotidiano. Em seguida, 
por meio de exercícios de respiração, pedimos que Elisa entrasse em contato com sua energia e criasse uma 
imagem dela. 

Elisa representou asas abertas e um espaço circular que nomeou como uma “abertura para o novo”. 
Durante o compartilhamento com o grupo, ela estava feliz e segura de seu entendimento sobre a imagem criada. 

Na semana seguinte, após ter realizado a prática do dia, Elisa pediu a palavra e remeteu à atividade das 
asas, colocando que, após compartilhar com o grupo e durante os dias que se seguiram, se sentiu incomodada e 
levou ao grupo sua nova reflexão. A imagem trouxe a ela um novo entendimento de si; a forma circular em que a 
princípio traduziu como uma abertura, na nova compreensão era algo fechado, sem contato com as asas 
externas. Em razão dessa reflexão, a imagem ganhou as palavras: “Energia que flui, solta X Energia represada, 
encapsulada, buscando abrir” (ELISA, 2021, s/p). 

O retorno de Elisa ao tema, seu incômodo e o desejo de compartilhar suas sensações, nos confirmava a 
autenticidade da sua entrega ao processo terapêutico: proposta, criação e autoconhecimento. 

 
5.3 A FOTO DE FAMÍLIA: FONTE DE CRESCIMENTO E AUTOCONHECIMENTO 

Figura 3 - Sorrir na vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo de Elisa. 
 

Esta representação está ligada a um exercício criativo proposto, no qual solicitamos que escolhessem um 
objeto que representasse algum momento da vida ou sentimento importante vivenciado, fosse ele alegre ou não, e 
compartilhassem. Elisa escolheu um porta-retrato com a foto de um momento feliz em que dança com o filho. Foi 
muito intenso o compartilhamento dos sentimentos e vivências da maternidade para ela. 



 
Ano 19 - Volume 30  -  Número 1  -  Janeiro – Junho  -  2023 

 

 

49 

A seguir, pedimos que criasse uma imagem do sentimento central encontrado nesta vivência escolhida, e 
nossa participante desenhou a cena da própria foto e incorporou à imagem um rol de palavras que expressavam a 
importância da maternidade, a relação mais profunda e significativa em seu processo de construção pessoal, em 
sua caminhada para o si-mesmo. Dentre as coisas importantes da representação, destacamos as palavras BASE, 
à esquerda, e LIBERDADE, à direita na parte inferior do desenho. 

Tudo o que segue em ambas as colunas de baixo para cima se relaciona positivamente a essa base de 
suas relações afetivas. Daí os dois sorrisos enormes se abrem para os sentidos da vida e a importância da 
qualidade do abraço, o carinho da intimidade, a alegria da interação, os sentidos da comunicação e do bom-
humor. Os links que se pode estabelecer entre as colunas não são aleatórios, essa mulher encontrou uma base 
de apoio para construir sua liberdade e a relação com a maternidade, que é um ponto forte e positivo de sua 
existência. 

James Hillman (2018), ao abordar a complexidade das imagens, especialmente os sonhos, falou dos 
múltiplos significados de uma imagem, de sua polissemia intrínseca que muitas vezes é inapreensível de imediato. 
Entretanto, afirma ele que essa nossa dificuldade de “experimentar e vivenciar simultaneidade de significados – a 
polissemia irredutível de cada imagem – vem da necessidade de transformar imagens em história, inseri-las na 
temporalidade: uma coisa por vez, uma coisa depois da outra” (HILLMAN, 2018, p. 12). 

Uma imagem que a princípio poderia ser apenas a representação de um momento familiar feliz, revelou, 
nessa reflexão da autora, uma exposição da polissemia da sua imagem quando nela se permitiu mergulhar, 
tocando em aspectos profundos de seu ser e de sua relação com o mundo. 

 
5.4. A MANDALA RECORTADA: A SUPERAÇÃO DA CRIAÇÃO DE FORMAS LIVRES 

Figura 4 – Mandalas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo de Elisa 
 

No exercício da mandala vazada, tivemos uma surpreendente criação. Tudo que foi recortado e que 
sequer imaginamos usar foi aproveitado por ela. Se fizéssemos uma analogia com a energia que quer se libertar 
em um exercício anterior (Figura 2), poderíamos tecer uma relação entre a percepção do que está preso e contido 
e o que foi liberado nessa criação. Os pedacinhos da mandala vazada criaram um movimento de voo que 
lembram asas e pássaros. Mais uma vez, tivemos a surpreendente sensação de que um trabalho interno com o 
inconsciente estava em curso nesse roteiro pessoal, tecido no coletivo. 

Relembrar aqui a importância da mandala nas configurações simbólicas e nos arquétipos como Jung nos 
apresenta em seus estudos sobre a relação da mandala com a totalidade do ser: “Se as formas mandálicas são 
arquétipos deveriam, como fenômenos coletivos, ocorrer teoricamente em todos os indivíduos de um modo nítido. 
Na prática, porém, só se encontram em casos relativamente raros, o que não impede o fato de desempenharem o 
papel de polos secretos em torno dos quais tudo gira. Afinal, cada vida é a realização de uma totalidade, isto é, de 
um ‘si-mesmo’, motivo pelo qual esta realização também pode ser chamada de individuação. [...] Os paralelos 
históricos demonstram que o simbolismo do mandala não é mera curiosidade, mas sim um fenômeno que se 
repete com regularidade” (JUNG, 2012, p. 239-240). 

Das observações de Jung sobre o caráter inconsciente e do papel, em especial da quadratura nas 
expressões de mandalas, consideramos que esse é sempre um exercício criativo estruturante de um modo geral. 
Mesmo que não se revele um sentido absoluto ou que não tenhamos uma tradução racional dos significados, o 
processo de desenhar, pintar, elaborar uma mandala vem sempre acompanhado dessa sensação de plenitude 
para grande número de pessoas. Por isso, optamos por incluir sua criação nesse rol de atividades e partindo 
justamente do quadrado, que possibilita uma simetria na forma. Entretanto, essa mandala foi “expandida” para 
fora do quadrado, e nos surpreendeu o formato de voo que se projetou a partir dela. 

