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RESUMO

Esta monografia investiga alguns aspectos do processo de adoecimento e as
contribuições da arteterapia junto a mulheres com doenças autoimunes associadas à
pele. Visa demonstrar como foi possível a essas mulheres atingir uma melhor
qualidade de vida, desenvolvendo suas potencialidades, ativando núcleos de saúde,
melhorando sua autoestima, favorecendo a estruturação e expansão de sua
personalidade, gerando possibilidades criativas de integração e socialização,
restaurando vidas, cicatrizando feridas de corpo e de alma e reencantando o olhar
sobre suas questões mais profundas.

Palavras chaves: mulheres - arteterapia - pele - doenças autoimunes.

ABSTRACT

This thesis investigates some aspects of the disease process and the
contributions of the art therapy for women with autoimmune diseases associate with
skin. Intending to show how it was possible for these women to achieve a better
quality of life, developing their potential, enabling health centers, improving their selfesteem, providing structuring and expansion of their personality, generating creative
possibilities of integration and socialization, restoring lives and healing wounds of
body and soul. Re-enchanting the look on their deeper issues.

Keywords: women - art therapy - skin - autoimmune diseases.
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APRESENTAÇÃO

Em 1998 fui convidada para dar aula de pintura em madeira no atelier 612,
onde tudo começou. O contato com as alunas motivou-me a desenvolver mais essa
área. A cada aula eu era desafiada e com isso ia buscando cada vez mais me
aperfeiçoar tanto na técnica como na condução das aulas, percebendo, através das
próprias alunas, o bem-estar que o convívio e o trabalho com os materiais plásticos
proporcionavam.
Em 2003 iniciei um trabalho voluntário numa instituição que oferecia
atendimento a pessoas com necessidades especiais. Em princípio não encontrei
dificuldades para trabalhar com elas, já que me propunha a ensinar artesanato. Na
medida em que este trabalho ia se consolidando, observei que aquilo que estava
fazendo era muito mais que ensinar técnicas. Elas realmente eram muito especiais.
Suas produções revelavam a alma que habitava aqueles corpos. Aquelas pessoas
que para muitos representam um estorvo, um empecilho, cruzaram o meu caminho
para dar luz à partes de mim que se encontravam na sombra. Senti necessidade de
buscar maiores elementos para que pudesse entendê-los melhor, sabendo que seria
uma via de mão dupla, estaria também me conhecendo. Alguns anos antes uma
amiga havia me falado sobre arteterapia e sempre que me encontrava dizia: “Márcia,
você precisa fazer arteterapia...”, Você já se inscreveu no curso? E assim por diante.
Em 2004 finalmente fiz minha inscrição no curso de Formação em Arteterapia
da Clínica Pomar. Já nas primeiras aulas percebi que era como que, de repente,
aquilo pelo qual sempre busquei, finalmente havia encontrado. Conheci minha tribo.
Fiz a formação, e mesmo antes de terminá-la já sabia que faria a pós-graduação. A
Arteterapia proporcionou-me uma mudança total na forma de ver o mundo e a mim.
Ela ofereceu-me inúmeros recursos para desenvolver meu trabalho não só com as
pessoas com necessidades especiais e suas mães, como com outros públicos que
posteriormente trabalhei, mulheres com câncer de mama, adolescentes em situação
de risco. Então percebi o poder da arte na minha vida e na de outras pessoas.
Entusiasmada com os recursos disponibilizados pela arteteterapia senti
necessidade de ir mais fundo, então no ano de 2011, após fazer uma faculdade de
filosofia, voltei a Clínica POMAR para cursar a tão almejada pós- graduação.
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Quando foram lançadas as propostas para a escolha dos campos de estágio
oferecidos pela Clínica Pomar estas foram criteriosamente analisadas. Muitas
instituições já estavam disponíveis para que isso acontecesse, tais como casas de
acolhimento para crianças, adolescentes, homens e mulheres; residências de longa
permanência; pacientes psiquiátricos etc. Todavia nenhum desses campos
correspondia às minhas expectativas para aprofundamento teórico e prático. Depois
de muita reflexão, decidi sobre a possibilidade de fazer meu estágio com pessoas
com doenças autoimunes, já que sempre tive muito interesse em relação às ditas
doenças da alma, principalmente as associadas à pele. Foi necessário, então,
buscar esse público em outros locais. Devido à dificuldade, resolvi buscar esse
público junto às mães dos assistidos no Lar de Daniel Cristóvão, a mesma em que
trabalho com as pessoas portadoras de necessidade especiais. Mais uma vez se
confirma o poder da sincronicidade em nossas vidas.
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INTRODUÇÃO

Todos os indivíduos têm seu “locus adoecedor”. As doenças são formas
simbólicas que se desenham no corpo e podem propiciar um redirecionamento do
caminho em busca do autoconhecimento. Nas doenças autoiunes, o próprio corpo
cria defesas contra si mesmo. No caso das doenças da pele, este processo torna-se
ainda mais sofrido devido à exposição dessas feridas à flor da pele, expondo o
indivíduo à rejeição e, muitas vezes, à segregação pelos incômodos à sua
sensibilidade e pelos aspectos estéticos.
O corpo reage quando não se sente compreendido e integrado à vida
psíquica. Quando as emoções, mal elaboradas, trazem para ele os gritos da alma,
acontece a chamada doença psicossomática. É necessário distinguir os fatores que
envolvem o adoecimento psicossomático e o autoimune, que, grosso modo, é
quando o sistema imunológico em desequilíbrio combate as células
indiferenciadamente, ou seja, ele ataca tanto as células sãs como as malsãs.
Conhecer alguns processos de desconexão entre corpo e alma que geram as
doenças psicossomáticas e autoimunes é de fundamental importância para a
compreensão do adoecimento dessas pessoas.
Esta monografia objetivou verificar como as estratégias expressivas utilizadas
no processo arteterapêutico podem fortalecer núcleos de saúde em mulheres com
doenças autoimunes associadas à pele.
Este trabalho procura responde como a arteterapia pode auxiliar a entender
alguns aspectos que levam ao adoecimento de mulheres com doenças autoimunes
associadas à pele e como as estratégias expressivas, no processo arteterapêutico,
podem ativar núcleos saudáveis dessas mulheres.
O estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de
modelos bibliográficos de pesquisa. Mesmo não se tratando de estudo de caso,
considerou-se relevante apresentar vivências em que o tema da monografia foi
desenvolvido, a título de ilustração e procurou-se compreender alguns aspectos
simbólicos envolvidos neste tipo de adoecimento sob a perspectiva da Psicologia
Analítica com base junguiana..
O primeiro capítulo versa sobre as doenças psicossomáticas e autoimunes
abordando os fatores desencadeantes como o estresse, as disfunções psíquicas e
sentimentos reprimidos. E como no corpo se dá esse processo de adoecimento
através dos hormônios e anticorpos, com destaque para alguns aspectos da
abordagem médica e da Psicologia Analítica.
O segundo capítulo apresenta um estudo sobre a pele, sua função, sua
estrutura associada ao sentimento, a sensação e a memória. Apresentará, também,
a pele como palco e elemento simbólico de vidas não vividas, sentimentos que

24

brotam à flor da pele. Através das teorias pesquisadas procurará traçar o perfil das
doenças de pele apresentadas pelo grupo: Dermatopolimiosite, Psoríase e Vitiligo,
seus sintomas físicos e características psicológicas.
O terceiro capítulo fala sobre a Arteterapia, os conceitos junguianos que
embasam o processo arteterapêutico utilizado no grupo estudado. Será apresentada
um pouco sobre a história da Arteterapia, suas principais contribuições, técnicas e
materiais. Nos conceitos junguianos foi proposta uma visão geral sobre alguns
marcos teóricos necessários para o entendimento sobre aspectos simbólicos das
doenças autoimunes de um modo geral, e das doenças de pele, especificamente.
O quarto capítulo trará alguns aspectos do universo feminino, público alvo
dessa pesquisa, suas teorias arquetípicas, culturais e psicológicas, que buscarão
elucidar algumas das problemáticas vivenciadas por essas mulheres que, em algum
momento de suas vidas, se distanciaram do seu elemento de auto sustentação
psíquica. E como o processo arteterapêutico pôde trazê-las de volta a essa vivência
tão rica e nutridora. Apresenta, assim, alguns aspectos da casuística, ilustrando a
utilização da arteterapia com suas respectivas vivências em um grupo de mulheres.
Finalmente, no último capítulo, será avaliado todo o percurso deste trabalho,
sinalizando procedimentos, reavaliando trajetórias, analisando os efeitos da
arteterapia no processo de autoconhecimento, e sua função como agente
impulsionador na ativação de núcleos de saúde das mulheres com doenças
autoimunes associadas à pele.
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CAPÍTULO 1
A ALMA E AS DOENÇAS
Imagem 1 – Quem é você?

http://www.slideshare.net/enfermagemitalo2009/doenças-psicossomaticas.

Este capítulo vai apresentar alguns pontos de vista, considerando conceitos
de autores da área médica e psicológica, com destaque para a psicologia analítica
com base junguiana, sobre doenças psicossomáticas e autoimunes. Delineará,
também, características físicas e emocionais de mulheres com doenças autoimunes
associadas à pele. Esclarecerá sobre algumas características dessas doenças,
abordando os fatores desencadeantes como o estresse, as disfunções psíquicas e
sentimentos reprimidos. E como se dá no corpo esse processo de adoecimento
através dos hormônios e anticorpos.
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1.1 - DOENÇAS PSICOSSOMÁTICAS
Psicossomática é um novo termo, mas descreve uma concepção da
medicina tão velha como a própria arte de curar. Ela estuda a relação dos
sintomas de uma doença com os desequilíbrios mentais e emocionais. É a
leitura e a compreensão dos sintomas de uma doença como mensageiros
1
de oportunidades para uma reorientação dos propósitos do indivíduo.

Embora desde o grego Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental,
haja registros de processos de somatização, o fenômeno só ganhou um nome no
início do século XX. O médico austríaco Wilhelm Stekel, um dos pioneiros da
psicanálise, lançou a expressão alemã organsprache (fala dos órgãos) para
denominar sintomas físicos associados precipuamente ao lado psíquico. Na versão
para o inglês, o termo foi traduzido como somatization, palavra criada a partir do
radical grego soma que significa corpo.
É no corpo que os grandes acontecimentos desconhecidos da alma se
manifestam. “A doença é o grito de uma alma agredida.” (ALTENBERG apud
DAHLKE, 1996, p. 7).
Ainda, segundo o mesmo autor,
A linguagem do corpo – da qual a linguagem dos sintomas é apenas uma
dentre importantes subformas linguísticas – é a mais falada de todas as
línguas. Todos a falam, mesmo que nem sempre o façam conscientemente
e que muitos jamais cheguem a compreender o que lhes diz o próprio
corpo. (p. 8).

O termo psicossomática surgiu, após séculos de estruturação, por meio de
Heinroth, com a criação das expressões psicossomática (1918) e somatopsíquica
(1928). As figuras centrais no campo da medicina psicossomática foram Cannon,
Deutsch, Selye, Dunbar, Alexander, Mirsky e Wolf.
Cannon apresentou excelentes evidências fisiológicas de sua hipótese da
“luta ou fuga”, expondo o papel da secreção de epinefrina. Deutsch pensou
que um órgão específico era sensibilizado no início da vida por um trauma
e, por isso, acompanhado de reação emocional (organo-neurose). A
“unidade psicossomática” então criada, achava-se posteriormente
2
disponível para responder vários conflitos.

1

Disponível em: <http://anaroxo.com/Terapia_Floral/Psicossomática.html> Acesso em 25/09/2012.
Disponível em:<http://www.artigosbrasil.net/art/saude/3957/doença-psicossomaticas.html Acesso em
26/09/2012.
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O movimento consolidou-se por meio das contribuições de Franz Alexander3 e
da Escola de Chicago. Ramos comenta que Alexander, nesse período, estava muito
influenciado pela psicanálise, pela psicologia da Gestalt e pelos avanços da
neurologia e da endocrinologia. Considerava que os fenômenos somáticos e
psicológicos ocorriam no mesmo organismo e que representavam dois aspectos do
mesmo processo. Mesmo com essa visão da doença, ele não escapou na prática de
uma visão dualista.
Alexander descreveu sete doenças posteriormente chamadas de
psicossomáticas, mas considerava que ‘toda doença é psicossomática, uma
vez que fatores emocionais influenciam todos os processos do corpo
através das vias nervosas e humorais. (RAMOS, 2006, p. 41).

Outra contribuição muito importante foi da Escola Psicossomática de Paris,
representada por Marty, M’Uzam e David (1963).
A ideia central é que os pacientes psicossomáticos se diferenciam dos
demais pela pobreza do mundo simbólico. Sonham pouco e seus sonhos
são ‘realistas’. Há pouca elaboração psíquica, sendo seu pensamento do
tipo operatório, aprisionado no concreto e na orientação pragmática. O
paciente psicossomático teria pouca ligação com seu inconsciente. Diante
de qualquer estresse, esse paciente, por incapacidade de simbolizar,
reagiria com uma doença somática. (RAMOS, 2006, p. 41).

A partir do século XX, a medicina psicossomática surge como uma nova
maneira de olhar a doença influenciada pelo desenvolvimento da psicanálise e do
modelo freudiano iniciando, dessa forma, sua estruturação. A evolução da
psicossomática ocorreu em fases.
A primeira, denominada de fase inicial ou psicanalítica, sob a influência das
teorias psicanalíticas, teve seu interesse voltado para os estudos da origem
inconsciente das doenças, das teorias da regressão e dos ganhos
secundários da doença. A segunda, também chamada de fase
intermediária, influenciada pelo modelo behaviorista, valorizou as pesquisas
tanto em homens como em animais, deixando assim grande legado aos
estudos do estresse. A terceira fase, denominada de atual ou
multidisciplinar, valorizou o social, a interação e interconexão entre os
profissionais das várias áreas da saúde. (MELLO FILHO apud RAMOS,
2006, p. 43).

3

Ferenc Gábor Alexander, (Budapeste, 22 de janeiro de 1891 — Palm Springs, 8 de março de 1964) foi um
médico e psicanalista húngaro judeu radicado nos Estados Unidos. Considerado o fundador da medicina
psicossomática de base analítica e da criminologia psicanalítica.

28

Os médicos sempre souberam que a vida emocional tinha algo a ver com a
doença, mas os conceitos estruturais introduzidos por Virchow 4 levaram a separar a
doença da psique humana e a considerá-la apenas uma perturbação de órgãos e
células. Com tal separação das doenças em diversas moléstias, veio a formação de
especialistas para atender às diversas enfermidades. Com os especialistas, surgiu o
emprego dos instrumentos de precisão e iniciou-se a mecanização da medicina.
A medicina atual limita-se ao estudo do organismo como um mecanismo
fisiológico, evidenciado pela química do sangue, pela eletrocardiografia e
por outros métodos de investigação, mas não revelando e, em verdade,
frequentemente conservando pouco significativo o fundo psicológico do
paciente, o qual não foi considerado tão científico como os resultados dos
5
estudos de laboratório.

Alexander, analisando o conceito freudiano de histeria conversiva em
psicossomática, faz uma distinção entre sintoma conversivo e neurose vegetativa.
Para ele, o sintoma conversivo é “uma expressão simbólica de um conteúdo
psicológico emocionalmente definido, cuja finalidade é expressar e aliviar tensões
emocionais, por meio dos sistemas neuromusculares voluntários ou perceptivos,
enquanto a neurose vegetativa é uma resposta fisiológica dos órgãos vegetativos a
estados que podem ser ou não constantes. Do ponto de vista psicodinâmico,
Alexander divide os distúrbios emocionais das funções vegetativas em duas
categorias e correspondem a duas atitudes emocionais específicas. A primeira
categoria se refere às atitudes emocionais de “preparação para luta ou fuga”; a
segunda, à “retirada da atividade” dirigida para o exterior.
Do ponto de vista fisiológico, as atitudes emocionais da primeira categoria
estão sob o comando do sistema nervoso simpático; a outra, sob o sistema
nervoso parassimpático. Partindo de tal princípio, distingue as doenças
relacionadas ao sistema nervoso simpático como respostas ativas, e as
doenças relacionadas ao sistema nervoso parassimpático como respostas
passivas. A teoria da especificidade norteia todos os pontos de vista de
Alexander. Para ele, a especificidade orgânica seria responsável pela
fragilidade de determinados órgãos. Está aliada a constelações emocionais
ou psicodinâmicas dos sujeitos e que a par de conflitos inconscientes
específicos organizaria modos de defesa também específicos que poderia

4

Rudolf Ludwig Karl Virchow (Świdwin, 13 de outubro de 1821 — Berlim, 5 de setembro de 1902) foi um
médico e político alemão. É considerado o pai da patologia moderna e da medicina social, além de antropólogo
e político liberal. Foi ele quem disse que as doenças eram uma mudança na célula.
5
Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=s141498932000000400008&scrip=sci_art> Acesso
em 22/10/2012.
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levar ao aparecimento de determinadas doenças, servindo a situação
6
exterior de desencadeante.

O termo homeostase, foi criado e ampliado por Walter Cannon7, tanto a
parâmetros emocionais quanto a físicos. Por meio de suas pesquisas com animais,
percebeu que quando estes eram submetidos a estímulos desequilibradores de sua
homeostase se preparavam para “a luta ou fuga”, apresentando alterações
somáticas, desencadeadas por descargas adrenérgicas da medula da suprarrenal e
de noradrenalina em fibras pós-ganglionares.
Imagem 2 – O Eu e a doença

http://profjabiorritmo.blogspot.com.br/2012/06/mais-bacterias-que-celulas-humanas.html

6

Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=s141498932000000400008&scrip=sci_art> Acesso
em 22/10/2012.
7
Fisiólogo norte-americano, nascido em 1871 e falecido em 1945, doutorou-se em Medicina na Universidade
de Harvard em 1900
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8

O estresse também é outro fator relevante na psicossomática. Selye (1956)
denominou Síndrome Geral de Adaptação quando o indivíduo, exposto a
um esforço provocado por um estímulo que ameace sua homeostase, reage
com o corpo todo e de “forma uniforme e inespecífica”. Tal síndrome, de
acordo com o autor, consiste em três fases: a de alarme, a de resistência e
a fase de exaustão, sucessivamente. No entanto, para que haja o estresse,
não é necessário que a fase se desenvolva até o final e, se a “reação ao
agressor for muito intensa ou se o agente do estresse for muito potente e/ou
prolongado, poderá haver, como consequência, doença ou maior
9
predisposição ao desenvolvimento da doença.”

Convém acrescentar que o estresse é uma resposta radicalmente inespecífica
e apenas descreve o nível orgânico da coisa. Não ajuda a compreender
psicologicamente o adoecer psicossomático.
Ramos (2006) ressalta o modelo holístico, termo utilizado nas ciências pela
primeira vez em 1926 por Smuts, no livro Holism and evolution. Essa teoria afirma
que o universo seria um conjunto em constante formação; haveria uma força vital
responsável pela formação de conjuntos em diferentes níveis: ideológico, biológico e
psicológico.
Imagem 3 – O Homem Integral

http://images.google.com/imgres?q=modelo+holistico&start=385&hl=pt&gl=br&tbm=isch&tbnid=pK4B
hTftmPgLPM:&imgrefurl –
8

Hans Hugo Bruno Selye, CC, (em húngaro: Selye János) (Viena, Áustria-Hungria; 26 de janeiro de 1907 —
Montreal, Quebéc, Canadá; 16 de outubro de 1982) foi um endocrinologista de etnicidade húngara, nascido na
antiga Áustria-Hungria. Iniciou em 1936 seus estudos sobre a questão do estresse.
9
Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=s141498932000000400008&script=sci_artext
aceso em 22/10/2012
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O modelo holístico ampliou nosso modo de ver a relação entre corpo-mente e
levou a uma nova reflexão sobre saúde e doença.
O pensamento científico moderno, tanto na física e na química como na
biologia e na psicologia, tem-nos conduzido a uma nova visão de mundo
que se aproxima de certo modo daquela da culturas mais tradicionais
‘naturais’. Assim, novas tendências começaram a falar de um princípio
holístico ou força psíquica maior que qualquer evento neurobiológico, e as
descrições moleculares da vida psíquica começaram a revelar a
interdependência mente-corpo como uma unidade significativa. (RAMOS,
2006, p. 45).

Um novo conceito de psicossomática vem sendo elaborado pela ciência
moderna. Lipowiski (apud RAMOS, 1984) ressalta que:
A psicossomática é um termo que se refere à inseparabilidade e
interdependência dos aspectos psicológicos e biológicos da humanidade.
Essa conotação pode ser chamada de holística, na medida em que ela
implica uma visão do ser humano como uma totalidade, um complexo
mente-corpo imerso num ambiente social. (p. 47).

Esse modelo, segundo a autora, deriva do reconhecimento de uma
interdependência fundamental entre mente e corpo em todos os estágios de doença
e saúde. “Existe uma tendência a considerar todas as doenças como
psicossomáticas, na medida em que elas envolvem a interrelação contínua entre
corpo e mente na sua origem, em seu desenvolvimento e cura.” (p. 47).
Em seu livro Diagnóstico Compreensivo Simbólico, Serino faz referência
às doenças psicossomáticas e esclarece:
Embora Jung não tenha se aprofundado nas doenças psicossomáticas
podemos destacar alguns trechos referidos pelo próprio Jung e pelos
analistas pós-junguianos, que ampliaram os conceitos dos processos
psique-corpo citados por Serino em sua obra. As contradições em qualquer
ramo da ciência comprovam apenas que o objeto da ciência tem
propriedades que, por ora, só podem ser apreendidas através das
antinomias; como a natureza infinitamente mais complicada que a luz, a
razão certamente do grande número de antinomias necessárias à descrição
satisfatória da essência do psiquismo. Uma das antinomias fundamentais é
a proposição: A psique depende do corpo, e o corpo depende da psique.
Para ambas as afirmações desta antinomia existem provas óbvias, de tal
maneira que um juízo objetivo não poderá decidir-se pela preponderância
da tese sobre a antítese. (SERINO, 2001, p. 27).

A autora apud WHITMONT (1994), faz uma oposição entre a abordagem
sintomática classificatória e a abordagem simbólica.
Há duas abordagens possíveis dos problemas e distúrbios que a vida
apresenta. Podemos vê-los como desvios sintomáticos de uma normalidade
desejada de ‘como as coisas deveriam ser’, causados por algum erro e,
consequentemente, expressões de problemas ou doenças. Por outro lado, é
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de se suspeitar que os fatos conhecidos podem tentar apontar mais adiante e
mais profundamente para um desenvolvimento ainda vindouro e para um
significado até então não percebido. Só então pensamos ou vivemos não
apenas sintomática, mas também simbolicamente. A percepção desse
sentido, que até então não ocorreu, pode aí apontar na direção da cura. (p.
28).

