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RESUMO 

 

 

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa sobre o gênero feminino, no que tange 

aos silêncios da história, questionando as suas dificuldades e seu silenciamento 

sofrido ao longo dos tempos e, propondo através da Arteterapia, que esse gênero 

tenha vez e voz, com identidade e autonomia. Objetivou-se também mostrar, o 

quanto a Arteterapia pode propiciar, por meio do exercício criativo e da expressão 

artística, às mulheres para seu autoconhecimento e, na caminhada da individuação, 

ir alcançando, assim, qualidade de vida e bem estar. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

This work is the result of a research about the female gender, regarding the silences 

of history, questioning their difficulties and different kinds of silences suffered 

throughout the time and enabling through art therapy that this genre must have a 

voice with identity and autonomy. Another aim consists in showing what art therapy 

can do with creative exercise and artistic expression, contributing to women self-

knowledge and during the individuation journey achieving quality of life and 

wellbeing. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Não posso negar. Tudo começou com a arte. Tivemos um encontro quando 

pequena, no jardim de infância, com os lápis de cor e outros materiais que conheci 

naquela escola que marcou a minha vida. De alguma forma, num espaço de tempo 

imperceptível, ali foi marcado o meu encontro com a arteterapia, naquele momento 

da minha história. As cores ,com as quais pintava , passaram a fazer parte do meu 

desenvolvimento como pessoa. Interessante é que o meu uniforme era marrom, 

muito sem graça para mim. 

A cor e seus significados começavam a fazer sentido para mim. O tempo 

passou e logo veio a formação acadêmica em português e literatura. Os artistas das 

letras semearam em mim a vontade de buscar conhecimento. 

Sempre gostei de ir além da letra, de ir em busca do sentir, dos conceitos, 

então percebi que algo especial estava separado para mim.  

           Para ilustrar, um dia fui apresentada a um poema de Fernando 

Pessoa, heterônimo Ricardo Reis, que diz assim: 

“Vem sentar-te comigo, Lídia...”. 

Vem sentar-se comigo, Lídia, à beira do rio. 
Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos. 
Que a vida passa, e não estamos de mãos enlaçadas. 
(Enlacemos as mãos) 
 
Depois pensemos crianças adultas, que a vida. 
Passa e não fica nada deixa e nunca regressa, 
Vai para o mar muito longe, para o pé do Fado, 
Mais longe que os deuses. 
 

  Um aprendizado, uma vivência como temos na arteterapia. Eu estava sendo 

conduzida até aqui. Um caminho, um percurso, uma jornada. 

 Vieram então, serviço público, casamento e filhos. Os estudos ficaram para 

trás e a vida resumiu-se em cuidar da família. Passaram-se mais ou menos quinze 

anos e com mais tempo livre, resolvi visitar um atelier de artes, começando a pintar. 

Encontrei-me com a cor, com a criatividade que estava guardada dentro de mim. 

Uma força invisível levou-me a dialogar com o meu inconsciente. Como não 

podia ser de outra forma, estimulada pelo instrumento terapêutico, que é a arte, 

passei a recriar o meu mundo interior com sensibilidade e criatividade. 
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Nesse momento, pela palavra de um professor de artes, fui estimulada a 

procurar uma formação em arteterapia. A partir de um acidente de automóvel, 

conheci uma arteterapeuta com formação no POMAR. 

A minha formação em arteterapia foi vivencial. Passar pelos processos, um 

longo caminho, muitas vezes doído. Cuidar do outro com arte, compreender o outro 

e para a minha surpresa, o outro era eu mesma. Um processo de autoconhecimento, 

uma longa jornada pela e para a individuação. 

Percebi que minha identidade é fruto do convívio com todas as mulheres 

que passaram por mim, da sociedade dos tempos idos e dos novos tempos.  

 Resolvi pesquisar sobre que conceito nós temos do gênero feminino, como 

esse feminino se coloca nos dias de hoje. Propor uma discussão sobre os silêncios 

das mulheres através da história. Um silêncio que funciona como forma de controle 

pela sociedade, um silêncio muitas vezes escolhido como forma de adaptação às 

circunstâncias, mas um silêncio que não deixa de ser uma forma de violência ou 

interdição. 

  Mostrar a relevância do uso da arteterapia, sob a ótica junguiana, 

estimulando com os processos pré-verbais, possibilitando a decifração desse mundo 

interno, acessando aos símbolos através das imagens, analisando e 

compreendendo as questões desse feminino como um todo, enfim, a arteterapia 

como instrumento de mediação que contemple o gênero feminino rumo ao 

autoconhecimento, descoberta de sua própria identidade e consequente 

individuação. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

  

 

 

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos 

metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um 

documento que procurasse mostrar a importância do feminino, como pilar formador 

e gerador da sociedade. Mesmo não se tratando de um estudo de caso, considerou-

se relevante, como ilustração, apresentar situações em que o tema da monografia 

foi desenvolvido em processo arteterapêutico. 

Este estudo monográfico visou analisar e compreender a situação do feminino 

frente ao silêncio de interdição a que foi e é submetido pela sociedade. A pesquisa 

foi mostrando gradualmente aspectos destas interdições em relação ao gênero 

feminino. 

Percebeu-se de pronto, que as mulheres eram reféns de uma sociedade 

patriarcal e machista.  Falar sobre o silêncio feminino causou certa estranheza. 

Como pesquisar e como falar de alguma coisa que as pessoas acham que não 

existe? Como dar voz a esse feminino interditado, sem autonomia e sem direito de 

escolha. 

 A arteterapia mostrou-me que a vida deve ser tratada com sensibilidade e 

através das atividades expressivas essa pesquisa começou a trazer opções e 

possibilidades para liberar essa mulher interditada. No primeiro capítulo o estudo 

começou pela influência da arte sobre o ser humano e como o feminino era tratado e 

retratado pelos artistas e pela sociedade. A arteterapia mostrou, com os seus 

conceitos e práticas, algumas perspectivas de mudanças para feminino. No segundo 

capítulo, como uma contação de história, entrou em cena a luta do feminismo e suas 

conquistas, tendo Rose Marie Muraro como um dos ícones do feminismo no Brasil e 

no mundo; versou também sobre como foi construído esse feminino, falando de 

fases em que as mulheres eram preparadas somente para cuidar do lar, dos filhos e 

do marido; numa segunda fase eram reservadas para serem mostradas como 

ideadas, musas e guardiãs dos bons costumes, mas ainda sem direito a voz, já que 

deveriam permanecer silenciadas e as que sabiam ler e escrever, liam os livros que 

“os senhores seus maridos” permitiam; nessa terceira e última fase, surgiu o 
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conceito de terceira mulher que o filósofo francês Gilles Lipovetsky chama de “uma 

mulher conformada com o conceito do feminino”, liberada, dona de seu próprio 

corpo, mas silenciada. 

 No capítulo três, o silêncio é por opção, é o silêncio da volta para casa, 

um encontro com a sua alma, a caminho do autoconhecimento, e como 

desdobramento o quarto capítulo apresenta os parceiros invisíveis¹, propondo assim 

a união dos opostos, usando a criatividade instrum1entalizada pela arteterapia com 

suas atividades expressivas a serviço de dar voz e vez a esse feminino ainda 

interditado pela sociedade. 

 Pesquisar sobre o feminino, pode possibilitar descobertas que em 

muito podem colaborar para que mudanças ocorram em nossa sociedade. Já que 

rever costumes antigos e compará-los com os do nosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
 Pois a anima e o animus são os Parceiros invisíveis presentes em todos os relacionamentos 

humanos e em toda busca da plenitude individual por parte da pessoa. Jung chamou de arquétipos, 

porque anima e o animus são blocos essenciais de construção na estrutura psíquica de todo homem 

e de toda mulher. (Sanford, 1986, p.13) 
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CAPITULO I 

 

 

ARTE E ARTETERAPIA 

 

 
                                     Imagem 1 – Não entendida- Óleo sobre tela 

 
                                           Lídia de Jesus - Acervo pessoal  

 

 
É impressionante constatar o poder de comunicação das formas não 
verbais. Decerto, as palavras, por seu sentido conceitual, ainda atingem 
outras áreas de nossa consciência, sobretudo o raciocínio, ao passo que as 
formas se dirigem aos sentimentos e aos valores íntimos das pessoas. Mas 
mesmo assim impressiona o fato das formas criadas, quinhentos, cinco, 
cinquenta mil anos atrás, ou mais, poderem ser entendidas tão diretamente 
por nós, hoje, a ponto de nos comoverem tanto. (OSTROWER) 

 

 

A arte se faz presente na história da humanidade desde sempre, tem um 

cunho divino, estando presente na mitologia cristã desde o momento da criação do 

mundo e do homem.  

Segundo Philippini (1998), “A arte tem servido como documentário psíquico, 

profundo e abrangente. A estimulação do exercício criativo é necessária para que 

alimentemos a utopia de que teremos um mundo em que as pessoas sintam-se 

livres” (p.8), externa e internamente. 
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Constata-se, então, que a linguagem da arte é uma linguagem não verbal. 

Linguagem de sentir, sem o controle da consciência, sem a palavra. Essa forma 

pode ser materializada através de atividades tais como a escultura, a pintura, a 

dança, a arquitetura, a fotografia e outras formas mais artesanais como a 

modelagem, a colagem, a cerâmica, a tecelagem e outras mais que vão surgindo 

com o passar do tempo, os chamados materiais recicláveis. 

Construção e reconstrução de imagens, trazendo à memória eventos já 

deixados para trás, percebendo novos contextos, novas ideias e possibilidades, ou 

referências de outros indivíduos, como forma de construção e ou reconstrução de 

personalidade. 

 
Imagem 2 – Mandala- Aquarela 

 
Lidia de Jesus – Acervo Pessoal 

 

A arte vai mobilizando os conceitos, abrindo horizontes para uma nova 

consciência. Daí passa-se a perceber o mundo ao redor, com uma nova perspectiva 

de atuação para e entre os acontecimentos. 

As formas produzidas dirigem para sentimentos e valores mais íntimos das 

pessoas e para elas. A forma tem um princípio ordenador e gera significados, 

incorporando-os na arte, na vida e no universo. 

Nesse processo criativo e criador, o empenho e entrega se faz necessário. 

Uma entrega de corpo e alma a essa forma produzida. Para isso, há que se ter 

sensibilidade ou buscar sensibilizar-se. 
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 Como a pedra jogada na água, a arte vai formando círculos concêntricos 

intermináveis de informação, trazendo dados, através das imagens, de tempos 

históricos da humanidade. Formando conceitos para a sociedade como um todo e a 

serviço da mesma, como um instrumento de estimulação e produção de imagem e 

arte, levando a arteterapia a traçar um mapa de viagem interna nesse rico processo 

terapêutico, rumo à psique. 

 
1.1 A ARTE COMO FORMA DE SENSIBILIZAÇÃO 

 
 
 
A educação estética propõe um modo de conhecimento que ajude a reduzir 
a dicotomia entre a razão e o imaginário, integrando parâmetros, como a 
emoção, a aparência, os sentidos, e provocando uma sinergia maior entre o 
pensamento e o sensível. Implica educar um sentir comum, no melhor modo 
de denominar sentimentos partilhados ou sensações. A sociabilidade 
estética é ambígua, mantendo juntos os contrários e até os opostos. 
(ORMEZZANO, 2009, p.38) 

         
                                     Imagem 3 - Imagem e emoção- Pintura sobre papel 

 
 Lidia de Jesus - Acervo pessoal 

                                    

Existir é uma forma de arte e a arte é indispensável à existência, à 

sobrevivência. A vida flui de tudo. Da paisagem, do mundo a nossa volta, em todo o 

entorno e tudo se modifica a cada instante. Apesar da tecnologia, do domínio digital, 

cada vez mais é necessário o contato do sensível, das emoções, enfim, da vida. 

O que compromete o olhar? O que então, compromete o olhar sensível? 

Muitas vezes, o cisco que impede esse olhar sensível do homem é a cultura, 

a tecnologia em detrimento da essência do homem, da essência do seu olhar, de 

vivências corporais ancestrais. O que se discute é que a possibilidade para retornar 
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a esse saber sensível, a essa estesia, sair desse torpor, anestesiados pelas 

dificuldades da vida, do ser com um todo. 

É necessário observar o que se tem ao redor. É preciso ter uma vida 

participativa, sensível ao mundo. A arte é usada como instrumento de sensibilização. 

Os artistas e o poder constituído, em todos os tempos, usaram a arte para 

sensibilizar o homem, de acordo com os vários interesses em questão. 

Ser sensível é uma capacidade essencialmente humana, uma percepção 

através do corpo, da pele, do olhar. O que é sensível é o que pode ser percebido 

pelos sentidos e não pelo intelecto, pela razão. Pode-se supor, então, que pessoas 

muito racionais têm pouca sensibilidade ou que as pessoas sensíveis não são 

intelectualizadas? 

De raiz grega, aisthesis significa que a primeira capacidade do ser humano é 

o sentir a si próprio e tudo ao seu redor. Segundo Hans R, Jans (apud Duarte, 2000, 

p.17), é preciso “vibrar em comum, sentir em uníssono, experimentar coletivamente.” 

Esse vibrar, leva ao refinamento pessoal e também ao refinamento dos próprios 

sentidos e, consequentemente, reverbera para o mundo. 

Enfaticamente, tem-se a dicotomia saber como intelecto, e o saber sensível. 

Esse último é naturalmente incorporado ao homem e, infelizmente esse saber, está 

sendo sufocado pela valorização da ciência, da modernidade, da racionalidade, 

fazendo com que a nossa civilização perca os sabores essenciais da vida. Segundo 

Gilberto de Mello Kujasuski, (apud Duarte, p.17) a razão pura não foi feita para 

entender a vida, faz-se necessário algo mais: a contribuição daqueles saberes 

ampliados, oriundos de nossa sensibilidade maior.  

A modernidade valoriza a quantidade e não a qualidade, a cultura e não o 

saber sensível. A visão cartesiana faz-se presente, colocando a mente separada do 

corpo e esse é o conceito de objetividade científica. O corpo é um instrumento de 

aferição de tudo o que conhecemos, e de tudo o que nossa mente conhece. Esse 

corpo afere todas as nossas vivências e as nossas emoções, como por descargas 

elétricas. Daí estar-se originalmente dominado pela estesia e pela estética tendo as 

duas a mesma origem grega, sendo que  através da arte  o indivíduo chega mais 

perto do sensível, fazendo-o aproximar-se mais, do mundo e de si mesmo, como já 

foi dito anteriormente. 

Educando, assim, o olhar pelo contato com a arte, vai sendo gradativamente 

sensibilizado e transformado, passando a perceber a natureza, tirando o ser de um 
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estado anestésico, opressor, libertando-o, possibilitando que a razão e a cultura 

sejam assimiladas. 

 

1.2  ARTE – SENSIBILIDADE SIMBÓLICA 

 

 
Pintura sobre papel - imagem 4 – Corpo em movimento 

 
Lidia de Jesus – Acervo pessoal 

 

A consciência é ampliada pela arte. Devemos buscar o equilíbrio entre o 

conhecimento e a sabedoria, entre compreender racionalmente e o saber com o 

corpo. Esse corpo sensível, com uma história ancestral, de culturas que, guiadas 

pelo movimento do sol e da lua, com seus rituais, suas celebrações, sua oralidade, 

suas histórias, ao passar a cultura destes povos através dos tempos, vai perdendo a 

sua identidade e seu poder natural. 

A ciência e o intelecto vêm tentando sufocar os sentidos e emoções. 

Consideram a razão como se fosse a única via de acesso a um caminho de plena 

satisfação do ser humano. Com esta dicotomia transformam aquilo que é uno em 

compartimentos estanques. 

Devemos ativar a sensibilidade a fim de construir indivíduos mais plenos. Não 

se pode prescindir da arte, pois é um instrumento que atua efetivamente no ser 

humano. 
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1.3 ARTETERAPIA E PROCESSO TERAPÊUTICO 

 

 

 Segundo Philippini (2008), a arteterapia surge como trabalho 

terapêutico há cerca de 50 anos, nos Estados Unidos, com Florence Cane, 

Margareth Naumburg e Edith Kramer, na Inglaterra com Adrian Hill e no Brasil com 

Ulisses Pernambucano e Nise da Silveira. 

  A utilização da arte como prática terapêutica também é encontrada na 

Grécia antiga (séc. V antes de Cristo) em Epidauro, um centro de cura dedicado a 

Asclépio. Neste local, os doentes eram tratados assistindo representações artísticas 

teatrais e de dança, e, à noite, recolhiam-se para a prática da “Incubação” onde 

acreditavam que, ao dormir, recebiam da divindade, em sonhos, indicações da 

causa e possíveis soluções para a doença. Caminhando ainda mais no tempo, 

retroagindo 35.000 anos, a arte se faz presente nas pinturas encontradas nas 

cavernas, registrando as aventuras dos homens, na caça, suas histórias, seus 

medos, suas imagens internas. 

Segundo a mesma autora, no Brasil, após os chamados “Anos de Chumbo”, 

de l964 a 1985, houve a fase de desenvolvimento das chamadas terapias 

expressivas e nesse momento, começou também a surgir a arteterapia, primeiro nos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo e mais tarde se estendendo também a outros 

estados brasileiros. 

A arteterapia tem como base a arte como instrumento do processo 

terapêutico. Essa abordagem terapêutica poderá ter como base a psicologia 

analítica de Carl Jung, que a partir de sua rica convivência discípular com Freud, 

empreendeu uma profunda viagem pelo, e para o interior da alma humana, e 

mergulhou no desconhecido e misterioso mar do inconsciente. “Para Jung, o estudo 

da alma tornou-se uma questão de grande relevância histórica, visto que, como ele 

certa vez disse, o mundo inteiro está pendente de um fio, e esse fio é a psique 

humana.” (STEIN, 2006, p.12). 