A autonomia da criação artística nos faz refletir sobre o arteterapeuta como “facilitador” de processos em 
que o trabalho do “paciente” é extremamente ativo, conforme a visão de Eliana Moraes (2018): “O arteterapeuta 
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conhecedor de suas ferramentas, do potencial de cada uma delas e de quando utilizá-las, atua como um grande 
‘provocador’ para que o paciente se (re)pense, se (re)conheça, se movimente na sua imagem, dialoga com ela 
(consigo), age, mexe, transforma. Trabalha: o trabalho é dele!” (MORAES, 2018, p. 42-43). 

Considerando essa observação, podemos, quem sabe, ensaiar uma questão: quando, na construção de 
uma mandala, de um espaço fechado, de uma totalidade, a representação escapa, como essa, do espaço 
delimitado, e abre o circuito em asas simbólicas, significaria que esse indivíduo tem o potencial para se lançar 
corajosamente em suas buscas? 

 
5.5 A VIAGEM AO TEMPO DA INFÂNCIA: HISTÓRIAS E BRINCADEIRAS 

No trabalho com tintas, o primeiro em que a técnica da pintura foi utilizada como principal mecanismo de 
expressão, ampliamos a base espacial sobre a qual tínhamos trabalhado até aquele momento, muito ligada à 
folha de papel A4, e pedimos cartolina branca e tinta guache. Iniciamos essa atividade projetando pinturas de 
diversos artistas, cujo tema era a infância, e elas conversaram sobre as brincadeiras de seus tempos de meninas, 
trazendo à tona também aquelas interditadas pelos pais. 

 
Figura 5 - Infância 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Arquivo de Elisa. 
 

Na produção de Elisa, uma cena vista do alto em diagonal, um traço infantil, mas também muita 
elaboração e retrato de aspectos felizes da infância vivida estão representados. 

No compartilhamento dessa pintura, ela relatou as dificuldades relacionadas a sonhos não realizados, 
como andar de bicicleta, uma atividade interditada pelos pais em decorrência da rigidez do código de 
comportamentos adotado por eles. Desse modo, por ser menina não pôde aprender a andar de bicicleta porque 
não era apropriado abrir as pernas sobre o selim. 

Essa queixa, apesar de atualizada, foi associada a uma perspectiva de pacificação e ressignificação do 
passado e das feridas causadas pelos pais. Ela ressaltou as alegrias vividas na infância e reconheceu as novas 
formas de relacionamento que estabeleceu com o filho, rompendo com o formato de suas relações com os pais. 

Convocar a criança que se refugia e constrói suas estratégias de sobrevivência a partir das memórias das 
brincadeiras de infância também trouxe à tona as feridas e as mágoas. Entretanto, nos concentramos nos 
recursos internos e lúdicos que ela usava para suportar ou evitar as dores, considerando que essa intenção de 
cura era nosso propósito com o trabalho desde o início. 

Na pintura de Elisa há uma representação de lugares que revelam sua conexão com a natureza, as 
plantas, o mar, a árvore que sorri e os animais, e também brincadeiras como o balanço, a imagem da bailarina, a 
bola, uma figura boiando sobre as ondas. É uma cena solar, muito vinculada aos aspectos saudáveis dessa 
infância. 

Gustavo Barcellos, em sua nota introdutória à obra de James Hillman, afirma que devemos “olhar para as 
imagens como imagens, como apresentações, sem precisar interpretar, tentando-se, a partir de procedimentos 
que podem ‘abrir’ a imagem, ouvir o que a imagem está querendo dizer. (...) A profundidade está nas aparências, 
dentro das aparências, não por trás delas” (BARCELLOS, 2018, p. 14). 

Em nosso trabalho buscamos nos manter fiéis a essa premissa, de modo que, ao “olhar”, também 
ouvíssemos as imagens de Elisa, sem ultrapassar os limites daquilo que estava exposto. Nessa pintura, por 
exemplo, temos um retrato de suas brincadeiras preferidas. Cada personagem que brinca, ora no balanço, ora 
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com a bola, ou boiando sobre as ondas é ela mesma. Mas ela revela também um sonho não realizado quando 
representa uma bailarina adulta, a imagem está lá, num rosa suave, quase uma aparição. 

Relembrar coisas que se desejava e não foram realizadas tem um sentido positivo quando se compreende 
o que impediu sua realização, porque cria um acesso ao entendimento dos bloqueios e seus processos geradores. 
Assim sendo, se abre uma possibilidade de retomar o objetivo não realizado, ou encontrar substitutivos, abrindo 
horizontes novos. 

 
5.6 ENCAMINHANDO CONCLUSÕES DE UM PROCESSO 

Em nossa penúltima atividade solicitamos que construíssem uma cena do momento presente, uma cena 
livre. Orientamos a utilização de uma caixa rasa, aberta, com fundo branco e colagem com papel ou massa de 
modelar, de modo que trabalhassem com a forma tridimensional. Também podiam agregar a essas formas as 
tintas, a pintura com lápis ou giz de cor, colagem de outros materiais. 

 
Figura 6 - Desejos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo de Elisa. 

 
Elisa produziu com tiras de massa de modelar uma mulher com os braços abertos e coração exposto, 

representando a si mesma, um pouco de natureza no canto esquerdo da imagem e acima dela, o sol. No outro 
lado, o filho foi representado por um boneco moldado em vermelho, seus braços enlaçam sua esposa e seus 
filhos. Ao apresentar a cena montada, afirmou seu sonho de ser avó. 

Um elemento chama a atenção quando associamos a cena com duas produções anteriores (Figuras 3 e 
5), aquela na qual ela e o filho dançam sorrindo e a da pintura sobre a infância. Em ambos, Elisa representa a 
dança e o sonho de ser bailarina. Sem qualquer palavra, nessa nova produção, ela representou a capacidade de 
ressignificar seus sonhos, representando-se com pés e braços numa posição de balé. Entre as novas 
possibilidades, ela faz aulas de dança on-line. 

