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RESUMO 

O processo conhecido como metanóia ocorre aproximadamente entre os 40 e 50 

anos, ocasiona a percepção de que metade da vida já passou e sente-se a 

necessidade de mudanças no foco que se dá à vida, passa-se a olhar mais para 

dentro de si mesmo. O estudo teve como objetivo pesquisar o conceito de metanóia, 

tendo como pressuposto a teoria analítica de Carl Gustav Jung, ilustrando com 

alguns aspectos do processo arteterapêutico de uma mulher que vivenciou esta 

etapa. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica com um breve estudo de 

caso do processo arteterapêutico de uma mulher de 46 anos a partir do surgimento 

insidioso de um transtorno de ansiedade generalizada, que se manifestou de forma 

clara a partir de uma violência sofrida em seu ambiente de trabalho. O período de 

acompanhamento da cliente durou cerca de dois anos. Utilizou-se variadas técnicas 

expressivas e a paciente identificou-se em especial com o Soulcollage®. Através do 

processo arteterapêutico foi possível observar o surgimento de temas como Eva, 

Lilith, a transformação, a anistia pessoal e a busca do feminino individualizado. Após 

o aprofundamento no que diz respeito ao objeto do estudo, chegou-se a conclusão 

que ao longo da metanóia, a arteterapia facilita a passagem por tal crise, pois 

permite não somente o acesso às questões do inconsciente, como também otimiza o 

processo de libertação da energia psíquica, antes formatado como um bonsai. 

Destaca-se que o processo arteterapêutico possibilita o surgimento dos símbolos, 

sua amplificação, sendo um poderoso instrumento terapêutico na metanóia. 
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ABSTRACT 

The process known as metanóia occurs nearly between the 40 and 50 years old. It 

makes one feel that one has already spent half of his\her life, therefore a shift on the 

focus of the necessities of life occurs and one starts to become more self-indulgent to 

one‟s own. This study aims to researching the concept of metanóia, assuming Carl 

Gustav Jung‟s analytical theory as a guideline and to illustrate it with some aspects of 

the art-therapy process of a woman who had been through it. The methodology used 

was the bibliographic review with a short case study of the art-therapy process of 46 

years-old woman from the insidious started of a general anxiety disorder, which has 

manifested clearly after a episode of violence she underwent at her working 

environment. The period of care of the client took approximately two years. Several 

expressive techniques were used and the patient became especially fond of 

Soulcollage®. By means of the art-therapy process it was possible to bring up 

themes like Eve, Lilith, the transformation, the personal amnesty and the search for 

an individualized feminine. After further consideration regarding the object of study, 

came to the conclusion that in the course of metanóia, art-therapy makes easier the 

path through the crisis, for it not only allows access to the unconscious matters, but 

optimizes the process of liberation of the psychic energy, by means of a bonsai. It is 

worth to mention that the art-therapy process allows the coming of symbols and then 

their enhancement, becoming a powerful therapeutic instrumental in metanóia. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Imagem 1 – O ser humano não é um bonsai 

 
Disponível em: http://ibonsaiclub.forumotion.com/t14360-shohin-shimpaku-restyle#147792 

 
 

“Como se sabe, os bonsais nada mais são do que plantas que foram 
induzidas a desistir de crescer. Essa desistência é conseguida pela ação 
humana através de poda, tanto das raízes quanto dos galhos das plantas, já 
nos primórdios do crescimento. Contribui para isso o plantio em vasos que 
oferecem pouquíssima área de expansão para o crescimento das raízes”.        

 WILLIANS VALENTINI 

 

 

Ao longo de minha graduação entendi que o cuidado do enfermeiro inserido 

no ambiente hospitalar não me interessava de fato. Procurei então, outras maneiras 

de cuidar. Percebi que o processo de prevenção de doenças era mais interessante, 

pois além de prevenir a doença, prevenia o sofrimento gerado pela doença nos 

indivíduos. Nos últimos períodos do curso de graduação em Enfermagem, fui 

apresentada à enfermagem psiquiátrica e ao mundo da “loucura”, pelo qual fiquei 

encantada imediatamente. Percebi que naquele contexto a doença deveria ser 

deixada de lado e a singularidade de cada sujeito deveria ser colocada em 

destaque; apesar das prescrições medicamentosas, as ações do enfermeiro 

deveriam estar centradas no indivíduo e na capacidade do mesmo relacionar-se 

http://ibonsaiclub.forumotion.com/t14360-shohin-shimpaku-restyle#147792
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efetivamente com o paciente. Naquele momento, percebi que gostaria de trabalhar 

com aquela clientela específica. Neste momento, o movimento da reforma 

psiquiátrica estava surgindo de forma efetiva no Brasil e conheci a possibilidade de 

cuidar da pessoa com transtornos mentais graves inseridos na própria comunidade: 

surgiam os hospitais-dia.  

Ao longo da década de 1990, a reforma psiquiátrica foi adentrando os 

espaços políticos e o setor saúde da rede pública, o que alterou o perfil do 

atendimento em psiquiatria não somente no Rio de Janeiro, mas em todo território 

nacional. Nesta época, tive meu primeiro contato com a Arteterapia, através de uma 

oficina oferecida pela Escola de Belas Artes, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, pois, apesar de ter me graduado em Enfermagem, mantive meu vínculo 

com a referida universidade através do curso de Licenciatura. Ao vivenciar a oficina 

de Arteterapia, percebi imediatamente a possibilidade de vinculação de minhas 

ações de enfermagem com pacientes portadores de transtornos mentais com a 

possibilidade de expressões plásticas. 

Em 1995, realizei um curso de Arteterapia em Educação e Saúde, porém o 

curso ficou aquém do esperado, deixando uma frustração na minha formação 

profissional. Em 1996 iniciei o curso de Mestrado em Enfermagem na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e desenvolvi a Dissertação “A prática da enfermeira em 

Centros de Atenção Diária em saúde mental”. Como no Rio de Janeiro não havia 

somente uma instituição no modelo acima citado, fui aconselhada a realizar um 

estudo comparado entre uma instituição na capital paulista, outra em Santos, situada 

no litoral do Estado de São Paulo e uma aqui no Rio de Janeiro. Tal experiência foi 

de extrema importância na minha vida profissional, pois apontou inúmeros caminhos 

possíveis para o enfermeiro psiquiatra, já que as cidades de São Paulo e de Santos 

estavam desenvolvendo trabalhos muito mais avançados que o Rio de Janeiro.  

Ao levantar o perfil das enfermeiras que participaram do estudo, percebi a 

importância de se ter o apoio psicoterápico como suporte para lidar com tanto 

sofrimento, assim como de se ter uma especialização mais aprofundada nos 

referenciais teóricos de suporte às ações dos enfermeiros psiquiatras. Mais uma vez 

senti a necessidade de dar continuidade aos meus estudos em Arteterapia; porém 

ainda não era o momento adequado.   
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Em 1997, fui convidada pela coordenação de saúde mental do Município do 

Rio de Janeiro para fundar e coordenar a equipe do terceiro Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) do referido município, localizado na Ilha do Governador, onde 

permaneci até o ano 2000. Tal experiência possibilitou a realização de oficinas 

expressivas com os clientes do serviço, além de outras atividades de cuidado e 

administrativas. Percebi a eficácia e a importância das oficinas expressivas, assim 

como do relacionamento interpessoal. 

No ano de 2002, iniciei o curso de doutoramento em Enfermagem Psiquiátrica 

e Saúde Mental na Universidade de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, onde 

pude aprofundar meus conhecimentos acerca da identidade social de pacientes, 

familiares e profissionais de um CAPS do Rio de Janeiro. Neste curso pude trocar 

idéias e ampliar meus conhecimentos referentes à política pública, à psicologia 

social e às representações sociais. 

Em 2005, finalizei o curso de doutorado e em 2006 iniciei meu trabalho em 

um ambulatório ampliado de adolescentes, em uma unidade básica de saúde 

municipal. Nesta ocasião, desenvolvi oficinas expressivas com os adolescentes dos 

bairros do entorno da unidade. Foram propostas oficinas de dança do ventre, 

bijuterias, entre outras, obtendo grande sucesso no que diz respeito às intervenções 

de enfermagem junto à referida clientela.  

Em 2009, fui aprovada em concurso para professor de enfermagem 

psiquiátrica na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde venho 

utilizando oficinas expressivas como tecnologia de ensino na área de saúde mental, 

assim como no cenário de ensino prático de enfermagem psiquiátrica e em saúde 

mental. As oficinas vêm acontecendo com alunos de graduação de enfermagem, 

com a clientela dos setores de hospitais públicos, e com profissionais de saúde. 

Somente no ano de 2014 pude retornar à minha formação em Arteterapia, 

através do curso de Pós-Graduação, pois neste momento percebi que haveria a 

disponibilidade de liberação parcial para dedicar-me aos estudos. Neste sentido, 

minha caminhada rumo à monografia não começou no estágio, mas ao adentrar o 

curso de pós-graduação em Arteterapia. Sabia que gostaria de percorrer um 

caminho novo, diferente das experiências profissionais que já tivera como, por 

exemplo, no cuidado de adolescentes, portadores de transtornos mentais, entre 
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outros. No percurso de busca por um cenário de estágio em arteterapia, acabei na 

porta de uma instituição de longa permanência para idosas (ILPI). 

Inicialmente, fiquei muito tranquila, pois a instituição era limpa, servia boa 

comida para as moradoras. Consegui um bom local para realizar as sessões de 

arteterapia e trabalhava com liberdade. Porém, o tempo foi passando e as coisas 

foram tomando rumos um pouco mais complicados. Deparei-me com as implicações 

de se viver em uma instituição de longa permanência para idosas que, afinal, não 

era tão diferente de qualquer instituição total como, por exemplo, os hospitais 

psiquiátricos pelos quais já havia passado ao longo de minha vida profissional. 

Não há como negar que todo processo de institucionalização produz alguma 

imobilidade no sujeito; fiz então, uma associação das idosas com plantas em um 

vaso. Para mantê-las vivas, faz-se necessário manter o abastecimento de água, 

prover terra adubada e expor ao sol sempre que possível. A vida e o movimento das 

longevas assemelhavam-se aos movimentos das plantas nos vasos, ou seja, 

extremamente restritos às rotinas normatizadoras da instituição, com suas raízes e 

folhas bem aparadas, como um bonsai.  

A institucionalização daquelas mulheres idosas me fez envidar esforços para 

a potencialização da sua individualidade e dar escuta ao processo desejante do 

grupo, pelo menos nos momentos em que estivesse lá. É possível afirmar que este 

foi o norte das sessões no estágio. Materiais e ambiente coloridos, onde o riso e a 

possibilidade de escolha fossem permitidos, direcionavam minhas ações.  

Ao me defrontar com este cenário, muitas emoções e pensamentos vieram à 

tona. Como por exemplo, a questão da autonomia da mulher ao envelhecer, as 

relações familiares frágeis, a questão do preparo e ajustamento do ser humano para 

a morte simbólica da primeira metade da vida, o defrontar-se com as limitações 

impostas pelo envelhecimento do corpo físico e, acima de tudo, as mudanças que 

poderiam ocorrer ao se enfrentar os processos de morte e renascimento que 

existem ao longo da vida. 

A partir do exposto, foi se desenhando o objeto de estudo da presente 

monografia, ou seja, a meia-idade como possibilidade de amadurecimento da mulher 

na contemporaneidade.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Imagem 2 – A passagem do tempo 

 
Disponível em: http://ideiascasuais.com/category/reflexoes/ 

 

 

Precisamos revisitar o tempo e perceber de forma diferente a ideia de 
tempo, e principalmente acompanhando a sua dialética interna; o homem 
não está no tempo; é o tempo que está no homem. 