O séc. XIX nos trouxe os pioneiros dessa grande viagem nesse obscuro mar 

do inconsciente, e Freud e Jung  considerados como desbravadores dessa terra do 

“sem fim”, perscrutadores da alma humana. 
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Jung é considerado, segundo Stein (2006,p.12), “explorador e cartógrafo 

desse continente, até então inexplorado” ou mar nunca antes navegado. 

Nascido em 1875, concluiu seu curso de medicina em 1900 e fez 

especialização em psiquiatria. Aí começou o contato com Freud e, a partir do 

aprendizado com seu mestre, e posteriores divergências teóricas, começou a criar a 

chamada psicologia analítica. 

Termos como inconsciente individual, inconsciente coletivo, anima, animus, 

sombra, complexos, arquétipos e símbolos, dentre outras nomenclaturas, surgem 

desse universo junguiano, traçando um verdadeiro mapa da alma humana. 

Em dado momento de sua pesquisa, Jung começou a questionar se tudo 

aquilo era ciência ou arte porque, para entender os sonhos que o perturbavam, 

passou também a fazer interpretações de imagens, que surgiam em outras 

produções de arte, como pinturas.    

Segundo Murray Stein (2006), Jung ouviu uma voz interior lhe dizendo que 

aquilo era arte e, depois de alguns questionamentos, decidiu dar o nome de anima, 

o lado feminino que complementava a psique masculina, efetivando assim o 

conceito de anima e animus.  

É desse desejo de completude, e até mesmo da incompletude, inerente do 

ser humano, que buscamos a individuação e movimentamo-nos em direção à tão 

desejada totalidade. 

Então, “O processo criador, na medida em que o podemos acompanhar, 

consiste numa ativação inconsciente do arquétipo, no seu desenvolvimento e sua 

tomada de forma até a realização da grande obra” (JUNG apud SILVEIRA, 2008, 

p.147).  

O homem precisa encontrar-se e a arte, através do processo arteterapêutico, 

permite esse redescobrir do si mesmo. A produção de imagens é o documentário 

psíquico, profundo e abrangente obtido pelo exercício criativo e “é necessário estar 

fecundando a utopia de que teremos um mundo em que as pessoas sintam-se 

livres.” (PHILIPPINI, 2008, p.18). 

Foi a partir dessa mesma premissa, e de um pensamento utópico, que a Drª 

Nise da Silveira, médica psiquiatra, introduz no tratamento de doentes mentais, a 

arte por recusar o uso dos métodos vigentes, como o choque elétrico, medicações 

que deixavam os indivíduos fora do mundo e mantidos presos até mesmo por 

grades, isolados do mundo e de si mesmos. 
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Em 1946, organizou o Serviço de Terapêutica Ocupacional, no Engenho de 

Dentro, com atividades criativas de arte tais como pintura, marcenaria, escultura, 

modelagem e outras atividades, tendo maior destaque a pintura e a modelagem, que 

são mobilizadoras na produção de imagens. Por necessidade, também treinou 

monitores para o atendimento aos pacientes e concluiu que: 

 

 “Os sintomas encontraram oportunidades para exprimir livremente, o 
tumulto emocional tomou forma, despotencializando-se. Ao mesmo tempo 
ocorria o fortalecimento do ego e aumentava o relacionamento social de 
acordo com as possibilidades adaptativas”. (SILVEIRA, l992, p.16) 
 
 

Foram constatados, então, os primeiros resultados dessa fruição do universo 

interno para a consciência. Como dissemos anteriormente, uma cartografia, um 

mapa começava mostrar um caminho para o inconsciente, buscando o equilíbrio, o 

autoconhecimento e, consequente, a qualidade de vida. 

 

O atelier de pintura me fez compreender que a principal função da terapia 
ocupacional seria criar oportunidade para que as imagens do inconsciente e 
seus concomitantes motores encontrassem formas de expressão. Numa 
segunda etapa viriam as preocupações com a ressocialização. (Idem, 1981, 
p.14) 

 
 As atividades despotencializavam as questões emocionais tumultuadas de 

cada indivíduo. Uma grande profusão de imagens arquetípicas e significações 

simbólicas relacionavam-se a temas míticos. Por liberação de um intenso fluxo 

criativo acionado naqueles indivíduos, uma numerosa produção provocou a criação 

de um espaço para depositar essas imagens. Organizou-se então, um museu em 20 

de maio de 1952, chamado de Museu de Imagens do Inconsciente em uma pequena 

e modesta seção de terapia ocupacional. 

Em 1954, Drª Nise escreve para Jung e pede informações sobre mandalas e 

encaminha junto um álbum de trabalhos dos pacientes. 

Jung surpreendeu-se com as imagens e com sua “regularidade rara na 

produção de esquizofrênicos, o que demonstra forte tendência do inconsciente para 

formar uma compensação à situação de caos do consciente” (Ibdem, 1981, p.52). 

Drª Nise afirma que “Por meio desse método que congrega imagem e ação, 

Jung descobriu o desdobramento de um processo inconsciente, o da individuação, 

que é o próprio eixo de sua psicologia.” (Ibdem, p.102). 
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O uso das mãos, quando todas as possibilidades de comunicação já se 

esgotaram, ou estão cortadas nesse momento, é uma alternativa muito relevante. A 

partir da produção plástica, a via imagética abre um fluxo de ir e vir nas questões 

individuais e, faz com que o autoconhecimento e a individuação sejam dinamizados. 

 

                        
A linguagem plástica é uma forma de expressão. Eu não chamo de arte, 
nem de longe tal pretensão... Não sou eu quem decide se é arte ou não. A 
função do trabalho não é artística, é expressiva. Atividade expressiva das 
emoções, dos conteúdos internos... Não gostava do nome terapia 
ocupacional do nome T.O., foi um cliente na Casa das Palmeiras, que na 
oficina de trabalhos manuais com novelos disse: Como é gostoso 
amassar... trabalhar com tecidos é a emoção de lidar... Preferi adotar, dali 
em diante o nome Emoção de Lidar. (SILVEIRA apud FERREIRA, 2008, 
p.8). 

 

 
Imagem 5 - Aquarela Emoção de menina 

               

 
Lídia Jesus – Acervo pessoal 

 

1.4 ARTERAPIA- EMOÇÃO DE LIDAR 

 

 

       A Fábula do Cuidado, recontada por Gaius Julius Hyginus, que viveu por volta 

de 50 A.C.: 
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Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve 
uma ideia inspirada. Tomou um pouco de barro e começou a dar-lhe forma. 
Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. 
Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom 
grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia 
moldado Júpiter o proibiu. 
Exigiu que fosse imposto o seu nome. 
Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis 
também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material 
do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. 
De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este 
tomou a seguinte decisão que pareceu justa: Você, Júpiter, deu-lhe o 
espírito; receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte dessa 
criatura. 
Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu 
corpo quando essa criatura morrer. 
Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará 
sob seus cuidados enquanto ela viver. 
E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido 
eu: esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa 
terra fértil. (DINIZ apud BOFF, 2011, p.46). 

 
 

Essa fábula pode ser considerada como uma metáfora para falar do cuidador, 

do facilitador, do arteterapeuta. Essa arte de lidar com sensibilidade o que indivíduo 

tem de mais particular. Suas dores, suas vivências, sua procura por individuação. 

Cuidado e atenção, sensibilidade e escuta. 

Nesse processo terapêutico, que utiliza a arte como método de estimulação 

de produção de imagem, através das expressões plásticas como modelagem, 

colagem, pintura, escultura, construção a partir de materiais de rejeitos e outras 

possibilidades, de acordo com a criatividade do facilitador e do cliente, nesse 

caminho em direção ao self. 

 Segundo Ostrower (1998), as formas se dirigem aos sentimentos e aos 

valores mais íntimos das pessoas. Para criar é preciso dar-se de corpo e alma e 

entregar-se à matéria em questão, inteirar-se da possível forma (matéria). Para isso 

há de se ter sensibilidade.  

Em arteterapia, é necessário proporcionar uma ambiência adequada, e 

estimular a produção de texturas, linhas, cores, formas e volumes, sem preocupação 

estética, somente assim essas produções podem ser vistas como expressivas, quer 

dizer, que expressam emoções que foram vividas ou reprimidas na psique do 

indivíduo. 

Segundo Philippini, através do corpo, da via da consciência corporal dos 

exercícios, como relaxamento, danças, movimento, fazendo com que o cliente vá 

liberando as tensões, desbloqueando as amarras e censuras que contém esse 



27 

 

indivíduo e facilitando que o mesmo tome conhecimento de questões internas dando 

assim, acesso “mais livre às camadas inconscientes.” (l998, p.5). 

Para propiciar esse derramar criativo para um diálogo interior, é necessário 

que as primeiras experimentações sejam descomplicadas a fim de que caiam as 

defesas, que bloqueiam todo o processo terapêutico. 

 

Destas primeiras experimentações e configurações plásticas emergirão 
dados mais pregnantes, que para serem melhor compreendidos deverão 
gradativamente ser amplificados pelas estratégias de transposição de 
modalidades expressivas. Estas providências permitem que um símbolo 
possa ser explorado e elaborado com múltiplos materiais e possibilidades 
plásticas. (PHILIPPINI, l998, p.6).  

 

Através da ativação do fluxo criativo, do desbloqueio, inclusive corporal, e 

posterior produção expressiva ou plástica, é feita uma leitura da imagem produzida. 

Não se pode de forma alguma deixar de levar em conta toda a biografia do cliente, 

sua ancestralidade, fazendo um rastreamento cultural dos símbolos encontrados nas 

imagens (mitos, religiosidade, símbolos alquímicos, suas histórias, suas músicas, 

suas memórias) identificando, assim, o inconsciente individual e coletivo. Esses 

dados poderão se apresentar de forma clara, ou subtendida, e serão compreendidos 

progressivamente, numa relação harmônica como vínculo cliente e terapeuta.                                                                                   

A fábula descrita anteriormente vem carregada de simbolismos. Fala da 

travessia de um rio que pode ser considerado como sendo a vida. Pelo espírito 

criativo pousado em Cuidado, o Criador deu forma, potencializando a imagem, a 

expressão. Júpiter (Zeus) soprou o espírito de vida e logo a Terra quis também 

nomear a forma. Então de comum acordo pediram a Saturno (Cronos), o tempo, que 

funcionasse como árbitro que tomou a mais justa decisão. Quando da morte da 

criatura Júpiter, (Deus), receberá o seu espírito; a Terra, o seu corpo e, Cuidado, 

que moldou a criatura, cuidará dela enquanto a mesma viver. E o seu nome será 

Homem porque é feito de húmus, da terra. 

 

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em 
qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas 
coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos 
relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato 
criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta por sua 
vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar. (OSTROWER, 2009, 
p.9) 
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A arteterapia é totalmente pautada na criatividade do ser. O ato de dar forma 

às imagens internas, através das várias modalidades criativas, traz à consciência 

questões até então escondidas, traçando um mapa a caminho do autoconhecimento. 

 Estimulando a sensibilidade, a partir de todos os aspectos sensoriais do ser 

humano, os quais vêm sendo sufocados pelo mundo moderno, pela industrialização, 

pelo tempo apressado, pelos traumas e pelo desconhecimento de si mesmo. 

A Arteterapia vem para estimular o retorno desses seres sensíveis, indivíduos 

que eram guiados pelas forças da natureza, estimulando enfim, a sensibilidade dos 

sentidos. 

A psique e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e 
estações de atividade e de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de 
se manter distante, de procura e de se manter distante, de procura e de 
descanso, de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto 
da alma. Enquanto somos crianças e meninas, a natureza instintiva percebe 
todas essas fases e ciclos. Ela paira perto de nós, e nós estamos 
conscientes e ativas em períodos diversos, segundo a nossa decisão. 
(ESTÉS, 1994, p.322) 

 

É nesse momento, e a partir dessa estimulação, que tem início a caminhada, 

com a finalidade de pesquisar e conhecer sobre conceitos que se tem do gênero 

feminino, na nossa contemporaneidade e, discutir sobre as questões reais que os 

envolvem. Rever o universo feminino, buscando na arteterapia, leva-lo a “voltar ao 

canto da alma”, com qualidade de vida e bem estar, levando-se em conta a 

importância desse gênero na formação estrutural da nossa sociedade.   
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CAPÍTULO II 

 

O FEMININO 

 

 

 

Imagem 6 - Escultura em bronze -Moema    

Rodolpho Bernardelli - Acervo MNBA 
 

 
 
 

O assunto mulher tem sido estudado desde os tempos mais antigos. A mulher 
tem buscado e até mesmo se rebelado contra os estereótipos ligados à visão que se 
tem tido do feminino. Mas isso não impediu que inconsciente ou conscientemente 
ainda carregasse essas características. Quando uma mulher perde o que lhe é 
essencial, natural, é porque se adaptou ao que os outros esperavam dela. Adaptou-
se às exigências da sociedade, dessa mesma sociedade que lhe interdita. 

O movimento feminista vem para quebrar esse paradigma de interdição. Lutar 
pelo direito de se movimentar e levantar, dando fim a um tempo de violência e 
subtração de direitos civis, pessoais e coletivos. 

Mulheres se levantaram e ainda se levantam nos nossos dias, em busca do 
que, através dos tempos, foi sendo tirado do gênero feminino, e em um processo de 
conquista de identidade e cidadania, numa trajetória dita impossível pela sociedade 
patriarcal e machista, com o objetivo contínuo de construção desse gênero 
silenciado. 
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Elas reivindicavam um lugar na sua sociedade, essencialmente qualquer 
lugar que desejassem, pois não queriam esperar, implorar nem precisar 
adular para que alguém – a família ou a cultura – lhes concedesse esse 
lugar. Elas traçaram um círculo. Entravam nele. E diziam: “Estou aqui. Se 
vocês quiserem proximidade, fiquem perto de mim. Se não. Afastem-se, 
porque nós vamos avançar. (ESTÉS, 2007, p.69) 
 

 
                                    

2.1 TRAJETÓRIA DE MULHER IMPOSSÍVEL – QUASE SILENCIADA 

 

Rose Marie Muraro é essa mulher, que pelo diagnóstico de uma deficiência 

visual considerável, não teria muitas possibilidades de realização pessoal. Uma 

mulher de impossível realização que pode ver e entender do gênero feminino, vindo 

a fazer parte da iconografia do feminismo do Brasil e do mundo, representando 

assim, um grupo de mulheres que se negam a serem silenciadas e que lutaram por 

uma sociedade mais justa e igualitária. “Aos cinco anos fui a um médico que disse: 

‘Essa menina só pode aprender as primeiras letras, e depois tem que voltar para 

casa’. Fiquei danada! Fui à escola e em uma semana conseguia ler os livros de 

Monteiro Lobato.” (MURARO, 1999, p.4). 

Segundo Muraro, o feminismo começa com Simone de Beauvoir, ao escrever 

o livro O Segundo sexo. No entanto, o movimento feminista, propriamente dito, 

começa no século XIX com as sufragistas, em 1848, em Seneca Falls. No momento 

em que Marx deflagra o Manifesto Comunista, querendo transformações na 

sociedade, que dizia “Homens do mundo inteiro, uni-vos”, o manifesto das mulheres 

dizia: “Mulheres de todo o mundo, uni-vos”. Ambos os manifestos falam de 

opressores e oprimidos. Marx questiona a luta das classes trabalhadoras, as 

diferenças sociais, e o movimento feminista, o libertar dos grilhões do patriarcado. 

As mulheres queriam ter voz, sair do castelo projetado pelos homens, da caverna 

escura, das sombras da ignorância aprendendo a ler, ganhando pelo trabalho feito, 

tomar posse de uma cidadania há muito negada. Ambos os manifestos geraram 

movimentos, que foram até 1920, e aí então, conseguiram os seus primeiros 

resultados. 

Nas palavras de Muraro, o manifesto masculino, como sempre, consegue ter 

voz e fazer barulho, ganhar importância. Ao passo que o movimento feminino, 

caminhou silenciosamente em todos os países. As mulheres foram e são chamadas, 
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até hoje, em alguns momentos, de mal amadas ,lésbicas, vespas com guarda chuva, 

bigodudas, prostitutas, histéricas e outros adjetivos mais. 

A voz pelo voto primeiro foi em 1920, nos Estados Unidos e na Inglaterra. No 

Brasil foi em 1934. As mulheres passaram então a votar independente do comando 

do marido. Em 1940, Simone de Beauvoir publica o livro O segundo sexo, dizendo 

que as mulheres eram operárias do homem e fala, pela primeira vez, sobre as 

possiblidades de “construção do feminino”. 

  

2.2  CONSTRUÇÃO DO FEMININO 

 

                                        Imagem 7- Lágrimas de Eva – Óleo sobre tela 
 

 

                                                Hilário Silva Neto - Acervo Pessoal 

 

Impossível reduzir o espírito do tempo a uma apologia da dor e da 
impotência. A que visam as mulheres ofendidas senão a recuperar seu 
orgulho, seu respeito e sua autoestima? O autorretrato como vítima é 
menos sustentado por uma vontade de impotência do que por uma vontade 
de reafirmação e de regeneração de si. Recriar uma consciência de si, 
combater a autodepreciação, reconquistar a autoconfiança, o amor próprio e 
a autoestima, restabelecer um sentido positivo de sua identidade: qualquer 
que seja a força do referencial de gênero, o dispositivo vitimal se inscreve 
ainda na órbita das aspirações individualistas, da autoajuda, das tecnologias 
de produção e da reconquista de si. (LIPOVETSKY, 2000, p.78) 

 



32 

 

A mulher tem a capacidade de gerar a vida, apesar de serem desprezadas, 

tidas como seres inferiores, em tempos idos e ainda nos dias de hoje. São vistas 

como detentoras de poderes ocultos, selvagens, místicos, como os não entendidos 

sextos sentidos, que escapam à razão e à lógica masculina. O homem, então, temia 

esse desconhecido, que também foi associado à referências como diabólicas, 

perigosas e más. Chamadas também de mexeriqueiras, dadas a conversas fúteis e 

sem interesse. Às mulheres, foram dadas funções tidas como inferiores, sem valor 

digno de constar em relatos históricos, o que veremos mais adiante.  