O filho, nessa imagem, abraça sua própria família e tem seu espaço e sua individualidade preservados por 
uma distância que podemos considerar muito saudável, entre ele e a mãe. Relembramos as palavras com as 
quais ela definiu essa relação em desenho anterior (Figura 3): Base e liberdade, a base que estabelece uma 
estrutura a partir da qual a liberdade pode ser vivida nos limites do possível agora. Outro sonho do presente é uma 
aposta no futuro, na sua própria continuidade nos filhos do filho. 

Em seu compartilhamento vieram à tona o amor ampliado na maternidade, o desejo de liberdade, a 
atualização dessas relações familiares, incluindo a nora, e a reafirmação da centralidade afetiva desses vínculos 
familiares que em seu percurso de vida conseguiu separar e “curar” em relação aos traços de rigidez que 
marcaram sua relação com os pais. Vale aqui revelar um dado da realidade dessa participante: seu filho e nora 
moram fora do Brasil, mas ficou muito claro, durante o seu percurso neste trabalho, que ele é uma presença que a 
apoia e estimula, e que foi em sua vida a grande relação amorosa curativa. 

 
5.7 FINALIZANDO O PERCURSO E COSTURANDO UM CADERNO DE RECEITAS DO “BANQUETE” 
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Figura 7 - Caderno de receitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo de Elisa. 

 
Nossa última atividade foi a costura de um caderno artesanal. Na sessão anterior à sua confecção, 

pedimos que todas trouxessem alguma receita que fosse parte de uma memória afetiva, falamos desses cheiros 
de comida que evocam lembranças, partilhas na mesa, casas antigas da infância ou da adolescência. A troca 
entre elas foi intensa e serviu de mote para propor o caderno de receitas. Também foi importante falar dessas 
possibilidades que nos oferece um caderno em branco que pode ser confeccionado por nós mesmas e vir a ser 
um diário, um caderno de desenho, livro de poesias ou de receitas ou de qualquer outra coisa que se queira. 

A cozinha, o cozinhar e a comida carregam dimensões analíticas múltiplas, culturais e antropológicas, 
sociais e econômicas, identitárias do ponto de vista das nacionalidades, regionalidades, entre outras. Neste artigo, 
nos restringimos a buscar as vinculações com ideias pertinentes à Psicologia Analítica e à luz dos conceitos 
junguianos, buscamos a relação entre a comida e seu entorno para Elisa. 

Para começar, podemos associar o ato de cozinhar com o processo alquímico; cozinhar é alquimia e arte 
simultaneamente? A cozinha, como um laboratório de alquimia, era/é um lugar da casa onde as mulheres 
puderam/podem exercer um poder de criação, mesmo que vinculado social e culturalmente ao espaço inferior, 
não-produtivo, desprovido do poder social que, ao longo da história, o homem provedor garantiu, pela força do 
patriarcado, para si próprio. 

Na esfera da vida privada, no entanto, esse era um lugar de poder muito claro no âmbito das famílias. A 
cozinheira e a bruxa compartilham o imaginário do caldeirão, do fogo e das porções mágicas. O cinema, por 
exemplo, se utilizou em alguns momentos da fusão entre essas personagens em filmes como Chocolate (2000), 
no qual Julliete Binoche encarnou a cozinheira que preparava chocolates que tinham efeitos mágicos e atendiam à 
necessidades de expressão de individualidades “encapsuladas”. 

Receitas especiais, segredos culinários de família, efeitos afrodisíacos de pratos e ingredientes. Comer, 
como ato vital, exerce, desde nosso nascimento, um papel na constituição da psique. Suas marcas podem 
influenciar no nível de prazer que acompanha esse ato iniciado na primeira mamada, envolvendo uma mulher que 
doa alimento produzido em seu próprio corpo. 

Elisa selecionou a imagem do pé de café, remetendo novamente à natureza. Ela poderia ter escolhido a 
imagem de uma cafeteira ou de uma xícara cheia de café, mas escolheu um ramo com frutos. As possibilidades 
de leitura dessa capa se associam ao percurso de Elisa e ao de nosso trabalho, que se conclui numa sessão de 
culinária porque, reiteradamente, as outras participantes, todas as vezes em que se apresentava a questão da 
cozinha e do cozinhar, se colocavam à disposição dela para ensinar, e quando ela dizia ser muito difícil, as outras 
reafirmavam sua possibilidade de aprender. 

Desse modo, caminhamos em direção à cozinha de Elisa, esse lugar que seria a metáfora do laboratório e 
da alquimia, dessa busca da alma ou do si-mesmo, cujo processo é sempre inacabado. Ele percorre nossa vida 
inteira em busca do tesouro, da fórmula que transforma em ouro, do cálice sagrado que nos anima a buscar 
corajosamente, por vezes, como Elisa. Como nos propõe Jung (2012), “no mar do inconsciente jaz oculto o 
‘tesouro de difícil acesso’ que só é alcançado pelo corajoso. Conjecturo que a joia também pode ser o 
‘companheiro’, alguém que anda ao nosso lado e junto de nós, através da vida – provavelmente uma analogia ao 
eu solitário que encontra um tu no si-mesmo, pois este último é inicialmente um não ego estranho. (...) Levo além 
a conjectura: o tesouro no mar, o companheiro e o jardim são uma e a mesma coisa, isto é, o si-mesmo” (JUNG, 
2012, p. 130). 



 
Ano 19 - Volume 30  -  Número 1  -  Janeiro – Junho  -  2023 

 

 

53 

Esse processo, iniciado com a imagem da árvore, poderia ter ido para outro lugar, mas esse coletivo e 
especialmente essa mulher nos pediram para irmos à cozinha porque queriam um banquete para se servir. Esse 
banquete é como uma conquista importante para ela e sua simbologia foi sendo amplificada a cada exercício em 
que nos mostrou quais são as suas potencialidades e seus medos, seus recursos internos para continuar nesse 
processo de autoconhecimento. Também andou, por esse caminho, a dizer em palavras e imagens o que lhe seria 
útil, aquilo que sua consciência fala sobre o que falta, levando o grupo com ela. 