Irene Pereira G. Arcuri 

 

 

Em razão de uma sociedade onde o consumismo dita mudanças constantes 

na moda, percebendo-se moda de uma forma ampliada, aquela relativa aos bens de 

consumo, onde estão incluídas definitivamente as pessoas, há uma desvalorização 

do ser humano ao longo de sua vida. Ressalta-se que quando se chega à tão falada 

meia idade, o „valor‟ do ser humano diminui, pois, seu valor no mercado de trabalho 

fica reduzido, suas possibilidades ficam restritas ao que sua idade „permite‟; sua 

sexualidade vai sendo negada, pois, afinal de contas „não se tem mais idade para 

isso‟, além das características de gênero começarem a ser reprimidas, 

homogeneizando o feminino e o masculino. Inicia-se a mortificação do ser humano, 

sem ele ainda ter morrido! Não se pode ter mais beleza, amor, libido ou capacidade 

produtiva. Resta uma pergunta definitiva...quem disse isso? Será que por estar mais 

http://ideiascasuais.com/category/reflexoes/
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próximo da morte tem-se que parar de viver? Será que o que resta é ficar sentado 

na cadeira assistindo uma programação de baixa qualidade na televisão e vendo 

jornais que só noticiam o quanto o mundo está ruim e o quanto não há mais 

esperanças?? É como se os meios de comunicação apresentassem duas únicas 

possibilidades para a vida, um mundo cinza carregado de morte, ou outro onde a 

beleza e a vida estão obrigatoriamente ligadas à juventude. 

A partir destas indagações ocorreu a aproximação do conceito de metanóia, 

em especial quando vivenciada por mulheres que vivem nas grandes cidades. Neste 

sentido, a metanóia seria um período que se iniciaria após os 40 anos, onde 

potencialmente ocorre um grande questionamento no que diz respeito ao vir a ser no 

mundo e nesta fase há a possibilidade de transformação do indivíduo. Neste 

período, ocorre a percepção de que a metade da vida já passou e faz-se necessário 

uma mudança no foco que se dá à vida, antes atrelada à necessidade de adaptação 

ao contexto sócio-cultural e seus valores adjacentes, passando-se a olhar para 

dentro de si mesmo, necessitando reconhecer-se como indivíduo e diferenciar-se 

dos sujeitos que o cercam ou um dia o cercaram. 

Definitivamente não é uma fase fácil, pois se faz necessário abandonar 

máscaras, capas e fantasias antes confortáveis de vestir e, olhar para si mesmo, 

despojado de tais proteções. Neste momento, é inevitável o confronto com 

conteúdos que estavam escondidos no interior do próprio sujeito; defrontar-se com a 

morte do que se acreditava ser, não é confortável. Pode-se inferir que o confronto 

consigo mesmo gere sofrimento; despir-se das defesas que antes davam conta do 

lidar com a vida consciente e olhar para si mesmo, tendo que lidar com conteúdos 

reprimidos e negligenciados definitivamente é doloroso.  

Acredita-se que sentimentos de desalento, angústia, depressão e 

pensamentos ligados à morte física e/ou simbólica sobrevenham nesta fase da 

história do indivíduo. Faz-se necessário então vislumbrar novas esperanças de vida, 

onde perspectivas de liberdade e de recriação da própria vida surjam, dando lugar a 

uma vida mais autêntica e verdadeira. (Arcuri, 2012) 

Pandini (2014) afirma que a faixa etária compreendida entre 40 e 59 anos 

representa 33,2% da população brasileira e, na contra mão destes dados, é a 

população que possui menos estudos acadêmicos dedicados a ela. A referida autora 

afirma que há um grande campo de investigação tanto teórico como de intervenções 
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a ser estudado, principalmente por se tratar de um grupo populacional tão 

significativo, que se faz necessário pesquisar as necessidades emocionais das 

pessoas nesta faixa etária. Pandini (2014) chama a atenção para os riscos, perigos 

e dificuldades que as pessoas que estão na metanóia vivenciam, sendo então 

necessário construir intervenções que auxiliem na integração dos aspectos 

inconscientes que emergem na consciência. 

Neste sentido, infere-se que é possível, por intermédio de um processo 

arteterapêutico, reconhecer-se como indivíduo e diferenciar-se dos sujeitos que o 

cercam ou um dia o cercaram e, dessa forma, permitir o crescimento individual e o 

rompimento com as limitações até então existentes. 

Ressalta-se que cabe ao arteterapeuta estar preparado para atender a esta 

faixa etária da população, em decorrência do sofrimento psíquico ao qual ela está 

sujeita. Faz-se, necessário que o referido profissional esteja preparado para 

identificar, além de planejar, implementar e avaliar ações específicas às pessoas 

que estão passando por esta fase da vida. 

Tendo como alicerce tais reflexões, surgiu a seguinte questão:  

- Como a arteterapia de abordagem junguiana pode auxiliar no período da 

metanóia, facilitando o lidar com as dinâmicas intrapsíquicas que são peculiares 

à esta fase da vida? 

A partir do que foi exposto este estudo tem como objeto o processo 

terapêutico de uma mulher na fase da metanóia, propondo-se a discutir a 

aplicabilidade da arteterapia como possibilidade de intervenção junto à referida 

clientela. 

Neste sentido este estudo tem como objetivo: 

- Pesquisar o conceito de Metanóia, tendo como pressuposto a teoria 

analítica de Carl Gustav Jung, ilustrando com alguns aspectos do processo 

arteterapêutico de uma mulher que vivencia esta etapa.  

A presente monografia foi desenvolvida de acordo com os pressupostos 

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

estudo onde fosse possível evidenciar a importância de discutir a metanóia e suas 
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implicações para uma mulher nesta fase da vida, através de algumas ilustrações de 

seu processo intrapsíquico.  

O estudo possui cinco capítulos e todos trazem como alegoria o vaso de 

bonsai onde, sob interferência do homem, a planta é moldada segundo a vontade do 

outro e impedida de crescer de acordo com sua própria natureza. O primeiro capítulo 

discute os papéis atribuídos à mulher na contemporaneidade e os mitos de Eva e 

Lilith aplicado neste contexto e recebeu o título de “O feminino e o bonsai”; o 

segundo capítulo intitula-se “Arteterapia – A mão que transforma o bonsai” e traz 

conceitos básicos relativos à arteterapia; o terceiro capítulo foi nomeado de “A 

Psicologia Analítica - Entendendo o bonsai” e apresenta conceitos da teoria 

junguiana essenciais ao entendimento do tema trazido à baila; o capítulo cinco, 

intitulado “Metanóia: o processo de ruptura do vaso de bonsai e a arteterapia”, 

apresenta o processo arteterapêutico de vivenciado por uma mulher e os temas 

emergentes que surgiram ao longo desse processo; o quinto capítulo faz uma breve 

análise do processo da metanóia e seus desdobramentos, e foi chamado de 

“Arteterapia e metanóia – A construção da vida além do vaso de bonsai”; e a 

conclusão sintetiza as reflexões acerca da utilização da arteterapia como 

possibilidade de cuidado àqueles que estão vivenciando a crise de meia idade. 
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CAPÍTULO I 

O FEMININO E O BONSAI 

 

 

Imagem 3– A moldagem do feminino 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/364439794819298249/ 

 
 
Não, é que vivo em eterna mutação, com novas adaptações a meu 
renovado viver e nunca chego ao fim de cada um dos modos de existir. Vivo 
de esboços não acabados e vacilantes. Mas equilibro-me como posso, entre 
mim e eu, entre mim e os homens, entre mim e o Deus. 

Clarice Lispector 

 

 

Este capítulo destina-se a discutir dois mitos femininos que serviram de base 

para a discussão dos papéis estipulados pela sociedade às mulheres na 

contemporaneidade, que são Lilith e Eva. Pires (2008) afirma que quando falamos 

desses mitos, podemos traçar uma analogia com a mulher atual, no que diz respeito 

à relação profissional, à sexualidade e à autonomia. 

Estes dois mitos trazem a polaridade dos possíveis papéis femininos, sendo 

Eva atrelada à submissão, à culpa e ao pecado; enquanto o mito de Lilith representa 

https://br.pinterest.com/pin/364439794819298249/
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a busca da igualdade entre homens e mulheres, refere-se à sexualidade e também à 

exclusão. Neste sentido, este capítulo traz o mito de Eva relacionado à elaboração 

do bonsai e o de Lilith, à ruptura do vaso do bonsai. 

 

 

1.1 - O FEMININO E A FORMATAÇÃO DO BONSAI – O MITO DE EVA 

 

 

Imagem 4 – Eva 

 

Disponível em: http://www.jacopotintoretto.org/Adam-and-Eve-c.-1550.html 

 

Chevalier e Gheerbrant (1982) afirmam que Eva foi criada a partir da retirada 

da costela de Adão, enquanto ele dormia; daí a idéia de submissão feminina que 

perdura até hoje. Ambos conheciam e falavam com Deus e eram livres de qualquer 

preocupação e do pecado. Eva é a primeira mulher, logo, é considerada a primeira 

esposa e mãe de todos os que vivem.  

Vale ressaltar que Deus plantou no Jardim do Éden dois tipos de árvores, 

aquelas destinadas a produzir frutos, que serviriam de alimento, e outra, a árvore do 

conhecimento bom e mau. Desta última, o homem estava proibido de fazer uso e, 

caso o fizesse, sua morte estaria marcada. (PIRES, 2008) 

Chevalier e Gheerbrant (1982) relatam que Eva simboliza o elemento 

feminino no homem, assim como a alma, a sensibilidade, as paixões e a 

irracionalidade do ser humano. Neste sentido, Eva estaria mais susceptível a cair no 
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engendramento da serpente, mais passível de desobedecer a Deus, ter certa 

inquietude no que diz respeito ao estabelecido e a transgredir as ordens 

constituídas. Eva ,então, cai em tentação, sendo a primeira a comer do fruto proibido 

da árvore do conhecimento e torna-se responsável pelo pecado original. A partir daí, 

a expulsão de Adão e Eva do paraíso e as consequências deste fato recaem 

somente sobre Eva, destacando-se, inclusive, a subserviência que deveria ter ao 

homem.  

Pires (2008, p. 64) destaca que “A tentação da serpente representa a 

necessidade de o homem e a mulher se auto-realizarem, além de simbolizar o 

princípio da individuação”. Destaca ainda que, quando Adão e Eva tomam 

consciência de sua nudez, transformam a sexualidade e os instintos em tabus e 

objetos de vergonha. A referida autora (2008, p. 64) afirma que “Isso representa a 

dualidade, a dissociação e a repressão que vêm junto com esta tomada de 

consciência [...] pois não há consciência sem discriminação de opostos”. 

Pires (2008) refere que o processo de tomada de consciência está 

indissociado a sofrimento, dor, conflito e incerteza, sendo então um ato heróico, pois 

sacrifica o conforto em detrimento de um saber ampliado. Pires (2008) ressalta que 

o próprio processo de tomada de consciência da finitude, dos obstáculos, das dores, 

do desejo de viver com o outro já levaria a um sentimento de rebaixamento real, 

levando Eva a ter um sentimento de culpa, imperfeição, inferioridade e negação de 

sua identidade original. 

Pires (2008, p. 67) ainda destaca que  

 

O homem, ao tomar conhecimento disso, escraviza a mulher, numa 
relação de dominação. O desejo da mulher será o amor, e sua 
paixão será seu castigo [...] O homem domina a mulher, pois é ela 
quem ama. Para ele, amar é proibido porque o afasta de Deus, e a 
mulher perde a identidade e passa a ser o reflexo do homem, que se 
tornou auto-suficiente. 