Isso nos leva a compreender o fim útil da doença. Ela serviria como um alerta
de conteúdos que estariam inconscientes e que “gritam” como forma de serem
reconhecidos e integrados a consciência. Whitmont continua explicando a doença
como a compensação de algum desequilíbrio.
A pressão crescente das imagens é a reação de defesa de um sistema
químico autorregulador, equilibrador, que é muito análogo ao processo
biológico de acumulação de leucócitos. Do mesmo modo que as células do
sangue são componentes básicos e normais do funcionamento biológico, as
imagens são também componentes básicos do funcionamento psíquico.
(SERINO, 2001, p. 28).
Imagem 4 – Quem se ama não adoece

http://images.google.com/imgres?q=o+cora%C3%A7%C3%A3o+como+simbolo&start=817&hl=pt&gl=
br&tbm=isch&tbnid= -

33

Serino (apud Ramos,1990) refere-se à perspectiva simbólica, tendo o coração
como imagem central desde a antiguidade:
O símbolo, em geral, era e é usado como eixo principal para a cura, isto é,
através dele o doente com isso liga-se novamente à sua totalidade,
ajudando a restabelecer a função do órgão doentio. A doença era e é vista
como uma tentativa de correção ou punição, por parte do divino, para que o
homem possa novamente encontrar-se consigo mesmo, com seu corpo e
natureza, harmoniosamente. O objetivo, portanto, não era combater a
doença diretamente, pois esta seria apenas um sinal de desarmonia; mas,
sim, restabelecer a ligação perdida com o divino, com a totalidade, através
do ritual e dos símbolos. (SERINO, 2001, p. 29).

Serino (apud RAMOS, 1994) fala sobre a elaboração do seu pensamento em
relação à raiva nos processo de adoecimento no eixo corpo-mente.
A raiva reprimida torna-se uma revolta, mas não comunicada. Onde se faz
presente. Ela atua, gerando um comportamento descontrolado e destrutivo.
Já que não há um canal para a externalização, de alguma forma ela (raiva)
vai agir sincronicamente no nível orgânico e psíquico. Nas estruturas mais
profundas, no polo infravermelho do espectro instintivo, lá a encontramos,
voltando-se contra aquele (corpo) que a mantém. Amigo e inimigo se
confundem. Mais uma vez, observamos a doença com sua finalidade
evolutiva, obrigando o indivíduo a entrar em contato com o desconhecido e
a ampliar sua consciência. (SERINO, 2001, p. 29-30).

Para ela a sincronicidade é o elo entre o acontecimento psíquico e orgânico.
O símbolo é a expressão da percepção do fenômeno psique-corpo feita
através da percepção das alterações fisiológicas e das imagens referentes,
sincronicamente. Um complexo tem sempre uma expressão simbólica
corpórea, através da qual podemos ter a chave para a compreensão da
doença. Neste caso, o símbolo aponta uma disfunção, um desvio que
precisa ser corrigido, quando a relação ego-self fica alterada. (SERINO,
2001, p. 30).

Segundo Serino, ela levantou hipótese sobre a ocorrência entre sintomas
neuróticos e orgânicos como protetora, como forma de “abrigo” para lidar com o
conflito emocional:
A estrutura neurótica cria uma estrutura protetora, na forma de sintoma
neurótico, para lidar com o conflito emocional, enquanto nos distúrbios
orgânicos haveria uma regressão a formas mais primitivas de
relacionamento entre corpo e mente. A comunicação verbal dos estados
afetivos estaria, em geral, desconectada de seus sintomas, de seu corpo.
Aqui está presente uma forma arcaica de simbolismo onde o corpo fala.
(SERINO, 2001, p. 30).
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Jung fundamenta essa hipótese dizendo: “A finalidade básica, tanto da
neurose quanto de qualquer manifestação do inconsciente, seria a de compensar
uma atitude unilateral da consciência, revelando a atitude necessária para que o ego
possa integrar o material reprimido.” (Apud SERINO, 2001, p. 31).
E continua Jung referindo-se à doença orgânica: “Seria uma reação do
organismo, uma compensação, com a finalidade de levar o indivíduo a integrar o
reprimido, religando o ego ao seu eixo com o self.” (SERINO, 2001, p. 31).

Imagem 5 – Uroborus

http://images.google.com/imgres?q=m%C3%A3e+urob%C3%B3rica&hl=pt&gl=br&tbm=isch&tbnid=3g
xGbrRSpS-IHM:&imgrefurl=

Erich Neumann, fundador da Escola de Psicologia Analítica de Israel,
desenvolveu em sua obra um modelo de Teoria do Desenvolvimento da
Personalidade embasado na psicologia analítica junguiana. Segundo seu modelo
evolucionista, o desenvolvimento da personalidade ocorre por meio da estruturação
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do eixo ego-self, associado a dois sistemas psíquicos, inconsciente e consciente,
“que ocorre através dos assim denominados estágios mitológicos matriarcal e
patriarcal”. (SERINO, 2001, p. 31).
É de suma importância o entendimento de alguns conceitos propostos por
eles e que serão destacados a seguir:
Relação Primal Urobórica: “o primórdio da relação da criança com o mundo,
tendo a mãe como representante de ‘todo o mundo apreensível’”. (NEUMANN, 1991,
p. 1). O uroborus, a serpente ou dragão primordial que engole a própria cauda,
simboliza tal relação no seu aspecto paradisíaco da ausência de polaridades. Ela é
“[...] a base ontogênica da experiência de estar-no-próprio-corpo, de estar-com-umself, de estar-unido, de estar-no-mundo [...]”. (SERINO, 2001, p. 31).
Self Corporal: é a totalidade psicobiológica da criança ao nascer sendo “a
mais precoce manifestação do self, aquela que tem suas raízes no biológico [...]” (p.
32)
Nesta fase urobórica a experiência do corpo é de uma plenitude que não
chega a ser nunca mais atingida, porque nela a receptividade, a
produtividade e a passividade, a masculinidade e feminilidade são
experimentados [sic] em ambos os polos do corpo e correlacionados com os
processos de sístole e diástole, os movimentos de ingestão e ejeção. “[...] A
realidade unitária é dirigida pela respiração enquanto ponte entre interior e
exterior, e como primeiro movimento auto evidente de introversão e
extroversão.” (SERINO, 2001, p. 32).

Fase Embrionária: constituída por dois momentos, o intrauterino e o
extrauterino. Nessa fase o corpo da mãe vive numa relação simbiótica com o bebê e
vice versa. “O corpo da mãe é o mundo no qual a criança vive”. (Ibdem, p. 32).
Dinamismo Matriarcal: “refere-se à dinâmica de consciência constituída por
meio da Relação Primal, tendo o princípio de Eros como referencial predominante,
sendo regido pelo arquétipo da Grande Mãe”. “A consciência matriarcal [...] é uma
forma de consciência mais próxima do inconsciente, é ligada a emoção [...]” (ibdem,
p. 32).
Dinamismo Patriarcal: “Segue o dinamismo matriarcal de consciência na
evolução ontogenética, sendo o marco de uma relação ego-self polarizada, tendo o
princípio de Logos como referencial predominante, e sendo o seu regente o
arquétipo do Pai”. (ibdem, p. 32).
Automorfismo: sentido da libido no eixo ego-self em direção às forças de
individuação “[...] uma necessidade de formar seu próprio ser a partir dos elementos
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particulares que o constituem, no interior da coletividade e, se necessário,
independentemente dela ou em oposição a ela”. (ibdem, p. 32).
A partir da obra de Neumann, podemos vislumbrar uma estrutura do
desenvolvimento de personalidade em que corpo e psique são unidades
indissolúveis.
Carlos Byington, outro analista junguiano que desenvolve uma leitura da
compreensão de corpo simbólico como símbolo estruturante. Tal símbolo passa a
ser fundamento para a compreensão do corpo em relação dialética com a instância
psíquica, reconhecendo a estrutura psíquica do corpo orgânico “[...] religando
significativamente o objetivo e o subjetivo [...]” (BYINGTON apud SERINO, 2001, p.
34).
Todas as partes do corpo desempenham, em algum momento da vida, a
função de Símbolo Estruturante do desenvolvimento psíquico e a qualquer
momento podem se tornar Símbolo Estruturante do processo normal do
desenvolvimento, (...) todo médico deveria conhecer o simbolismo do corpo
e a sua capacidade de expressão simbólica pelo sofrimento de um órgão.
Se alguém é agredido e reclama, ninguém vai achar que está doente. Por
que então não reconhecemos as reclamações simbólicas viscerais e
buscamos os fatores existenciais que estão expressando? (SERINO, 2001,
p. 34).

Byinton inseriu a quadridimensionalidade do símbolo em uma perspectiva
corpórea, ideativa-emocional, social e através da natureza, introduzindo um modelo
de leitura simbólica, unindo teoria e prática clínica. “Na dimensão do corpo, a
indiscriminação se dá sob a forma de uma manifestação física que poderá ser
simplesmente uma expressão simbólica do corpo, ou também uma somatização
quando houver defesas à volta do conteúdo simbólico.” (ibdem, p. 34-35).
No primeiro caso deve-se trabalhar o Símbolo e, à medida que ele for
integrado à consciência, perceber que a intensidade da expressão física diminuirá.
No segundo caso, teremos que trabalhar as defesas e a Sombra
Patológica dentro do seu quadro neurótico para que este se modifique.
Nestes casos, o terapeuta só deverá lançar mão de psicotrópicos em função
de ter melhor acesso aos Símbolos nos casos em que os sintomas, por
exemplo, a ansiedade e a angústia, o impeçam, ou, em casos finais, nos
quais a problemática emocional é intolerável. (BYINGTON apud SERINO,
2001, p. 35).
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1.2 - Doenças Autoimunes
Imagem 6 - Linfócito T

http://images.google.com/imgres?q=linf%C3%B3cito+T&hl=pt&gl=br&tbm=isch&imgrefurl=http://biocar
thagenes.blogspot.com/ -

Nos anos de 1960, algumas observações psicossomáticas foram feitas em
relação às alterações emocionais que surgiam no início e durante o curso das
doenças autoimunes, principalmente em relação à Artrite Reumatoide, ao Lúpus
Eritematoso Sistêmico (LES) e Doença de Graves, que é um tipo tireoidite, entre
outras patologias.
A enfermidade autoimune aparece quando o sistema imunológico
responsável pela defesa do organismo não consegue mais distinguir os
elementos incomuns das suas próprias células, atingindo assim não só os
inimigos, mas também seu ambiente corporal. São estas proteínas
anormais, os auto-anticorpos, que, unidos aos fatores orgânicos, compõem
os complexos imunológicos, gerando sérias lesões nos mais variados
10
tecidos e mutações na circulação do sangue.

O lúpus é uma moléstia cada vez mais diagnosticada pelos reumatologistas,
seja por um aprimoramento do conhecimento medicinal, seja pelo progresso
tecnológico no campo dos diagnósticos. “Embora ela ocorra muito entre os homens,
as mulheres são as mais afetadas, principalmente quando se encontram na faixa
etária reprodutiva, mais ou menos entre 20 e 40 anos.” 11

10
11

Disponível em: <http//www.infoescola.com/doenças/lupus> Acesso em 22/10/2012.
Idem
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Além dos fatores genéticos, os ambientais também parecem contribuir para o
desencadeamento dessa enfermidade. Entre tais elementos, são percebidas as
influências de infecções, determinados remédios, raios ultravioletas e o estresse,
que permite o lúpus ser considerado também um mal psicossomático. Ademais,
ainda não foi possibilitado aos médicos distinguirem que espécie de gene poderia
causar essa doença, embora muitas vezes ela se repita no interior de um mesmo
ambiente familiar.
Em 1985 foi editado o primeiro trabalho sobre o hipotálamo e a evidência
direta da modulação neurológica da imunidade (Guillemim). Os neurônios do
hipotálamo disparam de maneira sequencial depois da administração de um
antígeno (corpo estranho) ao organismo. E o eixo Hipotálamo-Hipófise-Suprarenal
se ativa por esse antígeno e por toxinas elaboradas por células pró-inflamatórias.
Também se sabe que órgãos imunes, como o timo, o baço e a medula óssea,
recebem inervação do sistema nervoso autônomo, mais precisamente, de sua
porção simpática, havendo sinapses nas uniões entre os terminais nervosos
simpáticos

e

as

células

imunológicas.

Portanto,

a

imunidade

se

regula

cerebralmente, com maior influência do córtex cerebral esquerdo na maturação e na
função de linfócitos T, as células imunológicas por excelência.
Imagem 7 - A Teia dos hormônios

http://images.google.com/imgres?q=o+eixo+Hipot%C3%A1lamo-Hip%C3%B3fiseSuprarenal&hl=pt&gl=br&tbm=isch&tbnid=otvkGdeMApWS2M:&imgrefurl=
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Algumas alterações emocionais podem surgir no início e durante o curso de
muitas doenças autoimunes. Essas alterações podem incluir forte tensão,
sentimentos de insegurança, retraimento social, dificuldade para expressar
sentimentos e sensibilidade afetiva muito aumentada.
Strik, ao comparar ansiedade e depressão, esclarece que:
[...] conquanto ambas estejam associadas com eventos cardíacos, a
ansiedade sozinha pode ser considerada um fator predisponente de eventos
cardíacos e do aumento dos gastos com a saúde. Os autores sugerem que
pode haver relações mais diretas entre estados emocionais e
funcionamento do sistema nervoso parassimpático, sistema imunológico a
variabilidade da frequência cardíaca. Uma redução da variabilidade da
frequência cardíaca, vista aqui como falta de habilidade para responder por
meio de variabilidade e complexidade fisiológica, torna o indivíduo
fisiologicamente rígido, e, portanto mais vulnerável. Esse fenômeno também
foi observado por Horsten et al (1999), que descobriram que a variabilidade
da frequência cardíaca é menor em pessoas que são socialmente isoladas
e incapazes de falar com os outros para aliviar a raiva. (Apud RAMOS,
2006, p. 88-89).

Ressalta-se a importância do relacionamento social e atividades em grupo
para que esses complexos manifestados sejam trabalhados e elaborados. Segundo
Ramos (2006), o apoio social parece oferecer uma estabilidade que protege o
indivíduo em momentos de transição e estresse.
Em suma, fatores genéticos são fundamentais para o aparecimento de
doenças autoimunes. Porém, torna-se evidente que os fatores psicológicos e sociais
contribuem para sua manifestação, entre elas as variáveis comportamentais como
tipo de personalidade, repressão emocional, eventos traumáticos, estresse e
depressão. Esta, assim como o estresse, altera o funcionamento do sistema
imunológico, não significando que necessariamente haverá o desenvolvimento de
câncer ou outras doenças autoimunes.
Spiegel (1996), um dos líderes de pesquisa nesse campo, considera que,
embora a literatura sobre depressão como fator que prediz a incidência do câncer
seja variada, podemos afirmar que uma depressão crônica severa pode ser
associada a um alto risco de câncer (Spiegel e Giese-Davis, 2003). De acordo com
ele, “a depressão não apenas dificulta a capacidade de lidar com o câncer e a
aderência ao tratamento médico, mas também afeta aspectos da função endócrina e
imunológica que podem interferir na resistência à progressão do tumor”. (Apud
RAMOS, 2006, p. 108).
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Para dar continuidade ao tema, o próximo capítulo tratará sobre as doenças
de pele especificamente. Nele serão descritos os aspectos fisiológicos e simbólicos
da pele. Através das teorias pesquisadas será traçado o perfil das doenças
apresentadas: dermatopolimiosite, psoríase e vitiligo, seus sintomas físicos e
psicológicos.
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CAPÍTULO 2
SENSAÇÃO A FLOR DA PELE
Imagem 8 - A Pele

http://www.criasaude.com.br/N6436/doencas/pele.html

A pele foi chamada de órgão, pela primeira vez, em 1777, por Annaneus
Charles Lorry. Além de ser o maior, é o mais sensível de nossos órgãos, primeiro
meio de comunicação do nosso ser com o meio externo. “A constituição da pele se
dá basicamente de três camadas que de fora para dentro, são epiderme, derme
(córion) e hipoderme”. (MULLER, 2005, p. 19).
Montagu (apud MULLER 2005) diz que:
A pele é tecida de uma variedade de células resistentes e robustas e
protege os tecidos macios e moles do interior do corpo. Como as fronteiras
de uma civilização, a pele é um bastião, local em que se travam
escaramuças e, em que invasores encontram a resistência. (p. 19).

A ela cabem inúmeras funções como: separação e proteção; toque e contato;
expressão e manifestação; sexualidade; respiração; eliminação (suor); regulação da
temperatura.
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A pele, também pode, segundo Holubar (1989) ter função egológica:
autoimagem, autoconfiança (excitação, medo, embaraço) e função
ecológica: mecânica, fisioquímica (osmose), térmica, imunológica. Entre as
duas funções, para o autor, e relacionadas a ambas, há as funções
sensoriais, que permite a compreensão do self e a experiência do outro. Em
função dessa combinação inusual e também da posição de interface do
indivíduo com o ambiente, a pele se presta como substrato (campo de
batalha) para o exógeno e o endógeno, para os processos materiais físicos
e psicológicos. (ibdem p. 20).

A pele e o sistema nervoso se originam da mais externa das três camadas de
células embriônicas, a ectoderme.

Imagem 9 - A pele e o corpo embrionário

http://www.google.com.br/search?q=corpo+embrion%C3%A1rio&hl=ptPT&tbo=d&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=gtMfUfaUNZH69gSiqIGACA&ved=0CAcQ_AUoAQ&bi
w=1517&bih=714#hl=pt
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O sistema nervoso central “[...] desenvolve-se como a porção da superfície
geral do corpo embrionário que se vira para dentro. O restante, após a diferenciação
do cérebro, da medula espinhal e de todas as demais partes do Sistema Nervoso
Central, torna-se pele e seus derivados”. (MONTAGU apud MULLER, 2005, p. 17).
Assim sendo o sistema nervoso é uma parte escondida da pele ou ela é a
parte exposta do sistema nervoso.
Por sua estrutura e por suas funções, a pele é mais do que um órgão, é um
conjunto de órgãos diferentes. Sua complexidade anatômica, fisiológica e
cultural antecipa no plano do organismo a complexidade do Eu no plano
psíquico. De todos os órgãos dos sentidos, é o mais vital: pode-se viver
cego, surdo, privado de paladar e de olfato. Sem a integridade da maior
parte da pele, não se sobrevive. A pele tem mais peso (20% do peso total
do corpo no recém-nascido; 18% no adulto) e ocupa uma superfície muito
maior (2.500 cm² no recém-nascido, 18.000 no adulto) do que qualquer
outro órgão dos sentidos. Ela aparece no embrião antes dos outros
sistemas sensoriais (em torno do fim do segundo mês de gestação
precedendo os dois outros sistemas mais próximos, o olfativo e o gustativo,
o sistema vestibular, e os dois mais distantes, o auditivo e o visual) em
virtude da lei biológica segundo a qual quanto mais precoce é a função,
maior probabilidade de ser fundamental. Ela comporta uma grande
densidade de receptores (50 por 100 milímetros quadrados). (ANZIEU,
1989, p. 15).

O mesmo autor refere-se à estrutura psíquica da pele:
[...] o Eu pele é uma estrutura intermediária do aparelho psíquico:
intermediária cronologicamente entre a mãe e o bebe, intermediária
estruturalmente entre a inclusão mútua dos psiquismos na organização
fusional primitiva e a diferenciação das instâncias psíquica. (ibdem, p. 5).

De acordo com Dahlke (2010), “a pele é uma grande superfície de projeção.
Nela se tornam continuamente visíveis tanto os processos somáticos como os
fenômenos psíquicos, ela revela ao mundo exterior o que se passa no interior”. (p.
161).
que:

Quanto à estrutura funcional da pele, Azulay (apud Muller, 2005, p. 18) diz
A pele é um órgão de alterações constantes, com certo grau de
impermeabilidade, cuja função maior e vital é a conservação da homeostase
(termorregulação, controle hemodinâmico e fabricação e excreção de
metabólitos). É um órgão de informação sensorial através dos elementos do
sistema nervoso situados na derme. (2005, p. 18).
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A pele é, também, um suporte para manifestações simbólicas (escarificação,
pintura ritual em selvagens), culturais (tatuagem e adereços metálicos), expressão
dos sentimentos e troca de signos que compõem o campo de funcionamento
psíquico, mediado pela linguagem. (AZULAY apud MULLER, p. 20).

Imagem 10 - O corpo como símbolo

http://images.google.com/imgres

Anzieu (1989) associa algumas reações sentidas na pele devido à fragilidade
e à imaturidade da organização psíquica do pitiático assim como a uma insuficiência
da diferenciação tópica, da coesão do self e do desenvolvimento do Eu em relação a
outras instâncias psíquicas.
Pelo automatismo de repetição, o sintoma reaviva, sob a forma
primária da “linguagem” cutânea, as frustrações antigas, com seus
sofrimentos exibidos e suas cóleras reprimidas a irritação da epiderme se
confunde, devido à indiferenciação somato-psíquica à qual tais pacientes
permanecem fixados, com a irritação mental, e a erotização da parte
machucada do corpo sobrevém tardiamente para tornar tolerável a dor e a
cólera e para tentar reverter o desprazer em prazer. O eritema considerado
pudico não é apenas angustiante porque a pele do doente, desempenhando
seu papel de “espelho da alma” em prejuízo do de fronteira, permite ao
interlocutor ler diretamente os desejos sexuais e agressivos dos quais o
doente se envergonha, mas também porque a pele se revela então ao outro
como um envelope frágil e que convida às penetrações físicas e às
intrusões psíquicas. (p. 38).
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Sendo a pele elemento simbólico, ela também é palco de muitas dores e
sofrimentos físicos e psíquicos. Para uma maior compreensão sobre isso, um novo
ramo da dermatologia vem trazendo muitas contribuições para o entendimento de
diversas doenças de pele. A psicodermatologia, uma nova especialização da
dermatologia, trouxe luz a esse palco, oferecendo um novo olhar sobre as doenças
de pele.
Spitz (apud MULLER, 2005) refere-se a dermatite atópica atribuindo a ela um
distúrbio inicial nas relações mãe-criança, principalmente, se esses distúrbios
ocorressem antes do desenvolvimento da fala. “[...] uma combinação da
excitabilidade da criança e a inabilidade de uma mãe imatura e hostil, para gratificar
as necessidades cutâneas táteis do bebê, seria responsável pelas desordens de
pele da criança”. (p. 26).
Segundo Moffaert (1992):
A visibilidade de muitas dermatoses tem sérias consequências psicológicas,
pois é carregada de conotação de contágio ou falta de higiene e pode
causar no paciente sentimento de ostracismo, resultando em sentimentos
autodepreciativos que podem levar ao medo social e à vergonha.
(MOFFAERT apud MULLER, 2005, p. 27).