”O feminino se constrói [...] na conjunção dos desejos de controle do 

individual e dos desejos de entrega emocional interpretado como estrada real rumo 

a uma vida rica e plena” (LIPOVETSKY, 2000, p.32). O autor fala de três fases da 

mulher: A primeira mulher ou a mulher depreciada é a que surge na primeira metade 

da Idade Média, tendo como única função a maternidade. Sendo considerada 

depositária e nutriz é valorizada somente pela manutenção e perpetuação da 

espécie. Continua como ser inferior, com a sublimação desse feminino por parte dos 

homens, como cuidadora da família, encastelada dentro do lar. Uma rainha sem 

mãos, nas mãos dos homens, sem poder, reconhecida como mãe, amante, porém 

calada. Tolhida pelo poder financeiro ou intelectual, sem vontade própria ou 

liberdade.  

Esses conceitos misturam-se com a segunda mulher que, apesar do 

reconhecimento, deveriam ser obedientes, sob o domínio do gênero masculino. 

Limitadas nas suas vontades, aspirações ou iniciativas, já não correspondiam ao 

esperado. E segue ressaltando que: 

 

Às mulheres, a sombra e o esquecimento concedidos aos sujeitos 
inferiores. Segundo o mote atribuído a Péricles, a melhor mulher é aquela 
de quem menos se fala. Será assim durante a maior parte da história da 
humanidade. Quando os homens se exprimem a respeito das mulheres, é 
no mais das vezes para estigmatizar seus vícios: de Aristófanes a Sêneca, 
de Plauto aos pregadores cristãos, domina uma tradição de diatribes e de 
sátiras contra a mulher, apresentada como um ser enganador e licencioso, 
inconstante e ignorante, invejoso e perigoso. Mulher, mal necessário 
confinado nas atividades sem brilho [...]: isso desenha o modelo da primeira 
mulher. (ibdem, p.2). 
 

Esse modelo permanece por muito tempo na história: perdurou, em nossa 

sociedade, até o período que o autor chama de aurora, o século XIX. 

Estranhamente, na segunda Idade Média, um código de conceito cortês traz o culto 

à mulher e à suas perfeições.  
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Imagem 8 – Estudo de mulher 1884- Óleo sobre tela

 
Rodolfo Amoedo- Acervo MNBA  

 

Nos séculos XV e XVI, a Bela é levada ao pináculo; do século XVI ao XVIII, 
multiplicam-se os discursos de partidários das mulheres, [...] no século XVIII 
e, sobretudo no XIX, sacraliza-se a esposa, mãe e a educadora. Enaltecida, 
louvada, tida como o belo sexo, mãe sublime, musa inspiradora, a mulher é 
cantada como o raio de luz que engrandece o homem, que ilumina e 
aquece o universo apagado. (ibdem, p.235).  

 

Todo esse endeusamento não deu voz e autonomia ao chamado segundo 

sexo, que continuou objeto do homem, com as decisões importantes, públicas ou 

privadas, devendo obediência ao seu senhor, tendo o poder no nível do imaginário, 

dos discursos e da vida doméstica, estando ainda, na sombra e no desprezo, com a 

função contínua e precípua de enaltecer o homem. 

 

O eterno feminino arrebata-nos para alto, escreve Goethe, de formar os 
rapazes, de civilizar os comportamentos, de exercer uma influência oculta 
sobre os grandes acontecimentos deste mundo. Difunde-se, a partir do 
século XVIII, a ideia de que a força do sexo fraco é imensa [...] detentora do 
domínio sobre os filhos [...] e seu império sobre os homens. (ibdem, p.235) 

 

Entende-se, então, pelo reconhecimento do poder feminino, o temor e a 

necessidade em manter a mulher sob controle, diminuindo-a, mantendo-a no 

recôndito sagrado do lar, nas tarefas domésticas, para que assim, enaltecidas, 

mantidas economicamente, sintam-se valorizadas e não percebendo a mensagem 

subliminar, permaneçam sem voz, silenciadas, fato que sacudiu e mobilizou o 

movimento feminista. 
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Indeterminada, terceira mulher, mulher autônoma, um modelo que comanda o 

seu destino? Liberação do controle masculino tão tradicional, diferente da mulher 

diabolizada e desprezada do primeiro modelo, adulada e idealizada, no segundo, 

mas subordinada ao homem, tendo como parâmetro o homem e seus ideais, sendo 

somente um mero reflexo do masculino. 

É essa característica que começa a ser modificada, nessa terceira mulher. A 

partir desse momento, e como consequência de um momento histórico, a mulher 

começou a ter acesso a todas as esferas da vida pública e privada, individual e 

social, a liberdade sexual e o controle da natalidade, o direito ao voto, a legitimidade 

dos estudos e da vontade própria, tudo isso dando origem à mulher que se tem hoje: 

A terceira mulher. 

 

Se for verdade que as mulheres não têm as rédeas do poder político e 
econômico, não há dúvida de que ganharam o poder de governar a si 
próprias sem caminho social pré ordenado. Aos antigos poderes mágicos, 
misteriosos, maléficos atribuídos às mulheres sucedeu o poder de se auto 
inventar, de projetar e construir um futuro indeterminado. Tanto a primeira 
como a segunda mulher estava sujeitas ao homem: a terceira mulher é 
sujeita a si mesma. A segunda mulher era criação ideal dos homens, a 
terceira mulher é uma autocriação feminina. (Lipovetsky,2000, p.237) 

 

Segundo o autor, uma mulher indeterminada, indefinida. Será que, por ser do 

gênero masculino, ele não consiga definição? 

Seja no cuidado aos filhos, no controle da atividade familiar, no jogo da 

sedução, da conquista sexual, no acesso aos cargos públicos, nas posições de 

liderança, ainda há necessidade ou exigência de si mesma ou da sociedade de 

marcar a diferença que se traduz na real importância de poder, do gênero feminino. 

Apesar dos modelos sociais antigos terem sofrido modificações no conceito 

atual, as mulheres agora precisam conciliar o papel convencional com os novos 

papéis, acumulando-os e sendo sobrecarregadas, como um preço a pagar pelas 

mudanças alcançadas. 

Na verdade, pouca coisa mudou, conquistas foram efetivadas, e na superfície, 

as diferenças entre os gêneros, parecem pouco evidentes, mas as desigualdades, 

as posições sociais, o domínio masculino se mantém. 

Afinal, o que mudou? Existe uma indeterminação, uma indefinição no ar. Se 

houve mudança, porque os silêncios? 
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Com a nova condição, permanece a dicotomia masculino/feminino, seres 

dispersos, longe de alcançarem a unidade individuada, partes longe do todo. 

 

No próprio coração da hipermodernidade, reorganiza-se a diferença das 
posições de gênero. É apenas quando se esvaziam de sentido existencial e 
se chocam de frente com princípios de soberania individual que os códigos 
ancestrais do feminismo se eclipsam. Em outras situações, as funções e 
papéis antigos se perpetuam, combinando-se de maneira inédita com 
papéis modernos (Lipovetsky, 2000, p.14). 

 

 Essa mulher, mãe, amiga, confidente, amante, hoje se enquadra no termo, 

usado por Lipovetsk, de “hiper”, por essa multiplicidade de papéis, todavia ainda 

silenciada. Como então identificarmos, percebermos e de alguma forma, podermos 

minorar esse silêncio? 

 

2.3 OS SILÊNCIOS 

 

 No início era o Verbo, mas o Verbo era Deus, e Homem. O silêncio é o 
comum das mulheres. Ele convém à sua posição secundária e subordinada. 
Ele cai bem em seus rostos, levemente sorridentes, não deformados pela 
impertinência barulhenta e viril. Bocas fechadas, lábios cerrados, pálpebras 
baixas, as mulheres só podem chorar, segundo Michelet [...] O silêncio é um 
mandamento reiterado através dos séculos pelas religiões, pelos sistemas 
políticos e pelos manuais de comportamento. [...]. ”Seja bela e cale a boca” 
(PERROT, 2005, p.9). 

 

Imagem 9- Vozes silenciadas 

                        

 
Virgínia Woolf - Reprodução http://www.google.com.br 
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              Falar sobre o silêncio, o desconhecido, os silêncios da história é falar sobre 

o feminino. Uma elegia de Michelle Perrot, considerada uma das maiores 

historiadoras de nosso tempo, vem colocar um foco de luz sobre as sombras que 

encobrem a história das mulheres. O seu texto nos dá uma visão dinâmica da 

ausência de registros, aquilo que a sociedad2e deixou de fazer, como se não tivesse 

convidado essas mulheres para o grande baile da vida.  

            A elegia de Perrot carrega o significado de uma poesia de tom terno e triste, 

um canto dos acontecimentos infelizes da própria autora e da sociedade, uma 

procura dos espaços vazios, memórias perdidas, mulheres que, por muito tempo, 

eram destinadas à obscuridade da reprodução, da maternidade, dos ditames de uma 

sociedade controlada pelo gênero masculino. 

 

É raro conciliar um projeto que seja simultaneamente individual, intelectual e 
político, (no sentido mais forte e cidadão do termo). A história das mulheres 
o permitia. Da minha parte, foi assim que vivi e particularmente durante 
esse último trabalho. Tive o sentimento de encontrar as mulheres que por 
muito tempo eu evitava. Encontrar a sua amizade, sua alegria, suas 
angústias, sua procura sem sentido. O sentido de melhor compreender 
aquelas mulheres que me haviam precedido, entre as quais minha mãe, e 
com isso, encontrar a mim mesma... (PERROT, 2005, p.25). 

 
 A mulher, durante um longo período da história, esteve fora do foco dos 

acontecimentos. Relegada a função da procriação e de todos os seus 

prolongamentos, ficou enclausurada pela sociedade, como um todo. Não tinha 

direito ao saber, à escrita, ficando escondida dentro das casas, calada as suas 

vozes, o seu corpo, as expressões, as ideias. Sofreram violência e ainda continuam 

sofrendo: No nosso tempo, o feminino teve a necessidade da Lei Maria da Penha², 

que conta uma dura história de violência. 

 Foi permitido, a algumas mulheres, o direito de se expressarem através da 

escrita, com seus livros de receitas, manuais de educação e, leitura de livros, os 

permitidos, romanceados, recreativos ou morais, tendo dessa forma a possibilidade 

de fuga do isolamento a que eram submetidas, indo rumo ao inconsciente, com seus 

sonhos, fora da vida real, no imaginário. 

                                                           
2
  A Lei 11340/06  foi criada com o intuito de combater todos os tipos de violência contra a mulher. Maria da 

Penha foi responsável por esta lei após ter sido espancada brutalmente pelo marido por seis anos, ficando 
paraplégica.  
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“Todavia sua postura normal é a escuta, a espera, o guardar as palavras no 

fundo de si mesmas. Aceitar, conformar-se, obedecer, submeter-se e silenciar” 

(ibdem, p.10), não tendo direito ao saber, à escrita, ficando escondidas dentro das 

casas, trancadas dentro de si mesmas, emudecidas. 

Delas foi tirada até a possibilidade de raciocínio, de comunicação e perderam 

a ação, a mobilidade corporal e até mesmo a própria identidade (não sabem quem 

são), tornaram-se corpos silenciosos. 

 

Pois o silêncio era ao mesmo tempo disciplina do mundo, das famílias e dos 
corpos, regra política, social e familiar- as paredes das casas abafam os 
gritos das mulheres e das crianças agredidas -,e pessoal. Uma mulher 
conveniente não se queixa [...] O pudor é a sua virtude, o silêncio, sua 
honra, a ponto de se tornar uma segunda natureza. (idem, 2005, p.10) 

 

A citação acima corrobora e desvela um modelo de mulher que foi instituído 

pela sociedade patriarcal e masculina. Um modelo de mulher fechada em um 

mutismo profundo, ocorrendo, então, um atrofiamento de ideias, destruição do 

pensamento. 

Perrot, na sua busca por informações, percebe a falta de relatos sobre a 

mulher. A história documental quase inexiste, talvez pela pouca aparição em 

espaços públicos, pelas anotações serem feitas por homens e o feminino ser 

considerado pouco interessante como assunto. Essa falta de informações ,segundo 

a autora, contrasta com a abundância dos discursos e proliferação de imagens de 

mulheres. 

Estão fora dos relatos históricos, mas estão no imaginário masculino, 

distanciadas da realidade. Não são descritas ou contadas. 

Contar a história das mulheres através dos tempos é como percorrer 

corredores desse feminino, construído pelo gênero masculino, com a visão 

preconcebida por uma cultura contaminada, não igualitária, impossibilitando analisar, 

sem saber como essa mulher se sentia, como se via e como eram os seus costumes 

no dia a dia. 

Perrot cita o pensamento de Proudhon, filósofo e sociólogo francês do século 

XIX. 

Proudhon adere ao discurso médico sobre a inferioridade física do sexo 
frágil, retomando a sintomatologia dessa fraqueza: tamanho, peso, 
menstruações, caixa craniana [...] As funções da mulher inscrevem-se em 
sua conformação: uma vagina para receber, um ventre para carregar, seios 
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para amamentar - como os pedaços de melões – marcam seu destino, feito 
pelo homem e pelo filho. Nenhum lugar além do lar. (idem, 2005, p.173) 

 

 

                 Imagem 10– Óleo sobre tela- Natureza mulher 

 

                                             Victor Alberto - Acervo pessoal 

 

Muitas das descrições e conceitos encontrados nessas pesquisas podem 

chocar. No entanto, ainda estão presentes nos nossos dias. 

 Figura mitificada construída a partir de imagens de vasos gregos, imagens 

medievais ou em afrescos. Com essa imagem, tomam os elementos da natureza e 

fantasiam, comparando a mulher ao elemento fogo, como devastadora das rotinas 

familiares e da ordem burguesa, diabólica, calcinadora das energias viris, íntima das 

ervas e poções mágicas, histéricas e totalmente chegadas às bruxarias dentre 

outras designações.  

        Como ideia contrária a mulher pode ser vista também como água, como objeto, 

fonte de frescor para o guerreiro, que precisa refazer-se depois da luta, inspiração 

para o poeta, um rio rodeado de sombras e tranquilidade, esperando, onde podiam 

se banhar, águas de descanso, sonho e musa dos pintores impressionistas. 

 E também como a mulher terra, que fecundada cria e desenvolve as 

civilizações que, nutrindo, alimenta; um corpo que se deixa apalpar, penetrar e 

semear. 

  Essa cultura coloca o feminino como parte integrante da natureza, ou sendo a 

natureza materializada em forma de mulher: A Grande Mãe, a mulher selvagem. 
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 Contar a história das mulheres e do seu silêncio é percorrer corredores, ou 

podemos até dizer, labirintos de representações desse feminino, como vimos 

anteriormente, fantasiados e ou construídos pelo gênero masculino e na sociedade. 

Com um código sofisticado, pelos versos, pelas cartas, pelas mensagens 

encaminhadas, pelos sentimentos escondidos e descritos e permitidos pelo 

masculino, esse feminino tentou conquistar a sua liberdade de expressão, soltar-se 

dos espartilhos sociais e encontrar-se consigo mesmo. 

 
A voz das mulheres é um modo de expressão e de uma forma de regulação 
das sociedades tradicionais onde predomina a oralidade. Mas sua palavra 
pertence à vertente privada das coisas, ela é da ordem do coletivo e do 
informal; ela é proferida no boca a boca da conversa familiar, na melhor 
situação possível, no ritual da conversação. [...] O que é recusado às 
mulheres é a palavra pública. Sobre ela pesa uma dupla proibição: a cidadã 
e a religiosa. (PERROT, 2005, p.317-318) 

 

A palavra era e continua sendo em alguns contextos, prerrogativa dos que 

exercem o poder. A palavra, tanto no cunho religioso quanto no político, era vetada 

às mulheres. Eva, conta a Bíblia Sagrada, começou a perverter esse conceito de 

silêncio e veto ao conhecimento, quando desobedeceu ao Verbo, que era Deus, já 

representante do gênero masculino, e provou do fruto da árvore do conhecimento do 

bem e do mal. Começa então, o movimento de liberação das mulheres, movimento 

de conquista e busca de identidade, numa situação altamente simbólica, quando 

Eva diz que foi enganada pela serpente. 

O Dicionário dos símbolos descreve esse ser perigoso e peçonhento “como 

aquilo que anima e que mantém. No plano humano, é o símbolo da alma e da libido.” 

(CHEVALIER, 2009, p. 815). Interessante também, que através do veneno retirado 

de serpentes e sua aplicação conveniente, provém a cura para muitos males, o que 

analogamente pode-se dizer que, a partir das artimanhas da serpente, Eva provou 

do conhecimento. 

Eva, então, foi estimulada pelo que Jung chama de energia vital, libido e o 

que Clarissa Estés, em Mulheres que dançam com lobos, chama de “mulher 

selvagem”, “que o feminino tem dentro de si, silenciada, podada, enfraquecida, 

torturada, rotulada de perigosa, louca e outros depreciativos [...]” (ESTÉS, 1994, 

p.23), mas que a leva a buscar identificar-se a si mesma, sair do isolamento da 

ignorância em busca de uma manifestação renovadora de vida, atitude sensível tão 

própria do ser feminino.  
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Analogamente, ao desobedecer ao divino, comendo do fruto proibido, a saber, 

o conhecimento, desvelou o mundo e assim, o feminino começou a tomar as rédeas 

de sua própria história. 

Aspectos simbólicos das doutrinas religiosas à parte, um paralelo é feito entre 

esse divino e a cultura ocidental, ambos representantes do poder constituído e que 

tradicionalmente privou a mulher do saber, da voz e da sua própria autonomia física 

e psicológica, enfatizando que sua liberdade integral só será alcançada na 

descoberta do que os alquimistas chamam de ouro interior, autoconhecimento, e 

união dos opostos. 