 

A partir do exposto, é possível traçar um paralelo entre a imagem mítica de 

Eva e a introjeção desse modelo perpetuado até os dias de hoje, ou seja, passiva, 

esposa fiel, submissa ao homem; onde sua realização está no casamento, na 

maternidade e na vida doméstica. O bonsai está formado!!! 
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1.2 – O FEMININO E A QUEBRA DO VASO DE BONSAI – O MITO DE LILITH 

 

 

Imagem 5 - Lilith 

 

Disponível em: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Lilith_Periodo_de_Isin_Larsa_y_Babilonia.JPG 

 

 

O primeiro mito feminino registrado é o de Lilith, que foi a primeira mulher 

criada por Deus; foi gerada ao mesmo tempo em que Adão e é anterior à Eva. Lilith 

foi criada a partir da terra, como Adão. Pode-se, então, inferir que foi criada no 

mesmo nível da concepção deste ultimo e, por esse motivo, exigia condições de 

igualdade e negou-se a ser submissa. A partir desta reivindicação e do sentimento 

de revolta, fugiu para a profundeza do mar, para o lado escuro da lua. Tornou-se a 

rainha dos demônios e declarou guerra ao Pai, perturbando homens e mulheres, 

assim como às famílias. (PIRES, 2008) 

Vale destacar que o mito de Lilith pode ser observado em textos hebraicos, 

sumérios, acadianos, assírios e babilônicos, com narrativas semelhantes, porém as 

peculiares de cada região foram assimiladas. Apesar das características de cada 

local, em todas Lilith fica associada à figura demoníaca e/ou vampiresca, assim 

como seu denso erotismo feminino carnal e lunar. Porém, tais aspectos também 
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estão relacionados ao encantamento, ao ciclo da vida da mulher, à sedução e à 

vida; estes seriam os aspectos positivos do mito. (PIRES, 2008) 

Pires (2008) ressalta que quando os aspectos de Lilith são negados, a mulher 

fica dominada por sentimentos negativos, como ódio, inveja, frustração, ciúmes, 

sentimentos de insegurança e transformação do homem em objeto para alcançar 

seus intentos; sendo estes aspectos sombrios do feminino. A autora ressalta ainda 

que a demonização de Lilith vai ao encontro do modelo patriarcal, onde a mulher 

deve ser fraca e subserviente ao homem. Fica, então, a simbologia arquetípica 

atrelada à Lilith no lado sombrio feminino, impedindo que a mulher experimente o 

amor pleno, sexualmente vivo e ativo. Monteiro (1998, p. 34) afirma: 

 
Este feminino demoníaco revela a repressão do feminino na sociedade 
dominada pelos valores patriarcais, que têm buscado o poder e o controle 
das forças da natureza. É sempre um grito de dor ao feminino ferido e ao 
sentimento de baixa auto-estima. 

 
O autor acrescenta que Lilith clama pelo direito de agir, escolher e ser dona 

de sua própria vida e não há como negar que tais questões circundam os anseios do 

feminino individuado. 

Observam-se relatos onde Lilith está atrelada à sedução direta ou indireta de 

Adão ou estabelece-se uma conexão entre a pecabilidade de Lilith e Eva, como por 

exemplo, através do tamanho do cabelo, da postura sentada ao urinar – como 

animais e servir de travesseiro ao marido. (PIRES, 2008) 

Monteiro (1998, p. 36) afirma que “Lilith é a sombra de Eva, e também é 

expressão do medo do homem diante do feminino”. Há de se integrar, portanto, tais 

símbolos arquetípicos, para se conquistar a individuação. 

Tendo como base o exposto, faz-se importante perceber que “é impossível 

conhecer a mulher ou ser uma mulher sem o encontro tanto de Lilith quanto de Eva” 

(PIRES, 2008, p. 44), pois ambas entrelaçam-se na origem da vida. O que ocorre é 

a necessidade de lidar com ambas as facetas do feminino, pois apenas desta forma 

será possível alcançar a individuação feminina. 
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CAPÍTULO II  

ARTETERAPIA – A MÃO QUE TRANSFORMA O BONSAI 

 

 

Imagem 6 – A mão que cria, a mão que transforma 

 
Disponível em: http://ultradownloads.com.br/papel-de-parede/Maos-de-flores/ 

 

 

Mudei para o mundo das imagens. Mudou a alma para outra coisa. As 
imagens tomam a alma das pessoas 

Fernando Diniz 

 

 

Este capítulo tem como objetivo dar suporte conceitual às discussões que 

serão apresentadas ao longo do texto, ampliando o processo de compreensão do 

conceito de Arteterapia.  

Philippini (2013) afirma que as mãos têm uma relação direta com a mente e 

através delas faz-se possível configurar, processar, ordenar e elaborar; que as mãos 

são instrumentos de poder e transformação. A referida autora ratifica ainda que em 

Arteterapia, através das mãos, traçam-se linhas, risca-se, é possível sentir-se 

http://ultradownloads.com.br/papel-de-parede/Maos-de-flores/
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texturas, temperaturas e pressões; através das mãos é possível ainda dar vida aos 

personagens, expressando afetos, desejos e emoções.  

Quando se coloca as mãos em movimento, faz-se possível travar uma relação 

maior com o mundo, pois é possível captá-lo de uma forma mais completa. Através 

das mãos é possível dissolver, fragmentar e rasgar algo que não faz bem naquele 

momento; porém, as mãos também são hábeis no processo de reconstrução e 

possibilitam recomeçar algo de forma mais equilibrada, mais saudável e mais 

agradável para aquele sujeito. As mãos são instrumentos terapêuticos de excelência 

para serem potencializados no processo arteterapêutico, pois possuem infinitas 

possibilidades criativas, construtivas e reconstrutivas. Philippini (2013, p. 64) afirma 

que “E nesse universo de mãos e materialidade construímos nossa autonomia 

expressiva e ativamos nosso processo criativo, deste modo, estas mãos são 

instrumentos potenciais de germinação e construção”. 

 

2.1 - A ARTETERAPIA 

Fazer arte de forma alguma é um processo novo, pois o homem procura 

expressar-se, comunicar-se desde os primórdios; como exemplo disso, tem-se as 

pinturas nas cavernas. Porém, enquanto base terapêutica, vem sendo pesquisada e 

aplicada desde o século XIX. A aplicação da arte enquanto processo terapêutico tem 

início dentro do cenário da psiquiatria, em especial, com portadores de transtornos 

mentais graves (SOUZA, 2015). 

Carrano (2009) afirma que, ao longo do tempo, a arte vem possibilitando a 

expressão de sentimentos, conflitos e conquistas. A partir disso, “promove o 

encontro do homem com a sua essência criativa, com a liberdade de expandir a sua 

percepção, na busca de sua identidade e de seu crescimento pessoal e social” (p. 

176). 

Apesar de Freud interessar-se pelas artes e afirmar que o inconsciente 

manifesta-se através delas, foi Jung o primeiro a utilizar a expressão artística em 

consultório. Ele asseverou que através da arte há a simbolização tanto do 

inconsciente individual como do coletivo e priorizou a expressão artística e verbal no 

seu processo de tratamento. Jung asseverou que as atividades plásticas e a 
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criatividade são funções psíquicas inatas que auxiliam no processo de evolução da 

personalidade, além de possibilitar a estruturação do pensamento. (SOUZA, 2015) 

Os pensamentos de Jung deram origem à várias experiências e estudos 

sobre a arteterapia em diversas áreas. Especificamente no Rio de Janeiro, a teoria 

junguiana inspirou a psiquiatra Nise da Silveira a aplicar a arte como método 

terapêutico, dando origem a um vasto material artístico produzido no seu espaço de 

terapêutica ocupacional, situado no antigo Hospital Psiquiátrico Pedro II, hoje 

Instituto Nise da Silveira. 

Diniz (2014) afirma que para Jung, as imagens retratam o inconsciente e a 

criatividade, além de ser uma atividade natural do homem, podendo auxiliar na 

estruturação do pensamento e no processo analítico. Sendo a arte um instrumento 

essencial para o desenvolvimento humano, infere-se que a arteterapia auxiliaria no 

acesso aos conteúdos inconscientes. Neste sentido, a arte facilitaria o encontro com 

o Si-mesmo, assim como o chegar a sua própria essência e a decifração do mundo 

interno. 

Todo este processo de tomada da arte como ferramenta teórica e prática de 

um atendimento estruturado e organizado deu origem ao que atualmente se 

reconhece como Arteterapia e que é definido pela Associação de Arteterapia do Rio 

de Janeiro (AARJ, sd) como: 

 

[...] o uso terapêutico da atividade artística no contexto de uma relação 
profissional por pessoas que experienciam doenças, traumas ou 
dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam desenvolvimento 
pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e 
trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de 
si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor com sintomas, 
estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, 
cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico.  

 

Philippini (2013, p. 11) conceitua arteterapia como um processo terapêutico 

que utiliza várias modalidades expressivas e afirma que as atividades artísticas 

configurarão 

 

uma produção simbólica, concretizada, em inúmeras possibilidades 
plásticas, diversas formas, cores e volumes etc. Esta materialidade permite 
o confronto e gradualmente a atribuição de significado às informações 
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provenientes de níveis muito profundos da psique, que pouco a pouco serão 
apreendidas pela consciência 

 

Carrano (2009) afirma que as diferentes linguagens artísticas propiciam uma 

relação dialética entre o corpo e a mente, possibilitando ao homem dar significado a 

si mesmo e ao mundo em que vive. Afirma ainda que através da criação e da 

produção artística faz-se possível expressar angústias, alegrias e ansiedades, 

substituindo as palavras por outras possibilidades expressivas. Os recursos 

expressivos passíveis de serem utilizados no processo arteterapêutico são 

extremamente variados como, por exemplo, as artes plásticas e cênicas, a 

expressão corporal e musical, a literatura, entre outros. 

Neste sentido, Diniz (2014, p. 13) ratifica ainda que: 

 

A arteterapia é uma excelente forma de confrontar imagens sombrias, por 
facilitar a expressão das emoções a partir das produções artísticas e 
proporcionar oportunidades de a imaginação desenvolver-se livremente, 
permitindo ao indivíduo participar concretamente do produto imaginado. A 
arte despontecializa a carga emocional das imagens, por vezes aterradora, 
e possibilita sua decodificação quanto à reorganização interna e à 
reconstrução da realidade 

 

Philippini (2013) destaca que a arteterapia propicia a estimulação de núcleos 

de saúde e criatividade, incrementando a autonomia, a criatividade e a construção 

de uma consciência crítica. Portanto, propicia o processo de individuação da pessoa, 

do “ „in’-divíduo, aquele que não se divide face às pressões externas e que assim 

procura viver plenamente, integrando possibilidades e talentos, às feridas e faltas 

psíquicas” (PHILIPPINI, 2013, p. 14). A referida autora ratifica que o processo 

arteterapêutico, através das atividades expressivas, pode materializar conflitos e 

afetos, destacando a singularidade e a identidade criativa de cada um. O fazer 

terapêutico, então, otimiza a estruturação da personalidade, estimula as 

potencialidades e possibilita a construção de modos mais harmônicos de 

comunicação, interação e se posicionar no mundo. 