As questões emocionais podem agravar ou retardar a recuperação da
desordem da pele. Muitas vezes levando a recidiva da doença.
De acordo com Muller:
Vários autores reforçam a ideia de o dermatologista tratar o paciente por
inteiro, considerando os aspectos emocionais/ambientais envolvidos na
doença. A relação psique-pele envolve todo um elemento subjetivo:
emoções, sentimentos, fantasias, agressividade, personalidade. (p.30).

Outros autores também confirmaram em suas pesquisas que os estressores
psicossociais vêm sendo associados ao começo e desenvolvimento clínico de
neurodermatites, dermatites atópicas, psoríase e vitiligo.
O estudo, a partir de agora, focará sobre alguns aspectos de algumas
doenças de pele, dando ênfase sobre a dermatopolimiosite, psoríase e vitiligo, por
estarem presentes nas mulheres do grupo estudado e que será relatado neste
capítulo.
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2.1 Dermatopolimiosite
Descritas primeiramente pelos alemães, a Polimiosite (PM) e a
Dermatomiosite (DM) são miopatias inflamatórias idiopáticas12. A incidência anual é
de cerca de cinco casos por um milhão de habitantes, com discreta predominância
de 2,5 mulheres para 1 homem. São as doenças inflamatórias menos comuns do
tecido conjuntivo e acometem principalmente os músculos estriados proximais,
podendo haver também acometimento visceral: coração, vasos sangüíneos, trato
gastrintestinal e pulmões. Apesar da etiologia ainda desconhecida, os
conhecimentos sobre imunidade celular e humoral têm progredido
consideravelmente e o prognóstico melhorou bastante, com a introdução de
imunossupressores no tratamento.
Imagem 11 - dermatopolimiosite

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Dermatomiosite&lang=3

As miosites ou doenças inflamatórias do músculo esquelético podem ter
causas não definidas ou idiopáticas (poliomiosite/miosite por corpúsculo de
inclusão) Caracterizam-se por dor e fraqueza muscular decorrente do
processo inflamatório, não supurativo, com importante infiltrado celular
predominantemente linfocitário (Te B) e de macrófagos e células naturais
Killer, com diferentes apresentações conforme a doença que for
13
individualizada e os numerosos aspectos imunológicos.

A polimiosite é uma doença crônica do tecido conjuntivo caracterizada por
inflamação com dor e degenerescência dos músculos; a dermatomiosite é
semelhante à polimiosite, mas é acompanhada de inflamação da pele. Estas
doenças evoluem até uma incapacidade muscular, fraqueza e deterioração. A
12

é um adjetivo usado primeiramente na medicina significando surgido espontaneamente ou de causa obscura
ou desconhecida. Derivado do grego ἴδιος, idios (de si próprio) + πάθος, pathos (sofrimento).
13
http://www.artigonal.com/saude-artigos/polimiosite-5335084.html Acesso em: 06/11/2012.
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debilidade manifesta-se tipicamente nos ombros e nas ancas, mas pode manifestarse simetricamente nos músculos de todo o corpo.
A polimiosite e a dermatomiosite manifestam-se quase sempre em adultos
entre os 40 e os 60 anos, ou em crianças dos 5 aos 15 anos de idade. As mulheres
têm o dobro de probabilidades dos homens de contrair estas doenças. Nos adultos,
estas doenças podem aparecer de forma isolada ou fazer parte de outros problemas
do tecido conjuntivo, como a doença mista do tecido conjuntivo.
A causa é desconhecida, embora seja possível que os vírus ou certas
reações autoimunes desempenhem um papel importante no desenvolvimento deste
processo
Os sintomas da polimiosite são semelhantes em todas as idades, mas a
doença, em geral, desenvolve-se de maneira mais abrupta nas crianças do que nos
adultos. Podem começar durante ou imediatamente depois de uma infecção;
incluem fraqueza muscular (particularmente nos braços, ancas e coxas), dor articular
e muscular, fenômeno de Raynaud, erupção cutânea, dificuldade na deglutição,
febre, cansaço e perda de peso.
A polimiosite não afeta, em geral, órgãos internos, exceto a garganta e o
esófago. Contudo, pode afetar os pulmões, causando falta de ar e tosse. Também
podem aparecer úlceras do estômago ou do intestino, que podem causar fezes
sanguinolentas ou negras, com mais frequência em crianças que em adultos.
Na dermatomiosite, as erupções cutâneas tendem a aparecer ao mesmo
tempo que os períodos de debilidade motora e outros sintomas. Pode aparecer na
cara uma erupção cutânea de cor vermelho-escura (eritema heliotrópico), assim
como um inchaço de cor vermelho-púrpura à volta dos olhos. Outro tipo de erupção
cutânea, que pode ser escamosa, lisa ou em relevo, pode aparecer em qualquer
parte do corpo, embora seja mais frequente nos nós dos dedos. A base das unhas
pode ficar avermelhada. Quando as erupções cutâneas se desvanecem, pode-se
manifestar uma pigmentação pardacenta, cicatrizes, ou manchas pálidas por
despigmentação da pele.
Há certos critérios que são utilizados para estabelecer o diagnóstico: fraqueza
muscular nos ombros ou nas ancas, erupção cutânea característica, aumento dos
valores de certas enzimas musculares no sangue, alterações características no
tecido examinado ao microscópio e anomalias na atividade eléctrica dos músculos, o
que se mede com um instrumento chamado eletromiógrafo. Podem ser necessárias
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análises especiais sobre amostras do tecido muscular para afastar outras alterações
que afetam os músculos.
Por outro lado, existe risco de morte para os adultos com doença grave e
progressiva, dificuldade na deglutição, desnutrição, pneumonia ou insuficiência
respiratória.
Imagem12 – célula com miosite

No detalhe um músculo estriado normal. (http://www.medicinageriatrica.com.br/2008/08/09/estudo-decaso-polimiosite/)

Os aspectos psicológicos da Dermatopolimiosite ainda são poucos estudados.
Por tratar-se de um complexo de doenças com sintomatologias variadas, recorremos
a Dahlke (2010) para traçarmos um perfil psicológico dos indivíduos acometidos
dessa doença, fazendo um paralelo com outras doenças do tecido conjuntivo.
Os sintomas principais são: inflamação do tecido conjuntivo, caracterizada por
dor e degenerescência dos músculos; sendo que a dermatomiosite é acompanhada
de inflamação da pele. Os doentes apresentam uma incapacidade muscular,
fraqueza e deterioração. A debilidade manifesta-se tipicamente nos ombros e nas
ancas, mas pode afetar simetricamente os músculos de todo o corpo.
Continua Dahlke (2010) dizendo que o tecido conjuntivo é como “unificador de
todas as células específicas e lhes dá uma base estável e reúne os órgãos isolados
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e as unidade funcionais num único todo maior, que conhecemos como Gestalt”. (p.
198)
A tendência à submissão e uma carência da força de coesão interior apontam
para um tecido conjuntivo fraco, uma falta de estrutura da pessoa. Elas se magoam
com facilidade e são um tanto ressentidas. “No corpo, essa característica se revela
em manchas arroxeadas que surgem à menor batida”. (Ibdem, p. 198).
A trombose, diz Dahlke, que é a obstrução de uma veia por um coágulo de
sangue, o que deveria ser fluido e móvel se consolida e cristaliza, formando um
bloqueio da circulação.
A fluidez pressupõe uma capacidade de troca. Na medida que deixamos de
realizar a troca, os sintomas que aparecem na psique exercem um efeito de
constrição e bloqueio também no contexto corporal. A mobilidade exterior
sempre correlaciona uma mobilidade interior. Se nossa consciência estagna
por preguiça, ou se nossas opiniões se cristalizam em visões e julgamentos
fixos, os líquidos do corpo também se cristalizam em visões e julgamentos
fixos, os líquidos do corpo também se imobilizam. [...] Heráclito disse: “Tudo
flui.” Todo tipo de vida polarizada se define como movimento e como troca.
Toda tentativa de apego a um dos polos acaba por levar à estagnação e à
morte. (DAHLKE, 2010, p.198)

Quanto às articulações, o autor diz:
São elas responsáveis por nossos movimentos. Muitos sintomas que
surgem nas articulações levam à inflamação e à dor: estas por sua vez,
provocam uma limitação nos movimentos que chega a rigidez. Quando uma
articulação enrijece, isso demonstra que o paciente se enrijeceu diante de
alguma coisa. Uma junta rígida perde sua funcionalidade. Pelo mesmo
critério, se resistimos a determinado tema ou sistema estes também perdem
sua função para nós. (ibdem, p.202)

2.2 - Psoríase

Imagem 13 – Psoríase

http://images.google.com/imgres?q=psoriase&hl=
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A psoríase é doença inflamatória crônica, não contagiosa, multigênica (vários
genes envolvidos), com incidência genética em cerca de 30% dos casos que
acomete a pele e as articulações. Possui distribuição universal e atinge cerca de 1 a
3% da população, uma vez que apresenta caráter recidivante e tem evolução
benigna, na maior parte dos casos, mas pode ser física ou socialmente
incapacitante.
O índice da área e severidade da psoríase (PASI) foi um método
desenvolvido em 1978, por Fredricksson e Pettersson, que procurava quantificar a
gravidade da doença. Ela surge principalmente antes dos 30 e após os 50 anos,
mas em 15% dos casos pode aparecer ainda na infância.
Segundo Dr. Drauzio Varela, de acordo com a localização e características
das lesões, existem vários tipos de psoríase:
Psoríase Vulgar – lesões de tamanhos variados, delimitadas e
avermelhadas, com escamas secas, aderentes, prateadas ou acinzentadas
que surgem no couro cabeludo, joelhos e cotovelos; Psoríase Invertida –
lesões mais úmidas, localizadas em áreas de dobras como couro cabeludo,
joelhos e cotovelos; Psoríase Gutata – pequenas lesões localizadas, em
forma de gotas, associadas a processos infecciosos. Geralmente, aparecem
no tronco, braços e coxas (bem próximas aos ombros e quadril) e ocorrem
com maior frequência em crianças e adultos jovens; Psoríase Eritrodérmica
– lesões generalizadas em 75% ou mais do corpo; Psoríase Ungueal –
surgem depressões puntiformes ou manchas amareladas principalmente
nas unhas das mãos; Psoríase Artropática – em cerca de 8% dos casos,
pode estar associada a comprometimento articular. Surge de repente com
dor nas pontas dos dedos das mãos e dos pés ou nas grandes articulações
como a do joelho; Psoríase Postulosa – aparecem lesões com pus nos pés
e nas mãos (forma localizada) ou espalhadas pelo corpo; Psoríase Palmoplantar – as lesões aparecem como fissuras nas palmas das mãos e solas
14
dos pés.

Mais de 70% dos pacientes apresentam prurido moderado ou intenso. O
comprometimento articular atinge cerca de 25% dos casos. Mais de 70% relatam
dores nas articulações e 30% desenvolvem artrites.
A doença manifesta-se com a inflamação nas células da pele, chamadas
queratonócitos, provocando o aumento exagerado de sua produção, que vai
se acumulando na superfície formando placas avermelhadas de escamação
esbranquiçadas ou prateadas. Isso em meio a um processo inflamatório e
15
imunológico local.

14
15

Disponível em< http://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/psoriase/> Acesso em 01/11/2012.
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Psor%C3%ADase Acesso em 01/11/2012.
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O sistema de defesa local, formado pelo linfócito T, é ativado como se a
região cutânea tivesse sido agredida. Em consequência, liberam substâncias
mediadoras da inflamação, chamadas citocinas que aceleram o ritmo de proliferação
das células da pele.
Dahlke refere-se a psoríase, assim como a acne e outras erupções da pele,
dizendo que “[...] uma inflamação qualquer da pele mostra alguma coisa que até
então estava invisível”.(2007, p. 163).
A psoríase também chamada de “descamação”. Ela se manifesta por meio
de discos ou fatias bem contornadas de tecido inflamado, coberto com
escamas de cor branco-prateada. A camada calosa externa da pele é
bastante desproporcional, a ponto de nos lembrar a formação de uma
couraça (comparar com uma carapaça dura de certos animais) Aqui a
função protetora natural da pele é transmutada em função da armadura: a
pessoa estipula limites em todas as direções e não deixa entrar nem sair
nada. [...] por certo, uma armadura protege contra ferimentos e mágoas,
mas ao mesmo tempo ela “protege” contra tudo o mais, inclusive contra o
amor e a dedicação. Amar significa “abrir-se” e essa “abertura” também é
impedida com uma atitude defensiva demais. O que acontece então é que a
armadura nos restringe e isola a nossa alma do fluxo da vida. [...] para
podermos viver o que é maravilhoso temos de nos tornar vulneráveis.
(ibdem, p. 164).

O autor diz que, com frequência, a psoríase começa nos cotovelos. “É com
eles que abrimos caminho, ‘a cotoveladas’. É esse ‘abrir caminho’ que é o ponto de
vulnerabilidade. A psoríase força o paciente, ao menos no plano físico, a tornar-se
outra vez aberto e vulnerável”. (ibdem, p. 164).
2.3 – Vitiligo
Imagem 14 - vitiligo

http://images.google.com/imgres?q=IMAGEM+VITILIGO&start=107&hl=pt&gl=br&tbm=isch&tbnid=9fx
yBrcvLzYe4M:&imgrefurl=
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O registro mais antigo do vitiligo é na antiguidade, a cerca de 1500 a.C, no
Egito. Embora o vitiligo tivesse sido reconhecido num passado antigo, ele foi
frequentemente confundido com a lepra. Essa confusão tornou-se mais forte quando
a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, em 250 d.C. Segundo Goldman,
Moraites e Kitzmiller (1966), nesse momento, a palavra hebraica zara at, que
significava “manchas brancas”, foi traduzida como lepra. Esse erro ampliou-se
quando a versão inglesa da Bíblia, feita com base na Bíblia grega, generalizou-se.
Isso ocorreu tanto em relação ao vitiligo, como com a psoríase, fato que
estigmatizou muito a doença como forma de punição, sinal de pecado. Esse estigma
permanece ainda hoje em algumas vilas da Índia. O vitiligo é frequentemente
chamado de ‘charak’, significando doença secreta.
Segundo Muller (2005) a origem da doença ainda é controversa. De acordo
com Habif (1996), a palavra vitiligo é derivada do grego vitelus, que significa bezerro.
As manchas brancas do vitiligo assemelham-se aos sinais brancos dos bezerros.
Para outros autores, o termo vitiligo está relacionado à carne de bezerros.
A definição médica do vitiligo é, de acordo com Fitzpatrick (apud MULLER,
2005), uma alteração adquirida na pigmentação da pele normal caracterizada
clinicamente pelo desenvolvimento de manchas totalmente brancas (acromia) e
microscopicamente pela completa ausência de melanócitos. (MULLER, 2005, p. 39).
É uma doença assintomática e não afeta a sobrevivência apesar de que
pode causar severo desfiguramento, levando ao estresse psicológico
(Bystryn, 1997). As manchas da pele, causadas pela despigmentação
geralmente são branco-leitosas, de contorno nítido e irregular. De início,
mostra-se pequena, aumentando, gradualmente, podendo tomar proporções
que atingem a quase totalidade do corpo, restando raras ilhotas de pele
normal. O crescimento da mancha é centrífugo, como se houvesse uma
fuga do pigmento para a periferia. Em geral, as manchas situam-se nas
pernas, dorso das mãos e dedos, pálpebras, pescoço e fronte ou em
qualquer região, incluindo os genitais, onde são comuns. Os pelos nas
lesões, frequentemente tornam-se brancos, principalmente, no couro
cabeludo. (BECHELLI; CURBAN apud MULLER 2005, p. 40).

Há dois tipos de vitiligo: o segmental que tem um aparecimento muito cedo e
espalha-se rapidamente pela área afetada, mas a atividade cessa após determinado
período e o não segmental que se espalha progressivamente pelo corpo durante a
vida do paciente.(MULLER, 2005, p. 40).
Cerca de 30% dos pacientes com vitiligo tem história familiar, o fator
hereditário constituiria uma hipótese bastante razoável. Embora essa
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hipótese seja viável, não pode ser descartado o fato de que estejam
expostos aos mesmos fatores ambientais, sugerindo, assim, uma
transmissão autossômica dominante, ou seja, significa que a presença do
par de genes num par de cromossomas que não aquele que determina o
sexo, portanto quer os indivíduos do sexo feminino quer do sexo masculino
poderão ser afectados. Quando o progenitor é portador do gene da doença,
existe um risco na ordem dos 50% de cada descendente herdar o gene e
apresentar manifestações do problema, embora possa não ser evidente no
16
momento do nascimento.

“Muitos pacientes atribuem o início do vitiligo a trauma físico, doença,
estresse emocional por perda de pessoas próximas ou acidentes. Um acidente ou
reação a severas queimaduras solares também pode desencadear a doença.”
(MULLER, 2005, p. 40).
Não há dificuldade em diagnosticar a doença. “As manchas tem aspecto
característico, frequentemente contorno hipercrômico, ausência de manifestações
subjetivas e de qualquer outra sintomatologia associada, cutânea ou sistêmica.”
(ibdem, p. 41).
O curso da doença segundo Muller é de evolução imprevisível, não havendo
nenhum critério clínico ou laboratorial que oriente o prognóstico. Há situações de
rápido surgimento, seguido por período de estabilidade e remissão.
Em pesquisa realizada com 318 pacientes, houve um progresso em 64,8% e
52,4% das lesões do tipo não segmentado quando o local iniciado da doença era o
rosto.
Quando as mãos eram o local inicial, o vitiligo mais comumente progredia
para a face. No entanto, quando o local inicial do vitiligo era a face, havia
um progresso inferior aos demais locais de início da doença. Esses
resultados sugerem que se pode ter prognóstico da doença, com base no
local de seu início. No entanto, como o vitiligo não segmentado está
geralmente associado com distúrbios autoimunes, nestes as regras
prognósticas citadas não servem, pois o progresso tende a ser
generalizado. (MULLER, 2005, p. 44).

Quanto ao tratamento do vitiligo, os especialistas propõem diversos métodos.
Segundo Azulay e Azulay (apud Muller, 2005). “A escolha do método depende da
extensão do grau de mobilização psicológica do paciente.” (p. 44).
O vitiligo é uma doença sem uma etiologia definida, com prognóstico
reservado e que acarreta uma série de transtornos emocionais no pacientes. Sendo
uma doença autoimune, seu surgimento está associado a situações de estresse

16

http://www.dcc.fc.up.pt/~nam/VHL/Arvore_VHL/Heran_c_ca_autossomica_domi.html - Acesso em
31/12/2012.
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emocional. Como ressalta Muller: “Ao tratar os pacientes com vitiligo, é necessário
que o médico seja capaz de reconhecer que o doente não é somente a sua pele,
mas um todo, e, como referem Azulay e Azulay (1997), um ser humano que adoece,
comprometido pelo seu psiquismo” (p. 46).
Embora haja poucos estudos relacionados aos fatores psicológicos do vitiligo,
segundo Muller (2005), “ficou bem evidenciado nos estudos pesquisados, o
desconforto, a vergonha, a discriminação, a baixa estima e o sentimento de
inferioridade a que estão submetidos os pacientes”. (p.47). Outros problemas
sinalizados estão associados aos relacionamentos interpessoais, principalmente
com estranhos; observa-se uma dificuldade de interação e de envolvimento afetivo
nos pacientes acometidos, não só com o vitiligo, como também, com outras doenças
associadas à pele.
Como doença psicossomática autoimune, ressalta Muller (2005) que o
aspecto simbólico do vitiligo,
Tem sua origem nos complexos que provocam uma alteração no nível
fisiológico e psicológico sincronicamente”. [...]O sintoma aponta para uma
relação “defeituosa” no eixo ego-self. A compreensão desse “defeito” pode
se dar por um símbolo, que é o canal para os conteúdos inconscientes se
integrarem ao consciente. (p. 52).

Continua Muller (2005), citando Ramos: “Não basta buscar pela causa, mas a
pesquisa de sua finalidade é imprescindível. O porquê e para quê se
complementam.” (p. 52).
No plano sintomático, Dahlke (2005) refere-se ao vitiligo como: “Faltam-lhe,
de modo localizado, as cores da vida; falsas manchas no mapa da alma, que se
refletem no exterior, na superfície do corpo; ser marcado (distinguido)” (p. 333).
Como tratamento ele sugere: “trazer cores para as regiões demarcadas;
reconhecer as manchas brancas no mapa da alma; aceitar a marca (distinção); e
deixar-se estimular por isso”. (ibdem, p. 333).
Há uma estreita relação entre fatores emocionais e doenças autoimunes
associadas à pele. Embora não haja estudos conclusivos sobre o assunto, é
evidente

ser

necessário

estar

atento

à

esses

fatores

como

agentes

desencadeadores para a manifestação e agravamento da doença.
Os relatos colhidos nas entrevistas realizadas com essas mulheres apontam
para sintomas de depressão e ansiedade provocados por morte, separação e
dificuldade na elaboração das adversidades.
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A partir do próximo capítulo será descrito como a arteterapia pode auxiliar o
resgate das possibilidades criativas em direção ao processo de individuação desse
grupo de uma forma geral. Serão abordados, também, alguns conceitos da
psicologia junguiana que fundamentaram este processo.
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CAPÍTULO 3
ARTETERAPIA E FUNDAMENTOS JUNGUIANOS
Imagem 15 – O mundo almado

http://meussonhosecontos.blogspot.com.br
Como formas expressivas, as coisas falam: mostram as configurações que assumem.
Elas se anunciam, atestam sua presença: ‘olhem, estamos aqui’. Elas nos observam
independente do modo como as observamos, independente de nossas perspectivas,
do que pretendemos com elas e como as utilizamos. Essa exigência de atenção
indica um mundo almado.
James Hillman

Com a finalidade de aprofundar e compreender o sentido da arte na sua
expressão mais pura é interessante recorrer à filosofia.
Rohden vê a arte como fonte de catarse e de iluminação constante,
insubstituível para o homem em seu descobrir-se no mundo. Entende
Rodhen essa função catártica da arte como uma purificação do ser humano,
impuro não na gênese, mas em suas relações com o mundo que lhe é
dado, e do qual pela arte deve se abstrair ante uma perspectiva errônea
dessa existência apartada do Todo. (MINGHETTI, 2007, p. 12).
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3.1 ARTETERAPIA
A Arteterapia possibilita ao ser humano expressar-se por meio da produção
de imagens. Auxilia a autonomia criativa, o desenvolvimento da comunicação,
mediante a utilização de diversos materiais plásticos e artísticos. É uma forma de
relacionar a expressão verbal e a não verbal, produzidas em dinâmicas, nas oficinas
criativas em que o fazer artístico é reconhecido como possibilidade terapêutica,
condutor de novas aprendizagens e desenvolvimento do potencial criativo. Visa
restabelecer a conexão do indivíduo consigo mesmo.