 
6 Se é que se pode falar de conclusões: um bolo compartilhado entre elas e nós 
 

Figura 8 - Bolo de laranja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo de Regina Behar. 
 

Realizamos esse último encontro presencialmente. A mesa não era redonda, mas ovalada, quase uma 
mandala. O cafezinho foi no capricho e todas levaram alguma coisa de comer ou beber. Esse encontro, em 
decorrência do formato do trabalho, foi o primeiro em que elas puderam se ver presencialmente, o último em que 
estivemos todas juntas e todas empenhadas na transformação de farinha, ovos, manteiga, suco de laranja em um 
bolo com o cheiro de alguma infância. Estivemos em roda quebrando ovos e batendo claras, misturando tudo e 
levando ao fogo, esperando o tempo que se leva para assar um bolo, enquanto trocávamos impressões sobre o 
trabalho nesses quatro meses e o prazer que cada uma tirou de suas criações. 

O bolo pronto e quentinho foi partilhado, deixando o sabor da descoberta para Elisa: não era tão difícil 
fazer o bolo, mas tinha um jeito de fazer que implicava na quantidade certa de cada ingrediente, na ordem da 
mistura, no tempo de descanso, na temperatura do forno e também tem o ponto pessoal, mais clarinho, mais 
escuro, mas sem deixar queimar, com mais ou menos calda de laranja. 

O bolo era também, nessa perspectiva, um trabalho de arte. Fazer o bolo foi terapêutico, foi concebido 
como atividade arteterapêutica para e por este grupo que encerrou o ciclo juntando todas, empenhadas em 
contribuir com a vida dessa mulher que quer aprender a nutrir a si mesma. Esperamos que Elisa se “arrisque” na 
cozinha. Com o processo encerrado, não sabemos se ela vai se permitir fazer e não dar certo, e fazer de novo, e 
de novo, sem dar atenção àquela vozinha insistente que diz “você não sabe”, “é difícil”, “deu errado, desista”. 

Esperamos que ela não desista dessa conquista que apareceu como central em sua busca por aquilo que 
ainda falta e por ser essa falta tão simbólica, pois contém um elemento essencial dessa base da existência, em 
sentido literal e em todos os sentidos simbólicos que a arte da culinária carrega como experiência alquímica. 

Esse processo que foi tomando corpo à medida em que caminhamos como “aprendizes de feiticeira”, 
neste curso de especialização em arteterapia, só pode se concluir com o agradecimento a elas pelo aprendizado: 
a Arte é um banquete mesmo, uma potência terapêutica sem limites. A vivência como condutoras deste trabalho 
nos fez refletir sobre nossas vidas, o que construímos e o que queremos construir. Assim, como a proposta, 
tivemos a oportunidade de lembrar de nossas forças escondidas e como fazer para acessá-las. Nos 
reconhecemos nas histórias como mulheres e mães, como filhas e seres desejosos de crescimento. O banquete 
foi oferecido por vocês, participantes, e a gratidão é dourada e roxa, como a luz do nosso interior. Por fim, não 
poderíamos deixar de dizer a ela: “Elisa, você é o seu próprio banquete e desejamos que seja farto”. 
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5 – FIOS E FITAS: DESFAZENDO OS NÓS DA VIDA PARA FAZER LAÇOS 

 
Fernanda de Avellar e Silva6  

 

 
 
Resumo: O presente trabalho aborda a temática do uso de fios e fitas no processo arteterapêutico, tendo como 
foco principal o meu próprio processo criativo, o caminho expressivo percorrido e o conteúdo simbólico a ele 
associado. O objetivo é levar o profissional arteterapeuta à reflexão sobre a importância de seu próprio 
desenvolvimento expressivo, criativo e emocional como recurso para melhor acolhimento do outro e manejo dos 
processos transferenciais.  
Palavras-chaves: Arteterapia; expressão criativa; ampliação da consciência. 
 
 

Threads and ribbons: untouching the knots and retaking with life 

 

Abstract: The present work addresses the theme of the use of threads and ribbons in the art therapy process, 
having as main focus my own creative process, the expressive path taken and the symbolic content associated 
with it. The objective is to lead the professional art therapist to reflect on the importance of their own expressive, 
creative and emotional development as a resource for a better reception of the other and management of 
transference processes.  
Keywords: Art therapy; Creative expression; Expansion of consciousness. 
 
 

Hilos y cintas: desatocar los nudos y retomar com vida 

 
Resumen: El presente trabajo aborda el tema de la utilización de hilos y cintas en el proceso de arteterapia, 
teniendo como foco principal mi propio proceso creativo, el camino expresivo recorrido y el contenido simbólico 
asociado al mismo. El objetivo es llevar al arteterapeuta profesional a reflexionar sobre la importancia del propio 
desarrollo expresivo, creativo y emocional como recurso para una mejor recepción del otro y gestión de los 
procesos de transferencia. 
Palabras clave: Arteterapia; Expresión creativa; Expansión de la conciencia. 
. 
 
 
Introdução 

Fios são entendidos como fontes de união e direcionamento. O fio que tece, o fio que guia. O fio das 
Moiras, que tecem o destino, o fio de Ariadne que guia para a saída do labirinto. Segundo Philippini (2009), tecer, 
no processo terapêutico, tem valor ordenador, articulador, organizador. Através dele é possível apropriar-se do 
fluxo criativo e existencial. No tecer, fiar ou bordar, há uma repetição, um ritmo. Um bailar de mãos que encontram 
sua expressão através da paciência e atenção. Assim, dá-se a transformação. O erro nem sempre pode ser 
corrigido, mas pode ser transformado em acerto. Os nós observados no verso das produções, podem ser 
indicadores de processos internos. Conforme Salomão (2016), cores e texturas de fios indicam o caminho do 
processo individual e os sentimentos tocados. Há uma mobilização mental e corporal intensa, um estado 
meditativo. Jung (1964 apud SALOMÃO, 2016), sugere a repetição de movimentos básicos como uma espécie de 
ritual, que transporta a um mundo de memórias, sonhos, mitos e arquétipos. O Autor frisa que os objetos – sejam 
naturais ou fabricados – possuem potencial para transformar um símbolo, tornar-se um objeto sagrado, um 
amuleto. Desta forma, podemos situar o trabalho com fios como uma fonte de expressão do sagrado através de 
uma forma de produção ritualística, na qual registros inconscientes emaranhados encontram, através da livre 
expressão artística, a ponta da qual será possível trazer à tona o emaranhado, desfazê-lo e reorganizar seus 
conteúdos internos (SALOMÃO, 2016). 