A arteterapia poderá ser o instrumento estimulador e deve ser usado 

facilitando, traçando caminhos, operacionalizando rotas para que o feminino rompa 

com esses padrões sociais, e saia em busca de seus ideais. 

A historiadora Michelle Perrot, em seu livro As mulheres ou os silêncios da 

história, mostra uma tensão constante na busca da voz das mulheres, como se o 

silêncio tivesse apagado a presença física das mesmas. A situação por muito tempo 

foi absorvida como natural, com a mulher sentindo-se inferior ao homem, 

concedendo-lhe  sempre a primeira palavra, o que se coloca totalmente contrária à 

tradição oral, que tem como principal agente, a mulher.  

Os pesquisadores de história oral falam sobre as diferenças entre os gêneros: 

Os homens são mudos e esquecem quase tudo, só pensando em trabalho; as 

mulheres são falantes, guardam as lembranças, reúnem-se em grupos, já sendo 

tradicionais os círculos de mulheres. 

 A palavra era e continua sendo em alguns contextos, prerrogativa dos que 

exercem o poder. No século XIX , quando as mulheres foram trabalhar nas fábricas, 

começaram ali, a se conscientizarem de seus direitos, percebendo as diferenças em 

relação às desigualdades trabalhistas. Nesse momento, suas vozes começam a 

falar mais alto para dizer que muito ainda precisava ser reivindicado e conquistado. 

Com o sufrágio universal feminino alcançado após 25 de abril de 1956, a luta 

feminista, numa busca de direitos e resgate de identidade e cidadania e resistência à 

dominação masculina e pública, rompem com a ordem de silêncio, podendo nesse 

contexto, exercer o direito político e cidadão de voto. 

Esse momento político traz a possibilidade desse exército de mulheres 

anônimas terem representatividade na vida pública e social, levando em conta a sua 
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importância como formadoras, educadoras e condutoras, no núcleo                                   

familiar de ambos os gêneros.  

 Nessa pesquisa, a procura de conhecer e resgatar a presença do feminino, 

com o seu silêncio, atuação ou mesmo ausência, coloca questões referentes ao 

universo dos dois gêneros em face ao que Michelle Perrot chama de “problemas do 

tempo”, a saber: “o trabalho, o valor, o sofrimento, a violência, o amor, a sedução, as 

representações, as imagens e o real, o social e o político, a criação e o pensamento 

simbólico” (PERROT, 2005, p.25). 

A questão de gênero passa por uma construção social. Instituições 

politicamente organizadas tais como a igreja, a família e a escola disseminam 

valores e normas que estabelecem os comportamentos éticos e morais da 

sociedade. Todavia, em muitas culturas, é apanágio do masculino ditar as regras, 

diferenciando papéis para homens e mulheres. 

 O homem manda, a mulher obedece. O homem fala e a mulher silencia. Uma 

relação de opressão às mulheres e valorização dos atributos masculinos. Muitas 

vezes, essa dicotomia relacional, essa relação desigual, passa despercebida. 

 Despercebida, inclusive pelo feminino, que, tendo sido educado por uma 

sociedade patriarcal, entende, a princípio, essa relação como normal e sente-se 

culpada quando tenta ou quebra essas regras. São as chamadas mensagens 

subliminares: mensagens que não estão a nível consciente, mas que são mais 

eficazes que as explícitas, não precisam ser pensadas, nem justificadas, já fazem 

parte do contexto a seguir. 
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CAPÍTULO III 

O SILÊNCIO INTERNO 

 

Imagem 11 - Cabeça de mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.allposters.com.br/-st/Arte-do-Seculo-XV-posters_c71434_.htm 
 

Tenta encontrá-la dentro de ti, e aprende o que é e toma posse de tudo em 
ti, dizendo meu deus, meu espírito, minha alma, meu corpo, e com ela 
aprende o que é tristeza e contentamento e amor e ódio, e acordando 
embora não devesses, e dormindo embora não devesses, e apaixonando-
se embora não devesses. E se tu te dedicares a investigar plenamente 
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essas coisas, encontrá-la-ás em ti. Pois é em ti que encontrarás o ponto de 
partida da tua transição e da tua redenção. (SINGER, 2002, p. 14) 

 

Buscar o desconhecido, buscar mudanças é uma iniciativa difícil para as 

mulheres, tendo em vista todas as interdições sofridas pelo gênero feminino. São 

infinitas as possibilidades e infinitas, também, as lutas para conseguir respostas. 

Dificuldades para construir quando existe uma recorrente força para desestruturar. 

Afinal, o que é ser mulher? Muitas vezes, é preciso passar por provas como 

nos contos de fadas, para reencontrar sua nobreza perdida e esquecida.  

As culturas e as religiões, as sociedades através dos tempos, têm visto a 

mulher, de formas diferentes, mas, duas mulheres de dois continentes diferentes, de 

dois contextos socioeconômicos diferentes, sentem que têm algo muito profundo em 

comum. A sua realidade externa pode ser totalmente diferente, mas internamente 

todas se igualam. 

A procura de si mesma, a necessidade de mudar a sua história buscando a 

sua própria voz começa na solidão e no silêncio. Esse tem sido um dos pontos 

essenciais que ligam as mulheres de todo o mundo. Um mistério a ser descoberto, 

sem nunca poder esgotá-lo. Algo muito forte e assustador, mas totalmente 

necessário: seu silêncio, sua busca do verdadeiro encontro profundo da alma.  

 

 

3.1 A BUSCA DO SILÊNCIO 

 

Não basta o silêncio de fora. É preciso promover e alcançar o recolhimento, a 

ausência de pensamentos, o silêncio mais profundo do ser, na solidão de si mesma. 

Nesse momento, têm-se a experiência de ouvir uma voz, até então 

desconhecida, uma voz que não se ouvia. Com grande estranhamento, começa-se a 

ouvir as vozes internas. 

É nesse momento difícil de silêncio interno, em meio a tanto barulho das 

atividades cotidianas, que tomamos conhecimento do próprio corpo. Tudo o que 

fazemos - pensar, sentir, saber- depende do corpo e de como ele está funcionando. 

Necessário se faz que se abra mão de alguns estereótipos absorvidos, inclusive e 

principalmente os da cultura patriarcal, que tem, em muitos momentos, silenciado de 

forma opressiva, o feminino, agora observado. 
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 A ação de tomar conhecimento do que somos dentro desse corpo e perceber 

que, na verdade, se é mais que o corpo físico, que a corporeidade vai além da 

matéria, do físico. 

 

 “O homem não tem Corpo separado da Alma; Pois isso que se chama 
Corpo é uma porção da Alma registrada pelos cinco sentidos, os principais 
canais de recepção da Alma nesta era. A energia é a única vida e vem do 
corpo; e a Razão é a circunferência fechada ou externa da Energia”. 
(BLAKE apud SINGER, 2002, p.266). 
 
 

Corpo e espírito, homem e divino, terra e céu, uma energia circulante, muitas 

vezes obstruída pelas questões coletivas e pessoais.  

O corpo faz parte do todo, faz parte da grande engrenagem da vida, do 

universo. Somos parte do ambiente e de tudo que o compõe. A complexidade que 

nos cabe é a complexidade do mundo. 

 Então, “Na qualidade de sistema orgânico, o corpo depende do 

ambiente, reage a ele e se adapta às circunstâncias.” (Singer, 2002. p.166), como 

alcançar o equilíbrio, a harmonia entre corpo e espírito e o mundo em que vivemos, 

fazendo com que se alcance e desfrute do silêncio interno? 

 A prática da meditação entra como ponto chave do exercício 

respiratório, permitindo sentir os ritmos internos que nos movem, preservando e 

realimentando a vida, permitindo o encontro, o encontro íntimo, consigo mesmo, 

nesse lugar sagrado, muitas vezes nunca visitado, desconhecido e fértil do feminino 

profundo. 

O ar nos remete ao movimento e à renovação. Na inspiração o ar carrega 

oxigênio para o interior do corpo realimentando as células, dando mais força ao 

mundo mental, facilitando a criatividade e a imaginação. Respirar, num exercício 

consciente e pleno de concentração, traz paulatinamente ao corpo, um estado de 

conforto e relaxamento. 

A criação e o encontro, com o silêncio interno, só é possível se pudermos 

liberar o velho, o preconcebido, o já estabelecido, que não quer mudar.  

 Sendo um dos quatro elementos, o ar precisa entrar e sair de forma 

profunda, como esse silêncio, num mecanismo dinâmico, como dinâmico é o 

Universo. Como temos uma ligação com o todo, com o mundo, quando esse fluxo 

cessa, a vida individual é eliminada e seu processo mal aproveitado. A respiração 



45 

 

nos liga ao Universo e com a totalidade da vida e, nos mantêm vivos ou podemos 

ainda dizer, mantém a presença do insubstancial. 

A Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, capítulo dois, versículo sete, confirma 

essa teoria dizendo assim: “Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra 

e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente.” É 

a presença do insubstancial, o espiritual, o Divino. 

Com a meditação, em um espaço sagrado, numa ambiência propícia, 

poderemos ouvir a voz interior. Para que isso aconteça, há que se eliminar o lixo e 

entulhos, ”das preocupações auto impostas, dos ressentimentos e mágoas fúteis, da 

necessidade de provar que se tem razão [...], varrer todas as manobras para 

promover e estufar o eu.” (SINGER, 2002, p.250). 

Alguns passos são recomendados para iniciar esse recolhimento, esse treino 

da mente que pode conduzir ao mundo invisível, ao inconsciente. 

A necessidade e a fome desse silêncio interno requerem a possibilidade de     
escutar e ouvir, estar aberto ao que o inconsciente tem a dizer; em seguida 
temos a reflexão e a contemplação que leva a pessoa a analisar todo o seu 
caminhar pela vida e, a sabedoria e ativação que, segundo Singer ‘Não é 
suficiente apenas saber. Deve-se levar esse saber ao mundo de uma 
maneira que tenha harmonia com o estilo de vida que levamos e com a 
situação em que nos encontramos’. (SINGER, 2002, p.278). 

 

Exemplo disso, no filme bem popular, Karate Kid, o mentor dá ao aprendiz, a 

primeira tarefa, que é de varrer todo o local onde está, a parte interna e externa do 

terreno. O iniciado, a princípio, estranha e se rebela, mas, atento às orientações do 

mestre, prossegue em sua jornada rumo ao autoconhecimento e à individuação. 

Varrer o templo, fazer com que a iniciação para aprendizes e noviços em 

conventos e monastérios, comece com a limpeza externa e leve a uma 

responsabilidade do entorno e consequentemente leve o indivíduo a uma análise 

interior. 

É o que Singer chama de “trabalho da vida, trabalho da alma, onde se 

emprega as energias de vida promovendo a própria vida, criando uma atmosfera 

para o cultivo de uma atitude contemplativa e receptiva.” (2002, p.251). 

Desobstruindo, assim, os espaços dos chamados mundo visível (externo) e o 

mundo invisível (interno), a dinâmica e renovadora circulação de energia vital faz 

com que o corpo fique sem tensões e possa respirar plenamente. 
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Ouvir a voz do corpo, suas mensagens, estar em sintonia com o que acontece 

nesse espaço tão longe (inconsciente) e tão perto que é o próprio corpo, território 

tantas vezes tão desconhecido, e mesmo assim depositário de experiências pelas 

quais passamos desde o nascimento. 

À medida que vivemos a nossa saga física, emocional e espiritual, o nosso 

corpo vai refletindo as histórias que protagonizamos, mesmo quando apenas 

participamos como meros figurantes. Não importa de que forma nos colocamos no 

palco da vida, somos afetados de uma forma ou de outra. Memórias da evolução 

humana, o que Jung chama de inconsciente coletivo, ficam guardadas dentro de 

cada indivíduo e se somam às próprias memórias e aventuras pessoais. 

Tomar conhecimento do corpo que se tem (externo) e do corpo (alma) interno, 

do visível e do invisível; da unidade e da totalidade; do ser e do Universo, ver além 

do físico, do individual é ver além da matéria. 

Conectar pontos e linhas que foram partidos, desfazer a fragmentação para 

resgatar o eu interior e perceber que os problemas são questões reais e existem fora 

e dentro de nós. 

O mundo moderno nos obriga a uma necessidade de conecção e consciência 

maior de nós mesmos, em busca de pessoas integrais e em evolução de forma que, 

esse feminino assuma o seu papel na sociedade. Para que isso aconteça há que se 

alcançar e ou estimular a sabedoria dinâmica do feminino profundo. 

Segundo Singer: 

 

Como evoluem os seres humanos, evolui também o nível de consciência da 
cultura em que eles vivem. O desenvolvimento individual acarreta a 
ampliação da consciência da pessoa por meio da inclusão de dados 
procedentes do meio ambiente, do inconsciente pessoal e do inconsciente 
coletivo. O desenvolvimento das culturas é resultante da sofisticação cada 
vez maior da consciência coletiva. Isso ocorre em resposta às contribuições 
dos indivíduos que, ao evoluírem como pessoas, introduzem na sociedade 

em que vivem suas percepções e constatações. (2002, p.300) 

 

Onde então, encontrar respostas para essa mulher em busca de ouvir a sua 

própria voz, silenciada de forma, muitas vezes, sutil e tão veemente? O que 

realmente quero de mim mesmo, o que me faz calar, quais as possibilidades que 

posso ousar querer e o que me impede de seguir em frente? 

Os povos antigos buscavam respostas para as suas questões pessoais e 

espirituais, em Delphos, considerado o centro do universo; mas uma inscrição na 
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entrada do templo grego de Apolo, no Oráculo de Delphos dizia: ”Ó homem, 

conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o Universo”. As respostas estão 

no interior de cada indivíduo. A partir do conhecimento interno, transcendental, pela 

via do coração, pela via interior. Isso é gnose. Conhecer no sentido de despertar 

num encontro com sua própria alma. 

 

Para mim, essas indagações não são como rochedos a impedir meu 
caminho rumo a entender os mistérios que existem além das fronteiras do 
mundo visível. Elas são portas pelas quais podemos passar se ousarmos 
encarar o desconhecido dentro e fora de nós. (SINGER, 2002, p. 242) 

 

Necessidade de silêncio interior deve ter um foco intencional, por opção do 

feminino. Ouvir o seu próprio coração despertado e ter uma visão intrínseca de si 

mesmo, reflexiva e contemplativa. Esse silêncio, o calar, é muitas vezes um desafio 

para algumas mulheres que não conseguem parar de falar, não ouvindo assim a sua 

voz interior. Deve-se estimular a paciência e praticar métodos que possibilitem esse 

encontro com o interno. 

Desse caminho, emerge a coragem, a criatividade, a esperteza, o poder 

latente do feminino profundo, com uma consciência ampliada para si mesma e para 

o mundo. 

Então, nesse ato de silêncio, de busca no inconsciente, esse poço profundo e 

escuro, portanto desconhecido, a mulher começa a recuperar o seu self e achar o 

seu lugar. 

Cada pessoa pode achar o seu próprio caminho, que a leva ao seu interior. A 

técnica consiste em praticar, como a palavra diz: praticar é estar pronto. A técnica se 

aprimora com a prática, com o exercício, sendo aperfeiçoado paulatinamente. 

Um portal foi aberto, quando a mulher , representando o feminino, quebrou o 

silêncio imposto pela sociedade. Esse silêncio é resignificado quando é usado 

agora, não como forma de opressão, mas de libertação, de aprendizagem, num 

processo de autoconhecimento desenvolvendo certas habilidades com alteridade e 

favorecendo a encontrar os seus próprios caminhos ampliando, assim, a consciência 

e achando o seu lugar no mundo interior e no mundo externo, na sociedade. 
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                                             Imagem 12 Libertação-Óleo sobre tela 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                                        Victor Alberto - Acervo pessoal 

 
 

Todo caminho é uma rodovia que começa na alma, e cabe à alma, o 
trabalho de descobrir o caminho mais natural para aquela pessoa, ao 
mesmo tempo em que ela honra os caminhos que as outras escolheram 
conforme pedido pela alma delas. O caminho da alma emerge das trevas do 
inconsciente, e seu objetivo é fundir a luz com essa escuridão. (SINGER, 
2002, p.280) 

 

Momentos de incerteza e muita confusão, nesse espaço de silêncio e 

reflexão. É como o encontro com a bruxa dos contos de fadas, com os cães de três 

cabeças que amedrontam e desafiam, tentando nos impedir de seguir adiante. E é 

isso que leva adiante, que nos impulsiona e tem levado esse feminino para longe de 

seus complexos, temores e noções preconcebidas, embora ao mesmo tempo, o 

pânico, quando não vemos saída, nos traz de volta à luta. Esse processo e o modo 
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como transcorre apresenta-nos uma oportunidade para descobrir e quebrar as 

barreiras, e para que possamos dessa forma, partilhar com outras pessoas. 

Apresenta-se, nesse momento, o caos, o desequilíbrio. Essa teoria fala da 

imprevisibilidade, da desordem. Necessário, nessa tomada de consciência, perceber 

que esse feminino, nesse encontro silencioso, deve ter conhecimento de que a cada 

passo dado, acontece o desiquilíbrio. Somos uma mistura de caos (desordem) e 

cosmos (ordem). Esses dois movimentos coexistem no universo e em cada ser. 

 
O caos se mostra generativo e autocriativo e abre espaço para a 
organização de ordens cada vez mais elegantes (cosméticas) e portadoras 
de sentido [...] O caos nunca é absoluto e a ordem jamais estável. Tudo 
está em estado permanente e aberto, em busca de um equilíbrio dinâmico. 
(BOOF, 2012, p.53). 

 

A constituição de todas as coisas, o universo, cada ser, é constituído por dois 

movimentos: o caos (desordem) e o cosmos (ordem), como o caminhar, equilíbrio e 

desequilíbrio a cada passo dado, com a sequência dinâmica e constitutiva de 

“ordem- desordem- interação” e finalmente, uma nova ordem. 