3.1.1 Um breve histórico
Imagem 16 – Arte primitiva

http://silvanabarros.blogspot.com/2011/12/historia-da-arte-arte-rupestre.html&docid=

No caminhar da humanidade rumo à evolução, encontramos, desde sempre,
a arte em suas múltiplas expressões como forma de comunicação. As imagens são
documentos vivos do processo pelo qual o homem passa em busca de tornar-se um
indivíduo. O registro da arte como recurso terapêutico é datado do século V a.C. na
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Grécia. Já naquela época ela era reconhecida como um meio de revelar, transformar
e colaborar na construção de seres mais saudáveis.
A Arteterapia surge no pós-guerra, na Inglaterra, como iniciativa de vários
profissionais das áreas de Ciências Sociais, Psicologia, Arte e Pedagogia, com o
intuito de resgatar os indivíduos traumatizados pela guerra, mutilados, físico e
emocionalmente. A junção desses profissionais, utilizando as diversas linguagens
artísticas como instrumento de expressão, seguindo a orientação da psicologia
analítica de Carl Gustav Jung, provou a grande eficácia do tratamento
Arteterapêutico, reintegrando essas pessoas à vida e à sociedade. Ela é uma
formação multidisciplinar, que se utiliza da Psicologia e das Artes; no entanto, tem
toda sua especificidade, seja na teoria como, especialmente, na prática.
Imagem 17 – Nise e Jung

http://www.google.com/imgres?q=nise+da+silveira+e+jung&num

A Arteterapia surge como profissão na década de 1930, segundo a American
Art Therapy Association, fundada em 1969. É uma profissão assistencial do ser
humano. No Brasil, em 1925, o Dr. Osório César começou a utilizar a Arteterapia no
Juqueri e, posteriormente, a psiquiatra Dra. Nise da Silveira, em 1946, começou a
desenvolver um trabalho de Terapia Ocupacional com os pacientes psiquiátricos do
Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, criando o Museu do Inconsciente. O trabalho da
Dra. Nise inspirou muitas pessoas. Em 1982, no Rio de janeiro, é inaugurada a
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Clínica Pomar; dois anos depois é criado o primeiro curso de formação para
arteterapeutas. Em 2004, é organizado o primeiro curso de Pós-graduação Latu
sensu em Arteterapia no Rio de Janeiro, que oferece um programa de acordo com
os parâmetros curriculares compatíveis com a obtenção de registro como
arteterapeuta na AARJ (Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro). Em 1989, o
Instituto Sedes Sapientiae introduz o curso de arteterapia em São Paulo. Alguns
anos depois, em 2000, o Alquimy Art, em parceria com a Universidade Potiguar,
abre um outro curso de Arteterapia em nível de especialização, de forma acadêmica.
E essas instituições produziram e produzem frutos nos quatro cantos do Brasil.
O profissional arteterapeuta está habilitado para atuar como facilitador na
área de saúde, educação e recursos humanos. Esta atuação consiste em dar
atendimento coletivo ou individual a pessoas que sejam portadoras de algum déficit
de comportamento, aprendizagem, relacionamento familiar e social, além de auxiliar
outros profissionais da área de saúde na recuperação de patologias como
depressão, alcoolismo, drogas. A proposta da Arteterapia, por excelência, é atuar
preventivamente nas três áreas descritas acima. O atendimento arteterapêutico
pode ser em grupo ou individual, em consultório, em “Atelier Terapêutico” ou setting
terapêutico. Utiliza-se da linguagem simbólica, com o suporte teórico da psicologia
junguiana, utilizando a mediação das artes, como a pintura, a modelagem, a
colagem,

a

música,

a

dramatização

e

outras.

Promove-se,

assim,

a

autotransformação da pessoa através de suas expressões do inconsciente. Ressalta
Philippini que:
[...] uma, dentre as inúmeras formas de descrever o que é mesmo
Arteterapia, será considerá-la como um processo terapêutico, que ocorre
através da utilização de modalidades expressivas diversas. As atividades
artísticas utilizadas configurarão uma produção simbólica, concretizada, em
inúmeras possibilidades plásticas, diversas formas, cores, volumes, etc.
Esta materialidade permite o confronto e gradualmente a atribuição de
significado às informações provenientes de níveis muito profundos da
psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela consciência. (2004, p.
13).

3.1.2 O Processo Arteterapêutico
A Arteterapia é um processo terapêutico que usa a arte, em toda a sua
abrangência, como mediadora dos conteúdos conscientes e inconscientes,
procurando reconhecê-los, compreendê-los e integrá-los.
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A compreensão dos inúmeros significados dos símbolos acontece a partir do
trabalho plástico expressivo. Segundo Philippini:
A produção imagética é consequência de processos primários de
elaboração psíquica, tendo assim, na maioria das vezes, a
possibilidade de não passar pelo crivo da consciência e do controle
egóico. Posteriormente, ao ser confrontada, através de sua
materialidade, poderá começar gradualmente a oferecer alguns,
dentre múltiplos significados à consciência. (2009, p. 16).

Imagem 18 - O processo

Acervo pessoal

A trajetória do processo arteterapêutico é marcada por símbolos que
“assinalam, informam e definem sobre os estágios da jornada da individuação de
cada um.” (PHILIPPINI, 2004, p. 15).
A palavra símbolo, em si mesma, não apresenta grandes variações, provém
do termo grego symbolon, derivado do verbo sym-ballei, que significa “lançar com,
pôr junto com, juntar”. Há algumas derivações como “comparar, trocar, encontrar-se
explicar”. A etimologia da palavra nos ensina que o símbolo implica, primeiramente,
em uma dualidade e como consequência disto uma unificação, já que o símbolo
junta duas coisas, formando uma só. O símbolo sempre é constituído por duas
partes: o simbolizado, exprimindo uma totalidade que passou por experiências de
ruptura e agora é uma realidade reconstituída. 17
17

Disponível em : <http://pt.script.com.doc/20698876/símbolos-carl-jung> Acesso em 25/09/2012.
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A amplificação simbólica é feita através de diversas atividades plásticas e tem
a finalidade de trazer à luz inúmeros significados para a compreensão desse
símbolo. Após a amplificação do símbolo ele continuará sendo explorado até que
esteja identificado e integrado. Philippini diz “que este momento poderá ser
conhecido por sensações corporais ‘insights’ e eventualmente sentimentos de
plenitude e bem estar”. (2009, p. 17).
Os materiais expressivos trazem, paulatinamente, os conteúdos inconscientes
à tona, ou seja, à consciência. Isso se dará de acordo com as necessidades
individuais de cada um.

Imagem 19 – Ampliando o símbolo

Acervo pessoal
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Essas necessidades estão sob uma direção do self, de forma a dar
sustentação e fortalecimento no processo de individuação. Esse processo visa
conectar o indivíduo com sua alma e restabelecer o fluxo criativo inerente ao próprio
ser.

Facilitando,

assim,

a

autopercepção

e

o

desenvolvimento

pessoal,

movimentando núcleos de saúde e vida. Jung denominou isso de processo de
individuação, ou seja, a busca do Si-mesmo (self), que tem por meta o
desenvolvimento da personalidade individual, singular e indivisível. Segundo Arcuri:
A arteterapia age a serviço das leis da necessidade interior, que são
também as leis do chamado à espiritualidade. Assim como o corpo tem
necessidade de trabalho, de fortalecimento muscular, a alma necessita ser
fortalecida, e a arte é capaz de fortalecê-la. (2004, p. 30).

Os

processos

de

adoecimento

do

ser

humano

estão

intimamente

relacionados a esse distanciamento de sua alma. O corpo, como mata borrão,
sinaliza através de sintomas os conflitos pelo qual ela passa. Phillipini ressalta que:
A abordagem arteterapêutica junguiana parte da premissa que os
indivíduos, no curso natural de suas vidas, em seus processos de
autoconhecimento e transformação, são orientados por símbolos. Estes
emanam dos self, centro de saúde, equilíbrio e harmonia, representando
para cada um o potencial mais pleno, a totalidade da psique e a essência de
cada um. Na vida, o self, através de seus símbolos, precisa ser
reconhecido, compreendido e respeitado. (2004, p. 17).

O caminho será fornecer suportes materiais e local adequados para que a
energia psíquica materialize tais símbolos.
As estratégias arteterapêuticas devem conduzir à melhor compreensão dos
significados emocionais contidos no símbolo e este processo conduz a
sentimentos de plenitude e inteireza. Os símbolos trazem para os indivíduos
a possibilidade de conhecer, compreender, refazer, recuperar, rememorar,
reparar estruturas e transcender. O símbolo como linguagem metafórica do
inconsciente contém em si próprio, o significado de todos os enigmas
psíquicos, cabendo ao arteterapeuta trazer ao setting os instrumentos
necessários para viabilizar este processo (ibdem, 2004, p. 19).

Ainda segundo Philippini, “Encontramos desde sempre a ARTE, em suas
múltiplas manifestações, como profundo documentário psíquico, tanto para a
coletividade, como para cada indivíduo em sua existência singular. (2004, p.13)
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3.1.3 As linguagens Expressivas e Seus Materiais.

Imagem 20 – O mundo das cores

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.artonfix.com/files/media/leonid-afremovromeoandjuliet.jpg&imgrefurl=

Em arteterapia, através do manuseio e experimentação de materiais diversos
nas múltiplas modalidades expressivas, em atmosfera acolhedora e
protegida, facilita-se o resgate destas possibilidades e auxilia-se o despertar
da sensorialidade e da percepção e permite a vivência de momentos mais
soltos e lúdicos. Ao explorar texturas, formas, curvas, cavidades, pontas, no
reconhecimento da singularidade de cada material expressivo, somos
beneficiados por suas propriedades terapêuticas e teremos em consequência
o desenvolvimento de algumas destas habilidades adormecidas. (PHILIPPINI,
p. 66).

Criar é um potencial natural do homem. Estar no mundo é estar em constante
mutação. Para que isso se realize é fundamental que o homem esteja consciente de
que os processos criativos se interligam a nível individual e cultural. Através de sua
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criação, o homem se comunica e se transforma e transforma o mundo. Ostrower diz
que:
[...] o fator cultural valorativo atua sobre as configurações individuais e já
preestabelece certos significados. Na mesma ordem de pensamento,
entendemos o fazer e o configurar do homem como atuações de caráter
simbólico. Toda forma é forma de comunicação ao mesmo tempo que forma
de realização. Ela corresponde, ainda, a aspectos expressivos de um
desenvolvimento interior na pessoa, refletindo processos de crescimento e de
maturação cujos níveis integrativos consideramos indispensáveis para a
realização das potencialidades criativas. (1987, p.5-6).

A busca pela integridade leva o homem buscar a si mesmo. A palavra “crise”,
em grego, significa oportunidade. Muitas vezes, o desejo de paz, harmonia, de
integrar-se é provocado pelo desequilíbrio, pela dor, física ou moral.
Imagem 21 - Alquimia da alma

http://www.google.com/imgres?q=alquima+pela+arte&start=179&hl=

Os materiais expressivos em Arteterapia funcionam como material alquímico.
Alquimia é a arte da transmutação da matéria densa em ouro. Eles possibilitam que
os conteúdos psíquicos sejam

plasmados, reconhecidos, transformados e

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

Cada material plástico e modalidade expressiva ilustram aspectos psíquicos
que precisam ser identificados, reconhecidos e transformados. Existe uma infinidade
de materiais que podem ser utilizados em Arteterapia. A escolha adequada do
material irá facilitar a projeção do material inconsciente, possibilitando a
movimentação da energia psíquica.
Cada imagem produzida no setting arteterapêutico tem potencial de
transformar-se em “imagem-matriz”, ou seja, imagem geradora de uma série
de outras imagens, ao longo do percurso arteterapêutico, de significados
correlatos. A materialidade adequada favorece o fluir da expressão criativa
e, em consequência, o insight sobre a produção simbólica. (PHILIPPINI,
2009, 17).

Quanto ao suporte, material que, na maioria das vezes, está presente nas
atividades expressivas bidimensionais. Podem ser: papéis, em vários tamanhos,
cores e gramaturas, dependendo daquilo que se deseja plasmar do material
psíquico; tecidos: talagarça, juta, e mais uma infinidade de outros materiais. Eles
também devem estar adequados a cada etapa do processo do paciente.
Philippini (2009) divide os materiais em cinco grupos. O primeiro grupo diz
respeito à linguagem habitualmente utilizada sobre o papel, no plano bidimensional.
São elas: a colagem, a fotografia, as pinturas (em suas variantes) e desenhos.
Imagem 22 – J 01

Acervo pessoal

Imagem 23 – J 02

Acervo pessoal
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Ao segundo grupo, dá o nome de “Linhas da Vida”. Estão aí incluídas a
tecelagem, o bordado e a costura. Nesta linguagem o suporte utilizado,
preferencialmente, é o pano, podendo ser utilizada também a talagarça, a juta e
similares.
Imagem 24 – A Concentrada

Acervo pessoal

Imagem 25 - Fiando

Acervo pessoal

Do terceiro grupo fazem parte: o mosaico e a assemblagem, através do
manejo de fragmentos, dos cacos, de materiais descartados.

Imagem 26 - Construindo

Acervo pessoal

Imagem 27 - Reunindo

Acervo pessoal
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O quarto grupo é representado pela linguagem da modelagem, através da
experimentação em vários materiais como: a argila, papier mâché, massa artesanal
de modelagem e o biscuit.

Imagem 28 - Modelando

Acervo pessoal

Imagem 29 - Plasmando

Acervo pessoal

O quinto grupo abrange as atividades de construção: criação de personagem,
maquetes, instalações e outros objetos terapêuticos como “self-book” e “self-box”,
atividades de processos operacionais mais complexos.

Imagem 30 – Dentro e Fora 1

Acervo pessoal

Imagem 31 – Dentro e Fora 2

Acervo pessoal
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A autora ainda inclui outras linguagens expressivas que contribuem com o
processo arteterapêutico como: a Escrita Criativa, a Contação de História, a Criação
de Máscaras e Personagens, o Teatro, o Vídeo e a Consciência Corporal.
Cada material e modalidade expressiva têm propriedades terapêuticas
específicas e possibilita a manifestação de diferentes aspectos afetivos. Servem
como orientadores na adequação e adaptação dos conteúdos psíquicos.

3.1.4 O Arteterapeuta

Imagem 32 - O diamante e a cura

http://perfilastrologico.blogspot.com

O espaço arteterapêutico tem no arteterapeuta seu guardião. É ele quem
constrói e cuida do espaço sagrado onde são plasmadas as produções expressivas.
Ele é um facilitador do processo e deverá ser capaz de conhecer e manejar as
diversas modalidades expressivas além de dominar o mais possível os fundamentos
teóricos que embasam todo o processo arteterapêutico. A arteterapia é uma
abordagem terapêutica transdisciplinar. Estas teorias dizem respeito à arte, à
psicologia, à sociologia,à antropologia, à filosofia e muitas outras disciplinas que
podem estruturar e sustentar um arteterapeuta. Cabe a ele, através de diversas
técnicas e materialidades, oferecer recursos para que a energia psíquica
movimente-se e se expresse, desbloqueando o fluxo criativo. Philippini esclarece
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que “O processo criativo, quando é ativado de maneira adequada, restaura, resgata,
recupera, reorganiza, redireciona e libera o fluxo de energia psíquica em prol do
bem-estar e da expressividade de cada indivíduo”. (2011, p 23).

Imagem 33 – Mãos que curam

http://www.link.dequalidade.com.br/index

De importância fundamental é conhecer o Mito de Quiron que ilustra bem o
papel do terapeuta como aquele que também está na caminhada rumo ao self.
Era uma vez o deus Cronos (do grego Kpóvoç, que significa “tempo”), Titã
poderoso, casado com uma mulher temida pela fúria com que aniquilava as amantes
de seu marido volúvel:
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Cronos andava atrás da bela ninfa Filira, que fugia dele como o diabo foge da
cruz, pois conhecia de longe sua fama e a de sua terrível esposa. Mesmo
sendo uma ninfa do mar, desconhecia as profundezas da natureza humana e
não percebeu que quanto mais rejeitava o insaciável Cronos, mais
enlouquecido de desejo por ela, ele ficava...
Até que um dia ele se cansou da paixão não correspondida e decidiu dominála na marra. Transformou-se num cavalo, metamorfoseou Filira numa égua,
saiu a galope atrás dela e finalmente montou nela. Deste cruzamento nasceu
o centauro Quiron, metade homem, metade cavalo.
Horrorizada com a aparência de seu filho, Filira o rejeitou e abandonou à
sorte...
Apolo, o deus da Beleza, encontrou Quiron e o adotou. Com o passar do
tempo, o centauro se tornou um grande sábio, mestre na arte da cura, da
guerra e da música, astrônomo, alquimista erveiro de mãos cheias – Quiron,
significa “mão”, em grego. Era tamanha a sua sabedoria que deuses e reis
entregavam em suas mãos a educação de seus filhos – dentre eles, Asclépio,
considerado o pai da Medicina.
Porém, Quiron, o grande Curador, arregrava na alma uma ferida profunda: a
vergonha de sua metade cavalo, vergonha essa que motivou sua própria mãe
abandoná-lo...
Era orgulhoso de sua metade humana sábia e fazia de tudo para cultivá-la. Já
a sua metade besta lhe era um grande tormento...
Um belo dia, numa batalha, seu discípulo e amigo Hércules, sem querer
atirou uma flecha cuja ponta envenenada atingiu em cheio a pata do mestre
Quiron, abrindo ali uma ferida incurável que diziam exalar um fedor
insuportável.
O grande Curador arrastava agora uma profunda e incurável ferida a céu
aberto.

Quiron simboliza uma área onde teríamos uma ferida. É como se tivéssemos
sido feridos com uma flecha envenenada. Uma excelente percepção de como curar
os outros naquela área específica, mas não soubéssemos como curar a nós
mesmos. Ou fossemos compelidos a curar os outros como forma de curar a nós
mesmos.
Na sessão seguinte, através da psicologia analítica com base junguiana,
pode-se compreender como se dá esse processo na psique.
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3.2 FUNDAMENTOS JUNGUIANOS
Imagem 34 – Jung e sua alma

http://armonte.wordpress.com

No âmbito deste estudo monográfico, o entendimento dos processos
arteterapêuticos está intimamente relacionado aos conceitos da psicologia analítica.
Psicologia Analítica, também conhecida como Psicologia Junguiana ou
Psicologia Complexa, é um ramo de conhecimento e prática da psicologia,
iniciado por Carl Gustav Jung o qual se distingue da psicanálise, iniciada
por Freud, por uma noção mais alargada da libido e pela introdução dos
18
conceitos de inconsciente coletivo, sincronicidade e individuação.

Diferentemente de Freud, Jung via o inconsciente não apenas como um
repositório das memórias e das pulsões reprimidas, mas também como um sistema
passado de geração em geração, vivo, em constante atividade, contendo todo o
esquecido e também formações criativas organizadas segundo funções coletivas e
herdadas. O inconsciente coletivo que propõe não é, apesar das incessantes
incompreensões de seus críticos, composto por memórias herdadas, mas sim por
pré-disposições funcionais de organização do psiquismo. A psicologia analítica foi
18

Disponível e: <http.wikipedia.org/wiki/Psicologia analítica> Acesso em 18/09/2012.
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desenvolvida com base na experiência psiquiátrica de Jung, nos estudos de Freud e
no amplo conhecimento que Jung tinha das tradições da alquimia, da mitologia e do
estudo comparado da história das religiões, as quais ele veio compreender como
auto representações de processos psíquicos inconscientes.
Marie-Louise voz Franz foi uma das mais importantes colaboradoras de Jung,
após sua morte, ela desenvolveu um amplo trabalho, abordando temas como a
alquimia, a interpretação psicológica dos sonhos e dos contos de fadas. Outras
personalidades vieram após Jung, ampliando seus estudos sobre a psicologia
profunda. São os chamados pós-junguianos: Michael Fordham com sua obra "A
criança como indivíduo", Eric Neumann com a obra "A criança" e James Hillman
com

seus

estudos

sobre

Psicologia

Arquetípica.

Muitos

outros

autores

contemporâneos se debruçaram sobre esses conceitos e acrescentaram muito à
abordagem analítica. Não podemos esquecer de Nise da Silveira, psiquiatra
brasileira que implantou novas práticas terapêuticas baseadas na teoria de Jung,
associando as artes plásticas ao tratamento de pacientes psiquiátricos.
Para dar luz e entendimento à psicologia analítica é preciso ter clareza sobre
alguns de seus principais conceitos. Para tanto, serão explicadas a partir de agora.

3.2.1 – Individuação
Imagem 35 - Ser único

http://images.google.com/imgres?q=individua%C3%A7%C3%A3o+-+jung&start=

É o termo utilizado por Jung para referir-se ao desenvolvimento psicológico.
Ele define individuação como o processo de tornar-se uma personalidade unificada,
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e única, um indivíduo, uma pessoa individida, integrada. Jung usou o termo
individuação para falar sobre o desenvolvimento da psique. Individuação é mais que
o desenvolvimento do ego e da persona. Individuação é a integração de todo
material psicológico que ficou à margem da consciência na primeira metade da vida.
É a integração da sombra (ver sessão 3.5.6), ou seja, de materiais reprimidos que
foram acumulados na inconsciência.
Essa união do material inconsciente à consciência acompanha o processo de
individuação rumo ao equilíbrio, à homeostase psíquica.
[...] essas profundidades, em nível de tão grande inconsciência que surge
em nosso sonho, contêm ao mesmo tempo a chave para a individualidade,
em outras palavras, para a cura. O significado de “totalidade” ou “total” é
tornar sagrado ou curar. A descida à profundidade trará a cura. É o caminho
para o encontro pleno, para o tesouro que a humanidade sempre buscou
sofrendo, e que se esconde num lugar guardado por um perigo terrível. É o
lugar da inconsciência primordial, e ao mesmo tempo de cura e redenção,
pois contém a joia da inteireza. (JUNG, 2008, p.114).