 
Conforme dito por Philippini (2009), tecidos e a costura associada a ela, inicialmente surgiram como forma 

de proteger os corpos, tornando-se posteriormente uma forma de expressão artística e de personalidade. Os 
materiais podem ser os mais diversos: linhas, lãs, fitas, fios de garrafa pet, tiras de papel. Os suportes para 
produção podem ser circulares, quadrados, retangulares, em plástico, papelão ou madeira. 

 

 
6 Arteterapeuta AARJ 1195/0422, psicóloga pela UFRJ, reikiana, servidora pública. E-mail: 
fernanda.avellar.silva@gmail.com 
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Estamos em sociedade. Estamos em rede. Nossas vidas tecidas influenciam e são influenciadas umas 
pelas outras. Tal qual a Rede de Indra, em cujo mito o universo é uma rede de fios de ouro, na qual cada pessoa é 
uma pedra preciosa que oferece e recebe o brilho, umas das outras (PHILIPPINI, 2009). 

 
Importante frisar que uma característica necessária aos trabalhos com linhas é a paciência. Por mais se 

queira terminar logo, não é possível. O alinhavar deve ser feito com calma, atenção para que não se torne um 
grande nó. Assim também é a vida. Essa atividade requer que se desacelere, o que vai de encontro às 
necessidades decorrentes da agitada vida moderna (PHILIPPINI, 2009). Passo a passo surge o desenho, 
constrói-se a manta, aquilo que aparentemente não se encaixa, com o trabalho de Patchwork toma nova vida. 

 
Costurar palavras que não são possíveis verbalizar, trabalhos que demonstraram toda a cor emocional 

através da forma como os fios se entrelaçam e nas cores usadas, possibilitando a elaboração e ressignificação de 
sentimentos (FERMAN, 2013). 

 
 

Figura 1 – A Porta – Patchwork 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo autora 
 

 
O Trabalho 

Os primeiros trabalhos que realizei com linhas foram atividades propostas em sala durante o curso de 
Formação em Arteterapia. Descobri um prazer em bordar que nunca imaginei. Lembrei-me de costuras da 
infância, fiz alinhavos e desenhei de maneira livre usando panos e linhas. Nem sentia o tempo passar. Iniciei este 
trabalho com a imagem da Porta (Figura 1) que abriu-se diante de mim e através da qual pude enxergar uma 
conexão mais profunda entre eu e o mundo (Figura 2). Entre eu e minhas raízes femininas esquecidas e 
subjugadas em um mundo que valoriza o masculino e deixando o feminino à margem de toda luz que é. 
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Figura 2 – Onde as raízes estão – Bordado sobre algodão cru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo autora 
 
 
Mas após esses trabalhos deixei a costura de lado. Tentei realizar pontos mais elaborados, que requeriam 

mais paciência e atenção. A ansiedade não permitia que ficassem prontos. Trabalhos que deveriam ser 
preenchidos com bordado ficavam só nos alinhavos, inconclusos. Foi quando comecei a fazer alinhavos, usando 
superfícies diversas, traçando meu caminho no mapa da minha vida (Figura 3). 

 
Neste momento estava com muita dificuldade para produzir sobre bases de pano. Busquei entender o 

porquê dessa resistência. Conforme costurava o papel, percebi os nós que formavam-se e atrapalhavam o 
caminho da linha. Os nós na linha podem, simbolicamente, ser interpretados como importantes pontos de união, 
mas também como fontes de tropeços e limitações. Vi que não conseguiria seguir em frente se algo atrás estava 
amarrado e me prendia. Desta forma criei a imagem 4. Através dela refleti a respeito desses nós. Dos laços que 
fiz, dos que deixei de fazer. Uma nova atitude começou a formar-se em mim. 

 
 

Figura 3 – Trilhas vividas – guache alinhavado sobre papel paraná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo autora 
 
 
Simbolicamente, um ambiente desorganizado revela a desorganização interna. Fui até meu material e 

verifiquei como estavam meus fios. Embolados. Calmamente separei-os e fiz pequenos novelos. Em um primeiro 
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momento não foi possível organizar a todos. É algo que leva tempo e demanda muito emocionalmente, mesmo 
que não pareça. Deve-se desenvolver com paciência, como mais uma vez os fios vinham ensinar-me. 

 
Não foi um caminho simples. O curso de formação para arteterapeutas da POMAR possui uma proposta 

vivencial que, se você mergulhar em seu mundo interior, de fato podem virar sua vida de cabeça para baixo. A 
partir das experimentações, será capaz de enxergar toda a beleza que sua alma tem a oferecer ao mundo. 
Redescobrir o desenho, a pintura, a construção e tantas outras modalidades expressivas que lá no fundo 
sabíamos que sempre nos pertenceram. Foi um caminho difícil, cheio de pedras, mas segui. Uma jornada 
profunda em direção a quem sou. 

 
Desde criança costurava roupas para bonecas. A meu modo, claro. Nunca aprendi qualquer técnica. 

Sempre tive resistência em bordar e trabalhar com crochê. Após esse tempo de curso passei a me perguntar o 
porquê daquele incômodo. Como citado por Bello (2003), ao longo da vida construímos nossa própria prisão com 
pensamentos limitadores e, somente após os reconhecermos, poderemos definir nossas metas e valores. Entendi 
que esse era o desafio que precisava para meu projeto pessoal, estar de encontro com as artes mais 
representativas do feminino: o trabalho com fios. E assim, coloquei a mochila nas costas e segui por esse 
caminho. 