Cuellar (apud PHILIPPINI, 2013, p. 13) afirma que o processo criativo possui 

uma força social, muitas vezes pouco considerada e que os indivíduos  
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ao identificar seu próprio espaço de expressão e ao insistir na importância 
do diálogo, automaticamente assumem o papel de promotor dos direitos à 
diferença e ao desacordo, fornecendo assim uma alternativa à sociedades 
despóticas, e uma arena simbólica para a mediação de reivindicações e de 
opiniões conflitivas 

 
A arteterapia tem um início muito marcado pelo atendimento em instituições 

de vários tipos, como por exemplo, no hospital psiquiátrico, em escolas, em 

residências terapêuticas, em clínicas geriátricas, entre outros. Tal fato deixou como 

herança uma vocação institucional e a intervenção grupal. Estas peculiaridades 

foram corroboradas pelo maior número de pessoas atendidas, assim como pelo 

reforço da interação grupal e dos relacionamentos interpessoais. Porém, a 

intervenção individual é de extrema aplicabilidade para doentes mais graves ou com 

dificuldades na inserção em grupos (CARVALHO, 2009). 

A partir do exposto, é possível inferir que a arte é um processo praticamente 

atemporal, onde não há limites para a criatividade e desde os tempos antigos está 

relacionada à promoção, prevenção e expansão da saúde. Neste sentido, a 

arteterapia não se limita a um grupo populacional em particular nem a uma 

modalidade expressiva específica, muito menos a um setting terapêutico restrito. A 

arteterapia, através de seu processo expressivo criador, vem possibilitando o 

atendimento de cada vez mais pessoas, em suas diversas fases da vida, em 

hospitais, ambulatórios, consultórios, escolas, entre outros. (PHILIPPINI, 2013) 

 

 

2.2 – Materiais expressivos em arteterapia 

 

Existe uma infinidade de possibilidades técnicas e de materiais passíveis de 

serem utilizadas em arteterapia, no presente estudo, serão agrupados em cinco 

áreas e brevemente descritos. Philippini (2009) classifica os materiais mais utilizados 

em processos arteterapêuticos em cinco subgrupos, são eles aqueles que utilizam o 

papel como base; a Linha da vida; o mosaico e a assemblagem; a modelagem; e as 

construções.  

A primeira é descrita como aquela gama de materiais que podem ser 

aplicados em uma base de papel, como por exemplo, fotografias, pinturas, desenhos 

ou qualquer imagem existente em revistas, jornais ou folders. Esses materiais são 
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práticos, facilmente manuseados e têm baixo custo. Limitam-se ao plano 

bidimensional. (Philippini, 2009). 

 

Imagem 7 – Técnica de colagem 

 

Acervo pessoal da autora 

 

O segundo grupo é intitulado „Linhas da Vida‟ e abrange o bordado, a 

tecelagem e a costura. Philippini (2009, p. 61) afirma que “no processo 

arteterapêutico, tecer equivale a ordenar, a articular, a entrelaçar, a organizar, a 

apropriar-se do fluxo criativo e existencial”. 

 

Imagem 8 – Técnica de tecelagem 

 

Acervo pessoal da autora 



32 
 

O terceiro grupo abarcaria o mosaico e a assemblagem, que consistem em 

pegar objetos do dia a dia, desconstruir e dar outro significado. Estaria atrelado à 

percepção de que nem sempre as coisas se encaixam como deveriam, suscitando a 

tomada de consciência de que se faz necessário deixar espaços vazios, olhar as 

coisas por novos ângulos e visualizar novas possibilidades. Philippini (2009) afirma 

que estas técnicas permitem organizar o mosaico interno de afetos, emoções e 

memórias: “A atividade de reunir cacos permite partir de um caos e de uma 

desconstrução para, passo a passo, ressignificar, reconstruir, atribuir um novo 

sentido e descobrir beleza no material quebrado, descartado, amontoado e confuso”. 

(PHILIPPINI, 2009, p. 82) 

 

Imagem 9 – Técnica de mosaico 

 

Acervo pessoal da autora 

 

A modelagem pode ser criada a partir de materiais como a argila, o durepoxi, 

o papier mâché, jornal, entre outros. Philippini (2009) afirma que a modelagem é 

indicada somente após experiências no plano bidimensional (colagem, desenho e 

outros) em razão de seus desafios operacionais, pois o plano tridimensional suscita 

a organização espacial, a formação de estruturas, o equilíbrio e intensifica a 

experiência com o tato. 
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Imagem 10 – Técnica de modelagem 

 

Acervo pessoal da autora 

 

As construções são técnicas complexas e suscitam uma estrutura interna 

organizada, além de certa tolerância para as peculiaridades dos materiais. Pode-se 

citar a construção de caixas, de personagens, de instalações, de cenários, entre 

outros. Destaca-se que estas construções podem ser realizadas de forma individual 

ou em grupo, como um projeto coletivo. 

 

Imagem 11 – Técnica de construção 

 

Acervo pessoal da autora 
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É importante ressaltar que foram citadas somente algumas técnicas e 

materiais passíveis de serem utilizados no setting de arteterapia, porém existem 

muito mais estratégias expressivas que podem ser utilizadas, por exemplo, a 

contação de histórias, a escrita criativa, as técnicas corporais, a criação de vídeos e 

quantas mais puderem ser imaginadas e criadas pelo profissional arteterapeuta. 
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CAPÍTULO III  

PSICOLOGIA ANALÍTICA – ENTENDENDO O BONSAI 

 

 

Imagem 12 – Jung e o processo de individuação 

 
Disponível em: http://www.windoweb.it/guida/arte/biografia_Tullio_Pericoli.htm 

Tullio Pericoli (Carl Gustav Jung) 

 

O principal objetivo da terapia psicológica, não é transportar o paciente para 
um impossível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e 
paciência diante do sofrimento. A vida acontece num equilíbrio entre a 
alegria e a dor.  

Carl Gustav Jung 

 

 

Neste capítulo serão abordados alguns conceitos importantes da psicologia 

junguiana que facilitarão o entendimento do objeto deste estudo, a metanóia. 

Destaca-se ainda que a arteterapia aqui referida é de base junguiana, sendo 

necessário, então algumas explicitações nos conceitos fundamentais propostos.  

A partir do momento em que este estudo tem como objeto a metanóia na 

meia-idade, foram abordados somente aqueles conceitos da psicologia junguiana 

que servem como base para o entendimento do processo da metanóia nesta fase da 

vida. Neste sentido, foram apresentados brevemente os conceitos do Eixo Ego e 
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consciência, o Self, os arquétipos da Sombra, do Animus e da Ânima, Puer-Senex, e 

o Processo de Individuação.  

 

3.1 – JUNG E A EDIFICAÇÃO DA PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

 

Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875, na Suíça, em uma família 

marcadamente religiosa. Desde cedo apresentou uma percepção peculiar sobre a 

vida e sobre a relação dos seres humanos com a religiosidade. Foi influenciado por 

duas vertentes espirituais, de um lado o protestantismo suíço, pois tinha oito tios que 

eram ativos na igreja protestante, e do outro a espiritualidade pagã, muito 

influenciada pelos avós maternos (HYDE e MCGUINESS, 2012). 

Destaca-se ainda que sua infância foi permeada por estas duas influências 

fortíssimas, pois, enquanto seu pai ensinava-lhe o latim, sua mãe contava-lhe 

histórias sobre religiões exóticas (GRINBERG, 1997). 

A partir destas duas influencias religiosas, Jung acreditava ter duas 

personalidades, que nomeou de personalidade número 1 e personalidade número 2. 

Quando Jung tinha 12 anos, tal dualidade gerou uma crise, quando foi necessário 

reconciliar essas personalidades e sem dúvidas a personalidade número 1 tomou a 

frente. Tal personalidade caracterizava-se pela relação com o mundo cotidiano, 

onde poderia ter certa indisciplina e infantilidade, além de possuir ambição 

acadêmica e almejar prestígio profissional. Sua personalidade número 2, 

marcadamente religiosa, buscava o sentido da vida e apegada ao passado, 

sucumbiu frente às imposições da personalidade 1 e de sua relação com o mundo. 

Nesta fase da vida, Jung tornou-se uma pessoa expansiva, contagiante e 

carismática, principalmente na sua relação com as mulheres, e com o mundo da 

academia de medicina. Tal fato evidentemente facilitou sua relação com o mundo de 

uma forma geral (HYDE e MCGUINESS, 2012). 

Aos 20 anos, já no segundo ano de sua formação em medicina, seu pai 

faleceu e seu tio foi de grande importância para sua permanência na universidade. É 

importante destacar que Jung não se interessava apenas pela medicina, ele também 

se debruçava sobre assuntos como filosofia, e também interessava-se pelo 

espiritismo e pela paranormalidade. A partir de sua busca incansável pelo 

conhecimento, percebeu que a psiquiatria era muito mais abrangente, subjetiva e 
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estabelecia uma relação direta entre a natureza e o espírito. A partir daí, resolveu 

que sua formação médica seria na área de psiquiatria. (HYDE e MCGUINESS, 2012) 

Ressalta-se que no final do século IX o paradigma emergente da psiquiatria 

era a clínica, de cunho materialista, iniciada por Charcot e tendo continuidade em 

Freud; porém, Jung mantém seu interesse no fenômeno psíquico.  

Em 1990, Jung iniciou sua atuação no Hospital Psiquiátrico Burghölzli, dirigido 

por Eugen Bleuler, tendo neste momento seu primeiro contato com o fenômeno da 

loucura, em especial com a esquizofrenia. Junto à Bleuler, Jung desenvolveu a 

técnica de associação de palavras, descobrindo variações importantes no tempo de 

reação e nas emoções emergentes ao longo dos testes. Jung classifica as respostas 

obtidas, descobrindo os complexos e inicia seus estudos de psicologia experimental, 

que abandonou posteriormente. (HYDE e MCGUINESS, 2012) 

Jung iniciou sua relação com Freud em 1906, ao enviar os resultados de seus 

estudos com a associação de palavras; a amizade entre eles durou até 1913. A 

afinidade entre o pensamento de Jung e Freud era tão intensa que Jung, em 1909, 

foi designado como “herdeiro legítimo da psicanálise”. Porém, a visão de Jung 

distanciava-se daquela apresentada por Freud em alguns pontos, como por 

exemplo, a valorização excessiva da sexualidade e o método aplicado por Freud. 

Em 1912, estas diferenças vieram à tona em palestras proferidas por Jung, nos 

Estados Unidos, onde questiona os referidos conceitos, ainda mais quando 

aplicados à pacientes com esquizofrenia. Após tais confrontos, ocorreu o 

rompimento entre os dois. (HYDE e MCGUINESS, 2012) 

Após o fato acima descrito, Jung começa a aprofundar seus estudos e 

ressalta-se que nesta época, estava passando pela crise da meia-idade. Seus 

estudos sobre mitologia foram aprofundando-se e sua personalidade número 2 

começou a emergir. Entre 1914 e 1919, Jung perdeu o interesse por textos 

científicos, abandonou seu cargo na universidade e aprofundou seus estudos sobre 

o inconsciente. Jung começou, então, a construção dos inúmeros e complexos 

conceitos que deram origem à psicologia analítica. (HYDE e MCGUINESS, 2012) 

 

 

3.2 - TORNAR-SE CONSCIENTE: DIÁLOGOS ENTRE CONSCIENTE, 

INCONSCIENTE E EGO 
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Imagem 13 – O ciclo da vida e a maturidade da consciência 

 
Disponível em: http://www.thespiderawards.com/gallery 

 

 

Não há como separar consciente, inconsciente e ego, pois a relação entre 

eles é ativa, há um imbricamento entre essas três partes da psique. Tal fato suscita 

que eles sejam discutidos de forma que seja estabelecida uma dinâmica relacional 

entre eles. 