3.2.2 – Arquétipo
Imagem 36 – A energia primária

http://www.google.com/imgres?q=arqu%C3%A9tipo+-+jung&num=10&hl=pt

A teoria dos arquétipos proposta por Jung é de suma importância para a
compreensão da psique. (apud STEIN, 2005): “o arquétipo é uma fonte primária de
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energia e padronização psíquica. Constitui a fonte essencial de símbolos psíquicos,
os quais atraem energia, estruturam-na e levam, em última instância, a criação de
civilização e cultura.” (p. 81).
Jung chamou de “inconsciente coletivo” a camada mais profunda da psique
humana. O conteúdo da psique é uma combinação de padrões e forças
universalmente predominantes, são os ‘arquétipos’ e os ‘instintos’. Na
concepção de Jung, “nada existe de individual ou único nos seres humanos
nesse nível. Todos temos arquétipos e instintos.” (ibdem, p. 83-84). A
verdadeira individualidade é o produto de uma luta pessoal pelo
desenvolvimento e aquisição da consciência a que deu o nome de processo
de individuação. A individuação é a flor do envolvimento consciente de uma
pessoa com o paradoxo da psique durante um extenso período de tempo.
Instintos e arquétipos, por outro lado, são dons que a natureza concede a
cada um de nós. (ibdem, p. 84).

Este autor elaborou sua teoria através de suas experiências pessoais e com
seus pacientes, e percebeu que no inconsciente havia mais do que memórias
pessoais.

Havia em cada indivíduo outros tipos de fantasias que seriam as

possibilidades herdadas da imaginação humana que denominou de arquétipos.
Grinberg refere-se aos arquétipos como “uma espécie de matriz, uma raiz comum a
toda a humanidade e da qual emerge a consciência. Essa descoberta significou o
reconhecimento de duas camadas no inconsciente: a pessoal e a impessoal ou
transpessoal, o inconsciente coletivo”. (2003, p. 134).
Lado a lado com as fontes pessoais, a fantasia criativa também desenterra
a mente primitiva com suas imagens, encontradas nas mitologias de todas
as épocas e de todos os povos. A totalidade dessas imagens constitui o
inconsciente coletivo, uma herança potencialmente presente em todos os
indivíduos. Trata-se do correlato psíquico da diferenciação do cérebro
humano. (JUNG apud GRINBERG, 2003, p.135).

O inconsciente pessoal é criado por nós, e reporta-se às camadas mais
superficiais do inconsciente. Aí estão guardadas as experiências que não foram
aceitas pelo ego, que foram reprimidas ou desconsideradas, tais como, lembranças
penosas, conflitos pessoais ou morais. Também estão escondidas as nossas
qualidades que, apesar de nos serem inerentes, nos desagradam e, por isso,
encobrimos de nós mesmos. Os conteúdos do inconsciente pessoal são mais
facilmente acessados, quando necessário, do que os do inconsciente coletivo.
O inconsciente coletivo nasce conosco. Diferentemente do inconsciente
pessoal, Jung demonstrou que a evolução e a hereditariedade determinam a linha
de ação da psique, assim como o fazem com o corpo físico. A mente, através do
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cérebro, herda as características que determinam de que forma uma pessoa reagirá
às experiências de vida, configurando-a previamente pela evolução. O homem está
ligado ao seu passado pessoal, ao passado de sua espécie e à longa cadeia da
evolução orgânica. O inconsciente coletivo é o depósito das “imagens primordiais”,
que se referem ao mais primitivo desenvolvimento da psique. Esses conteúdos do
inconsciente coletivo ativam padrões de comportamento pessoal que a pessoa
seguirá desde o seu nascimento.
Arquétipos são conceitos vazios, não preenchidos. São formas universais
coletivas, básicas e típicas da vivência de determinadas experiências
recorrentes, que expressam a capacidade criativa única e autônoma da
psique. São conteúdos coletivos, todos os instintivos e formas básicas de
pensamento e sentimento, tudo aquilo que considerarmos como universal e
que pertence ao senso comum. (GRINBERG, 2003, p. 136).

Von Franz (apud GRINBERG, 2003) refere-se à psique como um “enorme
campo eletromagnético, onde os arquétipos seriam como ‘núcleos ativados’ dentro
desse campo, cuja função seria organizar representações simbólicas em
determinados padrões de comportamentos.” (p. 136).
O inconsciente manifesta-se através de símbolos diversos. Philippini diz: “Eles
poderão manifestar-se através do material onírico ou expressar-se pelo ritmo
metabólico e pelas disfunções corporais, poderão aparecer em imagens mentais na
meditação ou visualização ou ainda traduzir-se em eventos sincronísticos”. (2004, p.
19).
Jung comparou o arquétipo ao leito de um rio por onde fluísse a energia
psíquica do homem. Ele não apenas dá expressão à energia psíquica, como
também possibilita e organiza sua manifestação fornecendo um significado
simbólico que integra a percepção sensorial externa às vivências internas,
liberando a energia psíquica e guiando nossas ações de acordo com esse
significado. (GRINBERG, 2003, p. 136).

Os arquétipos não provêm dos fatos físicos. “É através de nossas imagens
que o arquétipo mostra a maneira como a psique experimenta as ocorrências físicas,
tratando-se, assim, de impressões produzidas por reações subjetivas.” (ibdem, p.
137).
Como tudo o que há na psique, o arquétipo é uma entidade cujas polaridades
abrangem tanto a dimensão biológica quanto a espiritual. Assim, as imagens
arquetípicas ou imagens primordiais podem ser tomadas metaforicamente como
conceitos intuitivos dos fenômenos físicos.
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3.2.3 – Ego
Para penetrar no inconsciente, faz-se necessário observar a consciência. O
ego é o objeto central da consciência. Stein refere-se ao Ego como “um termo
técnico cuja origem é a palavra latina que significa ‘eu’. Consciência é a percepção
dos nossos próprios sentimentos e no seu centro existe um ‘eu’.” ( 2005, p. 21).

Imagem 37 – O Ego

http://www.google.com/imgres?q=o+ego+-+jung&start=220&hl=pt

Ele explica o ego como sujeito de todos os atos pessoais da consciência,
ocupando o centro da consciência onde, por analogia, é um “campo” e aquilo a que
Jung chama de “personalidade empírica” é a nossa personalidade como a
conhecemos e a vivenciamos diretamente.
O nosso conhecimento como seres humanos sobre qualquer coisa é
condicionado pelas capacidades e limitações da nossa consciência.
Portanto estudar a consciência é dirigir a atenção para o instrumento que se
está usando para a investigação e exploração psicológicas. (ibdem, pág.21).

Não havendo nenhum conteúdo consciente que não tenha sido
apresentado antes do sujeito, “o ego é ‘um sujeito a quem os conteúdos
psíquicos são apresentados’. É uma espécie de espelho.” (ibdem, p. 23).
Jung define o ego nos seguintes termos:
Entendemos por ego aquele fator complexo com o qual todos os conteúdos
conscientes se relacionam. É este fator que constitui, por assim dizer, o
centro do campo da consciência, e dado que esse campo inclui também a
personalidade empírica, o ego é o sujeito de todos os atos conscientes da
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pessoa. [...] O termo ego refere-se às experiências que a pessoa tem de si
mesma como um centro de vontade, de desejo, de reflexão e ação. (apud
STEIN, 2005, p. 23).

O inconsciente inclui todos os conteúdos psíquicos que se encontram fora da
consciência, por qualquer razão ou qualquer duração, sendo assim, esses
conteúdos são a grande massa que constitui o mundo psíquico. (ibdem, 2005, p.24).
Para Jung, o ego forma o centro crítico da consciência e, de fato, determina
em grande medida que conteúdos permanecem no domínio da consciência e quais
se retiram, pouco a pouco, para o inconsciente. O ego é o responsável pela retenção
de conteúdos na consciência, e também pode eliminar conteúdos da consciência
deixando de refleti-los.
Para Freud, o ego pode reprimir conteúdos que não lhe agradam ou que
considera intoleravelmente penosos ou incompatíveis com outros conteúdos.
Também pode recuperar conteúdos da armazenagem no inconsciente desde que
não estejam bloqueados por mecanismos de defesa, como a repressão. “[...] O ego
é o centro de energia que movimenta os conteúdos da consciência e os organiza por
ordem de prioridade. O ego é o locus da tomada de decisões e do livre-arbítrio”.
(STEIN, 2005, p. 26).
É ele que escolhe ser ego (ista) ou altruísta.
Um ego forte é aquele que pode obter e movimentar de forma deliberada
grande soma de conteúdo consciente. Um ego fraco não pode fazer grande
coisa desse gênero de trabalho e sucumbe mais facilmente a impulsos e
reações emocionais. Um ego fraco é facilmente distraído e, por
consequência, carece de foco e motivação consistente. (ibdem, p.29).

O ego se assenta em duas bases aparentemente diferentes, a somática e a
psíquica. Ele está baseado no corpo somente no sentido de que experimenta a
unidade com o corpo, mas o corpo que o ego experimenta é psíquico. É uma
imagem do corpo e não do próprio corpo.
O corpo é experimentado “a partir da totalidade de percepções
endossomáticas, ou seja, a partir do que a pessoa pode conscientemente
sentir do corpo. O Ego teme a morte do corpo, o medo do desaparecimento
do corpo. Segundo Jung, o ego não está estritamente limitado à base
somática”. (ibdem, p. 33).

A consciência é dotada de um certo número de funções que a orienta no
campo dos fatos ectopsíquicos e endopsíquicos. Jung diz:
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A ectopsique é um sistema de orientação que concerne à minha
manipulação dos fatos e dados originários do meio ambiente, um sistema
de orientação que concerne a minha manipulação dos fatos exteriores, com
os quais entro em contacto através das funções sensoriais. A endopsique,
por outro lado, é o sistema de relação entre os conteúdos da consciência e
os processos desenrolados no inconsciente. (2008, p.8).

3.2.4 - Eixo ego-self

Imagem 38 – SER

http://www.google.com/imgres?q=o+ego+-+jung&hl=pt-PT&biw=1280&bih=582&tbm=isch&tbnid=J3

O ego, sendo um arquétipo, apresenta-se em forma de um complexo; o
“complexo do ego”. Durante nosso amadurecimento ou processo de
individuação o ego estabelece um eixo em parceria com outro arquétipo, o
Self (Si-mesmo). Durante a infância, o Ego está fundido com o Self, mas deve
se diferenciar dele. Jung descreve uma interdependência dos dois: “o Self,
que possui uma visão mais holista, é supremo. O confronto entre o Ego e o
Self foi identificado por Jung como característico da segunda metade da
vida”. (GRINBERG, 2003, p. 174)
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Para Jung, a formação e o desenvolvimento do eixo ego-Si mesmo ocorrem
durante a primeira metade da vida. “A máxima separação entre o ego e o Si-Mesmo
se daria numa espécie de clímax, que ele denominou metanóia”. (apud GRINBERG,
2003, p. 174).
Metanóia é uma fase heróica, de enormes desafios. “Uma época de muitos
dos valores construídos e conquistados, e que tanto serviram ao crescimento e à
diferenciação, precisam ser deixados de lado”. (GRINBERG, 2003, p. 176).
O ego,sustenta Jung, está baseado no soma psíquico, isto é, numa imagem
do corpo, e não no corpo per se. Portanto, o ego é essencialmente um fator
psíquico. O ego prossegue Jung no Aion, assenta em duas bases: Uma
somática (corpórea) e uma psíquica. Cada uma dessas bases é constituída
de múltiplas camadas e existe parcialmente na consciência, mas, sobretudo
no inconsciente. Dizer que o ego assenta em ambas é dizer que as raízes
do ego mergulham no inconsciente. Em sua estrutura superior, o ego é
racional, cognitivo e orientado para a realidade, mas em suas camadas
mais profundas e escondidas está sujeito ao fluxo das emoções, fantasia e
conflito, e às intrusões dos níveis físico e psíquico do inconsciente. O ego
pode, portanto, ser facilmente perturbado por problemas somáticos e por
conflitos psíquicos. [...] o ego, em suas camadas mais profundas, é
vulnerável a perturbações de muitas fontes. (STEIN, 2005, p.33).

Jung divide a trajetória da consciência durante a vida em quatro fases:
a)

Da infância até a puberdade – vida instintiva;

b)

Da puberdade até a meia-idade, período da vida adulta;

c)

Meia-idade, quando a adaptação se volta para o mundo interior;

d)

Velhice, preparação para a morte.
Durante as duas primeiras fases, período que vai do nascimento ao meio da
vida, o indivíduo estaria às voltas com aquilo que Jung denominou objetivo
natural. A preocupação maior nessa fase relaciona-se à conquista de uma
identidade, autonomia, adaptação social, aquisição de recursos e,
usualmente, o estabelecimento de uma família e a criação dos filhos. A
adaptação do coletivo é uma condição necessária ao crescimento
psicológico. (GRIMBERG, 2003, p. 175).

Jung entendeu que o inconsciente não é estático e rígido. O inconsciente é
dinâmico, produz conteúdos, reagrupa os já existentes e trabalha numa relação
compensatória e complementar com o consciente. Também fazem parte desse
patrimônio do inconsciente os conteúdos que são reprimidos pelo ego.
O Inconsciente Pessoal ou Individual é aquela camada mais superficial de
conteúdos. É uma camada de conteúdos que se acha contígua ao
consciente. Alguns desses conteúdos não compatíveis, nem aceitos pela
consciência, são reprimidos então vão habitar no inconsciente por não
possuírem energia suficiente para chegar à consciência. (GRIMBERG,
2003).
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3.2.5 – Símbolo

Imagem 39 – Símbolo da vida

http://www.google.com/imgres?q=S%C3%8DMBOLO+-+jung&hl=ptPT&biw=1280&bih=582&tbm=isch&tbnid=S4thopktz-

Os símbolos, enquanto fenômeno psíquico afetam tanto nosso pensamento
quanto nosso sentimento. Por eles somos tomados em nível de uma
emoção, de uma ideia. Ser tocado pelos símbolos é se envolver num mundo
de realidades invisíveis por trás de algo visível, tentando estabelecer-se um
19
sentido.

Segundo Ramos, para os povos antigos, o propósito de uma doença, o
significado de uma perturbação, era forçar o homem a se confrontar com sua
desconexão com o divino, religando-se através do sofrimento ao serviço dos deuses.
Observamos que todas as formas de curas simbólicas, independentemente
da sociedade na qual existiam ou existem, tentam levar o doente às suas
origens míticas, manipular o mal e conduzir o paciente à morte a ao
renascimento simbólicos. O símbolo, em geral, era e é usado como eixo
principal para a cura, isto é, através dele o doente liga-se novamente à sua
totalidade, ajudando com isso a restabelecer a função do órgão doentio.
(1995, p. 29).

A linguagem simbólica é uma das principais linguagens da psique, sendo a
forma de expressão do inconsciente. Em arteterapia, segundo Philippini:
Os “sinais” são registrados através da produção simbólica, pela cor, formas,
movimento, ocupação no suporte e padrões expressivos gerais. Ao
apreender gradualmente o significado destas configurações, é possível
permitir que, pouco a pouco, conflitos sejam elaborados e conteúdos até
então desconhecidos possam acessar a consciência. [...] Assim, um
símbolo, em dado momento, é a imagem-guia que unirá o inconsciente à
19

Disponível em: <http://.symbolon.com.br/atirgos/aatitude.htm> Acesso em 18/10/2010
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consciência e, com esta mediação, através do desenvolvimento do trabalho
com possibilidades imagéticas, a transformação será facilitada e ativada.
(2004, p. 19).

O símbolo é o elemento central para a compreensão do inconsciente.
Podemos acessá-los através de sintomas, dos sonhos, das fantasias, no setting
arteterapêutico e nas situações cotidianas. A autora ressalta que:
O processo arteterapêutico permite que simbolicamente e de forma perene,
através de atividades expressivas diversas, sejam retratadas com precisão
as sutis transformações que marcam o desenrolar da existência,
documentando seus contínuos movimentos do vir a ser, que se configuram
e materializam conflitos e afetos” (2004, p 15).

As representações simbólicas ocupam um vasto universo em termos de
imagens. O inconsciente, na tentativa de nos revelar algum aspecto relevante para
uma compensação psíquica, tende a nos apresentar imagens que poderiam ser
classificadas dentro de determinados padrões ou níveis.
O primeiro nível seria o arcaico ou arquetípico com imagens coletivas mais
próximas de sua linguagem simbólica. O inconsciente se manifesta a partir
de uma expressão simbólica coletiva, arcaica, passando para um nível
pessoal. E se ainda nós não somos capazes de compreender estas
mensagens, o próximo nível será a somatização onde iremos produzir
sintomas em nosso corpo como uma chamada de atenção mais séria em
relação ao nosso equilíbrio holístico. No nível da somatização estaríamos
desenvolvendo doenças e dores onde seria observado o aspecto
psicossomático de cada patologia. Existem ainda estudos de imagens de
sonhos relacionadas com determinadas doenças ou com uma precariedade
de algum órgão ou parte do corpo. O último nível dos fenômenos externos
representa uma chamada de atenção mais drástica onde nos vão acontecer
acidentes desde uma topada do dedinho do pé na cadeira a alguma coisa
20
mais grave.

O Complexo de Ego, para Jung encontra-se no inconsciente pessoal, o
núcleo desse complexo assim como de todos os demais é o arquetípico, ou seja,
surge do inconsciente coletivo. Para ele existem tantos arquétipos quantas as
situações típicas da vida.
Ramos refere-se ao símbolo como indicador de alguma disfunção, um desvio,
que precisa ser corrigido. Para integrar esse conteúdo inconsciente à consciência, a
autora indica a teoria da transdução de Rossi. Essa teoria refere-se à “conversão de
transformação de energia ou informação de uma forma para outra”. (apud MULLER,
2005, p. 51). E continua:
O corpo humano é visto como uma rede de sistemas informativos: genético,
imunológico hormonal entre outros. Cada um desses sistemas tem seu

20
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código, e a transmissão de informações entre os sistemas requer que algum
tipo de transdutor permita que o código de um sistema seja transladado
para o código de outro sistema. Assim, o conceito de C.G. Jung, de símbolo
como máquina transformadora de energia, seria compreendido como
máquina transdutora. Pois como esclarece Jung (1991), o afeto,
anteriormente não relacionado, vai-se tornando uma ideia mais clara e
articulada, graças à assistência e cooperação da mente consciente. E este
é, segundo o autor, o começo da função transcendente, isto é, da
colaboração dos dados conscientes e inconscientes. (p. 51)

3.2.6 – Sombra
Imagem 40 – Aquilo que me vê

http://images.google.com/imgres?q=sombra-jung&hl=pt&gl=br&tbm=isch&tbnid=-

O Dicionário de símbolos define sombra, referindo-se à psicologia
junguiana, e,
[...] qualifica de sombra tudo o que o sujeito recusa reconhecer ou admitir e
que, entretanto, sempre se impõe a ele, como, por exemplo, os traços de
caráter inferiores ou outras tendências incompatíveis (JUNS, 168-173).
Essa sombra se projeta nos sonhos sob a figura de certas pessoas, que não
passam de reflexos de um certo eu inconsciente. Ela também se manifesta
por palavras e atos impulsivos e incontrolados, que atraem, de repente, um
aspecto do psiquismo. Torna as pessoas mais sensíveis a certas influências
pessoais ou coletivas, que despertam e revelam no sujeito tendências
ocultadas. Essas não são necessariamente maléficas, mas correm o risco
de assim se tornarem, na medida em que ficam reprimidas na sombra do
inconsciente. Têm tudo a ganhar, se passam à luz da consciência. Mas o
sujeito receia muitas vezes vê-las aparecer, por medo de ter de assumi-las,
para dominá-las ou torna-las benéficas, se e de encontrar em face de sua
complexidade: sinto dois seres em mim... (CHEVALIER, 2005, p. 843).
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A natureza da sombra assemelha-se a variadas constelações, cada uma
delas constituindo um “complexo psíquico”. Cada complexo é composto por um
conjunto organizado de imagens, palavras e emoções, formando uma estrutura
autônoma

e

dissociada

do

eu

consciente.

Esta

estrutura

constitui

uma

“subpersonalidade” comparável a uma “personagem” de uma peça de teatro,
autônoma, independente do encenador e dotada da sua própria personalidade.
Estes

complexos

surgem

muitas

vezes

nos

sonhos

do

homem.

Frequentemente, exercem sobre ele uma influência tão forte que ele se sente
literalmente possuído. Desta forma, o homem faz o que não quer e não pode fazer
aquilo que desejaria.
A consciência dos contrários é difícil de vivenciar, mas rica de possibilidades.
A sombra é o centro do inconsciente pessoal, o núcleo do material que foi reprimido
da consciência. A sombra inclui aquelas tendências, desejos, memórias e
experiências que são rejeitadas pelo indivíduo como incompatíveis com a persona e
contrárias aos padrões e ideais sociais. Ela representa aquilo que consideramos
inferior em nossa personalidade e também aquilo que negligenciamos e nunca
desenvolvemos em nós mesmos.

Jung descobriu que o material reprimido se

organiza e se estrutura ao redor da sombra, que se torna, em certo sentido, um self
negativo, a sombra do ego. A sombra é, muitas vezes, vivida em sonhos como uma
figura escura, primitiva, hostil ou repelente, porque seus conteúdos foram
violentamente retirados da consciência e aparecem como antagônicos à perspectiva
consciente. Se o material da sombra for trazido à consciência, ele perde muito de
sua natureza amedrontadora e escura.
Os aspectos negados ou reprimidos alteraram nossa psique a ponto de isso
ser revelado no corpo. Os aspectos doentios revelados no corpo estão,
frequentemente, ou quase sempre, associados a aspectos negligenciados de nossa
alma. (DUCHASTEL apud BERTHERAT, 2008, p. 179) refere-se ao corpo e suas
razões dizendo:
Na casa do corpo, os muros entendem tudo e não esquecem nada. Esses
muros são seus músculos. Nas tensões, na contração de nervos, nas
fraquezas e nas dores musculares de suas costas, de seu pescoço, de suas
pernas, de seus braços, de seu diafragma, de seu coração, e também, de sua
face e de seu sexo, se revela toda a sua história, do nascimento até hoje.