 
No patriarcado, como tudo o que estava relacionado ao feminino, a costura e seus correlatos passaram a 

ser vistas como atividades menos importantes. As mulheres, encerradas em seu ambiente privado, usavam esses 
trabalhos como uma forma de reunirem-se sem serem vigiadas, de fugir do mundo real e entrar em seu mundo 
criativo, possibilitando reorganizar-se e reaproveitarem materiais, tão escassos em vários momentos da história 
(MEDEIROS; BRANCO, 2012). Felizmente, vemos nos dias atuais o ressurgimento da influência e culto ao 
feminino ancestral, auxiliando a um maior contato com a natureza tanto interior quanto exterior. São esses valores 
que nos conduzem para uma visão externa àquela do sistema patriarcal, e assim a novas formas de conhecimento 
(BELLO, 2003). Como descrito em Chevalier e Gheerbrant (1982), o trabalho de tecelagem é um trabalho de 
criação e assemelha-se, simbolicamente, ao parto. Leva tempo, requer cuidado e ao final o corte dos fios que 
prendem o tecido ao tear é como o corte de um cordão umbilical. Esse pode ser um dos motivos pelos quais esta 
é uma arte associada ao feminino. A Grande Deusa tecelã, cujo símbolo era a teia, costurava a trama da vida 
humana. O tecido, bem como o fiar e seus elementos, são comuns símbolos do destino. Como exemplo, temos o 
mito das Moiras Fiandeiras, que com seus fusos e rocas controlam nascimentos, decursos da vida e da morte. No 
entanto, tecer não é somente entendido como predestinar, mas também criar, fazer sair à sua própria substância, 
como a aranha faz com sua teia (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1982). O fazer artístico acompanha a história 
humana e é um importante meio expressivo e estruturante da consciência (Diniz, 2009 apud PINA, 2011). Surgiu 
como uma das primeiras formas de comunicação e evocação de forças da natureza e divinas, como no exemplo 
das pinturas rupestres e escrita egípcia (SALOMÃO, 2016). Desta forma, podemos observar como a criação 
humana não se trata apenas de um querer, mas sim de uma necessidade, fazendo parte de sua natureza. Não se 
trata apenas de uma forma de liberação de tensões, mas principalmente uma intensificação do viver. Através dele, 
é possível a construção de uma nova realidade, uma nova forma de ver e significar o mundo (OSTROWER, 1977). 

 
A arte é a linguagem da alma. Segundo Jung (apud BELLO, 2003), a arte é o meio “feminino de 

expressão, oposto ao logos”. O autor cita como a palavra, característica masculina, limita nossas possibilidades 
expressivas. Através de uma comunicação simbólica traz à tona o invisível (Diniz, 2009 apud PINA, 2011), e por 
vezes indizíveis. Nesse sentido, a arte torna-se um importante instrumento terapêutico. Conforme exposto por 
Philippini (2013), um território terapêutico criativo, onde distintos campos de conhecimento se entrelaçam, 
possibilitando a construção de novas e livres formas de expressão. Através da “arte de cada um” é possível, 
conforme citado pela autora, construir e reconstruir o mundo subjetivo, ativando núcleos de saúde e criatividade. É 
importante que, independentemente das dificuldades, o ambiente arteterapêutico (setting) seja sentido como 
acolhedor, seguro e livre de julgamentos. Um “território sagrado” (PHILIPPINI, 2013), para resgate e expansão de 
potencialidades, sentimentos e conteúdos esquecidos. Através da abertura de uma passagem do inconsciente 
para o consciente, podemos integrar ambos os processos mentais, tornando possível uma nova forma de 
conhecer o mundo (BELLO, 2003). Nesse ponto, o terapeuta atua como um acompanhante desse processo, 
ajudando o cliente a superar os obstáculos que irá encontrar pelo caminho (Pain; Jarreau, 1996 apud PINA, 2011). 
Acredito que esse tenha sido um ponto muito importante em meu processo: Me enxergar terapeuta. Entender-me 
como facilitadora e sair do conhecido lugar de suposto saber, que costumamos nos colocar quando acreditamos 
ter um bom conhecimento teórico (que nunca será amplo o suficiente). Para isso, o profissional deve manter-se 
em constante processo de autoconhecimento e exploração de seu próprio potencial criativo e criador (PHILIPPINI, 
2013), pois à medida que enfrentamos nossos medos e bloqueios, nos tornamos mais conscientes e realizados 
com nós mesmos. Mudar a si próprios trará repercussões, inclusive energeticamente, no meio e pessoas ao nosso 
redor (BELLO, 2003). 
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Conclusão 

 
(Trans)formação, (re)conhecimento, (cor)ação. 

 
Palavras que transcendem seus significados corriqueiros. O caminho bordado é o mesmo percorrido em 

uma jornada que nunca acaba. Esse é o poder da arte, da arteterapia e de sua condução: Nos fazer olhar de 
maneira diferente, nos permitir dar à luz ao mundo que nos habita, trazê-lo à tona para que este ilumine nossa 
forma de olhar. Perceber na carne-mente o poder das imagens que conhecemos, mas das quais não 
lembrávamos. A cada nó desfeito, um novo laço: Novos ciclos. Retomar aquilo que estava esquecido, honrar 
quem fomos e quem somos. Uma maior conexão comigo, com o mundo. A busca por minha bem aventurança, por 
meu propósito. Hoje vejo um caminho que antes não via. 

 
Ao percorrer a história dos fios, seu terreno arquetípico no imaginário humano, foi possível dar voz a algo 

maior que me habitava e estava nas sombras. Os fios com suas propriedades ordenativas me ajudaram a 
desfazer muitos dos nós que me prendiam. Ajudaram-me a desenvolver o ritmo, a paciência, a minúcia, a 
delicadeza comigo e com o outro, o cuidado. Características do feminino ancestral, esquecido em mim e com o 
qual pude tomar contato. O caminho da alma se alinhavou e assim pude, verdadeiramente, tomar a linha da minha 
vida nas mãos. 