Desde a mais tenra idade, a mulher ignora a sua voz interior, dominada e 

sucumbida pelas chamadas pressões sociais. São ensinadas a ouvir mais do que 

falar, concordar sempre e nunca argumentar, tendo também, a autocensura como 

impedimento traumático, muitas vezes não percebido. 

Instalado o caos, o desequilíbrio, a partir de um comportamento sociológico 

opressor, silenciador, agora o feminino, na busca do seu self profundo, chega a um 

momento silencioso de encontro com uma força interior organizadora e estruturante. 

Um feminino desperto de um sono profundo, rumo ao empoderamento, no processo 

de autoconhecimento e individuação. 

 
Se você ouvir uma voz no fundo de seu corpo, ou em seus sonhos, dizendo 
que você não presta que é um fracasso, que não tem direito nenhum de 
viver, pode até achar que é você mesma que está falando. Na realidade é a 
voz de seu complexo. Você tem que ficar forte o suficiente para dizer: “Essa 

é a voz do complexo, não tenho que submeter-se a ela”. (WOODMAN, 
2003, p.211). 

 

Um grande desafio. Ouvir essas vozes e identificá-las. Desvelar o que o 

inconsciente individual e coletivo passa a liberar: palavras desencorajadoras 

provenientes das convenções sociais, memórias engavetadas, anseios frustrados, 

mensagens desconhecidas ou guardadas por causarem dor. 
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 Quando descem ao inconsciente, ficam face a face com questões 

psicológicas pessoais e ancestrais e inclusive os chamados demônios societários 

que calaram e calam esta voz por gerações. 

A viagem interior das mulheres costuma forçar os homens a despertarem e 

olhar ao redor e até mesmo rever alguns conceitos. Daí podem vir as tão esperadas 

mudanças. O objetivo não é a nível somente do feminino enquanto gênero, mas é 

alcançar a libertação da alma em busca da plenitude enquanto ser. 

Desafiar esses demônios é enfrentar o menosprezo desferido pelas culturas 

patriarcais, e ainda presente no nosso século. Essa atitude, proveniente de uma 

força singular, começa a identificar o que a oprime, podendo confrontar, combater e 

derrotar esses demônios culturais. 

Aí, começa o despertar da consciência e a energia vital começa a dar sinal de 

movimento, de aquecimento, tornando fértil esse feminino silenciado, em busca 

agora do si mesmo. 

Difícil tarefa está em recuperar o seu verdadeiro self e ocupar o legítimo lugar 

no seu interior e no mundo. Necessário identificar que o falso self, pudico, cordato é 

condizente com o que foi autorizado a conhecer, com o que a sociedade lhe impôs 

seja substituído, por toda a essência particular desse feminino. 

“As mulheres são aceitas se forem magras, lindas, atenciosas, cordatas e não 

por falarem o que pensam insistirem no que querem ou dar atenção a suas 

necessidades corporais. Esse é um alto custo para a alma.” (CHINEM, 2001, p.151). 

Através da força, que vem da natureza, essa mulher antes adormecida, vai criando 

um lugar de honra, independência e sabedoria, tão próprias do ser humano e, em 

especial do gênero feminino, com empoderamento e, como geradora do mundo, 

gera então, a si mesma.  

A artista plástica surrealista Remedios Varo em uma obra altamente inspirada 

retrata o feminino em ação. “Remedios Varo retrata um grupo de mulheres tecendo 

e bordando numa torre. O tecido que produzem se estende janela abaixo e, 

conforme vai se desenrolando, torna-se o panorama, a terra e todas as suas 

instalações.” (CHINEN, 2001, p.124). As mulheres são educadoras, eixo da 

sociedade, tecem o mundo, são construtoras e alimentadoras, daí vem à 

necessidade de despertamento e libertação. 
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                                      Imagem - 13 Bordando o manto da Terra 

 
Remedios Varo 1961-http://oseculoprodigioso.blogspot.com.br/2005/09/varo 

 

Algumas retornam armadas de insights e, percebem que o silêncio deve ser 

opcional, reflexivo e, que os problemas e afins continuam presentes no cotidiano, 

mas agora, algo está sendo transformado: o esperar, o silêncio é aprendizado e 

crescimento pessoal, não mais vitimizador. 

Dá-se inicio à grande jornada rumo à individuação, deparando-se com as 

questões internas e externas. Um encontro com o divino, com o numinoso. Essa 

energia que irradia e vai reverberando e transformando a sociedade. 

 

O trabalho da arte que nasce quando deixamos o local da interioridade e 
regressamos ao mundo visível, pode ser algo tangível, ou pode assumir a 
forma de um tipo especial de vida que, em si, é uma obra de arte. Essa 
partilha de vivências, essa comunicação, seja qual for a forma que assuma, 
é a essência do ato criativo. Mas a semente começa a germinar em silêncio, 
na solidão (SINGER, 2002.p.254). 
 

Falar é trazer para fora o que há em seu íntimo e comunicar-se enquanto ser 

humano. Abrir mão desse ato ou submeter-se ao silêncio é depreciar-se, ficar como 
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água estagnada. Sem comunicação, sem voz, esse feminino torna-se deprimido e 

sem vida. 

  O feminino consciente significa falar com sua própria voz interior, 

dinamizada pelo processo que Jung chama de individuação, ou seja, consciente de 

sua identidade de ser, indivíduo único que inclui tanto limitação como força inerente 

em cada ser. 

Essa mudança psicológica é análoga ao que acontece com a metamorfose da 

lagarta em sua fase de crisálida até que vem a tornar-se borboleta. O que acontece 

nos períodos de crisálida em que a vida se encerra em sua própria solidão, o 

feminino se encontra num limiar em que não sabe o que é, (está em silêncio, 

fechado em si, tentando se conhecer) e, não sabe o que poderá vir a ser. Está 

dentro da caverna de Platão, assustado pelas sombras na parede e, prestes a ver a 

luz. 

No conto Duas irmãs, Chinen exemplifica bem, o mito de Platão, quando o pai 

aconselha suas duas filhas sobre os perigos do mundo. “Fiquem dentro de casa e 

não façam barulho. Quando fizerem comida acendam um fogo pequeno, pois assim 

a fumaça não irá atrair os animais. E quando socarem os grãos façam-no em 

silêncio, pois assim os monstros não as ouvirão.” (CHINEM, 2001, p.163). 

                               

Imagem 14- O mistério da lua-Óleo sobre tela 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Victor Alberto- Acervo pessoal 
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Aqui não valem normas, Emudecem as palavras. Cessam as imagens. E 
empalidecem as celebrações, em face da grandeza transbordante de Deus. 
Diante da suprema Alteridade e do eterno Amor, o ser humano muda o 
estado de consciência. Entra num estado místico. Tudo fica numinoso e 
carregado de energia divina. Deixa o universo para trás e se entrega 
reverente e silenciosamente ao Mistério. (BOFF, 2012 p. 6) 

 

3.2 – MITOLOGIA E NARRATIVA – ALGUMAS HISTÓRIAS 

Algumas histórias fazem emergir a voz feminina do mais profundo e obscuro 

silêncio. São poderosos veículos de comunicação do feminino. É da natureza da 

mulher essa cultura oral e, com esse encantamento, transportam-se para o mundo 

imaginário. 

As imagens e metáforas calam fundo na imaginação dos que ouvem, ativam a 

psique de forma contundente e reveladora. Os contos de fada, em sua estrutura, 

contem uma grande quantidade de simbolismo inconsciente cujo sentido é 

reconhecido por quem ouve. São conteúdos universais, são temas do inconsciente 

coletivo comuns a toda humanidade. A narrativa mítica presente nos contos e em 

especial nos contos de mulheres, reflete uma prática ancestral da tradição oral, da 

voz inerente do feminino e o fato que as mulheres se reúnem em busca de soluções 

pessoais e coletivas. 

                            

                                       A mulher sem mãos 

                                 (Conto originário do Japão) 

Era uma vez uma linda menina que vivia feliz com seus pais, mas sua mãe 

morreu quando ela tinha apenas quatro anos. Algum tempo depois, seu pai casou-se 

novamente, mas sua nova esposa tinha ciúmes da menina e tornava sua vida muito 

difícil. A menina cresceu e se tornou uma linda donzela o que levou sua madrasta a 

odiá-la ainda mais. Assim, a esposa começou a levar ao marido intrigas sobre sua 

filha, e aos poucos fez com que o coração dele se voltasse contra a moça. Logo 

após a jovem completar quinze anos, a madrasta ameaçou o marido dizendo: “Não 

posso continuar a viver com sua filha malvada! Vou abandoná-lo!”. O marido 

suplicou à esposa que ficasse. “Então se livre de sua filha”, ela exigiu. Ele prometeu 

fazê-lo e elaborou um plano. Convidou a filha para acompanha-lo num festival e deu-
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lhe um quimono para vestir. A filha ficou muito contente, e ao mesmo tempo 

intrigada quando ele a conduziu até a floresta. 

“Onde é o festival?”, ela perguntou. “Um pouco mais adiante”, ele respondeu. 

Então, no meio da mata, ele parou para almoçar, e a donzela caiu no sono, 

esgotada de tanto caminhar. Esse era o momento pelo qual o pai esperava. Tomou 

o machado, aproximou-se da filha e decepou-lhe as mãos. A filha acordou e gritou 

de dor: “Pai, o que está fazendo?”. Ele rapidamente afastou-se dali, e ela então 

correu atrás dele, tropeçou rolando pela encosta da montanha. O pai acelerou o 

passo e abandonou a menina. Completamente sozinha, ele rastejou até um riacho e 

lavou os cotos. Sem lugar para ir, permaneceu na mata, colhendo bagas e nozes 

com os dentes, como os animais, e dormindo no chão. 

Um dia, um lindo rapaz foi caçar na floresta. Encontrou a virgem sem mãos e 

exclamou surpreso: “Você não tem mãos, mas mesmo assim parece humana! Você 

é um demônio ou um fantasma?”. “Não”, ela respondeu, “sou uma mulher 

abandonada por todos.” E nada disse sobre o pai. 

O rapaz ficou com pena dela, colocou-a em seu cavalo e levou-a para casa. 

“Encontrei esta pobre criatura nas montanhas”, ele explicou à sua mãe. A velha era 

generosa e acolheu a virgem sem mãos em sua casa, e deu-lhe roupas novas. 

Limpa e refeita, a virgem sem mãos era tão linda quanto a aurora e o ocaso, e o 

rapaz caiu de amores por ela. Propôs-lhe que se casassem e a mãe dele aprovou; 

logo, portanto, os jovens estavam casados. 

No devido tempo, a mulher sem mãos estava esperando um filho. O marido 

teve de partir para uma demorada viagem e confiou sua esposa à sua mãe: “Cuide 

dela como se fosse eu”. 

“Cuidarei”, prometeu a mãe. ”Eu a amo tanto quanto você. Logo depois, a 

esposa sem mãos dava à luz a um menino. Ela e a sogra ficaram exultantes, e a 

velha logo escreveu uma carta dizendo: “Sua esposa deu à luz a um lindo menino. 

“Ela está passando bem e espera ansiosa por seu regresso”.  

A mãe enviou um mensageiro com a carta para o filho. O portador colocou a 

carta no bolso e andou o dia todo. Finalmente, chegou até uma casa e pediu água. 

Uma mulher saiu, deu-lhe de beber e começou a conversar.  “Aonde você vai com 

tanta pressa?” ela perguntou. “Estou levando uma notícia importante de família rica”, 

ele respondeu. “É da mulher sem mãos, que acabou de dar à luz um menino; ela 

está mandando uma carta para o marido contando-lhe as boas novas.” 
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Ora, essa mulher não era outra senão a madrasta malvada. No mesmo 

instante, ela se deu conta de que sua enteada não morrera na floresta. Cheia de 

ódio, ela elaborou um plano. “Você deve estar cansado”. Disse suavemente ao 

mensageiro. ”Beba e descanse.” Deu-lhe vinho, e o mensageiro bebeu e pegou no 

sonho. A madrasta abriu a sacola que ele levava, leu a carta e escreveu outra. 

“Sua esposa deu à luz um monstro horrível, parecido a um cachorro e a uma 

serpente! O que faço?” Então colocou a carta na carteira do portador, e quando ele a 

acordou lhe deu comida e desejou-lhe boa viagem. “Por favor, pare aqui quando 

estiver de volta,” ela disse. O mensageiro retomou sua viagem e, finalmente, 

entregou a carta. O marido leu a nota com horror, pensou por um momento e 

respondeu à sua mãe. “Por favor, cuide de minha esposa e de meu filho, seja qual 

for a  aparência dele. Voltarei assim que for possível.” O mensageiro partiu de volta 

com a resposta e parou na casa da madrasta, esperando beber mais um pouco de 

vinho. 

Ela serviu-lhe mais vinho, até ele cair no sono. Pegou a resposta e mudou por 

outra. “Livre-se de minha esposa e de meu filho, não quero ter monstros em minha 

família”. Não voltarei se eles ficarem aí! Quando o mensageiro entregou a carta à 

mãe do rapaz, ela ficou incrédula. Mas isso não pode ser! Meu filho não mandaria 

embora a esposa e o filho! Perguntou ao mensageiro se era essa carta mesmo, e se 

ele não parou em algum lugar e trocou as cartas. Não, ele respondeu. 

A mãe resolveu esperar o filho voltar, mas conforme o tempo passava, ela 

começou a temer que ele não voltasse mais. Mostrou a carta à nora e ela ficou com 

o coração partido, mas disse: - Se meu marido não me quer, não ficarei aqui! As 

duas choraram muito ao despedir-se e a moça sem mãos partiu com uma sacola 

atada às costas onde seu filho estava. 

 A coitada não tinha para onde ir e voltou para a floresta. Estava com sede e 

ajoelhou-se para beber num riacho, mas inclinou-se demais e o bebê começou a 

deslizar de suas costas. Socorro! Socorro! Ela gritava, tentando desesperadamente 

segurar o filho. Mas não tinha mãos para apanhá-lo, e a criança então escorregou 

para a água, Ela tentava desesperadamente agarrá-lo, mergulhando os braços 

amputados na água. De repente, suas mãos reapareceram e ela salvou o filho das 

águas. “Meu filho está salvo e minhas mãos voltaram!”, ela exclamava estupefata. 

Então se ajoelhou no chão e agradeceu a todos os deuses e espíritos, chorando de 

alegria. 
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           Nesse ínterim, o marido voltou para casa e ficou chocado ao descobrir que 

sua esposa partira com o filho deles. A mãe disse: - foi você mesmo quem mandou 

que isso fosse feito! O que a senhora está dizendo! Mas logo perceberam que 

alguém trocara as cartas. Chamaram o mensageiro e fizeram que ele contasse a 

verdade. 

O marido partiu, imediatamente para a floresta em busca da esposa e do filho. 

Procurou por muito tempo. Então, chegou perto do riacho e viu uma mulher rezando 

ao lado de um santuário, com uma criança no colo. Olhou e achou-a parecida com a 

esposa, mas viu que ela tinha mãos. Aproximou-se dela e, muito feliz, descobriu que 

ela era a sua esposa.  .“Minha esposa!”, disse e ela bradou: “Meu marido!” e se 

abraçaram. Ele explicou da troca das cartas e ela contou como suas mãos tinham 

voltado milagrosamente. Ela contou-lhe também, que seu pai tinha feito aquilo com 

ela, decepou- lhe as mãos. Então se abraçaram de novo, chorando de felicidade, e 

onde suas lágrimas caíam no chão cresciam flores. De mãos dadas, esposa e 

marido voltaram para casa, levando o seu filho, e conforme iam passando pelas 

árvores da floresta, elas desabrochavam à sua passagem.  

Quando chegaram a casa, o marido foi até as autoridades e contou-lhes a 

verdade sobre a madrasta e seu marido. A polícia prendeu o diabólico casal, e o juiz 

mandou-os para a prisão. Assim, a outrora mulher sem mãos e sem marido viveram 

felizes pelo resto de seus dias, cercados pelos filhos3. 

Nesse conto, Chinem conta a saga de uma mulher que teve as suas mãos 

decepadas pelo próprio pai, representante da sociedade castradora. A personagem 

fica tolhida de sua autonomia, de sua liberdade. Fica dependente. Os seus sonhos 

são sufocados. O relato mostra o feminino silenciado, violentado em sua capacidade 

física e psicológica. 

 
Decepar as mãos remete à mesma atitude quanto às outras partes do corpo 
e desperta a noção de castração. Chegamos aqui a uma teoria da 
psicologia feminina muito valorizada por Freud. Segundo ele, quando as 
meninas descobrem a presença do pênis dos meninos, porém nelas, a 
ausência, imaginam que um dia o possuíram, contudo o perderam. Assim 
elas acreditam terem sido castradas e sentem-se inferiores aos meninos. 
(CHINEN, 2001, p.132) 

 

                                                           
3
   A mulher heroica, relatos clássicos de mulheres que ousaram desafiar seus papéis. Chinen Allan B.; 2001 p. 

127-130. 
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Na maioria das culturas, ocorre a castração das mais variadas formas, tanto 

física quanto psicologicamente. Perdem a voz, autonomia, a capacidade de serem 

senhoras de seu próprio corpo, de serem senhoras de si mesmas. 

Mas a cura e a libertação vêm através do milagre pelo contato com a natureza 

selvagem, quando a mulher que vivendo na floresta, lava os seus ferimentos nas 

águas, o mais feminino dos elementos. E, mais tarde, para salvar o seu filho, é 

totalmente curada quando mergulha os seus braços no riacho.  

Segundo a autora, “Esses contos reiteram um antigo elo entre o elemento 

água e o feminino profundo. O conceito yin, o feminino cósmico, por exemplo, está 

ligado a vales úmidos e férteis.” (CHINEN, 2001, p.137). A procura da mulher pela 

cura de suas feridas através das águas, pela natureza, evidencia a forte ligação com 

o feminino profundo, com a mulher selvagem. 

Então, finalmente ocorre a união dos opostos: a união do feminino e do 

masculino. A mulher, antes vitimada, passa pela restauração tanto física quanto 

emocional. 