Cada porção reprimida da sombra representa uma parte de nós mesmos.
Nós nos limitamos na mesma proporção que mantemos este material inconsciente.
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À medida que a sombra se faz mais consciente, recuperamos partes de nós
mesmos, anteriormente reprimidas.
O reino inconsciente é representado pelo inconsciente pessoal e
inconsciente coletivo. Nesse reino estão nossos medos, sonhos, instintos
esperanças. Mas, é também onde se encontram os deuses, as deusas. É
um local que tem uma ligação direta com a alma. Ela alimenta e é
alimentada por atos criativos.
A relação que estabelecemos com o inconsciente coletivo se mantém viva
através da música, da dança, da literatura e da nossa ligação com os
instintos e com a imaginação natural. Ele é selvagem e indomável e, quanto
mais “civilizada” uma pessoa ou sociedade, mais tênue a conexão que se
estabelece com ele. Desse imenso depósito vêm, entre outras coisas, os
mitos. Se os sonhos constituem nossos mitos individuais, os mitos são
nossos sonhos coletivos. Uma cultura ou indivíduo que perca a conexão
com o inconsciente coletivo corre o risco de fragmentar-se ou dessecar.
Nossas raízes psíquicas estão firmemente encravadas nesse solo rico.
(ANGWIN, 1999, p. 58).

A sombra é mais perigosa quando não é reconhecida. Neste caso, o indivíduo
tende a projetar suas qualidades indesejáveis em outros ou a deixar-se dominar pela
sombra sem o perceber. Quanto mais o material da sombra tornar-se consciente,
menos ele pode dominar. Uma pessoa sem sombra não é um indivíduo completo,
mas uma caricatura bidimensional que rejeita a mescla do bom e do mal e a
ambivalência presentes em todos nós.
Nossas raízes psíquicas estão firmemente encravadas nesse solo rico.
Tanto Campbell quanto para Hillman, a perda do mito na cultura conduz
inevitavelmente a um aumento das neuroses. James Hillman considera o
processo de reconexão como um passo vital à “elaboração da alma”. A
sensação de desconexão do inconsciente profundo pode permear as
culturas a ponto de “por negligência nossa, o mundo estar isolado pela falta
de relação entre os seres e as coisas” (ibdem, p.59).

A sombra é um depósito de considerável energia instintiva, espontaneidade e
vitalidade, e é a fonte principal de nossa criatividade. O Corpo como símbolo revela,
através de sintomas, a sombra há muito reprimida nas profundezas da alma. O
conhecimento desses sintomas é a chave para iluminar esses cantos escuros que
teimam em manifestar–se a luz do corpo. Ele revelará a alma e suas
potencialidades.
Sintoma, vem de syn + piptõ(syn, junto + piptõ, queda), quer dizer “duas
coisas que se unem em queda” Funk e Wagnalls, (1950). (RAMOS, 2006, p.
78). Na medida em que o símbolo implica a união de algo consciente com
algo inconsciente, ele sempre provoca emoção, isto é, um “movimento para
fora” (emoção), movimento do sistema nervoso vegetativo, simpático e
parassimpático. Dessa forma, temos aqui a chave da psicossomática: por
meio do símbolo atingimos as camadas orgânicas profundas e inacessíveis
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à consciência.(p. 78). Sendo assim, o sintoma orgânico pode corresponder
a uma cisão na representação de um complexo/arquétipo em que a parte
abstrata/psíquica ficou reprimida. Ao ficar desconectado com o ego, esse
sintoma se repetirá compulsivamente como uma tentativa de se integrar à
consciência, a fim de que o processo de individuação prossiga. (RAMOS,
2006, p. 78).

Duchastel (apud SABBAH, 2010), afirma que doença é a estratégia de
sobrevivência mais eficaz que o organismo encontrou para superar um conflito
psíquico insuportável. A tomada de consciência desse processo, segundo essa
corrente de pensamento, pode fazer com que o organismo se reorganize
promovendo a cura.
A doença-símbolo pode ser transduzida em diferentes sistemas, todos
provavelmente sincrônicos e expressão do mesmo arquétipo. Para
compreendermos o significado desse símbolo, a busca de suas origens não
é suficiente; devemos procurar compreender sua finalidade – isto sim é
imprescindível. O “por que” e o “para quê” complementam-se e ampliam
nosso conhecimento. (RAMOS, 2006, p. 78)
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CAPÍTULO 4
ARTETERAPIA E O FEMININO NA RECONQUISTA DA ALMA

Imagem 41 – A alma da mulher

http://nasmaosdalua.blogspot.com.br/2011/06/ervas-das-deusas-e-dos-deuses.html

Neste capítulo serão abordados alguns aspectos relegados do feminino,
considerando-os como fator de cisão entre psique-soma, acarretando, com isso,
sintomas psicossomáticos que expressam a profunda inconsciência a respeito das
necessidades efetivas do corpo. Aponta o fortalecimento desse feminino como
símbolo de auto nutrição, podendo elucidar sentimentos de conflito, abandono,
desconexão com as emoções que fazem desviar do caminho sagrado. E fala
também sobre como a arteterapia pode contribuir para um novo colorido para estas
zonas que estavam na escuridão.
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4.1 A repressão dos sentimentos femininos
Por viver num mundo machista com influências religiosas muito intensas,
algumas mulheres reprimiram seus desejos e seus sentimentos, expressando esses
registros na pele.
Assim, o adoecimento do corpo pode ser resultado de anos de desconexão e
distanciamento entre a mente, a alma e o corpo físico. Nossos antepassados sabiam
que uma vida saudável estava associada ao profundo relacionamento e
enraizamento na matéria, na terra. A terra fornecia o alimento, o abrigo, era a
provedora da própria vida. Para eles:
As mudanças cíclicas do mundo natural – as fases da lua, a chegada do
inverno e a emergência de vida nova na primavera – espelhavam as
mudanças cíclicas nos corpos das mulheres. [...] Essa antiga intuição sobre
a terra como fundamento do ser e doadora de vida passou a ser imaginada
como uma fêmea sagrada, uma deusa. Imagens simbólicas dessa fêmea
sagrada, moldadas em figuras de argila e pedra, pintadas e esculpidas nas
paredes das cavernas, afirmam os aspectos físicos da vida. Essas imagens
universais enfatizam e até mesmo exageram a fertilidade e fecundidade da
figura humana feminina, com ênfase sensual nos seios, na vulva, na vagina,
nas nádegas e na gravidez. (BREHONY, 1999, p. 398).

Imagem 42 - A Mãe

Acervo pessoal

Imagem 43 - A criadora

Acervo pessoal
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A repressão ao feminino foi traçada ao longo da história da cultura ocidental,
e se reflete de forma contundente em nossos dias. É representada por
acontecimentos históricos e simbólicos da transformação do self cultural.
Com a evolução humana, à medida que as religiões e as culturas patriarcais
desapropriaram o princípio feminino, iniciou-se a separação: matéria do espírito,
corpo da alma. Deste modo, o corpo é levado para além dos limites saudáveis, com
comportamentos autodestrutivos e estressantes, mantendo uma rotina de tensão em
nossos músculos e tecidos. As exigências do mundo contemporâneo em relação ao
ideal de beleza e performance elevam ainda mais os problemas de baixa estima e
subjugação da alma a padrões pré determinados.
Jung acreditava que a ênfase judaico-cristã dada ao espírito levara a uma
depreciação dramática do princípio feminino, do corpo e da matéria, nas
culturas ocidentais. Na sua visão, o reino físico do corpo é frequentemente
relacionado à sombra, em que ele vive em inconsciência, até que os seus
sintomas nos alertem simbolicamente para o fato de que alguma coisa está
fora de equilíbrio. (BHEHONY, 1999, p. 401).

Imagem 44 - Ser Integral

http://wwwjaneladaalma.blogspot.com.br/2011/08/prostituta-sagrada.html
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Corbett, analista junguiano, refere-se em seu livro A Prostituta Sagrada, que,
como analista, atendeu muitas pessoas que se sentiam desamadas, ou até indignas
de serem amadas, e muitas que haviam perdido inteiramente a capacidade de amar.
Esse desconforto expressava-se em diferentes formas: “Sinto um vazio interior”; ou
“Minha vida não tem significado, eu simplesmente existo”. O autor esclarece:
Comecei a ver que esse vazio difuso de que as pessoas se queixavam
podia ser explicado em termos da perda da deusa - aquela que renova a
vida, traz amor, paixão, fertilidade – e da sacerdotisa sensual – a mulher
humana que trazia atributos da deusa à vida dos seres humanos. A ligação
com uma camada, importante da vida instintiva – alegria, beleza, energia
criativa que une sexualidade e espiritualidade – perdera-se. (2005, p.15).

Os arquétipos da Grande Mãe e do Pai, básicos da psique, eles têm um poder
psicológico tão grande que a dominância de um tende a desequilibrar o self
individual ou cultural a expensas das características do outro. O dinamismo
matriarcal (arquétipo da Grande Mãe) é regido pelo princípio do prazer, da
sensualidade e da fertilidade; ele é representado pelas deusas e deuses das forças
da natureza. O dinamismo Patriarcal (arquétipo do Pai) é regido pelo princípio da
ordem, do dever, do desafio das tarefas. O poder, com o qual se impõe, divide a vida
em polaridades altamente desiguais e exclusivamente opostas. Polaridades reunidas
em sistemas lógicos e racionais. São eles representados por deuses, deusas e
ideais de conquistadores e legisladores. Byington, no prefácio do livro O Martelo
das Feiticeiras ressalta que “Esse dinamismo codificou os papéis sociais rígidos do
homem e da mulher, atribuindo a ela uma condição inferior junto com a maioria das
funções matriarcais.” (1993, p. 24).
Sendo o arquétipo uma estrutura psíquica dotada de forte densidade
emocional, ele é capaz de ativar e transformar conteúdos conscientes. Quando o
arquétipo da deusa do amor é constelado, ele nos imbui da vitalidade do amor, da
beleza, da paixão sexual e da renovação espiritual.
Jung (apud CORBETT, 2005, p. 18) diz que a perda do arquétipo “dá origem
àquela horrível ‘insatisfação em nossa cultura’”. E continua Corbett, dizendo que:
Sem o feminino vital para contrabalançar o princípio patriarcal coletivo, há
certa esterilidade na vida. A criatividade e o desenvolvimento são
asfixiados. Quando o feminino divino, a deusa, deixa de ser reverenciado,
estruturas
sociais
e
psíquicas
tornam-se
supermecanizadas,
superpolitizadas e supermilitarizadas. O pensamento, o julgamento e a
racionalidade
tornam-se
fatores
dominantes.
Necessidades
de
relacionamento, afeto, carinho e respeito pela natureza permanecem
negligenciados. Não há equilíbrio nem harmonia, seja dentro de si mesmo,
seja no mundo externo. Com desprezo pela imagem arquetípica tão
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relacionada no amor apaixonado, ocorre na mente divisão de valores,
uniteralidade. Como resultado, ficamos tristemente mutilados em nossa
busca da integridade e da saúde. (2005, p. 18)

Estatisticamente há maior incidência de doenças autoimunes em mulheres.
Este fato talvez seja justificado pela questão da sensibilidade feminina que está mais
aflorada devido à própria constituição psíquica e hormonal das mulheres. Por outro
lado, não se pode ignorar que essa maior incidência também pode ser atribuída ao
maior cuidado com a saúde, fazendo com que as mulheres procurem mais
atendimento médico do que os homens. No entanto, outros fatores podem estar
associados a isso. No caso específico das doenças dermatológicas, estando
inseridas numa sociedade patriarcal, onde as mulheres desde cedo sofrem
agressões de toda ordem, seja física, seja psicológica, elas são educadas para
exercerem papel secundário, ou seja, serem coadjuvantes no teatro da vida
masculina. Elas sempre estiveram à sombra da sociedade.
Até há pouco tempo, ao filho varão eram oferecidas todas as oportunidades,
pois seriam eles que comandariam os diversos setores da sociedade. Restavam
para as meninas as funções mais subalternas. As próprias mães, desde tenra idade,
colocavam suas filhas em posição de desigualdade com os filhos homens, elas
geralmente amadureciam mais cedo, eram obrigadas a ajudar nas tarefas
domésticas, ajudar a criar os filhos mais novos, sem que pudessem desenvolver
suas habilidades e potenciais. Isso talvez seja também um fator importante nas
estatísticas em relação a maior incidência das doenças dermatológicas em
mulheres, já que o abandono gerado pela sensação de desproteção propicia um
amadurecimento

forçado

de

sua

personalidade,

desenvolvendo

com

isso

mecanismos de defesa para poderem conviver com essa rejeição.
Muller (2005) relata em seu livro os depoimentos de dez pacientes mulheres
com vitiligo submetidas a atendimento psicológico, que abordam suas dificuldades
de relacionamento com figuras parentais. Nove dessas pacientes manifestaram
dificuldade de relacionamento com a figura materna nutridora e afetiva, já que
apresentavam em seus relatos muitas mágoas, ressentimentos e carência de uma
figura materna carinhosa, aconchegante e terna.
Nesse estudo, foi possível observar que mães de pacientes com vitiligo
tinham os aspectos relacionados ao feminino, também dissociados, evidenciando
que é um círculo vicioso, um traço familiar, ratificando a maior incidência da doença
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neste contexto. Essas mães dissociadas do feminino não foram capazes de acolher,
nutrir e proteger seus filhos.
Muitas manifestações de sentimento de abandono apresentados no setting
terapêutico nos remetem à situações vividas na infância que reverberam e marcam
até a vida adulta. Quem viveu abandono na infância, de forma física ou
psicologicamente, ou foi negligenciado pela falta de respeito por seus sentimentos,
pelo excesso de controle, pela manipulação da culpa, evita a todo custo ser
abandonado novamente. Crianças nessa situação veem o mundo como um lugar
perigoso e ameaçador, não confiando em ninguém, e criando mecanismos de
defesa.
O abandono, segundo alguns estudiosos, está diretamente relacionado com
situações de rejeição registradas na infância e que podem se intensificar durante
toda vida, principalmente quando se vivenciam outras situações de rejeição ou
abandono como separação e/ou morte. Dificilmente se esquece da situação de
abandono original. Muitas vezes reprime-se, fugindo desses sentimentos.
Em seu artigo, Rosemeire Zago diz:
.

É inevitável que não se registre uma situação de abandono de alguma
maneira em nossas vidas e essa se torna uma maneira inconsciente de lidar
conosco mesmo, nos abandonando não nos reconhecendo merecedores da
felicidade e de amor. Percebemos desde muito cedo, atitudes que agradam
ou não a nossos pais, vamos tentando adequar ou adaptar nosso jeito de
ser ao outro, nos distanciando aos poucos de nós mesmos, para sermos
aceitos pelos outros. A isso chamamos de falso self, uma
incomunicabilidade conosco mesmo, esse é um mecanismo de defesa que
dificulta o encontro do self verdadeiro. A não valorização do potencial da
criança pode leva-la tornar-se um adulto com muita dificuldade de cuidar de
si mesmo. Conscientizarmo-nos de nossas feridas, principalmente a de
abandono é de fundamental importância para aprendermos a respeitar
nossos sentimentos mais profundos, assumindo a responsabilidade pela
21
nossa vida e pela nossa felicidade.

A reenstruturação do feminino poderá permitir o acolher, o cuidar e o nutrir
dessa criança ferida, inserindo-a como ser da natureza que precisa ser integrado a
esse espaço.
Byington (2006) refere-se à fase matriarcal como um ciclo, “durante o qual o
Ego vivencia a relação primária dentro da sua pauta cultural, em relação com o ciclo
patriarcal, caracteristicamente diferente em cada indivíduo, cada família, cada
cultura e cada época”. (p. 45).
21

Disponível em:¹ Somostodosum.ig.com.br/conteúdo/c.asp?id=09229 Acesso em: 24/11/2012.
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Envolve sempre três gerações, e seu trabalho é ao mesmo tempo um
gerador de desenvolvimento individual e um macro transformador social. É
a grande dependência que tem o ser humano na relação primária que pode,
paradoxalmente, torná-lo um inovador cultural, pois, ao elaborar
progressivamente essa dependência e revivenciá-la transformada, com a
geração seguinte, o ser humano tem a oportunidade única de transformar a
pauta cultural que recebeu por meio da própria dependência de seus
dependentes, os caminhos que descobrimos para ultrapassar nossas
dificuldades existenciais são, assim, frequentemente, a herança mais
preciosa que deixamos para nossos filhos. (ibdem, p. 46).

Segundo o mesmo autor, os processos de desenvolvimento da consciência
são regidos pelo ciclo de vida, morte e ressurreição. É quando o ego tem que se
submeter aos símbolos de perda, destruição e agonia para entrar no ciclo seguinte.
A Arteterapia, através de infinitas propostas, oferece recursos para que a
função autorreguladora da psique se desenvolva, visando resgatar e transformar os
conteúdos inconscientes para que eles possam ser integrados à consciência.
Arcuri (2004) diz que:
Sendo o corpo, às vezes, desconfiado e assustado, só poderá
gradualmente confiar em seus próprios instintos com o desenvolvimento de
Eros. Só o desenvolvimento do aspecto feminino, da amorosidade, pode
devolver a vida ao corpo, muitas vezes sem vida, sem expressividade. [...] a
menos que o corpo se sinta amado e que suas respostas sejam aceitas, a
psique não tem o fundamento da certeza nos instintos de que ele precisa e
cita Macneely (1994) “a não ser que o corpo saiba que existem braços
amorosos internos suficientemente fortes para contê-los, não importa o
quão feroz ou arruinado ele seja, num esforço para sobreviver agarra sua
própria rigidez. Esta rigidez repercute na rigidez da persona e do ego”. (p.
31).

4.2 - O CAMINHO EM BUSCA DA LUZ
Após o relato e pesquisa sobre os aspectos das doenças autoimunes de pele,
serão trazidas para este estudo as vivências de um processo arteterapêutico com
mulheres com doenças autoimunes associadas à pele. Através de vivências
arteterapêuticas, será apresentado como o processo arteterapêutico trouxe de volta
a elas a alegria de viver, buscando um novo olhar sobre si e sobre o mundo,
colorindo corpos e almas, cicatrizando feridas.
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4.2.1 – O Processo Arteterapêutico
Este trabalho foi realizado com mulheres em uma instituição no Rio de
Janeiro que atende a portadores de necessidades especiais. Foram 36(trinta e seis)
sessões divididas em três módulos: doze (12) para Hipótese Diagnóstica, (doze) 12
para a Questão Psicodinâmica Central (Estímulos geradores) e doze (12) para
Processos Auto-gestivos, caracterizando uma terapia breve com abordagem focal.
O espaço seria um local onde elas pudessem expressar seus sentimentos,
ampliar suas potencialidades, trazendo um novo olhar para si e para o mundo.
Os encontros propostos foram semanais, com dias e horários permanentes,
totalizando cem horas entre vivências e supervisões. A instituição já contava com
um espaço para as atividades de arte, já que o trabalho arteterapêutico era realizado
no local desde 2004.
Inicialmente o grupo seria formado somente com mulheres com doenças
autoimunes associadas à pele, porém, devido à necessidade da instituição, abri
também o espaço para duas mulheres que estavam com a saúde debilitada com
suspeita de fibromialgia e lúpus (doença autoimune que também acomete a pele) e
outra com câncer. As sessões foram iniciadas com cinco mulheres. Três com
doenças de pele como dermatopolimiosite, pênfigo bolhoso, psoríase e vitiligo.
Dentre as participantes, os casos mais graves eram das participantes
acometidas de pênfigo e a de dermatopolimiosite, ambas num estado avançado da
doença, em que as disfunções já tinham atingido os órgãos internos, nervos e
músculos. Apresentavam, também, limitações físicas devido às dores e ao aspecto
da pele. Quando a doença está ativada e as erupções eclodem, não podem se expor
ao sol, mesmo com filtro solar. Necessitam estar protegidas com sombrinhas ou
chapéu. Todas se apresentavam física e emocionalmente debilitadas, com fortes
dores pelo corpo, principalmente nas articulações e pernas.
Apresento agora alguns relatos a fim de esclarecer como as estratégias
expressivas utilizadas no processo arteterapêutico podem auxiliar e fortalecer
núcleos de saúde dessas mulheres.
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4.3 A Arteterapia e o os Processos Para Colorir Corpo e Alma
4.3.1 A metodologia do processo
As (12) doze primeiras sessões – Hipótese Diagnóstica - Objetivam o
desbloqueio e ativação do processo criativo. Nesta etapa são observados os
indicadores comportamentais do grupo quanto à comunicação de seus principais
aspectos afetivos, quais os materiais expressivos que apresentam facilidades e
dificuldades operacionais e as sessões servirão, também, para fazer um
levantamento sobre o perfil do grupo e dar suporte para as atividades subsequentes.
Nesta etapa foram utilizadas as seguintes modalidades expressivas: colagens
com diversos materiais; pintura com pigmentos, com purpurina, a dedo; desenho
com giz de cera em tecido; assemblagem; papier màchê; construção de sef-box;
construção de personagem; trabalhos de consciência corporal: respiração, danças;
escrita criativa; música.
Ao final dessa etapa, chegou-se a uma hipótese, um tema simbólico comum
ao grupo, que seria posteriormente validada ou não, como a questão Psicodinâmica
Central do Grupo. A hipótese foi validada através da utilização de estímulos
geradores. Segundo Philippini (2011), “os estímulos geradores auxiliam os
conteúdos latentes se explicitarem, para serem confrontados, elaborados e
transformados” (p. 95). A etapa final do processo chamado de Processo Autogestivo,
“momento em que será apresentada ao grupo a instrumentalização das demandas
apresentadas

pelas

participantes,

incentivando

as

experimentações

e

as

construções coletivas” (2009). Nesta fase o grupo começa a manifestar indicadores
de autonomia criativa. A partir destes, o facilitador proporciona meios para que o
grupo seja fortalecido no processo de desenvolvimento criativo através do
oferecimento de Redes de Sustentação.