 
 

Figura 4 – Desatar para criar – Lápis cera, fios, fitas costurados sobre tela 

Fonte: Acervo autora 
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I- NORMAS GERAIS 
  
A Revista Científica Arteterapia Cores da Vida é um periódico semestral destinado à divulgação arbitrada da 
produção científica na área da Arteterapia. 
Serão aceitos artigos originais e inéditos, destinados exclusivamente à Revista Científica Arteterapia Cores da 
Vida, que contribuam para o crescimento e desenvolvimento da produção científica da Arteterapia e áreas 
correlatas. 
Os artigos encaminhados são submetidos à avaliação de até três consultores, especialistas na área pertinente à 
temática do artigo, e aprovados pelo Conselho Editorial. 
Os trabalhos poderão ser enviados por via eletrônica (e-mail ou disquete/CD) para 
arteterapia.goias@gmail.com.  Concomitantemente, os autores deverão enviar por via postal ou eletrônica, um 
ofício solicitando a apreciação do manuscrito pela revista, autorização para sua publicação assinada por todos os 
autores, com indicação de endereço completo, telefone para contato com o(s) autor(es). Especial atenção ao e-
mail atualizado para contatos entre o Comitê Editorial e os autores dos textos originais. 
Serão aceitos trabalhos escritos em português, inglês ou espanhol.  
Não serão admitidos acréscimos ou alterações após o envio para composição editorial e fechamento do número. 
As opiniões e conceitos emitidos pelos autores são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, 
necessariamente, a opinião do Conselho Editorial da Revista. 
  
II- INSTRUÇÕES PARA O PREPARO E ENVIO DOS TRABALHOS 
INFORMES GERAIS 
A Revista Científica Arteterapia Cores da Vida publica além de artigos originais, trabalhos de revisão, atualização, 
estudos de caso e/ou relatos de experiência e resenhas de livros, resumos de teses e dissertações. 
Artigos especiais: são obras de destaque no volume, seja por seu aspecto relevante ou porque foi escrito por 
algum autor de renome na área de Arteterapia. Até 20 laudas. 
Artigos originais: são trabalhos resultantes de pesquisa científica apresentando dados originais de descobertas 
com relação a aspectos experimentais ou observacionais e inclui análise descritiva e ou inferências de dados 
próprios. Sua estrutura é convencional que traz os seguintes itens: Introdução, Métodos, Resultados e Discussão 
e Conclusão. Até 20 laudas. 
Artigos de revisão: são trabalhos de revisões sistemática ou integrativa, que têm por objeto resumir, analisar, 
avaliar ou sintetizar trabalhos de investigação já publicados em revistas científicas. Até 20 laudas. 
Artigos de reflexão, atualização ou divulgação: são trabalhos que relatam informações geralmente atuais sobre 
tema de interesse para determinada especialidade, uma nova técnica, por exemplo, e que têm características 
distintas de um artigo de revisão. Até 15 laudas. 
Relato de experiência: são artigos que representam dados descritivos de um ou mais casos explorando um 
método ou problema por meio de exemplo. Apresenta as características do indivíduo estudado, com indicação de 
suas características, tais como, idade entre outras. Até 15 laudas. 
Resenha: são artigos que trazem aspectos descritivos e analíticos de obra recentemente publicada e de 
relevância para a Arteterapia. Até 5 laudas. 
Resumos de teses e dissertações: podem ser apresentados resumos com até 400 palavras, em português, 
inglês e espanhol, no espaçamento simples entre as linhas trazendo a referência bibliográfica da tese ou 
dissertação de acordo com a NB 66/1989 (NBR 6023) da ABNT, acrescentando o nome do orientador, data 
(dia/mês/ano) e local (programa e instituição) da defesa. 
 
FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS 
Os trabalhos deverão ser apresentados em formato compatível ao MS Word for Windows, digitados para papel 
tamanho A4, com letra Arial, tamanho 10, com espaçamento simples entre linhas em todo o texto, margem 
superior igual a 2,5 cm e inferior, esquerda e direita igual a  1,5 cm; parágrafos alinhados em 1,0 cm. 
Título: deve ser apresentado justificado, em caixa alta, negrito e nas versões da língua portuguesa, espanhola e 
inglesa.  
Autores: nome(s) completo(s) do(s) autor(es) alinhados à esquerda, numerado com a especificação no final do 
texto informando: formação profissional, titulação, local de trabalho ou estudo, endereço para correspondência do 
autor e E-mail atualizado.  
Resumo e descritores: devem ser apresentados na primeira página do trabalho em português, espanhol e inglês, 
digitados em espaço simples, com até 300 palavras, contendo obrigatoriamente introdução, objetivos, métodos, 
esultados e discussão e conclusões. Ao final do resumo devem ser apontados de 3 a 5 descritores ou palavras 
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chaves que servirão para indexação dos trabalhos. Para tanto os autores devem utilizar os descritores da 
Biblioteca Virtual em Saúde (www.bireme.br - terminologia em saúde – Descritores em Ciências da Saúde – 
Consulta ao DeCS).  
Estrutura do Texto: a estrutura do texto deverá obedecer às orientações de cada categoria de trabalho já 
descrita anteriormente, acrescida das referências bibliográficas, de modo a garantir uma uniformidade e 
padronização dos textos apresentados pela revista. Os anexos (quando houverem) devem ser apresentados ao 
final do texto. 
Ilustrações: tabelas, figuras e fotos devem estar inseridas no corpo do texto contendo informações mínimas 
pertinentes àquela ilustração (Por ex. Tabela 1; Figura 2; etc). Texto alinhado à esquerda com recuo de segunda 
linha de 2,0cm.  
Citações: as citações ipsis literis de referências bibliográficas deverão aparecer entre aspas, incluídas no texto e 
indicando o número da página. Neste caso não são necessário recuos nos parágrafos. Os depoimentos dos 
sujeitos da pesquisa, quando for o caso, deverão estar em itálico, com o mesmo tipo de letra do texto, isto é Arial 
10 e na seqüência do texto, sem recuos de parágrafos. No corpo do texto, devem ser especificadas as fontes 
segundo AUTOR, DATA. Para dois autores, AUTOR 1 & AUTOR 2, DATA e, para três autores AUTOR 1; AUTOR 
2 & AUTOR 3, DATA e mais de três autores AUTOR 1 et al, DATA. No caso de fonte secundária utilizar: Autor 
apud AUTOR SECUNDÁRIO, DATA, página se for literal. 
Errata: os pedidos de correção deverão ser encaminhados em, no máximo, 30 dias após a publicação. 
Referências bibliográficas: devem ser digitadas de acordo com a ABNT, NBR 6023 e ordenadas em ordem 
alfabética. Este item deverá conter apenas os autores citados no corpo do texto.  
 