Rico em símbolos e imagens, os contos retratam através dos tempos, 

questões de violência e superação vivenciadas pelas mulheres, até os dias atuais. 

A história que se segue é um desses exemplos. Pode-se dizer que é um 

conto de fadas de origem africana, do século XXI. 

 

                                          Imagem 15 Leylah Boywee-Fotografia 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/g/leymah_gbowee/ 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/g/leymah_gbowee/
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                                 O sonho de Leymah Growee 

 

O teatro grego criou Lisístrata, a ateniense que, cinco séculos antes de Cristo 

liderou uma greve de sexo. Ao rejeitarem seus maridos, ajudaram a acabar com a 

guerra entre Esparta e Atenas. No mundo real do fim do século XX e início do século 

XXI, a brutal guerra civil na Libéria, país do oeste africano, criou Leymah Growee. 

Unindo cristãs e muçulmanas, Leymah – assim como a personagem de Aristófanes- 

propôs que as liberianas não fizessem sexo com seus maridos. 

- “Nós não aguentávamos mais não sermos ouvidas, e achei que era uma 

maneira criativa de mostramos o nosso poder”, foi o que disse Leymah. 

O ano era 2002 e o conflito civil já durava treze anos. Tudo começou num 

mercado de peixes quando essa mulher incitou mulheres a cantar e orar em protesto 

contra a guerra. Tudo resultado de um sonho que teve em 2003, em que alguém a 

instigava a reunir mulheres a orar pela paz. 

 Parecia uma bobagem diante de tanta violência e morte, inclusive com a 

amputação dos membros de muitas crianças. Leymah chorava durante a noite e era 

sustentada pelos conselhos das mulheres mais velhas e pela manhã sustentava as 

companheiras a continuar na luta. Depois de presenciar tantas atrocidades, como a 

morte de seus filhos, sequestrados pelas guerrilhas, violências contra as mulheres, 

vestidas de branco, as mulheres passaram a se reunir em praças públicas e campos 

de futebol, sem ter relações com os rebeldes e as tropas do ditador Charles Taylor, 

conseguiram ser incluídas nas negociações de paz. 

Leymah foi procurada pela iemenita Tawakkul Karman, de credo mulçumano 

e Ellen Jonhson Sirleaf e juntas fizeram o sonho acontecer. Cada uma rezava e 

clamava ao seu Deus por uma causa comum, a paz. 

 O cessar fogo veio um ano depois e o ditador foi extraditado e condenado a 

meio século de prisão pela corte internacional de Haia. 

Leymah é uma mulher que diz não ter medo. A ativista liderou centenas de 

damas de branco ao palácio presidencial de Monróvia, capital da Libéria, para uma 

audiência diante de um constrangido Charles Taylor que pressionado pelo barulho 

da voz das mulheres nas ruas, foi obrigado a recebê-las. Recusou-se a sentar em 

cadeiras e foi para o chão junto com suas companheiras- a maioria em greve de 

sexo. 
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Então se ouviu a voz de Leymah, dizendo: - “Nós, mulheres da Libéria, não 

permitiremos mais ser estupradas, abusadas, exploradas e mortas. Estamos 

cansadas da guerra”. 

O cessar fogo veio. O acordo de paz foi assinado em Gana, sob forte pressão 

internacional, dando fim a uma guerra que matou 250 mil pessoas. Apesar dos 

ganhos alcançados, muito ainda precisa mudar. As mulheres na África, como em 

muitos países continuam a morrer no parto, mortes por aborto, desnível salarial e 

violência doméstica. É defensora árdua de que a mulher é dona do seu próprio 

corpo e que deve decidir sobre o seu destino.  

Como “Guerrilheira da paz”, viaja pelo mundo contando a sua história, 

dizendo que a “solidariedade, a fé e o sexo mudaram uma nação em guerra, e que a 

dinâmica do mundo mudaria se as mulheres estivessem no poder”. Conta também, 

que depois desse movimento, houve uma mudança de consciência de muitas 

mulheres que estão procurando as escolas em busca de alfabetização e 

conhecimento, de sua própria voz. 

As três mulheres receberam o Nobel da paz, em 2011 por sua participação no 

processo da paz na Libéria. Há muito a ser feito. Essa história não termina aqui. 

  

 Imagem 16 -  Leymah -Fotografia                                                                         

 
 

 
                          
 
 
 
 

http://noticias.pt.msn.com/imagens/galeria.aspx?cp-
4
 

                                                           
4
 Ellen Johnson Sirleaf (presidente da Libéria), Leymah Gbowee (uma ativista da Libéria) e Tawakkol 

Karman (uma ativista do Iêmen que se tornou uma das figuras mais conhecidas da Primavera Árabe) 

pelo seu apelo de não violência, pela segurança das mulheres e por lutarem pelo direito das mulheres 

por participarem na construção da paz. 

http://noticias.pt.msn.com/imagens/galeria.aspx?cp-
http://www.bing.com/search?q=Ellen+Johnson+Sirleaf&go=&qs=n&form=QBRE&filt=all
http://www.bing.com/search?q=Leymah+Gbowee+&go=&qs=n&form=QBRE&filt=all
http://www.bing.com/search?q=Tawakkol+Karman+&go=&qs=n&form=QBRE&filt=all
http://www.bing.com/search?q=Tawakkol+Karman+&go=&qs=n&form=QBRE&filt=all
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Quando uma mulher conta com pelo menos uma amiga confiável, ela desfruta 

mais da vida, tem mais confiança. Nas histórias acima, a mulheres mais velhas 

servem de apoio, passando sua experiência de vida, o exemplo a ser seguido de 

força e amizade, tão comum entre as mulheres. 

Essa história exemplifica o que Chinen preconiza dizendo que: 

 

O derradeiro desafio das mulheres é despertar o mundo. Isso significa 
despertar os homens arrebatados pelo sono, embriagados pelos privilégios 
masculinos. Em contraste com os contos juvenis, nos quais a mulher está 
adormecida, à espera do homem que a desperte, agora a mulher que tem 
de acordá-lo, (2001, p.277). 

 

Segundo Keleman, “Contar uma história funciona como um organizador que 

ajuda a corporificar a sua experiência. Não somente ajuda a organizar o sentido, 

mas também faz o significado nascer de dentro, do self corporal.” (KELEMAN, 2001, 

p.98). O mito traz conteúdos, relatos e imagens que, de forma mágica, poética, 

transformam e renovam, quando incide direto no corpo e na alma de quem ouve. É a 

palavra viva, que revigora porque tem o poder de recriar o ser. 

Então, vamos à narrativa de uma fábula que aborda a experiência de 

corporificar. 

. 

A águia e a galinha 

“Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro 

para mantê-lo cativo em sua casa”. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o 

no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas. 

Embora a águia fosse o rei/ rainha de todos os pássaros. 

Depois de cinco anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um 

naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: 

_ Esse pássaro aí não é galinha. É uma águia. 

_ De fato - disse o camponês. É uma águia. Mas eu a criei como galinha. Ela 

não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas 

de quase três metros de extensão. 

_ Não – retrucou o naturalista. Ela é e sempre será uma águia. Pois tem um 

coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. 

          _ Não, não–insistiu o camponês.  Ela virou galinha e jamais voará como águia. 
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Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem 

alto e desafiando-a disse: 

_ Já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então 

abra suas asas e voe!  

A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente 

ao redor. Viu as galinhas lá embaixo, ciscando grãos. E pulou para junto delas. 

 O camponês comentou: 

_ Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha! 

_ Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia. E uma águia será 

sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. 

No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. E sussurrou-

-lhe: 

_ Águia, já que você é uma águia, abra as suas asas e voe! 

Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas, ciscando o chão, pulou e foi 

para junto delas. 

O camponês sorriu e voltou à carga: 

_ Eu lhe havia dito, ela virou galinha! 

_ Não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é águia, possuirá sempre um 

coração de águia. Vamos experimentar ainda uma ultima vez. Amanhã a farei voar.  

No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram 

a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de 

uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. 

O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: 

_ Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não a terra 

abra suas asas e voe! 

A águia olhou ao redor. Tremia como se experimentasse nova vida. Mas não 

voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que 

seus olhos pudessem encher-se de claridade solar e da vastidão do horizonte. 

 Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com típico kau-kau 

das águias e ergueu-se, soberana sobre si mesma. 

 E começou a voar cada vez mais alto.  

Voou... voou...até confundir-se com o azul do firmamento...” 

                                                                                    (BOOF, 2012, p.29) 
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Os arquétipos são padrões de comportamentos que existem no inconsciente 

coletivo, desde a mais remota ancestralidade. Imagens e símbolos representam 

valores pessoais e universais presentes nas mais variadas culturas. 

Como sabemos, a vida é feita de dualidade: feminino / masculino, interior / 

exterior, terra/ céu, águia / galinha. Dualidade é um e outro ao mesmo tempo. São 

pares, são lados de uma mesma moeda, de um mesmo corpo, de uma mesma 

complexidade. 

Para o autor, ser complexo é “tudo aquilo que vem constituído pela 

articulação de muitas partes e pelo inter retrorrelacionamento, dando origem a um 

sistema dinâmico sempre aberto a novas sínteses.” (BOOF, 2001, p.51,52). Essa 

história fala da dimensão galinha, do que está fechado em si mesmo, sem 

horizontes. A dimensão águia é a abertura, a libertação, o poético. A galinha 

representa o terreno, o enraizamento do que é silenciado, da visão de suas 

potencialidades e limitações, da ausência dos sonhos. 

 

Trata-se de uma metáfora. A galinha expressa a situação humana na sua 
materialidade, no seu cotidiano, no círculo da vida privada, nos afazeres 
domésticos, nos hábitos familiares e culturais, na labuta cotidiana pelo pão 
de cada dia. A águia representa a mesma vida humana em sua 
espiritualidade, na sua capacidade de romper com os limites, em seus 
sonhos, em sua capacidade de criar coisas novas, em sua potencialidade 
de conectar-se com outras pessoas, com o futuro, com a evolução, com o 
universo e com Deus. (BOOF, 2001, p.13) 

 
A história e a forma como é contada encanta e envolve a cada frase.  

Percebe-se o movimento, os passos do empalhador, do naturalista e o caminho da 

águia até as alturas. 

A águia, enquanto símbolo traz ricas mensagens. Chevalier (2009.p.22) 

apresenta uma longa lista de significados: essa ave aparece como mensageiro e até 

mesmo substituto das mais altas divindades e do próprio fogo celeste, o sol. Como é 

descrito na história, é o único ser que ousa fixar o sol sem ser consumido por ele. 

Ligada a estados espirituais, transcendentes. A figura da águia indica agilidade, 

prontidão e engenhosidade. Interessante perceber que essas habilidades são 

normalmente adjetivos atribuídos ao gênero masculino.  

Para tradição ocidental, é dotada de poderes mágico, lendário: Ao expor-se 

ao sol, com sua plumagem em chamas, mergulha em águas puras, reconstruindo-se 

e renovando, como no processo de cura no conto da Mulher sem mãos que ao 
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passar pelo fogo, pelas agruras da vida, em seu processo rumo á individuação, 

mergulha nas águas do riacho e seu corpo é regenerado pelo poder da natureza. 

 Um processo alquímico de reconstrução, de purificação. Um dado presente 

na oralidade tradicional, em culturas e tempos bem diversos. E, quando a águia em 

seu voo, absorve a luz do sol, nas alturas, volta em seu mergulho à terra 

derramando a luz e todo a energia sobre a terra. 

O Sol é o arquétipo que representa o numinoso por excelência. A energia 

solar, o encontro com o sagrado, com o fogo interior que ninguém pode 

definitivamente apagar. Como a águia, o feminino profundo tem um coração ligado 

às alturas, ao infinito. Não basta apenas libertar-se de situações opressoras, tendo 

asas e sabendo voar. É necessário que se liberte para sua própria identidade, a 

chamada ampliação da consciência, e realize seus sonhos de acordo com suas 

potencialidades. 

 É um acordar de sentidos em toda a concepção da palavra. Como a águia, 

cuidada pelo naturalista, recuperou a percepção ao ver o voo de seus pares, 

aprendeu a ouvir o seu eu interior, sentindo o chamado do coração pela luz do sol, 

pelo numinoso, recuperou as asas e os movimentos, teve uma visão de si mesma, 

do poder do seu olhar e por fim, sua capacidade de ser águia e de voar. 

Sintonia fina, sem ruídos de um ego ferido, adquirida no encontro do si 

mesmo, do self profundo. Diálogo sútil entre físico e espiritual, consciente e 

inconsciente, da anima e do animus, das partes do todo e todos nós de forma 

autêntica e transparente. 

 
No que resulta, segundo Boof, que:  

 
 

Sempre que esse processo ditoso ocorre, a pessoa revela densidade e 
inteireza. Não possui dobras. É solar e diáfana. É transparente e autêntica, 
mostra leveza em seu ser e em tudo o que faz. Seu humor é sem amargura, 
seu desejo é sem obsessão, sua palavra é sem segundas intenções. A 
transparência constitui uma das características essenciais da divindade e, a 
pessoa transparente se move na esfera do divino. (2001, p.116) 

 
Buscar a identidade perdida enquanto ser, restaurar e compreender as 

dualidades, enfrentando as contradições a nível pessoal, social e planetário. 

 É a busca do ouro interior dos alquimistas.  Ao passarem pelos elementos 

primordiais, a água, a terra, o fogo e o ar, ocorrem transformações profundas até 

conseguirem a sua própria liberdade interior, reinventando a própria vida. 
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Apesar da entropia, a busca da utopia nos anima a caminhar em busca de 

mudanças. 

 

 

Ao mesmo tempo, cada um é totalmente homem/mulher- alma na medida 
em que possui interioridade. Que capta a ressonância das coisas dentro de 
si, que experimenta e não apenas sabe e que se sente conectado com o 
cosmos como um todo dinâmico. Que faz a ultrapassagem de todos os 
limites do espaço e do tempo (pelo espírito, habitamos as estrelas e temos 
o universo dentro de nós). Que pode entreter uma relação de intimidade 
para com a realidade suprema, Deus. (Ibdem, 2001, p.57). 

 

 Como fazer o coração do feminino profundo pulsar, reconhecer a sua 

natureza divina, do numinoso e aos poucos despertar do sono, libertando-se da 

opressão sofrida pelos ditames sociais, pelas violências sofridas, tão latentes, ainda 

no nosso século e calar esse silêncio em busca de sua própria voz, como a águia 

que grasnou com o típico kau kau das águias, e alcançou  as alturas, em busca do 

sol, do fogo criador, do feminino selvagem. Desafiar esse feminino profundo a 

assumir toda a complexidade da vida e criativamente forjar o seu próprio destino? 

  Como os personagens da narrativa fizeram, o arteterapeuta, deve 

facilitar o caminho da subida até a montanha mais alta, e indicar a direção do sol. 
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                                                CAPÍTULO 4 

 

                                       INDIVIDUAÇÃO  

                                                                        

                                    Imagem  17-  Jornada II  Dariusz Klimczak- Foto criativa 

        
 

http://www.photographyblogger.net/the-surreal-photo-artist-dariusz-klimczak/ 

 

Quando as mulheres conseguem emergir da ingenuidade, elas trazem 

consigo mesmas e para si mesmas algo inexplorado. Nesse caso, a mulher 

agora mais sábia procura o auxílio de uma energia masculina interna. Na 

psicologia junguiana – animus: elemento em parte mortal, e em parte 

instintual, e em parte cultural da psique da mulher que se apresenta nos 

contos de fadas e na simbologia dos sonhos como seu filho, seu marido, um 

estranho e /ou um amante- possivelmente ameaçador, dependendo das 

circunstâncias psíquicas do momento “(ESTÉS,1994,p.84) 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460747927317487&set=a.221761814549434.54954.221726574552958&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460747927317487&set=a.221761814549434.54954.221726574552958&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460747927317487&set=a.221761814549434.54954.221726574552958&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460747927317487&set=a.221761814549434.54954.221726574552958&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460747927317487&set=a.221761814549434.54954.221726574552958&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460747927317487&set=a.221761814549434.54954.221726574552958&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460747927317487&set=a.221761814549434.54954.221726574552958&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460747927317487&set=a.221761814549434.54954.221726574552958&type=1&relevant_count=1
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A individuação não é um estado, é um processo que vai sofrendo um       

aprofundamento gradativo durante toda a vida. Pode ser, antes de mais nada, 

assumir a sua própria condição humana e vivê-la com todas as suas implicações.  

Um processo em direção à unidade do ser, um encontro com o centro, o Self, 

à procura de um ser individido, único com suas particularidades, sua história 

ancestral e pessoal, tendo como objetivo a integralidade, o bem estar consigo 

mesmo e com o mundo. 

Jung chamou de  anima e animus  os opostos  existentes  na mulher e no 

homem.  São blocos essenciais de construção na estrutura psíquica de todo o 

homem e  de toda  mulher.  

 

Se a anima é o índice feminino do inconsciente do homem, o animus, 
segundo Jung, é o índice masculino no inconsciente da mulher: ou ainda, a 
anima é o componente feminino da psique do homem  , e o animus o 
componente masculino na psique da mulher. A anima, esse arquétipo do 
feminino , é ativa em maior ou menor grau, conforme as épocas 
históricas.(CHEVALIER,2009,p.36) 
 

Essa figura psíquica, o animus, tem um valor específico por ser revestido de 

qualidades que foram somente atribuídas  ao gênero masculino e,  a sociedade ,sob 

a égide do patriarcado, vem tradicionalmente  extirpando ou negando ao gênero 

feminino qualidades ou comportamentos tais como a agressividade, a coragem, e a 

alteridade.  

No conceito junguiano  referente a esses arquétipos, a mulher  e o homem 

devem  buscar, num acordo interior,  as qualidades na anima/us objetivando a 

inteireza e fazendo assim, a complementação com o seu oposto. 