4.3.2 - Primeira etapa: Hipótese Diagnóstica
Para relatar sobre as participantes, a partir de agora, serão utilizados nomes
fictícios associados à flores: Rosa, Angélica, Margarida, Magnólia e Zínia.
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Através de estudos e pesquisas sobre o público trabalhado, observou-se que
o distanciamento do corpo e da autopercepção das emoções, gerando estresse,
seria uma das razões para a manifestação das doenças autoimunes, inclusive os
mecanismos de defesa muito exacerbados, trazendo para si ataque ao sistema
imunológico. No primeiro segmento arteterapêutico, voltado para a elaboração da
Hipótese Diagnóstica, buscou-se, inicialmente, resgatar esse contato com as
emoções e com o si mesmo através de exercícios de consciência corporal, dança, e
relaxamento. Como dispúnhamos de duas salas, as sessões foram divididas em dois
momentos. Na primeira sala fazíamos as atividades de aquecimento, dança e
relaxamento e, na segunda fazíamos as atividades plásticas.
Baseado em estudos da neurociência, que em pesquisas recentes descrevem
a profunda relação entre som e emoção, trouxe para o setting terapêutico
experiências do som associadas à dança e à expressão corporal que permearam
todas as atividades propostas.

A escolha das músicas, inicialmente, se fez

observando os objetivos das atividades. Ora descontração, ora introspecção,
estimulando memória, ritmo, expansão, relaxamento. O local organizado com
carinho e cuidado transformou o espaço arteterapêutico em um têmenos, um espaço
de proteção e aconchego, local propício para a realização das experimentações. As
músicas foram propostas através de Cds, instrumentos musicais e canções,
propiciando às participantes um fluir das emoções através

das atividade

expressivas.
Nessa primeira etapa buscou-se, também, observar se havia o bloqueio
criativo, de que forma se manifestava na saúde física e psíquica, e como isso estava
relacionado ao adoecimento dessas mulheres. À medida que as propostas
arteterapêuticas se realizavam, delineavam-se as áreas de conflito, as problemáticas
afetivas e os elementos obscuros iam manifestando-se mostrando um caminho a ser
seguido.
Nas primeiras sessões, foram propostas experimentações livres, sem
direcionamento temático. Procurou-se diversificar as possibilidades de comunicação
do grupo através de materiais atraentes e diversificados. Por tratar-se de um grupo
com problemas de pele, também alternou-se o mais possível o suporte, utilizando
tecido, juta, papel, feltro, camurça, madeira, para que pudessem sentir e
experimentar o mais possível a estrutura desses materiais. Segundo Philippini:
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Este processo de gradual desvelamento, consequência das estratégias de
amplificação, é mediado pelas linguagens plásticas e concretizado pelos
materiais expressivos e por seus diversos usos, configurados nas técnicas
específicas utilizadas neste percurso terapêutico.
Assim, algumas linguagens e materiais estarão a serviço do desbloqueio,
liberação de conteúdos inconscientes e fluência do processo criativo. Outras
estarão fornecendo mais comunicação e a configuração das informações
objetivas, enquanto outras permitem a saída do plano fugidio das ideias,
sensações e emoções, para o campo concreto da densidade, peso, volume
e texturas. (PHILIPPINI, 2009, p.17).

A maior dificuldade esteve na relação com a desvinculação do processo
criativo da preocupação com padrões estéticos de beleza. Eram comuns
expressões: “Eu não sei fazer nada de arte”. “Isso tá muito feio..., você não acha”?
Outra preocupação foi reafirmar que não era uma aula de artesanato e, sim,
um processo onde elas estariam utilizando as estratégias expressivas como forma
de materializar sentimentos e emoções.
Combinamos uma rotina para o centramento do grupo. Em todas as sessões
realizamos um ritual de abertura e de fechamento. Isso facilitou a conexão com a
atividade. Esta rotina envolvia uma dança de saudação entre as participantes. A
coreografia trouxe para elas risos e descontração, já que sempre alguma coisa
impedia que a atividade desse certo, o que provocava muitas gargalhadas. Ao final,
após os comentários, terminávamos com uma dança ou com palavras de conexão
com as atividades que foram realizadas.
A primeira sessão visou o conhecimento do grupo e iniciar as observações de
seu funcionamento. Para isso foi proposto que se apresentassem através de um
instrumento musical escolhido por elas. Com essa atividade foi possível observar a
questão do ritmo e atenção do grupo, como também, uma melhor forma de
conhecimento entre as participantes.

Elas manifestaram bom ânimo e boa

receptividade, demonstrando, nesse primeiro momento, ter ritmo e atenção.
Imagem 45 – Os instrumentos

Acervo pessoal
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Por ser uma atividade de fácil execução, a primeira atividade plástica
proposta foi a colagem. Ela ajuda a vencer barreiras egóicas. Ela propicia ordenar,
sintetizar e estruturar os conteúdos inconscientes.
Foram observados elementos em desequilíbrio, presentes na maioria dos
trabalhos, ora em excesso, ora em falta e uma necessidade de nutrição anímica. O
elemento água foi um tema recorrente nas imagens, ratificando o visível
desequilíbrio emocional. Houve uma sobrecarga de conteúdos retratados nas
imagens que foram verbalizados como uma necessidade de se cuidar, sintetizando
necessidades que gritam para serem elaboradas. Quando ao final foi pedido que
comentassem sobre as imagens, disseram, cada uma de uma forma diferente: “Eu
preciso me cuidar”. Elementos como casa, mala, família, mostram a necessidade de
alerta sobre o peso que vamos acumulando em nossos ombros e que em
determinado momento de nossas vidas fica difícil de carregar. O grupo através de
suas produções demonstrou o quanto teriam que desdobrar para poder se enxergar
melhor. O que mais se percebeu nessa primeira sessão foi a ideia recorrente sobre
a doença. Falam o tempo todo sobre isso. Sobre as dores físicas e morais, sobre ter
paz, descanso, e uma certa nostalgia de felicidade.
Colagem de Magnólia:

Imagem 46 – M 01

Acervo Pessoal
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Colagem de Zínia:

Imagem 47 – Z 01

Acervo pessoal

Colagem de Margarida:

Imagem 48 - Ma 01

Acervo pessoal
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A partir das informações colhidas nessa primeira sessão, buscou-se trabalhar
nas sessões subsequentes com os quatro elementos na intenção de serem
norteadores de um possível caminho que atenderia a necessidade do grupo.
Fizemos dança com música associada ao elemento água. Elas fizeram coreografia,
imitando o fluir das águas, fazendo exercícios de consciência corporal, associando
aromas com a água e o valor curativo das plantas medicinais. Escolheram as ervas
que mais agradavam, misturaram água fria ou quente, de acordo com o gosto de
cada uma, a fim de sentirem a sensação olfativa e tátil proporcionada pela mistura. A
água utilizada nessa atividade serviu para molhar o suporte de papel da atividade
plástica e trabalhar com pigmentos, objetivando o fluir das emoções e o desbloqueio
criativo, já que essa atividade costuma ser muito prazerosa tanto pelo colorido como
pela facilidade de execução. Isso possibilitou um diálogo com as imagens que
novamente apareceram como: família, casa, lugar de descanso, lagos, sol.

Pintura com pigmentos de MAGNÓLIA:

Imagem 49 – M 02

Acervo pessoal
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Pintura com pigmentos de Angélica:

Imagem 50 - J 02

Acervo pessoal

Pintura com Pigmentos de Rosa:

Imagem 51- Ma 02

Acervo pessoal

As imagens produzidas trouxeram para elas observações sobre como
estavam suas emoções e comentaram: Puxa, quase me afoguei! disse isso por ter
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colocado muita água no suporte. Viu nas imagens dois lagos e o sol “Senti um
prazer enorme, me remeteu aos tempos de escola, fazendo trabalhos de arte. Ver
aparecer desenhos e cores de formas diferentes com e sem nossa interferência atrai
a atenção. Vontade de continuar”. Outra complementou: “Foi muito bom de fazer
porque tinha cachoeira e um bosque com muitas flores; um mangue cheio de galhos
de árvores; um rosto; uma mão”. “Acho bom, porque a gente joga a tinta e não sabe
o que vai acontecer”. Talvez isso remetendo-se ao próprio processo que estava
iniciando.
A cada sessão vários símbolos e impressões iam demarcando o território das
necessidades do grupo. Em todas as sessões havia a preocupação de utilizar uma
rotina com relaxamento, dança, expressão corporal e automassagem com vários
objetos (bolinha, colher de pau, etc) essa rotina tinha como objetivo facilitar o
centramento das participantes para início das atividades expressivas estimulando a
sensorialidade.

O espaço era cuidadosamente preparado para dar segurança e

afetividade ao processo que iria se desenrolar.
Estimulação com automassagem utilizando bolinhas.

Imagem 52 – Relax 1

Acervo pessoal
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Com colher de pau, utilizada tanto para estimulação corporal como para
uma dança mexendo um caldeirão.
Imagem 53 – O Centro

Acervo pessoal

Dança com fitas nas duas mãos, possibilitando maior expansão dos
movimentos cardiorespiratórios.
Imagem 54 - Para dançar

Acervo pessoal
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Na atividade de confecção de envelopes, terceira sessão, foi utilizado o tecido
cru como suporte para a confecção dos mesmos. Fizemos uma atividade de
aquecimento com a música o Sol de J.Quest e logo em seguida automassagem com
óleo essencial. Elas escolheram o aroma de acordo com a sensação proporcionada
em cada uma. Foi solicitado que utilizassem a técnica do desenho com giz de cera
utilizando lixa nº 60 sob o tecido para a fixação da cor no mesmo.
Desenhar é um fenômeno perceptivo quando há uma relação entre a mão
e o material utilizado para exprimir aquilo que se percebe. Existem, entre o
impulso e o resultado gráfico, uma intenção atuante e um processo de
significação. A percepção se dá na relação direta de uma corporeidade com
e no mundo. (ORMEZZANO, 2009, p. 128).

Para montar o envelope, elas poderiam usar cola ou a costura. Todas
escolheram a costura. Segundo Philippini, “As atividades de linha e agulha são
extremamente úteis no processo arteterapêutico. Ensinam sobre a necessidade de
cuidado, gradualidade, minúcia, atenção e concentração”. (2009, p. 64).
Zínia fez a dobradura do envelope com facilidade. Demonstrou certa
habilidade com dobraduras. A dificuldade foi em relação à produção da imagem. Fez
o desenho na aba do envelope. Ficou imensamente desconfortável com sua
imagem. Olhava para sua produção e ia ficando cada vez mais aflita. Conversei com
ela, que não se preocupasse, que deixasse fluir, que não se importasse com a
estética. Percebendo que ela continuava desconfortável, pedi que fechasse os
olhos, respirasse, passasse as mãos sobre o tecido e ficasse tranquila. Então ela
disse: “Eu estou com uma vontade danada de chorar”. Falei que deixasse fluir essa
emoção, que ela estava entre pessoas queridas, que poderia confiar. Ela disse: “Eu
só tô atrapalhando, eu não sei fazer nada”. Repetiu isso varias vezes. Até que se
tranquilizou. Ao voltar para a atividade perguntou se poderia virar o pano e trabalhar
do outro lado. Eu respondi afirmativamente e ofereci outros materiais para que ela
pudesse executar sua atividade. E ela usou colagem para fazer o envelope. Não
conseguiu desenhar. Achei que nesse início seria bom não insistir, inclusive por
estar com as mãos muito enrijecidas. Ajudei-a com a cola quente. Quando fomos
colar um sapinho ela disse: “Eu detesto esse bicho”. Perguntei se era para colá-lo
ela disse: “Sim, é para colar”. Foi até o final da atividade com tranquilidade.
Escreveu: “Bem eu não estava entendendo nada no início, mas os trabalhos de hoje
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eu comecei a entender e achando que vai ser muito bom, principalmente algumas
coisas que eu estava sentindo já melhorei bastante”.
.

Imagem 55 - Por dentro

Imagem 56 – Por fora

Acervo pessoal

acervo pessoal

O tecido é um material que remete a pele (tecido epitelial) e o desenho uma
modalidade expressiva que possibilita as configurações. Ormezzano (2009, p. 108)
refere-se ao desenho. “Como uma atitude inventiva e pode auxiliar a resgatar a
dimensão da pessoa como ser inteiro”. E continua:
No desenho da participante observa-se uma imagem triangular invertida,
cujos componentes retratam um traço infantil em suas formas e adequações e a
resistência do confronto com essa imagem suscita uma regressão a conteúdos da
infância. Ela precisa de sol, de iluminação de fortalecimento nessa área da
consciência para um posterior confronto. Quando ela se recusa a

dar

prosseguimento a atividade, é oferecida outra possibilidade e isso resultou em um
relaxamento, em uma esperança retratada na imagem que posteriormente se
materializou.
Nessa sessão os relatos conduziram para a sensação de voltar a ser criança:
“O desenho no pano foi como eu estivesse virando criança.”: disse Margarida.
Imagem 57 – Ma 02

Acervo pessoal
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À medida que o processo ia se desenrolado, havia por parte das participantes
uma maior adesão às atividades. Elas iam se envolvendo e percebia-se o quanto
ficavam satisfeitas em participar do processo.
No dia de trabalhar o elemento ar, fizeram exercícios respiratórios
alimentando e revitalizando as células através do ciclo respiratório de quatro tempos
(inspirar; segurar o ar; expirar; segurar os pulmões vazios). Em seguida foi proposta
uma dança com lenços, imitando o voo dos pássaros, com movimentos amplos, de
liberdade. O material expressivo utilizado foi a anilina com álcool. Elas sopraram a
anilina com um canudinho sobre o suporte e depois espargiram álcool. O resultado
produzido levantou diversos elementos simbólicos. Magnólia lembrou de fogos de
artifício, recordando a infância com brincadeiras de bolha de sabão. Zínia disse:
“vejo só bolinhas e criança escondida querendo brincar”; Margarida falou: “O
homem da caverna querendo pegar o leão, mas ele não consegue porque aparece
muito fogos”.
Imagem 58 – Ma 03

Acervo pessoal

Em outra sessão foi proposta uma atividade para trabalhar o elemento terra,
uma assemblage com textura e outros objetos onde elas materializariam um desejo.
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Antes da atividade escreveram no papel um desejo e colocaram num caldeirãozinho
no centro da roda.

Fizeram uma estimulação corporal com colher de pau. Em

seguida, uma dança circular e a colher de pau era utilizada para mexer
simbolicamente o caldeirão do desejo.
Imagem 59 - O caminho

Imagem 60 – A casa

Acervo pessoal

Acervo pessoal

Imagem 61 - Proteção

Acervo pessoal

O relato sobre os desejos estavam associados a paz, ao desejo de ter uma
casa própria e de emagrecer: Magnólia: “Como escrevi no início do encontro, no
dia de hoje, o meu desejo agora é me exercitar, caminhar. Por alguns motivos, não
estou conseguindo conciliar isto. Estou me sentindo pesada, cansada...”; Margarida:
“Como eu gostaria de ter casa com cachorro, gato e papagaio, se não for nessa será
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na próxima encarnação”. Enquanto fazia o relato, segurava a placa mostrando a
imagem para todos. Quando falou sobre a casa própria só na outra encarnação
todas protestaram e incentivaram-na a mentalizar a possibilidade de tê-la nessa
encarnação. De repente a placa escapole da sua mão e cai. Quando ela olha a casa
que havia construído com pedrinhas caída, ela ficou um pouco desconcertada e
disse: “Tá vendo não é para essa vida”.
Zínia nesta sessão disse ter sido parteira. Isso me pareceu ser interessante
para um grupo de mulheres, ter entre elas uma parteira, uma mulher que tem os
“saberes da terra”. Zínia por ter dermatopolimiosite parou de exercer a profissão há
tempos. Tem 72 anos, está sempre muito rígida, tensa, tanto física como
psicologicamente. Fala muito sobre sua doença, dores e sintomas. Como o
medicamento principal para esta doença são os corticoides (prednisona) ela tem o
rosto inchado e isso causa-lhe profundo descontentamento.
As imagens do grupo lembram solidão, abandono, defesas de território.
Quando elas diziam que desejavam paz, tinha-se a impressão de que estavam sós
por não saberem como lidar com as emoções advindas do contato com outras
pessoas. O desejo de movimento relatado por Magnólia denota uma necessidade
de mexer em questões que estão paralisadas na sua vida.
Ao contrário de Zínia, Margarida, que tem pênfigo bolhoso, quase não fala
sobre sua doença nem sobre sua vida. Tem uma atitude de aparentemente
conformação.
As atividades realizadas antes das atividades plásticas são muito bem aceitas
por todas, principalmente as de massagem corporal.
Na confecção da self-box utilizou-se no aquecimento, através de diversos
materiais, fazer contato com as sensações táteis, olfativas e gustativas provocadas
pelo contato com os materiais (esponja, escovinha, lixa, contato com a pele do
facilitador, doces, cheiros -sachê perfumado-, sem a interferência do olhar -olhos
vendados-. Foi solicitado que elas pensassem em algo que têm de precioso e que
gostariam de proteger.
Todas se preocuparam com a parte externa da caixa. Nenhuma se deteve em
olhar dentro da caixa.
Magnólia falando sobre a caixa: “No começo fiquei com pena de transformála, resolvi que ficaria com ela, pois tinha me agradado. Decidi cobri-la com tecido
preto e branco de zebra, ousado pra mim. O resultado foi bonito. Acho que o branco
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significa clareza, bondade, conforto, sinceridade, amizade, fidelidade... O preto,
firmeza”. Zínia trabalhou somente a tampa da caixa, comentou que queria um pano
igual para fazer uma saia na parte de baixo da caixa, como não encontrou não quis
usar outra estampa. Escreveu: “O que eu queria guardar dentro desta caixa que eu
enfeitei, era os dentinhos dos meus sobrinhos, feito pingente com ouro e também
cachinhos de cabelos também feito pingente”. Margarida não compareceu a sessão
porque levou uma queda e ao procurar um médico ele diagnosticou que ela estava
com catarata e que precisaria operar. Dificuldade observada na primeira sessão.
Foi observado que nenhuma delas de preocupou com a parte interna da
caixa. Somente trabalharam a parte externa. Sequer abriram a caixa nem
comentaram nada a respeito. Isso me remeteu a uma necessidade de tomar contato
com o corpo com a materialidade, ainda não sendo o momento de tocar em
questões mais profundas.
Confecção de self box:
Imagem 62 – M 03

Acervo pessoal
Imagem 63 – As self box

Acervo pessoal
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Numa sessão mais adiante as participantes trabalharam com modelagem em
argila. Assim como nas atividades anteriores sempre foi priorizado o trabalho com o
corpo. Nesta atividade utilizamos como aquecimento a estimulação sensorial.
Respirar, fazer movimentos circulares com as mãos, os braços, os ombros, os pés,
os joelhos, o quadril, tudo junto. Caminhar pela sala sentindo o chão. Rolar os pés
em bastões, procurando trazer para o corpo os benefícios deste movimento. Em
seguida, escolher duas fitas. Seguraram uma em cada mão e ao som da música
trabalharam movimentos amplos em todas as direções. Na atividade plástica
modelagem em argila foi sugerido amassar, socar, sovar, alisar a massa com os
olhos fechados. E que dessem forma ao sentimento desse momento. Percebeu-se
que elas estão mais participativas e entrosadas. Embora nunca tivessem tido
contato com esse material, exceto algumas na infância, elas demostraram ter certa
intimidade com a argila, trabalharam sem dificuldade. Apareceram imagens de
vasos, grutas, sol.
Magnólia mostra em sua fisionomia estar triste. Nas atividades de
aquecimento participou intensamente. Nasess de argila, em princípio, pensei estar
tendo um certo desconforto. Mas ela não exterioriza verbalmente seus sentimentos.
Modelou com facilidade. No relato escrito disse: “Argila é muito bom manusear .
Quando fechei os olhos e a primeira música tocou, foi como se ouvisse a música e
outros sons, como quem entra num túnel ou gruta. Lugar que ecoa. Como estou
muito cansada escolhi a gruta como aconchego e descanso”.
Zínia está bem integrada ao trabalho. De vez em quando pergunta: “Por que
você me quer aqui? Eu não faço nada direito! Mas no fundo eu sinto que ela sabe do
seu valor; mas o saber pesa. Disse que sempre teve vontade de fazer coisas em
argila, mas nunca teve oportunidade. A argila me pareceu um bom material
expressivo para ela. No relato escrito manteve um diálogo com a imagem. Escreveu
assim: “Quem é você? Pra mim eu queria fazer uma fruteira mas só saiu parecido.
Mas é isso mesmo, eu tenho dificuldade por causa do problema das minhas mãos, e
por isso eu sei que não saiu perfeito. Desculpe”.
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Imagem 64 – O Vaso
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Imagem 65 – A gruta
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Imagem 66- A fruteira

Acervo pessoal

Posteriormente foi preparada uma sessão com um ensaio fotográfico com o
grupo. Após ter arrumado todo o espaço, foram recebidos telefonemas de três das
cinco participantes do grupo dizendo que não iriam à sessão devido a problemas de
saúde. Imediatamente improvisei uma outra atividade, focando a necessidade das
outras duas participantes. Fizeram automassagem e relaxamento: contato com o
corpo através da conscientização do ser como autocurador. No segundo momento,
massagem feita pelo facilitador objetivou o contato com o outro como uma forma de
troca de energia essencial para revitalização das nossas células. Na atividade
plástica, movimentamos as energias estagnadas através da pintura a dedo.
Observei

que

o

corpo

delas,

principalmente

de

Zínia

é

tenso,

rígido.