Exemplos de referências  
Obs: até três autores, deve-se colocar todos. Mais de três, deve-se indicar o primeiro nome e a expressão et al. 
    Livros: 
- CIORNAI, S. (Org.). Percursos em Arteterapia: Arteterapia gestáltica, arte em psicoterapia, supervisão em 
Arteterapia. São Paulo: Summus, 2004. vol. 62. (Coleção Novas Buscas em Psicoterapia). 
- MOLLER, C. R. Clínica del arte. 2. ed. Chile: Sociedad Atenea, 2005. 
 
    Capítulos de livros: 
- ALLESSANDRINI, C. D. Prefácio. In: ARCURI, I. (Org.). Arteterapia de corpo & alma. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2004. p. 13. (Coleção Arteterapia). 
- FAGALI, E. Q. Encontros entre arteterapia e psicopedagogia: a relação dialógica terapeuta e cliente, educador e 
aprendiz. In: CIORNAI, S. (org.). Percursos em arteterapia: arteterapia e educação, arteterapia e saúde. São 
Paulo: Summus, 2005. Vol. 64. parte I, p.17-64. 
- PHILIPPINI, A. Arteterapia e outras terapias expressivas no novo paradigma de atenção e saúde mental. In: - 
VALLADARES, A. C. A. (Org.) Arteterapia no novo paradigma de atenção em saúde mental. São Paulo: Vetor, 
2004. cap.5, p. 87-105. 
 
    Periódicos 
- ORMEZZANO, G. A vivência de B: um estudo de caso. Arteterapia Rev. Imagens da Transformação. Rio de 
Janeiro: Pomar, v. 11, n. 11, p. 165-175, set., 2004. 
 
    Tese/Dissertação/Monografia: 
- BERNARDO, P. P. A doce medicina: trabalhando a sabedoria da psique na criação de um conhecimento 
integrado ao autoconhecimento. 2001. 0 p. Tese (Doutorado) Instituto de Psicologia-Área Psicologia Escolar e 
do Desenvolvimento Humano, Universidade de São Paulo, São Paulo.   
 
     Jornais 
- SOUZA, H.; PEREIRA, J. L. P. O orçamento da criança. Folha de São Paulo, 02 de maio de 1995. Opinião, 1º 
Caderno. São Paulo, 1995. 
 
    Leis/portarias/resoluções 
- BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196 de 10 de outubro de 1996. 
Diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília, 1996. 
 
     Obras em CD-ROM 
- REISIN, A. Educación de la sensibilidad: sentidos y sin sentidos. In: CONGRESSO SUL AMERICANO DE 
CRIATIVIDADE, 4., Porto Alegre, 2005. Anais. Porto Alegre, 2005. CD-ROM 
 
    



 
Ano 19 - Volume 30  -  Número 1  -  Janeiro – Junho  -  2023 

 

 

63 

 
      Internet  
- VICTÓRIO, M. A música como expressão simbólica (parte 3) [online]. Disponível: 
http://webearte.net/musicaeterapia_marcia_expressaosimbolica3.htm [capturado em 18 out. 2005]. 
Observação: Todo texto extraído da internet possui um autor ainda que institucional.  
 
   Periódicos disponíveis por meio eletrônico  
- URRUTIGARAY, M. C. Os problemas encontrados para a utilização da Arteterapia. Rev. Científica de 
Arteterapia Cores da Vida [online]. v.1, n.1, p. 23-27, 2005. Disponível em: 
https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-vida  
 

- VALLADARES, A. C. A.; CARVALHO, A. M. P. El dibujo del hospital em la visión del arteterapia em los ingresos 
pediátricos. Rev. Enfermería Global [Revista Electrónica Semestral de Enfermeria]. Espanha: Universidad de 
Murcia, Área Clínica, v.9, n.9, 10 p. 00-00, nov. 2006. Disponível em: http://www.um.es/eglobal/ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS 
…………………………………………………………………………...............…………………………………….………… 
 
 
 
À Coordenação Editorial  
Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida 
 
 

Modelo de Declaração de Transferência de Direitos Autorais 
 
 

Os autores abaixo-assinados declaram que os direitos autorais referentes ao artigo 
“__________________________________ (Título do artigo)” que será publicado, se tornarão propriedade 
exclusiva da Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida. Do mesmo modo, assumem total responsabilidade 
pelas citações e referências bibliográficas utilizadas no texto, bem como sobre os aspectos éticos que envolvem 
os sujeitos do estudo.  
Estamos cientes de que é vedada qualquer reprodução total ou parcial, em qualquer parte ou meio de divulgação, 
impressa ou eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada e, se obtida, faremos constar o 
competente agradecimento à Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida e os créditos correspondentes. 
 
Autores: 
 
____________________________________ (assinatura do autor) 
Nome completo do Autor 1 
 
 
____________________________________ (assinatura do autor) 
Nome completo do Autor 2 
 
 
____________________________________ (assinatura do autor) 
Nome completo do Autor 3 
 
 
____________________________________ (assinatura do autor) 
Nome completo do Autor 4 
 

Cidade, dia de mês de ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