O ego é o ponto central da consciência e é responsável por toda tentativa de 

adaptação às situações pelas quais se vive, tendo como referência a vontade do 

indivíduo. Grinberg (1997, p 69) afirma que: 

 

Quando usamos as palavras eu ou me, mim, meu, estamos nos referindo ao 
ego. Ele é que vai captar, avaliar, criticar, raciocinar, organizar, sentir ou 
intuir o significado das várias situações que a vida traz, de acordo com o 
padrão de funcionamento da consciência naquele determinado momento. 
 

Jung (apud GRINBERG, 1987, p. 227) conceitua inconsciente como: 

 

É tudo aquilo que eu conheço, mas não penso num determinado momento; 
tudo aquilo que já tive consciência mas esqueci; tudo que foi percebido por 
meus sentidos e meu espírito consciente não registrou; tudo que 
involuntariamente sem prestar atenção, ou seja, inconscientemente, sinto, 
penso, relembro, desejo e faço; todo futuro que se prepara para mim e que 
só mais tarde se tornará consciente – tudo isso é conteúdo inconsciente. 
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Para Thibaudier (2014), a principal função do consciente é receber os 

conteúdos psíquicos que emergem do inconsciente, pois há sempre uma parte da 

personalidade a ser revelada e acolhida ao longo da vida. Neste sentido, o papel 

efetivo da consciência seria o de auxiliar no desenvolvimento da personalidade em 

sua totalidade e, tal função tornando consciente os conteúdos existentes no 

inconsciente. Para a referida autora, a consciência é a grande parceira do 

inconsciente, pois permite um diálogo ininterrupto entre os dois, o que permite o 

equilíbrio psíquico e mental, possibilitando a evolução pessoal. 

Thibaudier (2014) afirma que o ego estabelece o equilíbrio entre o consciente 

e o inconsciente. Então, cabe ao ego avaliar e mediar qualquer situação onde haja 

confronto entre consciente e inconsciente e restabelecer o equilíbrio entre estas 

duas forças existentes.  

A vontade atua possibilitando escolher entre o conteúdo que vale à pena ser 

mantido e aquele que é melhor abrir mão em cada situação vivenciada. O ego tem 

relação direta com a vontade, assim como com a memória. No que diz respeito à 

memória, ela relaciona-se com a aprendizagem e com a capacidade do indivíduo 

conscientizar-se e relacionar-se com várias coisas ao mesmo tempo. Através da 

memória das experiências e escolhas ao longo da história, o indivíduo consegue 

manter uma unidade de coerência e construir uma identidade pessoal. “Só podemos 

existir conscientes de nós mesmos se formos capazes de lembrar o que fizemos 

ontem e planejar o que iremos fazer amanhã. (GRINBERG, 1997, p 68). Vale 

ressaltar que a identidade do ego é marcada tanto pela consciência do próprio corpo 

quanto pelas características subjetivas do indivíduo. 

Destaca-se que a consciência está em constante desenvolvimento, evoluindo 

e se transformando ao longo da vida. Não se pode esquecer que, neste sentido, há 

de se considerar o contexto histórico e cultural onde a pessoa está inserida. 

Grinberg (1997) ressalta que como um órgão, a consciência precisa de cuidados 

constantes, pois também cresce, se desenvolve, adoece, necessita de cuidados 

constantes e transforma-se ao longo da existência do indivíduo. O referido autor 

associa este processo de crescimento e desenvolvimento da consciência àquele 

vivido pelo ego ao longo da vida e afirma que (1997, p 71): 

 

ao buscarmos as soluções para atender a nossas necessidades e realizar 
nossos desejos, estaremos formando o ego e ampliando a consciência. O 
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caminho para o crescimento é feito A partir dos conflitos, medos e 
frustrações. 

 

O ego também recebe influência do inconsciente. Aspectos do inconsciente 

podem assimilar o ego, gerando uma resposta diferente da habitual. Pode-se 

observar tal situação quando, por exemplo, o indivíduo fica confuso, de „cabeça 

quente‟, ou surge uma inspiração para a resolução de um problema. Porém, também 

há situações onde o ego se defende das influencias do inconsciente, como por 

exemplo, quando o sujeito suprimir de forma consciente algo da consciência, como 

também pode reprimir alguma informação ou sentimento no inconsciente.  

Thibaudier (2014, p. 36) afirma que:  

 

[...a consciência cresce progressivamente, ao longo do tempo e da 
maturação psíquica. Ainda mais, ao longo das diferentes épocas da vida, de 
maneira que não deixamos de nos tornar conscientes e de ampliar, 
assim,nosso campo de consciência, conforme avançamos em idade.] 

 

A referida autora afirma ainda que a consciência vai se constituindo a partir do 

inconsciente e ao longo da vida há uma tentativa contínua da consciência se 

diferenciar do inconsciente. A partir desse processo de apropriação, há uma espécie 

de assimilação dos conteúdos do inconsciente pelo consciente.  

Thibaudier (2014) afirma que quando os conteúdos emergem do inconsciente 

para o consciente, possibilidades ainda desconhecidas podem emergir. Tal fato é 

passível de ocorrer principalmente nos momentos de transição da existência muito 

intensos ou delicados, produzindo mudanças de várias ordens, que podem ser de 

origem espiritual, filosófico, religioso, ou outro qualquer, podendo gerar verdadeira 

reorientação da vida daquele sujeito. 

Neste sentido, Jung afirma que a trajetória da consciência pode ser 

equiparada à trajetória do sol ao longo do dia no céu e ressalta que na segunda 

metade da vida há um questionamento significativo sobre os valores que se tem até 

aquele momento e o que se deseja levar ao longo desse caminho. Esta fase se 

caracteriza pela crise da meia-idade ou metanóia. (GRINBERG, 1997) 

 

 

3.3 - O SELF OU SI-MESMO 
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Imagem 14 - Em busca da quintessência 

 
Disponível em: http://fanaru.com/lotus/image/171905 

 

 

O Self ou Si-mesmo é o centro regulador de toda a personalidade, 

funcionando como um verdadeiro maestro, significando “a totalidade do indivíduo, o 

consciente e o inconsciente, que carrega o sentido individual de significado e 

objetivo, à medida que a pessoa se dirige a ele.” (HYDE, MCGUINESS, 2012, p 57). 

O self seria a completude da personalidade.  

Grinberg (1997, p.68) afirma que: 

 

Toda personalidade, consciente e inconsciente, incluindo o ego, os 
complexos e os arquétipos, é regulada pelo Self ou Si-mesmo que funciona 
como um verdadeiro maestro, mantendo a orquestra unida para executar, 
em cada um de nós, uma melodia única, ao longo de toda nossa vida 

 

Jung (1991) afirma em seus estudos que o si-mesmo, que está na base do 

sujeito, é de longe mais abrangente que o ego, pois abarca inclusive o inconsciente, 

enquanto o ego seria essencialmente o ponto central da consciência.  

O sentido de integração de opostos é trazido por Jung (1991, p. 443) quando 

afirma que: 

 

O si-mesmo aparece empiricamente em sonhos, mitos e contos de fadas, 
na figura de “personalidades superiores” como reis, heróis, profetas, 
salvadores e etc. ou na figura de símbolos de totalidade como o círculo, o 
quadrilátero, a quadratura circuli (quadratura do círculo), a cruz, etc. 
Enquanto representa um complexio oppositorium, uma união dos opostos, 
também pode manifestar-se como dualidade unificada, como, por exemplo, 
no Tao, onde ocorre o yang e o yin, como irmãos em litígio, ou como o herói 
e seu rival (dragão, irmão inimigo, arqui-inimigo, Fausto e Mefisto, etc). 

http://fanaru.com/lotus/image/171905
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Empiricamente, pois, o si-mesmo aparece como um jogo de luz e sombra, 
ainda que seja entendido como totalidade e, por isso como unidade em que 
se unem os opostos 

 

O self seria a totalidade do sujeito e estaria à frente dos processos de 

transformação psíquica. Thibaudier (2014) afirma que o self é a quintessência do 

indivíduo, representando a unificação do masculino e do feminino, do positivo e do 

negativo, do corpo e da psique, da matéria e do espírito. A referida autora afirma que 

para Jung o self estaria relacionado com „tornar-se‟ consciente por meio do trabalho 

de „diferenciação‟ desses opostos, quer dizer, de reconhecimento e integração, pelo 

ego daquilo que busca emergir do inconsciente e vem, da mesma maneira, opor-se 

ao consciente”. (THIBAUDIER, 2014, p. 122) 

A relação entre o ego e o self, que seria uma dinâmica de compensação, 

complementaridade e tensão de opostos é intitulada por Jung de processo de 

individuação. Este processo se caracterizaria por uma sintetização do consciente e 

do inconsciente, possibilitando ao „in-divíduo‟, tornar-se único, inteiro e autônomo. 

Sendo, então, o self o objetivo final do processo de individuação, a completude da 

personalidade. 

 

3.4 – O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO 

 

Imagem 15 – Processo alquímico e a individuação 

 
Disponível em: Johfra Bosschart http://www.bosschaerts.be/genealogy/histories/07en_schilders-

9_bosschart-johfra.php 

http://www.bosschaerts.be/genealogy/histories/07en_schilders-9_bosschart-johfra.php
http://www.bosschaerts.be/genealogy/histories/07en_schilders-9_bosschart-johfra.php
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Silveira (1981) destaca que todo ser vivo já nasce com seu processo de 

crescimento determinado, tendo por objetivo completar-se e dá como o exemplo a 

semente de uma planta, o embrião de um animal. Afirma ainda que o ser humano 

tenha esta mesma sina, tanto no que diz respeito aos seus aspectos físicos como os 

psíquicos, porém, diferentemente de uma semente, por exemplo, o indivíduo toma 

consciência deste processo e é capaz de influenciá-lo.  

Grinberg (1997, pág 227) afirma que individuação é o: 

 

Processo de tornar-se Si-mesmo, in-divíduo, ou aquele que não se divide 
nem se mistura na massa ou no coletivo. Nesse processo, a personalidade 
desenvolve-se e unifica-se, e o indivíduo torna-se consciente de sua 
identidade profunda como ser único e autêntico no mundo. 

 

Ressalta-se que o processo de individuação não é um processo linear, mas 

um movimento de circunvoluções que tem como direção o Si-mesmo ou self. Este 

movimento está relacionado a uma tendência instintiva a realizar plenamente as 

potencialidades inatas do indivíduo, porém recebe influência do ego consciente e 

das vicissitudes da vida, que se torna algo tortuoso e difícil. (SILVEIRA, 1981) 

Jung afirma que a vida divide-se em duas, sendo a primeira metade destinada 

ao sujeito firmar-se e adaptar-se ao mundo exterior, onde faz-se necessário crescer, 

desenvolver-se, construir uma profissão, uma família, entre outros; na segunda 

metade da vida, cabe ao indivíduo individuar-se, voltar-se para sua vida interior, 

provocando uma revisão e inversão de valores (THIBAUDIER, 2014). 

 

3.5 – ARQUÉTIPOS  

 

Imagem 16 – os arquétipos e a imagem do bonsai 

 
Disponível em: http://dobercoateaotumulo.blogspot.com.br/2013/10/arquetipos-femininos-das-deusas-

gregas.html 
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Monteiro (1998) conceitua arquétipo como uma matriz original, uma forma ou 

um padrão; seria na psicologia analítica a estrutura profunda de nossa psique, do 

inconsciente coletivo de toda espécie humana. A referida autora afirma que o 

arquétipo seria uma espécie de DNA psíquico, seria uma série de memórias 

funcionais que condicionariam a estrutura psíquica. Reitera ainda que os arquétipos 

são “elementos dinâmicos e energéticos, que atuam como deuses vivos em nosso 

interior, fornecendo padrões de comportamento, emoções e experiências” (1998, 

p.23). 