Um animus positivo inspira o feminino, conduzindo para fora da caverna, para 

além de si mesma, munida de abundância lógica para o mundo da criatividade e, 

para o mundo das ideias, dando-lhe  senso de direção, discernimento,  e  uma 

continuidade ordenada a todos os seus esforços, objetivando a sua luta por 

autonomia e consequente liberdade e direito de escolha ao silêncio que lhe convier. 

 

Anima e animus tornar-se-ão formas permanentes da psique, poderes que 
modelam  a psique tanto quanto são moldados ,forças dinâmicas que 
podem quebrar as formas de cultura e impor suas próprias agendas a um 
ego surpreendido e, as vezes relutante. (STEIN,2006,pág.128)  
                                                               

Temos a influência cultural ,os ditames de uma sociedade que vem forjando 

as aparentes dissemelhanças entre meninos e meninas, machos e fêmeas e   do 
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masculino e do feminino e, em contrapartida ,a energia psíquica,os arquétipos têm a 

função ou habilidade de serem reguladores modificando, colorindo esse encontro do 

si mesmo  como experiência individual e social. 

Basicamente, a palavra anima e sua variação animus significa alma, espírito  

ou mente dependendo do contexto em que se encontram. Originária da latim, vem 

de animare, que quer dizer animar, avivar. Então, anima e animus são espíritos 

animadores, vivificadores para homens e mulheres. 

 

                        Imagem  18 - Jornada       Dariusz Klimczak- Foto criativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

             

http://www.photographyblogger.net/the-surreal-photo-artist-dariusz-klimczak 

 

Stein (2006), diz que o arquétipo anima/us está além das influências das 

coisas que dão forma à consciência dos indivíduos como família, sociedade, cultura 

e tradição. O mesmo autor coloca que, abstratamente, esse arquétipo é uma 

estrutura psíquica que é complementar à persona e veincula o ego à camadas mais 

profundas da psique, possibilitando uma via de encontro e experiência do si mesmo. 

O que podemos descobrir inicialmente a partir deles (dos arquétipos anima 
e animus) é tão pouco claro, que dificilmente alcança os limites da 
visibilidade. Só quando lançamos um jato de luz nas profundezas obscuras 
e exploramos psicológicamente os estranhos caminhos submersos do 
destino humano é que podemos perceber pouco a  pouco, como é grande a 
influência desses dois complementos em nossa vida consciente [...]. Na 
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visão de JUNG, a anima/us é destino. Somos guiados para os nossos 
destinos pelas imagens e poderes arquetípicos situados muito além de 
nossa vontade consciente ou conhecimentos.(STEIN,2006,p.131) 

 
Esse texto clarifica bem a ideia da relação desses  arquétipos anima/us , 

como tudo o que acontece na psique, mostrando que o relacional, o encontro é 

ponto chave na construção do todo. O animus pode se apresentar como positivo  ou 

negativo dependendo de como a mulher se relaciona  com ele, negativa ou 

positivamente.    

                          

Se algo é arquetípico, é típico. Os arquétipos formam a base dos padrões 
de comportamentos instintivos e não aprendidos, que são comuns  a toda 
espécie humana e que se apresentam à consciênca humana de certas 
maneiras típicas. Para Jung, os conceitos anima/animus explicam uma 
ampla variedade de fatos psíquicos e formam uma hipótese  que  cada vez 
se vê mais confirmada pela evidência empírica.(SANFORD,1986,p.13,p1) 

 

 
       Imagem  19-     Os limites da existência- Arte digital 

 

                            
                                                   http://adamakis.blogspot.co.uk- Adam Martinakis 
-                                                                                                          

 
Um relacionamento adequado da mulher com o animus é auxiliado pelo 

reconhecimento de sua própria realidade, pelo fato de ter um objetivo na vida e 

querer não mais permanecer  em uma zona de conforto na qual,  foi colocada como 

http://adamakis.blogspot.co.uk-/
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forma restritiva de vida , ou numa situação de violência, muitas vezes por ela 

reconhecida como normal e, podendo assim, manter um diálogo com esse animus 

interior. 

Implementar essa viagem em busca de sua alma é sair em busca de 

instrumentos que possibilitem esse encontro. Essa  jornada é feita de troca até 

mesmo com o que está escondido ou ignorado. A dimensão feminina se caracteriza 

pelo mistério, profundidade, acolhida, complexidade, afeto, criatividade, 

espiritualidade, receptividade,  terra e cuidado. O feminino constitui a fonte originária 

da vida, a conservação, o combate  defensivo e essencialmente, uma forte ligação 

com a natureza.  

O masculino expressa o tempo, a ordem, o poder, o trabalho, a exterioridade, 

a objetividade, a razão instrumental, a divisão e a compartimentação do 

conhecimento,  o vigor, a agressividade. O masculino representa a vida já formada e 

evoluída, com controle ofensivo, conquista,  vontade de poder, e a racionalidade 

imperativa. 

Viver em uma sociedade requer , por justiça, igualdade de condições para 

ambos o sexos. Essa tem sido a luta implementada pelo feminino, através  das 

gerações que já se foram e certamente,  nas gerações do porvir. Através da teoria 

dos arquétipos, aqui com a anima/us, fica claro que o feminino e o masculino que 

não se conhecem  a si mesmos  em toda a sua complexidade e, muito menos 

conhecem a complexidade do outro. Pode ser que esteja aí, o ponto de discórdia ou 

o começo de uma solução para uma sociedade mais harmônica. O conhecimento 

traz mudanças , ampliação de consciência, mudança pessoal, individuação e 

consequente mudança no comportamento da sociedade. 

  Essas características citadas acima são inerentes ao ser humano e, portanto, 

são pertinentes a homens e mulheres. Qualidades, possibilidades, limitações são 

comuns  aos dois sexos. Na busca de equilibrio , o encontro com sua anima ou 

animus é encontro de alma, animada,  vivificada, integrada e individuada podendo 

vir a diminuir ou porque não dizer, definitivamente acabar com a discriminação  e a 

violência contra o feminino. 

Infelizmente, a violência contra a mulher vai muito além do silêncio de sua 

voz, por conta de posturas  culturais, que persistem na ideia de  inferiorizá-la.  

 Relações de poder, que podem ou não ser exercidas com violência e,  devem 

ser voltadas para a organização da sociedade e para o bem estar de todos. Muitas 
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vezes,  relações de poder são usadas como forma de dominação, exploração ou 

exclusão e, dessa forma, o gênero feminino ou quaisquer outros grupos estão 

sujeitos a toda a sorte de violência, tendo o seu jeito de ser e de pensar anulados, 

seus direitos e  desejos desrespeitados. 

É necessário que seja proporcionado o diálogo entre as partes. A palavra, o 

diálogo precisa arbitrar e promover o conhecimento sobre as expectativas que são 

geradas pela e para a sociedade, de modo à harmonizar essas tão desequilibradas 

relações.                     

                        Imagem 20 Solis esplendor, o sol e a lua- lápis de cor  

http://eclectixetc.files.wordpress.com/2011/12/picture-23.png 
                                              Laurie Lipton 

 

Discusões sobre os gêneros masculino e feminino têm sido feitas, e muitas 

iniciativas têm sido tomadas com a finalidade de rever expectativas sobre os papéis 

http://eclectixetc.files.wordpress.com/2011/12/picture-23.png
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de homens e mulheres  na sociedade, com o propósito de repensar como cada um 

deve construir suas identidades. 

Nesse momento ,  o conceito da “Terceira Mulher” citado por Lipovetsky pelo 

menos teoricamente, mostra que feminino  pode conhecer-se  a si mesmo e saber 

que esse conhecimento está veinculado ao meio, à sociedade em que vive. Buscar 

entender, predizer, analisar o que acontece a sua volta e escolher  qual o seu  papel 

nesse contexto: coadjuvante ou protagonista de sua própria existência. 

 Toda experiência pessoal interior reverbera no outro, é relacional.  A 

individuação integra a si mesmo e ao outro. Nas histórias de mulheres e mesmo nos 

contos de fada, contados pela tradição oral, e até as histórias protagonizadas por 

mulheres na  contemporaneidade, quando o feminino se mobiliza é para mudar 

rumos, ultrapassar as dificuldades e transformar realidades, porque traz de dentro 

de si uma força interior , pode-se  dizer primitiva, selvagem e inigualável. 

Como nas palavras de  Clarissa Pinkola Estés em Mulheres que correm 

com lobos, 

 

A mulher selvagem como arquétipo é uma força inimitável e inefável 
que traz para a humanidade um abundante repertório de ideias, 
imagens e particularidades. O arquétipo existe por toda a parte e, no 
entanto não é visível no sentido comum da palavra. O que pode ser 
visto dele no escuro, não é visível à luz do dia.(1994,p.47) 
 
 

A vida é feita de polaridades: feminino/masculino, Eros/Logos, interior / 

exterior, terra / céu, silêncio / som, ou ainda silêncio / voz. São pares de opostos que 

se complementam, os dois lados de uma mesma unidade, de um mesmo corpo e, 

pode se dizer até  de uma mesma complexidade. Pelas palavras de Boof: “Ser 

complexo é tudo aquilo que vem constituido pela articulação de muitas partes e pelo 

retrorelacionamento, dando origem a um sistema dinâmico, sempre aberto a novas 

sínteses” (BOOF, p 51/52) 

Essa complexidade, dentre outras coisas, está veinculada  ao fato de o 

conhecimento de si está diretamente ligado ao meio em que se vive. 

 

Cada pessoa pode testemunhar o Criador e as obras criativas desde dentro, 

por assim dizer, prestando atenção à imagem e à sincronicidade. Pois o 

arquétipo é não só o modelo da psique, mas também reflete a real estrutura 

básica do universo.”Como em cima, assim embaixo”, falaram os sábios 
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antigos. “Como dentro, assim fora”, responde o moderno explorador da alma, 

Carl Gustav Jung.(STEIN,2006, p.27). 

Temos assim, o criativo e o receptivo, a unidade e a duplicidade, a luz e a 

sombra, o positivo e o negativo, o masculino e o feminino  que são fenômenos das 

energias polarizadas que produzem alternância e transformação. Essa é a Ideia de 

princípio de relação universal e harmônica entre o micro e o macrocosmo.                      

Quando o feminino e o masculino se encontram em equilíbrio, dando-se a 

união dos opostos, há fluidez de relacionamento, fluxo de energia , de unicidade e 

de totalidade. Em termos mais amplos, o feminino possui um padrão contido de 

energia: é receptivo, acessível, mantendo a unicidade das coisas. Já o masculino 

possui um padrão expansivo de energia: a busca daquilo que está além. 

De modo mais especifico,o feminino reflete a matriz instintiva  e os valores 

conscientes do sentimento ( coração) enquanto o masculino reflete  a consciência de 

busca , da objetividade, definindo metas e ordenação, na maioria das vezes 

associadas à razão e ao intelecto. Por milênios, as mulheres viveram mais próximas 

ao primeiro perfil, e os homens ao segundo. Atualmente,contudo, existe uma forte 

tendência  ao equilíbrio. 

Conhecer a si mesmo, conhecer o outro é buscar conhecer o Universo. Usar 

o  conceito de gnose como conhecimento não racional, teórico ou empírico  é um 

desafio nessa sociedade pautada pelo racional, mas o objetivo é o sentido intuitivo e 

transcendental , por muitos desconhecido. Para lidar com o sensível há que se ter 

sensibilidade.  Procura-se  um conhecimento profundo do mundo e do homem, mais 

específicamente do feminino. Do conhecimento que dá sentido à vida, que liberta 

pessoas, que equilibra relações, que diminui diferenças, e violências contra o  

gênero feminino. Um encontro do ser com a centelha divina, pela via do coração, 

pela via do amor. 

Esse conhecimento, que é entendido quando experimentado e vivenciado: 

quer dizer experienciado,  pode  transcender os limites de tantas dualidades , a tanto 

tempo arraigadas e que, com facilidade e muitas vezes, violentamente, causam toda 

sorte de limitação. 

O arteterapeuta, como um facilitador  desse processo deve propiciar que  

esse  feminino silenciado,  saia em busca de sua própria voz, em uma caminhada 

rumo à sua própria identidade de ser único e singular, e lançar mão dessas 

polaridades de forma criativa, em seu próprio benefício. 
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Imagem 21- Fênix - Josephine Wall 

 

https://www.google.com.br/search?hl=ptBR&site=imghp& 
tbm=isch&source=hp&biw=1517&bih=714&q= 

 

 

Simbolicamente, a serpente é a força vital ligada à terra. Ela troca de pele 
quando a Lua muda e, portanto, representa alguma coisa mais profunda e 
mais contínua do que determinado momento da vida. Ela troca sua pele, 
troca a sua personalidade,troca um estilo de vida e se transforma em outra. 
E assim,torna-se simbolicamente a força vital, no tempo e no 
espaço.(KELEMAN,2001, p. 104) 

                                                           

              Desse  equilíbrio com o mundo interno, complementado com o mundo 

externo, articulados entre si, tornando esse feminino,agora consciente, capaz de 

adaptar-se às exigências da vida , “quando troca de pele, troca de personalidade, 

troca seu estilo de vida e se transforma em outra”(Keleman,2001,p.104) e assim, 

administrar suas relações com a sociedade, escolhendo o momento de falar e de 

calar,de acordo com as suas próprias conveniências. É o manancial de energia e 
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inspiração criativa que, a partir desse momento vai sendo  colocado em prática, 

adaptando-se às exigências circunstanciais. 

A sensação de perdas , de direitos e de alienação estão veinculados ao 

feminino.Toda vez que uma mulher sofre uma violência, ela emudece, calando a sua 

voz e a sua vida. O feminino foi treinado  pela sociedade, a ter uma vida silenciada, 

muitas vezes , fadada à inesistência.  

Por séculos, o perfil do feminino foi cunhado para não expressar a força que 

traz dentro de si. Achava-se que ser feminina era ser submissa, não parecer forte, 

porque assim não fosse, podiam perder seu homem; não deveriam parecer muito 

inteligentes, dando assim apoio ao homem  que assim, sentir-se-iam mais fortes e 

mais viris. Dessa forma, o feminino era desestruturado para estruturar o perfil do 

gênero masculino. 

Perdas destes tipo significam  morte para sua existência e é daí, quando tudo 

parece estar  perdido é que o feminino encontra a vida  e ressurge com mais força e 

dignidade. 

Muitas mulheres vivem apagadas, pequenas, ínfimas, desconhecendo o seu 

potencial. São vidas de superfície bem rasas mas, de grande  profundidade em seu 

interior.O medo do fracasso,o medo que lhes foi ensinado, impedem que o feminino 

saia para a vida e trame suas histórias. 

 

As mulheres, em particular , perderam  suas vozes. Isso é verdadeiro,tanto 
metafórica como literalmente. A voz teme sair da garganta porque temos 
medo de respirar mais fundo.Temos medo de encontrar a dor.[...]Tentamos 
soltar os músculos do torso, da garganta e do quadril para permitir que a 
voz venha do alicerce natural do corpo. É desse modo que [...] se aprende a 
ter voz para expressar quem são.Isso leva anos,porque o medo e a raiva 
são muito grandes.(WOODMAN,2003,p.217) 

 
 

Esse manancial de vida deve e pode ser estimulado pelo exercício criativo a 

voltar a vibrar. Orientadas, cada uma  pode descobrir seus próprios caminhos, vias 

de acesso para cruzar limiares nesse mundo de “vida-morte-vida” e voltar e ressurgir 

e, mostrar que  mulheres podem viver além das suas impotências. 

Segundo Éstes, “Tudo que as mulheres foram perdendo pelos séculos afora 

pode ser encontrado de novo[...]. As mulheres por todo o mundo sonham com o que 

está perdido,[...] Nunca ficamos sem o mapa. Nos unimos através dos 

sonhos”(1994,p.563). 
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4 1 VIDA CRIATIVA 

 

 

                                       Imagem 22 -  Uroboros 

         

 

 
“A dimensão curativa do inconsciente está 
disponível aos homens e às mulheres 
dispostos a entrar em contato com as 
poderosas imagens que procedem da poesia, 
do mito, dos sonhos pesssoais e das 
experiências individuais.As imagens 
disparam a eletricidade corporal que nos 
coliga com a nossa realidade 
interior”.(WOODMAN, 2003,p.166) 

 

 

A vida criativa é, sim, um caminho complicado porque o feminino costuma 

apagar tudo o que se tem de criativo em seu anterior pela “falta de tempo”, pelos 

traumas sofridos, pelas vozes que dizem que não vai conseguir que não vai ser 

capaz. 

Uma mulher, com um animus pobremente desenvolvido, tem muitas ideias e  

pensamentos, mas não consegue reunir a capacidade de externá-los, mostrar para o 

mundo. Fica paralisada, impedida de plasmar, dar forma, concretizar suas belas 

imagens. 
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Quanto mais forte o animus, que funciona como uma ponte para essa 

finalidade, o feminino criativo tem mais estilo e capacidade para desenvolver suas 

ideias de modo concreto e efetivo. 

A arte é alimento da alma e dessa forma alimentada, é possível materializar o 

que está intangível, desconhecido ou reprimido. Para dar vida e voz ao feminino, é 

necessário desbloquear a energia psíquica, liberando assim o que está reprimido: a 

voz. 

“O trabalho de arte que nasce quando deixamos o local da interoridade e 
regressamos ao  mundo visível pode ser algo tangível, ou pode  assumir a 
forma de um tipo especial de vida que, em si, é uma obra de arte. Essa 
partilha de vivências, essa comunicação, seja qual for a forma que 
assuma,é a essência do ato criativo. Mas a semente começa a germinar em 
silêncio, na solidão”( SINGER,2002, p.254) 
  

 

Imagem 23 - Dragão - arte digital 

                                         

chicapunk.deviantart.comart 

 

Libido, segundo Jung, é a energia vital que flui num movimento progressivo e 

adaptado às exigências da vida. Quando ocorre esse funcionamento é porque a 

personalidade é saudável, com acesso aos recursos internos e com competência 

para sua adaptação. 