Monteiro (1998, p. 23) afirma que para Jung 

 

 

A alma é para si mesma a experiência única e imediata e a conditio sine 
qua non da realidade subjetiva do mundo em geral. Ela cria símbolos, cuja 
base é o arquétipo inconsciente e cuja figura visível resulta das imagens 
adquiridas pelo consciente. Os arquétipos são elementos estruturais 
numinosos da psique e têm certa autonomia e energia específicos, graças 
às quais são capazes de atrair conteúdo do consciente que lhe são 
convenientes 

 

 

O autor supra citado ratifica que o mais importante no contato com as forças 

arquetípicas é a qualidade da percepção, o processo do encontro e da diferenciação 

ao longo do processo de individuação. Faz-se necessário sentir as múltiplas 

potencialidades e aspectos de cada figura arquetípica que emerge. A referida autora 

indica que os arquétipos sejam olhados, como se estivesse observando através de 

um caleidoscópio, vislumbrando as infinitas possibilidades de faceta da imagem 

arquetípica.  

 

 

Também é vital buscar a comunicação constante com estas forças, em um 
processo no qual investimos nosso desejo de nos tornarmos seres mais 
inteiros. Pouco a pouco, a energia do arquétipo flui e passa a atuar em 
nossa consciência, tornando-se vida em nós, possibilitando um constante 

avanço criativo de nós próprias. (MONTEIRO, 1998, p. 24) 
 

 

3.6 - SOMBRA 
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Imagem 17 – O bonsai reflete sua sombra 

 
Dispnível em: http://www.designstack.co/2014/03/sculptures-in-shadow.html 

 

Como foi visto anteriormente, o ego é o centro da consciência, o sentido de 

identidade, enquanto a sombra caracteriza-se pelos aspectos que ficam atrelados ao 

lado sombrio da personalidade; seriam as coisas que gostaríamos de esconder da 

sociedade. São as qualidades animalescas, incivilizadas, primitivas e inadaptadas 

de nós mesmos e dos outros (HYDE E MCGUINESS, 2012, THIBAUDIER, 2014).  

Thibaudier (2014) diz que a sombra está conectada com tudo aquilo que é 

negado pelo sujeito e que ele não gostaria de revelar em sua vida social e, em geral, 

é atribuído ao outro. A sombra seria aquilo que não foi vivido e foi colocado de lado, 

porém, há a necessidade de ser abarcada pela nossa consciência, pois, como em 

determinado momento da vida precisou ser negado, existe latente no inconsciente e 

algum dia será necessário confrontar-se com tal aspecto primitivo. O equilíbrio 

energético entre o corpo e a alma, entre o fisiológico e o emocional está relacionado 

diretamente com a capacidade do sujeito lidar com os aspectos que residem em sua 

sombra. 

No que tange aos aspectos positivos da sombra, Thibaudier (2014, p. 88) 

afirma que: 

 

Ela pode também representar aquilo que jamais ousamos ou tivemos a 
coragem de desenvolver em nós em dado momento da vida, de maneira 
que vê-la nos outros constitui uma espécie de picada de uma lembrança 
dolorosa e insuportável para o ego, que a nega e rejeita imediatamente. 

 

Neste sentido, a sombra permite que o indivíduo integre ao self aspectos que 

não podem naquele determinado momento serem assumidos frente à determinada 

http://www.designstack.co/2014/03/sculptures-in-shadow.html
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situação pessoal ou social. Porém, a partir do momento em que estes aspectos da 

sombra são abarcados pelo consciente, há a possibilidade de desenvolver 

determinada possibilidade antes negada e reprimida pelo sujeito.  

Não há como negar que a partir do enfrentamento dos aspectos negados e 

contidos na sombra, há a possibilidade efetiva do indivíduo amadurecer 

psiquicamente, pois vislumbrará sua integralidade, através do processo de 

individuação, abordado abaixo. 

 

 

3.7 ANIMUS E ANIMA 

 

Imagem 18– Reconhecimento do animus e da ânima 

 
Disponível em: http://gorobets.com.br/?p=432. “Anima e Animus” – André Gorobets, 2015 

 

 

Indubitavelmente o ser humano possui polaridades que, ao longo do processo 

de individuação, irão integrando-se, como, por exemplo, a polaridade feminina e a 

masculina. Faz-se necessário que o feminino reconheça, capte e desenvolva seus 

aspectos masculinos e vice-versa. Jung nomeia de Animus e Anima as referidas 

contrapartes.  

Grinberg (1997, p. 221) conceitua Anima e Animus como:  

 

Arquétipos que personificam, respectivamente, a figura feminina no interior 
do inconsciente do homem e a figura masculina no interior do inconsciente 
da mulher. Sua função é estabelecer uma ponte entre a consciência 
individual e o inconsciente coletivo. Como todo arquétipo, ao serem 
projetados, atraem e fascinam a consciência. 

http://gorobets.com.br/?p=432
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Jung (2006) afirma que estes dois aspectos são de grande significado, pois, 

pertencem tanto à personalidade como estão enraizados no inconsciente coletivo, 

sendo uma espécie de elo de ligação ou ponte entre o pessoal e o impessoal, entre 

o consciente e o inconsciente. 

 

Um complexo funcional que se comporta de forma compensatória em 
relação à personalidade externa, de certo modo uma personalidade interna 
que apresenta aquelas propriedades que faltam à personalidade externa, 
consciente e manifesta. São características femininas no homem e 
masculinas na mulher que normalmente estão sempre presentes em 
determinada medida, mas que são incômodas para a adaptação externa ou 
para o ideal existente, não encontrando espaço algum no ser voltado para o 
exterior. (JUNG, 2006, p. 15) 
 

Monteiro (1998) chama a atenção para a complexidade do ser humano, sendo 

necessário então, perceber homem e mulher muito além de um papel estereotipado 

e conclama que sejam vistos a partir de suas complexas identidades arquetípicas.  

 

 

3.8 – METANOIA OU CRISE DE MEIA IDADE 

 

Imagem 19 – A metanóia 

 

Disponível em: estou-sem.blogspot.com.br/2015/07/as-surreais-ilustracoes-e-foto-manipulacoes-max-
mitenkov.html 

 

http://estou-sem.blogspot.com.br/2015/07/as-surreais-ilustracoes-e-foto-manipulacoes-max-mitenkov.html
http://estou-sem.blogspot.com.br/2015/07/as-surreais-ilustracoes-e-foto-manipulacoes-max-mitenkov.html
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Curvêllo (2014, p. 03) define metanóia como: 

 

termo originário da língua grega formado pela união do prefixo μετά (metá) e 

do sufixo νοῦς (nous). Metá pode ser traduzido como “além” ou “depois”, 

mas no termo tem o sentido de “mudança”, enquanto que nous, apesar de 

ser um termo filosófico que não possui uma transcrição exata, pode ser 

entendido como “mente” ou “intelecto”. Desta forma, o termo metanóia pode 

ser entendido como mudança de pensamento ou sentimento, 

arrependimento, mágoa e penitencia. 

 

Geronazzo e Curvêllo (2014) afirmam que ao aproximar-se da meia idade, a 

pessoa entra em uma fase com grande potencial de transformação da 

personalidade, tal período é chamado por Jung de metanóia. Tal fase caracteriza-se 

por ser um período de questionamentos, mudanças, eclosão de crise existencial. Na 

metanóia há grande possibilidade de que os indivíduos transfiram o foco de atenção 

do ego, antes ligado na necessidade de adaptação à realidade externa, para o 

reconhecimento de conteúdos do mundo interno, ou seja, para a realização pessoal. 

Tais transformações ocorrerão através do desenvolvimento de aspectos existentes 

no interior e não mais no exterior. 

Esse momento é de crise e pode ser considerado uma emergência 

psicológica, onde valores atrelados ao sentido de vida e aos valores pessoais, 

geram questionamentos em relação a seus afetos, à sua profissão e suas relações 

com o mundo em geral. Curvêllo (2014) afirma que é comum a perda da autoestima 

e da autoconfiança, o surgimento de angústias, ansiedades, confusão mental, 

estados depressivos ou outros sintomas que afetam o equilíbrio emocional e mental. 

Destaca-se também o contato mais próximo com a finitude da vida, através da morte 

dos pais, além do vislumbre de seu próprio processo de morte; o corpo já demonstra 

sinais do envelhecimento e da vida que levou. A autora afirma ainda que (2014, p. 

05): 

Uma das maneiras de entrar em contato com a alma é através da crise, pois 
é na crise que vemos a metanóia, o processo de transformação da alma. 
Quando não há mudança e tudo se comporta como deveria, a alma fica 
adormecida; mas durante a noite da crise psicológica, quando a luz do sol 
fica eclipsada, as figuras da psique aparecem e ganham outra dimensão. 
Sonhos nos atingem impiedosamente e nos sacodem até os ossos. É nessa 
noite tormentosa que Hermes surge e faz seu trabalho. 
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A partir do que foi exposto, pode-se entender a crise da meia idade como uma 

oportunidade do sujeito enfrentar em contato com seus aspectos antes negados, 

que habitam a sombra, com seus aspectos psicológicos complementares, além de 

ser uma grande oportunidade de desenvolver seu processo de individuação. 
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CAPÍTULO IV  

A METANÓIA: O PROCESSO DE RUPTURA DO VASO DE BONSAI E 

A ARTETERAPIA 

 

Imagem 20– O despertar do bonsai 

 
Disponível em: http://desperteconsciente.blogspot.com.br 

 

Somos autores de boa parte de nossas escolhas e omissões, nossa 
audácia ou acomodação, nossa esperança e fraternidade ou nossa 
desconfiança. Sobretudo, devemos resolver como empregamos e 
saboreamos nosso tempo, que é afinal sempre o tempo presente. 

Lya Luft 

 

 

Segundo Magaldi Filho (sd), a metanóia está relacionada com a expansão da 

consciência, com transcender algo e ocorre a partir de mudanças de crença ou da 

visão do mundo. Este período da vida é tão significativo como, por exemplo, a 

adolescência, pois envolve potencialmente um grande número de mudanças na vida 

do indivíduo. A constatação de que metade da vida se foi e com ela todos os 

estereótipos da juventude também se foram, gera grande sofrimento. Tal sentimento 

ocorre, pois a conscientização da finitude da vida e da decrepitude do corpo tornam-

se quase palpáveis.  

Surge então, uma pergunta de grande importância: „como viverei os próximos 

anos?‟. A partir deste questionamento, muitas possibilidades e potencialidades 

http://desperteconsciente.blogspot.com.br/
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podem surgir. Esta fase da vida é tão profícua que Carl Gustav Jung escreveu a 

maior parte de sua obra a partir de sua crise da meia-idade. 

Este capítulo descreve o processo arteterapêutico de uma mulher de 46 anos 

a partir do surgimento insidioso de um transtorno de ansiedade generalizada, que se 

manifestou de forma clara a partir de uma violência sofrida em seu ambiente de 

trabalho. O transtorno foi tão significativo que se desdobrou em uma depressão 

moderada e a necessidade iminente de afastamento do trabalho; a licença durou 

cerca de dois anos, tendo alta somente a partir de mudança de emprego, pois a 

paciente não conseguiu mais retornar àquele ambiente específico de trabalho. 

A partir da crise relatada, a paciente começou tratamento medicamentoso 

com antidepressivos e acompanhamento arteterapêutico individual. No setting 

arteterapêutico foi possível observar que aquela crise foi apenas a agudização de 

um processo de (re)visão de todos os conceitos e situações vivenciadas pela 

paciente até aquele momento. A agressão foi apenas a gota que faltava em um copo 

que já transbordava de insatisfações. 

O presente trabalho teve um recorte cronológico que compreendeu dois anos, 

ou seja, entre os 47 e 49 anos da referida paciente. Ressalta-se que ao longo 

desses dois anos muitas rupturas ocorreram, pois, a paciente em questão divorciou-

se, mudou de emprego e começou a relacionar-se de forma diferente consigo 

mesma e com o mundo. 

Este capítulo descreverá os temas emergentes da produção artística da 

paciente, que foram reunidos em tópicos relacionados especificamente com o 

processo da metanóia. Os temas foram analisados e agrupados juntamente com a 

paciente, como uma atividade de análise de todo processo pelo qual passou, não se 

atrelando a uma cronologia retilínea, mas aos temas que circum-ambulavam o 

processo terapêutico. 

 

 

4.1 - OS TEMAS EMERGENTES 

 

4.1.1- O surgimento de Eva nas produções 
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Imagem 21 – O mito de Eva 

 

Acervo pessoal da autora 

 

A paciente demonstrou afinidade pela linguagem da colagem, 

especificamente pela técnica utilizada no método de Soul Collage®. O que se pode 

observar são duas cartas produzidas tendo como base esta metodologia, que têm 

como marca aspectos ligados ao mito de Eva, pois expressam o feminino de uma 

forma doce, com muitas flores e certa reserva retratada no véu. Destaca-se também 

a delicadeza das mãos tanto ao segurar a flor, como segurando os snujs – 

instrumentos de percussão muito antigos, de origem egípcia. Vale ressaltar que a 

paciente é praticante de danças orientais há cerca de 20 anos, trazendo esta 

influência ao longo do seu processo terapêutico. 

Na segunda carta, observa-se um grande cristal, que a paciente em questão 

afirma ser algo que será alcançado, uma pedra bruta que ainda está sendo lapidada. 

 

4.1.2 – O surgimento de Lilith 

Imagem 22 – O mito de Lilith 

 

Acervo pessoal da autora 
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Mais uma vez a paciente escolheu imagens construídas com a técnica Soul 

Collage®. Nestas duas cartas é possivel observar imagens femininas mais fortes e 

com atitudes mais destemidas como, por exemplo, a figura de Cleópatra, a 

dançarina com uma vestimenta de duas peças e seu ventre à mostra e uma mulher 

de cabelos vermelhos, nua, voando por trás da rosa vermelha. 

Destaca-se a imagem de Cleópatra, conhecida por sua inteligência e cultura, 

foi grande estrategista e rainha do Egito. Apesar de estar sempre vinculada a uma 

figura masculina – pai, irmão e por último Júlio César, nunca ficou em segundo 

plano, sempre exerceu o poder de rainha que cabia a ela. Vale enfatizar que quando 

se tornou prisioneira em seu próprio quarto, preferiu a libertação através do suicídio 

com uma serpente. 

Tais elementos indicam uma percepção do feminino diferenciado daquele 

descrito anteriormente. Nestas cartas, pode-se observar características que podem 

ser referidas com aquelas pertencentes à Lilith, como a independência e não 

submeter-se a uma ordem masculina . 

 

4.1.3 – A busca da transformação 

 

Imagem 23 – A metamorfose 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 A imagem acima foi produzida a partir de uma técnica mista que utiliza a tinta 

guache e a colagem de borboletas sobre a pintura, com as asas soltas, dando certa 

tridimensionalidade à produção. 
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Pode-se observar da direita para esquerda uma mudança na paisagem, antes 

acinzentada e com uma árvore sem folhas e um chão sem flores. Conforme olha-se 

para a esquerda, as árvores vão adquirindo folhas e por último flores e frutos. O céu 

vai ficando azulado e as borboletas vão surgindo, voando cada vez mais para a 

esquerda. O chão começa a ter flores e grama. 

A paciente dá este direcionamento à obra, assim como é possível observar a 

direção do vôo das borboletas e certa proximidade das árvores, pois aquela sem 

folhas e frutos aparece com certo afastamento. Infere-se que esteja em um processo 

onde estejam surgindo mais cor, flores e frutos onde antes já não mais havia. 

Sugerindo que certa parte da metanóia já tenha sido percorrida. 

 

4.1.4 - Revisitando o passado para alcançar sua anistia pessoal 

 

Imagem 24 – Anistiando - se do passado 

 

Acervo pessoal da autora 

 

A imagem acima é uma produção mista de colagem com desenho e foi criada 

a partir da escolha de uma música que remetesse a uma energia de proteção. A 
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música escolhida foi „Tranqüilo‟, de Alexandre Kassin1. A imagem resultou da 

amplificação do referido estímulo gerador, cuja letra está abaixo: 

 

Tranqüila 
Levo a vida tranqüila 
Não tenho medo do mundo 
Não vou me preocupar 
Tranqüila 
Levo a vida tranqüila 
Não tenho medo da morte 
Não vou me preocupar 
Que passe por mim a doença 
Que passe por mim a pobreza 
Que passe por mim a maldade, a mentira e a falta de crença 
Que passe por mim olho grande 
Que passe por mim a má sorte 
Que passe por mim a inveja, a discórdia e a ignorância 
Tranqüila 
Levo a vida tranqüila 
Que me passe 
A doença que me passe 
A pobreza que me passe 
A maldade que me passe 
Olho grande que me passe 
A má sorte que me passe 
A inveja que me passe 
A tristeza da guerra 
Tranqüila 
Levo a vida tranqüila  

 

Pode-se observar que a imagem divide-se em três partes, onde na parte 

central há uma mulher com feições serenas, borboletas voando e um arco-íris 

circundando-a; acima há sobre um fundo preto duas imagens menores de mulheres 

que retratam opressão e sobrecarga e palavras ou frases curtas – falta de crença, 

inveja, discórdia, maldade, entre outras; na base da imagem há palavras – equilíbrio, 

amor, bondade, sorte, entre outras, sobre o papel azul. Destaca-se que as palavras 

foram retiradas da música „Tranquilo‟.  

A partir do que foi observado, a paciente fez uma viagem ao passado e às 

dores e sobrecarga que traz em sua história; porém, ao mesmo tempo, trouxe uma 

energia positiva que aparece na parte inferior da produção, sendo a figura central 

associada à uma tranquilidade e relaxamento que foram alcançados ou almejam ser 

alcançado. 

 

 

1 – Letra disponível em: https://www.letras.mus.br/kassin-2/1096115/ 
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4.1.5 – Gestando o processo de individuação 

 

Imagem 25 – O processo de individuação 

 

Acervo pessoal da autora 

 

A imagem é um desenho sobre papel camurça e a colagem de um coração de 

seda, que retrata uma mulher grávida do planeta Terra. A paciente associou esta 

gravidez com seu próprio processo de individuação, e afirma que está em um 

momento onde está gestando a ela mesma e sua relação com pessoas, desejos, 

medos e esperanças. Desta gestação surgirá uma nova relação dela com o mundo, 

um novo vir a ser. 

Chama a atenção o coração vermelho, vivo e pulsante, indicando uma relação 

de afeto e harmonia consigo mesma, e com seu processo de auto-reconhecimento e 

crescimento, que é o processo de individuação. 

As mãos da mulher cercam e protegem sua barriga grávida do mundo, 

supondo-se carinho, tranquilidade e afeição por esse processo pelo qual ela está 

passando. 

 

4.1.6 - O encontro com o feminino e suas várias facetas 
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Imagem 26 – Mergulho no próprio feminino 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Esta produção em Soul Collage® retrata a busca que a paciente faz por 

conhecer suas próprias facetas femininas; seu processo de reconhecimento de 

aspectos femininos de si mesma. A imagem retrata „Mulher fogo‟ – retratada pela 

mulher pugilista que, apesar de estar preparada para um embate, não esconde sua 

feminilidade, sua força e poder; a „Mulher ar‟, representada por uma bailarina que 

flutua no ar, dando leveza e vendo as possibilidades do mundo do alto; a „Mulher 

terra‟, que possui um caminhar forte e centrado no caminho; e a „Mulher água‟, 

associada a uma sereia sedutora, que sabe como usar seus encantos, pois os 

conhece melhor que ninguém. 

Infere-se que esta carta indique o processo de busca e autoconhecimento, 

onde a paciente busca encontrar seu próprio eu feminino, pois, não há só Lilith e 

Eva, mas uma infinidade de facetas do feminino que habitam sua história e seu 

inconsciente. E a busca de quem ela quer ser no mundo, independente das 

influências que recebeu ao longo da vida; é a busca de seu self. 

 

4.1.7 - A busca do equilíbrio fora do vaso de bonsai 
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Imagem 27 – O processo criativo 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Foi solicitado à paciente que realizasse uma colagem sobre seu processo 

criativo que, tendo como base o desenho de sua mão esquerda, a enfeitou com 

lantejoulas, borboletas e corações. Relatou que sua mão pode emanar coisas boas 

– simbolizadas pelos corações, coisas belas que podem transformar – 

representadas pelas borboletas, porém há de se encarar as coisas ruins que 

também podem ser geradas – simbolizadas pelas lantejoulas de cor preta. 

Após a construção apresentada, foi solicitado que a cliente fizesse a 

amplificação de sua produção, de forma livre e com os materiais que mais a 

atraíssem. 

Uma semana depois, a cliente traz a amplificação de sua produção, também 

representada por duas mãos bem diferentes, porém complementares. São duas 

mãos cortadas em feltro e decoradas com vários materiais, como feltro, renda, 

lantejoulas, tipo unha de gato e cristais. Ela informa que desta vez tomou como base 

tanto a mão direita como a mão esquerda, cada uma trazendo aspectos 

diferenciados de sua personalidade. A mão direita representa seus aspectos 

relacionados à Lilith e a mão esquerda traz seus aspectos ligados à Eva. 
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Imagem 28 – Mão de Lilith e de Eva - dorso 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Imagem 29 – Mão de Lilith e Eva – palma 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Pode-se observar que as mãos têm características bem diferenciadas. A mão 

de Lilith traz aspectos mais abissais, ligados ao lado feminino instintivo e animal e foi 

construída tendo como base a mão direita da cliente, coberta com lã merino, 

lantejoulas tipo unha de gato, viés imitando a pele de um felino e cristais de diversas 

cores. A mão esquerda traz aspectos relacionados à Eva, com certa delicadeza e a 

aliança de compromisso no dedo anelar e foi utilizada renda cobrindo a mão, 

lantejoulas tipo unha de gato e cristais. Na mão esquerda, diferente da direita, a 

renda pode ser percebida como uma luva, destaca-se também a aliança de 
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compromisso, o que pode indicar os valores ligados às expectativas sociais em 

relação às mulheres. 

Vale ressaltar que houve preocupação da cliente em decorar a palma das 

mãos, porém com elementos opostos aqueles retratados no dorso. Na mão de Lilith 

há corações delicados, borboleta verde e uma flor cor de rosa – indicando a 

delicadeza feminina e emoções mais sutis; na mão de Eva há um coração vermelho, 

uma borboleta preta e uma cruz cor de vinho, que pode estar vinculado ao peso de 

uma cruz e um amor mais sensual. 

A paciente continua buscando o equilíbrio dos aspectos femininos de sua 

personalidade, trabalhando questões que estão na luz e na sombra. 