Sua atitude em relação ao mundo exterior é equilibrada e complementa-se 

com o seu interior. Assim equilibrado, interno e externo, as articulações tornam esse 
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feminino capaz para concretizar seus objetivos. Isso é viver criativamente, 

alternando energia interna e externa, dinamicamente, na medida necessária ao bom 

funcionamento do individual e do social. Esse é o momento para lançar mão, 

progressivamente do que lhe foi tirado: identidade, direitos e voz e ainda assumir 

seus deveres como feminino consciente.  

Mas quando esse quadro tão desejado não acontece é porque o processo 

ainda não foi concluído. O encontro interior não se deu. Para que se ocupe um lugar 

no mundo, é necessário que o interior tenha sido preenchido, ocupado.  

 Considera-se então que: “[...] a tarefa é elevar esse feminino a um nível de 

consciência de tal sorte que, a matéria seja infundida por sua própria luz interior, 

como vaso radiante e forte o bastante, para relacionar-se de modo vibrante e criativo 

com a consciência masculina emergente”. (Woodman, 2003, p. 206). 

O inconsciente é um terreno desconhecido e ao mesmo tempo cheio de 

tesouros que a consciência nem suspeita. Chegar a esses tesouros é entregar-se 

aos processos naturais, vitais, processos arquetípicos ou, ainda dizendo “A matriz 

criativa é um abismo aterrorizante porque contém tanto demônios quanto anjos. 

Algumas pessoas ficam possuídas pelos demônios do passado; mas essa matriz é 

onde as novas sementes estão.” (Woodman, 2003, p.219), sendo aí que é preciso 

chegar para encontrar soluções para encontrar uma nova luz e tornar-se um “vaso 

radiante”, que  ilumina tudo ao seu redor.  

Criar é imitar os deuses, entender do ciclo “vida – morte – vida”, é ter contato 

com o mistério, com o numinoso, algo fascinantemente desconhecido, trazendo um 

relacionamento com grandes forças arquetípicas que, aparecem primeiro de forma 

inconsciente e gradativamente vão tornando consciente o processo iminente, 

levando o feminino ao caminho de direito, que Estés chama “volta ao lar”, a caminho 

de sua própria alma. 

As mulheres sofreram severas restrições durante séculos e, infelizmente, 

ainda continuam sofrendo. A sua alma tem sido atingida e nela foram sufocados os 

seus impulsos, a inovação e a criatividade tão próprios do feminino. A criatividade 

está em reviver, transformar e resgatar as apropriações sofridas pela cultura do 

patriarcado, e curar as mutilações dos talentos perdidos. 

 

 

 



78 

 

4 2 A arteterapia e a criatividade 

  

Anima 
 
Lapidar minha procura toda trama lapidar 
o que o coração com toda inspiração 
achou de nomear gritando: alma 
Recriar cada momento belo já vivido e ir mais 
atravessar fronteiras do amanhecer e ao entardecer 
olhar com calma então 
Alma vai além de tudo o que o nosso mundo ousa perceber 
casa cheia de coragem, vida tira a mancha que há no meu ser 
te quero ver te quero ser alma. 
Viajar nessa procura toda de me lapidar 
neste momento agora de me recriar de me gratificar 
de busto, alma, eu sei 
casa aberta onde mora o mestre, o mago da luz 
onde se encontra o templo que inventa a cor 
Animará o amor onde se esquece a paz 
Alma vai além de tudo o que o nosso mundo ousa perceber 
casa cheia de coragem, vida todo o afeto que há no meu ser 
te quero ver, te quero ser alma. 
 
Milton Nascimento e Zé Renato 

 

 

Arteterapia usa a criatividade como veículo a caminho da alma. Um lapidar do 

ser à procura de uma casa, para receber a arte, com a finalidade de atravessar 

fronteiras do inconsciente, nessa procura do si mesmo, recriando sua história e 

sentir-se agradecida e plena. É na alma, essa casa que o poeta chama casa cheia 

de coragem, cheia de afeto atravessando fronteiras do amanhecer e do entardecer. 

O poeta diz estar disposto a encontrar a alma e, essa mulher silenciada precisa 

estar disposta a viajar nessa procura. 

A arteterapia poderá ser esse fator estimulador, essa estratégia facilitadora, 

traçando caminhos, operacionalizando rotas para que, esse feminino saia em busca 

de seus ideais. 

 

O que tentamos cultivar na psique de todos eles é algum terreno em que as 
coisas se “encarnem”, aconteçam, tornem-se substanciais, algo dentro do 
que suas experiências de vida possam gravar-se. Tentamos desenvolver a 
mãe dentro dele, sua matéria prima. Uma matriz sustentadora, algum 
substrato básico a partir do qual os movimentos psíquicos possam adquirir 
forma e ganhar corpo [...]. E uma genuína terra metafórica brota do interior 
da pessoa, onde há forma, substância e conteúdo. (BERRY APUD 
PHILIPPINI, 1996, p.15) 
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Muitas vezes, a criatividade está nas ideias, nas ações ou apenas na 

simplicidade. A criatividade não é um movimento solitário, mas um aspecto 

surpreendente. O que quer que seja tocado por ela mais cedo ou mais tarde será 

por ela alimentado. É por isso que a observação da ideia, da imagem, da palavra 

criadora de outra pessoa nos preenche e nos inspira. Segundo Estés (1994), “criar é 

criare em latim e significa produzir, fazer (vida), produzir algo onde antes não havia 

nada” (p.392). Estimular a capacidade criadora da mulher é algo altamente frutífero 

e valioso. 

Declarações de impossibilidade, de incapacidade surgem sempre, mostrando 

o quando das mulheres foi perdido pelo cerceamento de direitos e por ditos de que o 

“seu lugar é na cozinha”, causando aprisionamento no lar, restrições e o 

silenciamento a que foram submetidas. É nesse momento, que enfocar a ousadia, 

estimulando a espontaneidade no livre exercício das atividades expressivas, trará à 

superfície a potencialidade criativa inerente do feminino. Começa então, a 

comunicação entre o consciente e o inconsciente, um diálogo interno desse 

feminino, agora sendo sensibilizado pela a ação transformadora da arte. 

 

A arteterapia, através do manuseio e das experimentações de materiais 
diversos, nas múltiplas modalidades expressivas, em atmosfera acolhedora 
e protegida, vai auxiliar no despertar da sensorialidade, aguçando a 
sensibilidade, a percepção, abrindo assim um espaço para o desbloqueio, 
criando um terreno fértil para descobertas e possíveis  
transformações.(PHILIPPINI, 1996,p.14) 

 
 

 

Imagem 24- As três irmãs -Escultura 

 
                                                  

http://www.kathyross3d.com/id18.htm 
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O trabalho com grupos de mulheres  mostra-se  muito eficaz. É o momento de 

troca de experiências, momento de falar e de ouvir. Exercício negado até mesmo 

dentro de suas casas, quando ouvem: “Você fala demais” ou mesmo o “Cala a 

boca”. Mas, apesar das dificuldades, começa o exercício vida – morte – vida, algo 

tem de morrer para que essa mulher instintiva, selvagem comece a acontecer: a 

troca começa a ser feita, com a natureza selvagem sendo liberada, a capacidade de 

ver o que está diante de nós com a concentração de atenção, com a imobilidade 

para ver, ouvir, sentir com o tato, com o gosto. A concentração é usada por todos os 

sentidos, incluindo a intuição. É desse modo que as mulheres começam a resgatar 

as suas vozes, os seus próprios valores, sua imaginação, sua clarividência, suas 

histórias e suas antigas recordações. 

 

Essa passagem do passivo para o ativo é de uma transformação 
emocionante e às vezes aterrorizante, sendo permitida, ampliada, 
fortalecida e compreendida via materiais expressivos. Essa materialidade, 
que registra, que constrói, transforma, reconstrói e corporifica presenças 
internas, passo a passo, traço a traço, cor a cor. É a nossa chance de ouvir 
o próprio self, descobrir o espaço da verdadeira casa interna. (Idem, 
1996,15) 

 
É esse o momento de se conhecer do feminino, tomando posse do seu corpo, 

de suas emoções, das suas histórias pessoais e de sua própria voz. Num início de 

um processo de individuação e resgate do que estava perdido E assim, cada mulher 

em sua singularidade, usando materiais que lhes afetaram de forma específica e 

permitindo efeitos produtivos, permitindo um novo caminhar. Morre, então, a mulher 

que se sentia incapacitada para receber e para dar, uma mulher silenciada sem 

muitas vezes saber o porquê, começando um processo de transformação, dando 

vida a um ser que começa a descobrir uma nova criação: segundo o conceito do 

filósofo Gilles Lipovetsk, “uma criação de si mesma”. Esse é o efeito que esse 

arquétipo da mulher selvagem nos traz quando, em exercício criativo. 

 

O rio da Mulher Selvagem nos alimenta e faz com que nos tornemos seres 
semelhantes a ela: a que dá a vida. Enquanto criamos, esse ser misterioso 
e selvagem está nos criando em troca, está nos enchendo de amor. Somos 
atraídas como os animais são atraídos pelo sol e pela água. Ficamos tão 
vivas que retribuímos distribuindo vida. Produzimos rebentos, florescemos, 
nos dividimos nos multiplicamos, impregnamos, incubamos, comunicamos, 
transmitimos (ESTÉS, 1994, p.375). 

 
 
 



81 

 

 
                                   Imagem 25- Transformação 

              

                          ivenzia.deviantart.com/favourites/   

 

Objetivar que essa trama criativa aconteça dia a dia, no setting terapêutico, na 

intimidade do lar, em sua vida enfim, para que urdidura seja feita de forma firme e 

resistente e mais importante ainda, feita com trabalho, empenhada em busca de 

mudanças. 

Em arteterapia, temos mãos traçando linhas, trançando fios, riscando o ar, o 
papel, a areia, a água, pressionando o barro, dando indicações, definindo 
rumos. Mão em mudras, preces e rituais, mãos geradoras de personagens 
no teatro de sombras, mãos ativas marcando ritmos, “mãos ferramentas” de 
muitos bordados, delicadas tramas de afetos, desejos e emoções. 
(PHILIPPINI, 1996, p.17) 

 
Como bem dito anteriormente, ao dar forma externamente, ao trans formar o 

externo, transformações também acontecem internamente e agora esse feminino 

tem o seu exterior transformado. São outras atitudes, outros posicionamentos, 

outras posturas em busca de um lugar e uma voz que possa chamar de sua. 

Esses são alguns dos instrumentos que potencialmente podem atuar junto ao 

gênero feminino silenciado a ter, esperanças, ampliação de seus horizontes e, 
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possibilidades de alimentar sonhos antes calados ou esquecidos, harmonizando 

suas vidas e um canto hondo5 libertador. 

E, finalmente, nas sábias palavras de Clarissa Pinkolas Estés, como num 

ritual, algo mais para refletir sobre o gênero feminino. 

 

Para viver o mais próximo possível da força espiritual selvagem, a mulher 
precisa sacudir mais a cabeça, ser mais exuberante, ter mais faro na sua 
intuição, ter mais vida criativa, enfiar mais a mão na massa, ter mais 
solidão, ter mais companhia de mulheres, levar uma vida mais saudável, ter 
mais fogo, elaborar mais as palavras e as ideias. Ela precisa ter mais 
reconhecimento por parte de suas irmãs, de mais sementes, mais rizomas, 
mais delicadeza com os homens, mais revolução na vizinhança, mais 
poesia, mais descrição de fábulas. Mais grupos de costura terroristas e mais 
uivos. Muito mais canto hondo, muito mais canto profundo. (ESTÉS, 1994, 
p.365) 

 
 
 
 

              

Imagem 26 - Ritual - Clay Barton - Escultura 

 

http://www.glenysbarton.com/single.php?item_id=51 

 

 

 

                                                           
5 Significa um canto profundo de alma, um canto libertador. Clarice Estes, em Mulheres que correm com lobos. 

http://www.glenysbarton.com/single.php?item_id=51
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Trilhar essa jornada da história do silenciamento das mulheres foi um 

caminhar cheio de descobertas surpreendentes. Conhecer e fazer questionamentos, 

um grande aprendizado, impactante e cheio de emoção. 

A pesquisa foi se aprofundando e a cada investida a relevância do tema 

mostrou o quanto o silenciamento está presente em todas as esferas da sociedade, 

estando o feminino ainda empenhado na busca de seu espaço na coletividade.  

Ao tomar conhecimento da real condição em que a sociedade patriarcal 

coloca o feminino, ficou claro que muitas das atitudes relatadas pelos historiadores 

e, especialmente, as citadas por Michele Perrot, ainda são comuns nos nossos dias. 

Enquanto fazia a pesquisa, e para uso na mesma, em todas as mídias as violências 

contra as mulheres eram comumente noticiadas. 

Percebeu-se, então, que o silenciamento não é somente de voz, é também de 

vidas e que diariamente cerca de pelo menos dez mulheres são assassinadas por 

seus companheiros ou maridos. Concluindo-se então, que casos como da Sr.ª Maria 

da Penha são usuais nos nossos dias e que essa violência acontece em todo o 

mundo. 

Apesar da luta e das conquistas do movimento feminista, as mulheres 

continuam sendo consideradas seres inferiores pelo gênero masculino, preconceito 

alimentado pela cultura patriarcal. 

Em um novo caminhar, mulheres foram dando os seus nomes e dizendo da 

necessidade de lutar por mudanças, usando suas vozes, que não se submeteram ao 

silenciamento imposto pelo perfil de uma sociedade que teima em cercear direitos. 

Mulheres chamadas Malalla, Waris Dirie, Rose Marie Muraro, Leymah, 

Marias, Terezas, Anas, Joaquinas, Antonias, Lídias e tantos outros nomes de 

mulheres pelo Brasil e pelo mundo, que lutam para ter voz e para que sejam 

ouvidas, continuam levantando bandeiras e lutando por mudanças e pelo direito de 

viver com respeito e dignidade. 

Muitos direitos civis e pessoais foram conquistados, mas os relatos indicam 

que continua-se ou tentando calar as mulheres de todas as maneiras. 
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Como num filme em movimento, reconhecer, nos nossos dias, modelos de 

mulheres citadas pelo filósofo Lipovetsky e todos outros autores pesquisados, mais 

uma vez causa surpresa e mais ainda, como esses fatos passam despercebidos 

pelo feminino. Encontramos o conceito da “primeira mulher”, a que deve ser a rainha 

do lar, permanecer em casa, dedicada somente aos cuidados dos filhos e à espera 

do marido chegar do trabalho; saber que a “segunda mulher”, a ideada, como musa, 

objeto de desejo e tema das músicas de nossos poetas contemporâneos é um 

modelo assumido por muitas mulheres e, por último, a “terceira mulher”, que apesar 

das conquistas intelectuais, profissionais e sociais, não se mostra conformada, isto 

é, adaptada a esse conceito ditado pela sociedade de “mulher liberada”. Ela quer 

estar livre para fazer suas próprias escolhas.   

Sabe-se que movimentos tendem a romper invólucros. A arteterapia propõe 

movimento, mudança e ampliação de consciência. Não somente do feminino, mas 

também do gênero masculino e da sociedade, propondo uma mudança de 

consciência cultural em prol de uma sociedade mais saudável. 

 A arteterapia mostra que mudanças e novas perspectivas para esse feminino 

devem ser aventadas, para que haja uma revolução nas pessoas e na sociedade. 

Os caminhos da arteterapia, através das linguagens expressivas, com seu rico leque 

de recursos expressivos, trazem um instrumento de auxílio para o processo do 

fortalecimento individual desse feminino. 

Silêncio, voz, encontro pessoal, expansão da consciência, e 

consequentemente consciência cultural. Necessidade de pertencimento, de 

preenchimento de um vazio indizível, ter um encontro com o numinoso, com o fogo 

interior. Uma experiência de quem teve um encontro com a Suprema Realidade e 

encontro com o Divino 

Toda a investida das mulheres no campo intelectual, social, histórico em 

busca de voz e identidade, especialmente nos países em desenvolvimento, pouco 

tem mudado a visão sobre o feminino. Por isso, continuamos a ter notícias sobre 

violências contra o chamado sexo frágil. 

Rose Marie Muraro, ícone do nosso cenário feminista, exemplifica a mulher 

impossível, que não foi silenciada; Simone de Beauvoir, desbravadora, ensina que 

não se nasce mulher: é todo um processo de construção. E o filósofo Gilles 

Lipovetsky fala da permanência e da revolução do feminino, de uma terceira mulher 
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reconciliada consigo mesma, colocada, inserida na sociedade, uma mulher possível 

a despeito das intempéries. 

 

Imagem 27- Mulher possível - Desenho 

 

Lidia de Jesus - Acervo pessoal 

 

Mover o olhar para essa nova mulher nesses novos tempos, nos mostra que 

precisamos, através da arte e da arteterapia, buscar caminhos que equalizem as 

dissimilitudes entre homens e mulheres, removendo o silêncio da interdição social e 

estimulando o silêncio interno como forma de fortalecimento na busca dos próprios 

ideais. 

Como o fio de Ariadne pelos corredores do labirinto do tempo, conduzindo e 

tecendo a história do feminino e as consequências do silêncio a que foram e são 

submetidas, a arteterapia pode ser usada nessa condução ao silêncio interno, 

trazendo à tona a “mulher selvagem”, na busca de um presente e um futuro mais 

justo para as gerações ulteriores. 

Tendo em vista todas essas considerações, percebe-se que muito há que ser 

pesquisado, para receber novos olhares com a finalidade de perceber novos ângulos 

das situações vividas pelo gênero feminino, criar um fórum e seminários de 

arteterapeutas para discutir sobre questões referentes à  aplicações e métodos de 

atendimento direcionado, visando reconhecer  necessidade premente em busca de 

um ethos em que o gênero feminino e o gênero masculino se fortaleçam 

mutuamente, trazendo assim bem estar e qualidade de vida para toda a sociedade. 
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