 

4.1.8 – A conquista do equilíbrio 

 

Imagem 30 – O encontro 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Produção mista de desenho e colagem, onde é possível observar duas 

mulheres caminhando por um arco-íris de mãos dadas, sendo que abaixo do 

caminho há aspectos noturnos e acima o sol brilhando. Há a retratação do 

consciente e inconsciente sendo ligados pelo arco-íris, que segundo Chevalier 

(1999) está associado ao caminho, a mediação entre o céu e a terra, a ponte, a 

aliança e pode anunciar acontecimentos ligados à renovação cíclica. 
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 Esta produção indica que os aspectos femininos da paciente estão de mãos 

dadas, porém ainda há um caminho para ser trilhado e alcançar o portal. Infere-se 

que a paciente está dialogando com seus aspectos mais profundos, buscando se 

reequilibrar frente sua crise de meia-idade. Ela já enfrentou os aspectos ligados a 

sua sombra, vem resgatando seu self e apesar de não ter chegado ao final de seu 

processo de individuação, está buscando quem realmente é, seus desejos e 

aspirações para a segunda metade de sua vida.  

 

 

4.2 - ARTETERAPIA E METANÓIA – A CONTRUÇÃO DA VIDA ALÉM DO 

VASO DE BONSAI 

 

Imagem 31– Libertando-se do vaso de bonsai 

 
Disponível em: http://www.kryonnobrasil.com 

 

Da metade da vida em diante, apenas permanece vitalmente vivo quem 
está pronto para morrer com vida. Porque, na hora secreta do meio-dia da 
vida, a parábola é invertida, a morte nasce. A segunda metade da vida não 
significa assunção, desdobramento, aumento, exuberância, e sim morte, já 
que o final é sua meta. A negação do cumprimento da vida é sinônimo da 
recusa em aceitar seu fim. Ambos significam não desejar viver; não desejar 
viver é idêntico a não desejar morrer. Crescente e minguante desenhando 
uma só curva 

Carl Gustav Jung 
 
 

Como foi dito anteriormente, a metanóia possivelmente gerará sofrimento em 

quem a vivencia e o suporte arteterapêutico poderá auxiliar tanto na compreensão 

como na construção de aparatos psíquicos para o enfrentamento da crise, assim 

como para possibilitar o processo de individuação. 

http://www.kryonnobrasil.com/
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Através do desenvolvimento arteterapêutico, assim como utilizando suas 

estratégias, faz-se possível estabelecer o encontro entre conteúdos inconscientes e 

o consciente, desvelando complexos que encontram-se na sombra e equilibrando o 

animus que habita a psique feminina. A revelação destes conteúdos possibilitará 

uma (re)visão de fatos, pessoas e contextos que, até então, estavam escondidos, 

porém não mortos, pois, indubitavelmente ecoam ao longo da vida do sujeito.  

A metanóia, como já foi explicitado no capitulo III, é o momento propício para 

que a mulher desvele conteúdos reprimidos, assim como oferece a possibilidade de 

enfrentar os conteúdos existentes na sombra e equilibrar aspectos antes não 

vislumbrados. A metanóia ocorre, geralmente, quando a mulher já está constituída 

socialmente, já conquistou certa estabilidade no mercado de trabalho, já construiu 

sua família que, neste momento, provavelmente também está passando por uma 

reorganização, haja vista que os filhos já saíram de casa. Resta, então, olhar para si 

mesma, através de seus próprios olhos, através de seu próprio prisma.  

Deve-se afirmar que este processo não é fácil, pois, antes, a mulher olhava 

para fora de si mesma - olhava para o mundo e, agora, a imagem que surge emana 

de sua própria alma. Revisitar o passado torna-se imperativo! Como Luft (2015) 

afirma, não se pode ficar arrastando pequenos cadáveres ao longo da vida, 

 

Posso contornar o fosso fingindo que não há problema; deitar-me à sua 
beira chorando; enterrar-me dentro dele com minhas qualidades e 
esperanças; disfarçá-lo com folhas, ramos, tábuas, fingindo que nada 
aconteceu...Indagar: por que naquele momento agi daquele modo? Foi por 
ignorância, covardia, impulso de autodestruição? 
Na relativa lucidez da maturidade veremos que a maior parte desses 
“buracos” se tornam menos funestos quando se constata: “naquele 
momento, naquela circunstância, eu fiz o que melhor podia”...Apenas 
realidades com as quais se tentou lidar como se podia àquela altura. (LUFT, 
2015, p. 71) 
 

Luft (2015) reitera que na maturidade, velhos problemas são enfrentados com 

mais clareza. É importante reconhecer que, antes, tudo foi resolvido da melhor forma 

possível e que nos presentes dias, tais resoluções não seriam cabíveis. A referida 

autora diz que “Amadurecer serve para isso: o novo olhar, na lucidez de certo 

distanciamento, permite compreender aspectos nossos e alheios antes obscuros”. 

(LUFT, 2015, p. 72) 

É neste sentido que a arteterapia torna-se instrumento essencial para auxiliar 

no resgate destas dores e mágoas, dos aspectos mal resolvidos do passado e que 

indubitavelmente geram impactos na vida do sujeito. Torna-se imperioso que o 
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passado seja revisitado não como quem olha erros, impossibilidades e fracassos, 

mas como situações que não podem ser mantidas; faz-se necessário que, como diz 

Luft (2015), as pessoas sejam anistiadas daquelas situações anteriores. 

Philippini (2013) afirma que a arteterapia facilita o acesso do indivíduo 

gradualmente aos significados de seus conteúdos inconscientes pela consciência, 

permite o desdobramento dos conteúdos inconscientes, pois organiza para 

compreender e transformar. A referida autora relata que através da materialização 

dos conteúdos psíquicos por meio da produção expressiva, cria-se condições para 

estruturar, informar e transcender.  

 

A forma permite que surja a compreensão, a codificação e a atribuição 
gradual de significado pela consciência. O desdobramento seguinte é que , 
da informação, surge a possibilidade de transformação, ou seja, a “ação de 
atravessar a forma” e já se está pronto para um novo estágio do 
funcionamento, comunicação e expressão. (PHILIPPINI, 2013, p.49) 

 

Vale ressaltar que a transformação do mito de Eva no mito de Lilith poderá 

ocorrer de forma explosiva, pois a energia psíquica da mulher provavelmente estava 

represada em razão de todas as situações que vivenciou desde seu nascimento, ou 

seja, um lugar de submissão, inferioridade e como responsável pelo pecado original 

no contexto judaico-cristão. Ao defrontar-se com o mito de Lilith e a possibilidade de 

libertação de sua energia psíquica, pode ocorrer o desequilíbrio, indo-se de um 

extremo a outro. Atualmente a mulher vive a possibilidade de sair de uma posição 

passiva e tenta desenvolver maior preensão dos seus vários aspectos. Porém, Pires 

(2008) afirma que  

Sua tarefa está em se reapropriar daquilo que lhe foi negado e impelido pela 
consciência patriarcal para dentro de uma zona escura e reprimida de sua 
psique. Porém, as poucas mulheres que chegam a vivenciar este outro lado 
o fazem com dificuldade e acabam sendo rotuladas de „complicadas”. 
(PIRES, 2008, p.125). 
 

Cabe ao arteterapeuta auxiliar no encontro desse equilíbrio, de forma tal que 

amenize esse conflito interno e possibilite que o processo de individuação ocorra de 

forma plena. Pires (2008) declara que  

 

Lilith e Eva são, assim, partes de um todo. Ao serem vivenciadas como uma 
unidade, transformam a mulher num ser feminino em que se integram 
sombra e luz. Por meio desta experiência, as mulheres aprendem a 
conhecer suas profundezas e seus limites. (PIRES, 2008, p. 126) 
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Fica aqui então, o desafio de quebrar o vaso de bonsai, permitir que as raízes 

se embrenhem por outros campos, que os galhos alcancem alturas nunca 

vislumbradas e que os frutos possam nascer da inata essência feminina. 

 

 

 



65 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES - 

AVENTURAR-SE FORA DO VASO DE BONSAI. 

 
Imagem 32– A integração de Lilith e Eva 

 
Disponível em: http://www.trendhunter.com/trends/daniel-vazquez 

 

Ao longo da vida passa-se por diversas crises, que apesar de gerar angústias 

e sofrimentos, permitem que o ser humano se desenvolva, amadureça e 

ressignifique sua existência várias vezes ao longo de sua história. A passagem por 

estes momentos faz com que nossa consciência a respeito de si mesmo e do mundo 

cresça, expanda-se e torne-se mais sábia. 

A partir do sofrimento possivelmente vivenciado por mulheres na fase da 

metanóia, a Arteterapia pode ser de grande ajuda, pois propõe-se a auxiliar aqueles 

que buscam o desenvolvimento pessoal. Através do processo arteterapêutico, e com 

a utilização de diferentes expressões. Não há como negar que a arteterapia otimiza 

o autoconhecimento, facilitando a criação de recursos pessoais para facilitar o 

enfrentamento de crises inerentes ou não ao ciclo da vida. 

Como foi visto anteriormente, a arteterapia disponibiliza instrumental potente 

para revisitar tais situações e (re)construir novas maneiras de ver os fatos passados, 

de organizar pensamentos, sentimentos e complexos. Através de modos de 

condução, assim como de uso de estratégias expressivas adequadas, possibilita-se 

ao sujeito trazer estes conteúdos de formas mais amenas, para que, aos poucos, 

haja a amplificação destes conteúdos e a (re)construção da maneira de lidar e ver o 

http://www.trendhunter.com/trends/daniel-vazquez
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mundo. Destaca-se que esta não é uma tarefa fácil .Desnudar-se frente ao espelho, 

sentir novamente dores e perdas, lidar com limitações e opressões vivenciadas é 

extremamente doloroso, porém, não se pode manter-se no vaso do bonsai ao longo 

da vida. Deste modo, chega um momento da vida da mulher em que é imperioso 

quebrar o vaso, expandir raízes, tronco, galhos, folhas e flores; manter-se no vaso 

de bonsai torna-se insuportavelmente sufocante e as consequências podem ser 

mortificantes. 

A partir do exposto, infere-se que ao longo da metanóia, a arteterapia facilite a 

passagem por tal crise, pois permite não somente o acesso às questões do 

inconsciente, como também otimiza o processo de libertação da energia psíquica, 

antes formatada pelo bonsai. Cabe, então, ao arteterapeuta auxiliar na ruptura do 

vaso de bonsai, para que esta ocorra de uma forma em que o cliente lide de forma 

saudável e protegida com as rupturas causadas na psique feminina. Como afirma 

Philippini (2013), cabe à Arteterapia En-formar, In-formar e Trans-formar, ou seja, 

dar forma aos conteúdos de forma tal que facilite a compreensão dos mesmos, para 

que posteriormente estes conteúdos sejam transformados com liberdade expressiva 

e autonomia ao longo de seu processo individual. 

Faz-se então necessário que o arteterapeuta esteja atento às peculiaridades 

da população que está inserido, neste caso, à população brasileira, pois a inversão 

da pirâmide etária gera impactos no tipo de clientela que irá atender. Portanto, em 

razão do envelhecimento desta população há cada vez mais indivíduos vivenciando 

a crise da meia-idade. Neste sentido, faz-se necessário incrementar estudos que 

tenham como objeto a metanóia, principalmente aqueles que foquem a arteterapia e 

o arteterapeuta. 

Neste sentido, cabe ao arteterapeuta identificar e desenvolver atividades que 

propiciem ao indivíduo entrar em contato com suas questões relativas à metanóia, 

assim como desenvolver estratégias de enfrentamento e superação desta fase. 
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