Quando estávamos conversando sobre as atividades e falei sobre a rigidez na
musculatura, Zínia começou a rir e disse: “Minha sobrinha vive brigando comigo por
causa disso. Quando ela vai fazer minha unha ela diz para eu soltar os dedos- “Solta
tia!” Observei que os movimentos de Zínia com a tinta estão mais expansivos, mais
soltos. Pintou um arco íris. Quando perguntei a ela o que estava atrás do arco-íris
ela disse: Eu queria, não saiu muito bem, mas mesmo assim, eu acho que por traz
dele eu acho que encontro a paz que eu tanto preciso.” Ela fala muito sobre essa
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almejada paz. Uma paz idealizada, distante. Pela primeira vez senti sua raiva bem
registrada. Ela disse que foi comprar roupa com sua sobrinha e vestiu um monte de
calças e roupas só que por causa da medicação que toma, entre elas corticoides,
seu corpo estava deformado e feio.
Imagem 67 – O Arco-Íris

Acervo pessoal

Finalmente conseguimos em outra sessão fazer o ensaio fotográfico. Todas
as participantes estavam presentes, exceto Margarida, que estava em recuperação
da cirurgia de catarata. Para aquecimento foi proposto exercício de memória
auditiva, atenção e fortalecimento do Eu. A facilitadora repetia as afirmações abaixo
e elas repetiam duas vezes com os olhos fechados: “Eu falo por mim mesmo, os
outros valorizam o que eu tenho a dizer; Ouço minha voz interior; Tenho o direito de
expressar meus sentimentos; Falo só o que sinto; Estou atenta aos meu sentimentos
e os expresso de forma adequada; Expresso a minha verdade e deixo que os outros
expressem as deles; Acredito na integridade das minhas palavras; Quando eu me
expresso, desenvolvo a minha criatividade; Escolho minhas palavras com cuidado e
amor; Minha voz é poderosa e reflete a profundidade do meu ser; Minha integridade
aumenta sempre que expresso minha verdade; Eu sei que sou amor e que, ao me
expressar, minha beleza brilha”. A atividade de dança realizada foi uma dança com
véus ao som de uma Valsa de Strauss. Os véus estavam pendurados pela sala
dando ao espaço um tom de mistério e elas iriam pegar o véu que mais lhes
agradavam.
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Imagem 68 – Vamos Dançar
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Em seguida foi tocada a música Noite dos Mascarados de Chico Buarque e
elas entraram na sala ao som dela. No ensaio fotográfico, em princípio, ficaram meio
surpresas com o material exposto. Foram explorando o espaço. Embora não
admitindo, Magnólia estava um pouco constrangida. Zínia muito constrangida,deu
várias desculpas. Que o seu compromisso religioso era de nunca colocar preto, nem
máscaras. Que ia ficar mais feia ainda. Relutou e colocou apenas uma echarpe, na
hora de tirar fotos, perguntei se não queria mais nenhum acessório e ela escolheu
óculos escuros.

Embora tentasse disfarçar, seu contragosto era evidente. Elas

ensaiaram um desfile. Magnólia com pouca desenvoltura, vencendo a timidez, usou
uma roupa como se fosse para a praia, embora demonstrasse desejo de usar as
fantasias mais extravagantes. Logo em seguida, estimulada pelas outras
participantes, caracterizou-se como uma gueixa a quem deu o nome de Yumi. E
falou sobre sua personagem assim: “O Japão é mágico, misterioso, daí a
personagem, gueixa Yumi”. Suas roupas um tanto pesadas, mas lindas, seus
cabelos sempre arrumadíssimos. O modo de andar e agir com tranquilidade.
Mulheres aparentemente (grifo dela) frágeis, mas por dentro, tanto da roupa, como
no corpo são fortes e batalhadoras.

114

Zínia disse: “Olha eu teria que falar sobre uma personalidade minha. Sobre o
que usamos, eu acho que não demonstrei nada. Por isso não sei me expressar”.
Imagem 69 – Z 02

Acervo pessoal
Imagem 70 – Z 03

Acervo pessoal
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Imagem 71- A praiana
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Imagem 72 – A Oriental
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Imagem 73 - O Grupo
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A atividade do ensaio fotográfico possibilitou um olhar sobre os aspectos
reprimidos do feminino, principalmente em Magnólia e Zínia que tiveram maior
dificuldade em entrar contato com os personagens. Nesta atividade, a animação das
outras participantes foi fundamental para a motivação ao processo vivencial. Ao
final da sessão elas já estavam mais à vontade. Zínia reluta para ser fotografada.
Na sessão seguinte foi proposta uma atividade de aquecimento de
sensorialidade com diversos materiais. Foram distribuídos pelo espaço vários
materiais com várias texturas, aromas, paladares e sons. Em dupla, elas foram
percorrendo o espaço uma com os olhos vendados e a outra guiando. Quem estava
guiando ia oferecendo os materiais para que a participante

guiada pudesse

perceber sensorialmente estes objetos. Foram tocadas e tocaram. Depois trocaram,
quem foi guiada passou a ser guia. A atividade plástica solicitada foi o mosaico, a
partir do poema de Cora Coralina – Assim eu vejo a Vida. O mosaico possibilita o
grupo selecionar, ordenar e ressignificar elementos para a ativação de conteúdos
psíquicos.
Nessa atividade foi importante observar no grupo a possibilidade de confiar
umas nas outras como forma de auto sustentação do grupo. Todas acharam melhor
guiar, exceto Zínia que preferiu ser guiada. Relataram ser muito interessante o tocar
nos objetos e nas pessoas de olhos fechados e ter um sentir mais refinado. Na
atividade plástica elas ficaram muito concentradas no que estavam fazendo.
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Nenhuma delas fez risco para executar a atividade, se aventuraram em fazer
livremente. A participante Zínia fez com toda a tranquilidade, mesmo estando com
muita dor no corpo. No relato escrito foi solicitado que colocassem um nome para a
imagem, o que ela representava, se estava associada a alguma memória.
No relato escrito, Margarida disse: “Ondas. Olhar e ouvir o mar, as ondas me
trazem tranquilidade e prazer. O mosaico representa as ondas, como no calçadão.
As cores, preto e branco são o equilíbrio, ou a clareza. Mar, praia me traz boas
energias”. Ela utiliza muito o preto e branco (self box) suscita ao termo preto no
branco como um postura de rigidez e de falta de opção.
Neste dia, pela manhã, Zínia me telefonou dizendo que não iria à sessão
porque estava com muitas dores no corpo e que não conseguia nem tomar banho.
Percebendo a dificuldade, tranquilizei-a dizendo que não teria problema, que não se
preocupasse, já que ela é muita rigorosa com horário e compromisso. Sugeri que
fizesse os exercícios respiratórios aprendidos nas sessões anteriores, se deitasse e
procurasse acalmar-se, que talvez isso ajudasse. Para minha surpresa, na hora da
sessão, à tarde, lá estava ela para participar. Disse que fez o que havia sido
sugerido, sentiu-se melhor e veio. Fiquei muito feliz com o empenho e dedicação.
Isso era um ótimo sinal. Durante a atividade ela esteve bem. Participou e mantevese integrada o tempo todo. Não reclamou sobre dificuldades com a atividade. Ao
final, fiquei com ela para fazer-lhe uma massagem nas mãos. Ela gosta muito desse
contato. No relato escrito sobre a imagem disse: “Fiz um colar. Que eu sempre
gostei de fazer caixinhas, colares e mais algumas coisas. Bolinhas. Sempre que ia
na praia catava bastante conchinha na areia”. Esta imagem, a facilidade com que foi
realizada, sem reclamações, me pareceu que um novo momento estava começando
para ela.
Imagem 74 – M 04

.
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Imagem 75 – A Onda

Acervo pessoal
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Imagem 76 – Z 04
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Imagem 77 - O Colar

Acervo pessoal

Esta foi a última sessão do módulo Diagnóstico. Algumas coisas ainda não
estavam muito claras em relação ao funcionamento do grupo. Havia uma clara
desconexão com o feminino, principalmente um não reconhecimento de sua força.
Elas apresentavam uma falta de pulsão, mulheres reprimidas e não valorizadas em
seus desejos e sentimentos. Em muitos momentos um modo infantilizado de encarar
a vida. Sempre muito preocupadas com o outro, mas em relação a elas mesmas era
como se estivessem abandonadas à própria sorte. Uma falta de enraizamento e de
força propulsora para o reconhecimento do próprio valor como forma de auto
sustentação.

4.2.3 Segunda etapa: Definindo a Psicodinâmica do grupo
Na sessão seguinte, iniciamos uma nova etapa, propiciando experiências com
esse feminino. No aquecimento foram oferecidos fios de lã em cores diversas. Estes
fios estariam amarrados na alça da cesta de flores que fica no nosso centro. Elas
iriam desenrolando a lã, fazendo caminhos, não se importando se seu caminho
cruzasse com a de sua companheira. Enquanto traçava seu caminho elas deveriam
ir imaginando cenas que lhe dessem bom ânimo. Quando achassem que estava
bom parassem onde estivessem, respirassem mais três vezes e voltassem pelo
mesmo caminho.
Foi possível observar na trajetória através do fio que Zinia foi para uma
direção e Magnólia para outro. Ao voltarem, se deram conta que seus caminhos se
cruzaram. Cada participante percebeu a importância de prestar atenção nos
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caminhos que se escolhe. E que quando os caminhos se cruzam sempre se tem o
que aprender com o outro.
Como estímulos geradores foram utilizadas músicas que falavam sobre
mulheres. Foram escolhidas cinco músicas populares. Músicas que falam do
feminino: Mulher de 40 (Roberto Carlos); Mulher (Elba Ramalho); Lígia (Chico
Buarque); Mulher (sexo frágil-Erasmo Carlos); Januária (Chico Buarque); A Banda
(Chico Buarque). Ouviram trechos das músicas e escolheram a que mais gostaram e
a que menos gostaram. Após a escolha, ouvimos as músicas integralmente. A
atividade plástica sugerida foi contar sua história através de diversos materiais:
Suporte (juta, tecido cru); tecidos diversos, feltro, tesoura, cola, acabamentos,
aviamentos, fitas, e outros.
Magnólia disse que a música que mais gostou foi Mulher de Elba Ramalho.
A que menos gostou, Carolina de Chico Buarque. Ela estava muito introspectiva,
falou pouco. Durante a atividade plástica ficou completamente silenciosa. Contou a
história, descrevendo a cena. “As sianinhas coloridas, lembra a infância, com
primos, amigos, bem aproveitada e divertida. A estrela, minha avó, a borboletinha
minha mamãe, no lugar que estão há alguns anos, são falecidas” . “O azul é a vida
toda. O amarelo é parte da minha adolescência até hoje. A flor, o meu casamento.
Os corações, meus filhos. Os chocalhos, meus netos. A lã, os caminhos que segui,
andando reto, subindo, descendo, fazendo curvas, desviando de obstáculos, mas
sem nunca parar ou pelo menos lutar para isso não acontecer. Os nozinhos
representam a família, os amigos, os conhecidos, pessoas boas ou nem tanto, mas
que passaram, passam e irão passar pela minha vida. E que ela seja longa”.
Magnólia tem muito de Carolina.
Imagem 78 – M 05

Acervo pessoal
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Imagem 79 – Tramas da vida
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A música que Zínia mais gostou foi A banda de Chico Buarque. A que menos
gostou foi Januária. Perguntei o que lhe desagradou na Januária. Ela respondeu
que ela era muito esnobe. Teve muita dificuldade na atividade plástica. Custou muito
para iniciar. Procurei deixa-la à vontade, sem pressioná-la. Usou a juta como
suporte. Depois cobriu a juta com o feltro rosa. Parou. Ao final começou a procurar
alguma coisa na caixa de surpresas que tenho a disposição. Colou um camafeu no
trabalho. Embora não tenha finalizado, houve uma forma de simbolização da ideia.
No fechamento não quis falar sobre a imagem. Mesmo sendo incentivada para isso.
Imagem 80 – Fios da Vida

Acervo pessoal
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Imagem 81 - A Januária
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Zínia disse não gostar de Januária porque ela é “esnobe”. Embora tenha
escolhido a música A Banda (a moça feia debruçou na janela...), penso que sua
imagem refere-se a Januária. Não me pareceu que na janela estivesse à moça feia
da música A Banda, talvez seja Januária representada pela figura feminina que
deseje ter voz, um desejo de estruturação e reconhecimento.
Nesta sessão, o grupo teve uma mudança significativa na forma de simbolizar
e expressar seus sentimentos. Houve um pouco mais de cumplicidade entre elas.
Embora ainda haja certa insegurança na hora dos comentários, elas preferem mais
escrever que falar. A escrita criativa tem sido uma forma eficaz de exteriorizarem
seus sentimentos sem se sentirem tão expostas.
Fizemos uma visita ao Centro Cultural Banco do Brasil, para ver a exposição
dos impressionistas. Neste mesmo dia aproveitamos para fazer um pic-nic no
parque Guinle e passear pela pista Claudio Coutinho na região da Praia Vermelha.
Foi um dia muito produtivo, pela expressão de felicidade que elas mantiveram
durante todo passeio,

para observar comportamentos individuais e em grupo. Na

sessão seguinte, fizeram uma atividade de pintura usando guache.
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Imagem 82 - J 04
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Imagem 84 – C 01
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Imagem 83 – Z 0
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Imagem 85 – As cores
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Os relatos sobre o passeio e sobre as imagens foram muito interessantes.
Assim que chegou, Zínia falou sobre a imagem de um quadro que ficou na sua
cabeça durante toda a semana. “Toda hora via aquela imagem na minha frente”.
Magnólia fez a atividade sem dificuldade. Perguntada sobre a imagem, disse que
estava no centro,: “Quero receber a luz, energia, também a paz, esperança e
confiança, tudo gira, buscando sempre o melhor”.
Em sessões anteriores, Zínia, comentou que havia sido parteira, considerei
oportuno fazer uma sessão sobre saberes antigos do feminino, através de um
documentário sobre as parteiras. Como relaxamento, foi solicitado que se
sentassem em círculo em torno do nosso centro onde tinha uma cesta com ervas,
velas, incenso e outros saberes antigos. Pedi que respirassem fundo e procurassem
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deixar lá fora todos os pensamentos que não pertencessem ao aqui e agora. “Abra
seu coração. Ouça suas batidas. Ouça as batidas do coração da mãe terra. Una os
batimentos do seu coração aos batimentos da pulsação do universo. Vamos colocar
nossos braços em volta da cintura umas das outras, formando um vaso protetor.
Cada pessoa, por sua vez gira lentamente seu corpo no sentido anti-horário dentro
do círculo moldando seu corpo ao corpo dos outros que formam este vaso protetor.
Relaxe, gire, sentindo-se protegido, liberte-se do controle racional. Gire livremente.
Deixe que a mente maior a dirija. Diga a si mesmo: - Que eu me abra para encontrar
a existência criativa no Universo”. Finalizada essa etapa da atividade foi colocado o
DVD com o documentário sobre saberes antigos22. Após terem assistido ao
documentário foi solicitado que confeccionassem presentes para as ancestrais
femininas como agradecimentos pelas influências positivas que exerceram em nós.
A atividade trouxe à tona memórias afetivas associadas a mães, avós e até
mesmo lembranças de como, em alguns momentos ,eram ressentidas, magoadas e
tristes. Algumas histórias sobre essas mulheres fizeram uma conexão com a
situação atual desse grupo.
Imagem 86 – J 03
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22

Imagem 87 – M 06
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Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=m0y-SB8iukQ. Acesso em 10/11/21012
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Imagem 88 – Z 06
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Conforme as sessões iam acontecendo algumas atitudes e comportamentos
ficavam mais evidentes e traziam à luz outras questões do grupo. Mesmo já estando
juntas há algum tempo e fizessem atividades no mesmo horário, apresentavam um
certo distanciamento umas das outras. Cada uma ficava no “seu mundo”, isoladas
em suas dificuldades. Isolando-se, elas se preservavam, talvez, de possíveis
confrontos consigo mesmas e iam repetindo esse padrão de comportamento. Nesse
sentido, a pele seria um anteparo, um escudo para se proteger do conflito.
A partir dessa observação a respeito da dinâmica do grupo, trabalhamos com
o filme O Jardim Secreto23. O filme parecia falar muito sobre essas questões do
grupo: culpa, abandono, sensibilidade, a raiva como defesa, mas por traz de tudo
isso havia um mundo de possibilidades, de talentos, de um novo florescer.
Por ser um filme longo, ele foi exibido em duas sessões. No dia da
apresentação da segunda parte apenas Zínia compareceu a sessão, as outras
participantes não compareceram. Uma por motivo de internação do pai. Outra por
cirurgia do marido e outra por não ter com quem deixar os filhos. Assim que Zínia
chegou observei que estava com a fisionomia estranha. Chamei-a para conversar e
ela estava visivelmente confusa e desorientada. Estranhei aquele quadro que se
23

Título Original: The Secret Garden
Gênero: Drama/Espiritualista
Direção: Agnieszka Holland
Lançamento: 1993
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apresentava naquele momento, já que a mesma vinha apresentando uma sensível
melhora de ânimo. Perguntei-lhe o que estava acontecendo e ela falou que estava
estranha, falou dos aborrecimentos com familiares. Que tinha vontade de sumir, que
estava cheia de tudo. Pedi que se acalmasse, que procurasse respirar. Fizemos um
relaxamento e ela se acalmou um pouco. Quando estava falando observei que suas
palavras embolavam, sua boca parecia seca. Perguntei-lhe se ela estava
percebendo que estava com a boca seca. Ela disse que sim. Que havia ido a uma
consulta com um psiquiatra e que ele havia lhe prescrito um antidepressivo.
Perguntei como estava se sentindo com a medicação e ela disse: “Péssima” . Então
propus uma atividade para que ela pudesse expressar seus sentimentos através das
cores. Perguntei-lhe o que estava sentindo naquele momento. Ela respondeu:
“Tristeza”. Perguntei-lhe “Que cor tem essa tristeza?”. Ela disse: “preto”. Que
sentimento ´amenizaria essa tristeza. Ela respondeu: “Alegria”. Continuei: “Que cor
tem a alegria?”. “Rosa e Azul”, respondeu. Ofereci-lhe papel e tinta azul e rosa.
Então ela resmungou: “Ah! Não vou conseguir fazer nada.” Disponibilizei algumas
esponjas, em vez de pincéis, para que ela utilizasse para fazer manchas, já que os
pincéis demandariam, naquele momento, uma maior preocupação para a execução
da atividade. Uma das esponjas tinha formato de borboleta. Ela começou a
carimbar, metade (esquerda) da folha em rosa e depois a outra metade (direita) em
azul.
Imagem 89 - As borboletas
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Depois dessa primeira etapa perguntei-lhe se desejaria colocar mais alguma
cor. Ela respondeu: Amarela! Começou a colocar o corpinho da borboleta em
amarelo. Só que o sentido do voo das borboletas era em direção à esquerda, como
se elas estivessem fazendo um voo de retorno. Aquela observação, associada ao
estado de ânimo de Zínia, preocupou-me bastante. Ao final da sessão ela já estava
mais calma e animada.
Na sessão seguinte, Zínia chegou mais bem disposta. O grupo terminou de
assistir ao filme e propus como atividade a confecção de arranjos. Inicialmente, por
orientação da supervisão, iria montar esses arranjos em vasos feitos em argila pelas
próprias participantes que seriam queimados como fortalecimento dessas estruturas
físicas e psíquicas. Como não havia tempo hábil para isso, por ser um período que
antecedia ao recesso de final do ano, propus que utilizassem os vasinhos de
cerâmica e forrassem o interior dos mesmos com argila. Além de fortalecer o vaso, a
argila serviria para fixar as flores dos arranjos.

Imagem 90 – Z 07
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Imagem 91 - Plantando
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Imagem 92 – Florescendo 01
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Imagem 93 – Florescendo 02
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Imagem 94 – Florescendo 03
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Em seguida, ofereci um cachepô de vidro para que elas fizessem um jardim
coletivo, e esse jardim iria guardar o nosso espaço sagrado durante o recesso e iria
fortalecê-las enquanto grupo. Em princípio ficaram “congeladas” diante da proposta
de fazerem algo em conjunto. Esperaram alguns minutos e Magnólia rompeu o gelo
colocando uma porção de argila em um canto, logo em seguida Angélica colocou
uma porção de argila no outro canto, então encorajei Zínia e ela colocou no outro
canto. E começaram a montar o seu jardim, cada uma num canto. Foi interessante
observar que embora estivessem fazendo um jardim coletivo elas mantinham-se
protegidas, isoladas. Quando percebi que estavam terminando sugeri que cada uma
interferisse no espaço da outra, dando um toque seu no jardim da outra para que se
tornasse um jardim único. Feito isso que colocassem os elementos que estavam
disponíveis sobre a mesa onde desejassem. Magnólia fez um ninho com palha,
Angélica colocou o pássaro rosa no ninho, e Zínia colocou outro passáro (azul)
próximo.

Nesse momento, elas se deram conta do que estava acontecendo. A

necessidade de integração. Ao final, pedi que elas pegassem uma pérola e
colocassem em algum lugar do jardim. Para aguardar o retorno daqui a 15 dias. A
partir de agora esse arranjo irá representar o grupo nas próximas sessões.
Depoimentos escritos após a atividade:
Angélica: “ Eu preciso ficar um pouco só, cuidando apenas de mim, mesmo
que seja apenas 2 horas uma vez por semana, preciso não ter tanta pressa, para
aproveitar mais tempo comigo, meus filhos, em geral minha família.”
Magnólia: “Preciso que no meu jardim da vida, a paz floresça cada vez mais.
Preciso cultivar a esperança. Quero caminhar com tranquilidade, leveza”
Zínia: “A borboleta rosa, eu quero ela na minha vida e também alguma coisa
boa na minha vida. Eu me sinto feliz no meio delas. Chego até a brincar no meio”.
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Imagem 95 - Nosso Jardim
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Imagem 96 – quando a gente se une
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Sentindo a necessidade do grupo de um contato mais íntimo com suas
questões do contato consigo mesma e com o entorno. Na sessão seguinte, foi
proposta uma atividade onde utilizou-se como estímulo gerador a História “Pele de
Foca” do livro “Mulheres Que Corrrem Com os Lobos”, de Clarissa Pínkolas
Estés. Refere-se a histórias de “cativeiro” e de “roubos de tesouros”. Esclarece
Estés:
A maior parte do tempo, esse roubo crucial se abate sobre a pessoa
vindo de onde ela não espera. Ele cai sobre as mulheres pelos
mesmos motivos que ocorrem nessa história do povo inuit: em virtude
da ingenuidade, da percepção falha quanto às motivações dos outros,
da inexperiência em projetar o que poderia acontecer no futuro, da
falta de atenção a todas as pistas do ambiente e em virtude de o
destino estar sempre entretecendo lições em sua trama. (ESTÉS,
1992, p. 329).

Através dessa história de muita riqueza, procurou-se fornecer instruções
claras e precisas para que essas mulheres pudessem aprender todos os passos
que devem ser dados para completar a volta cíclica ao lar. Segundo a autora: “[...]
mesmo uma iniciação atamancada pode ser destrinchada, refeita e concluída
corretamente”. (1992, p. 331).
Antes de contar a história foi proposto o seguinte aquecimento: de pé, girar
em movimento circular, a cabeça, os ombros, os punhos, a cintura, os joelhos e os
pés (4 vezes cada). E logo após a seguinte sensibilização: sentar no chão, fechar os
olhos, respirar profundamente, abrir os olhos, pegar o espelho que estava disposto
no nosso centro. Olhar nos olhos, não desviar o olhar para a expressão do rosto.
“Fixe olhos nos olhos”. E diga para você duas vezes, olhando fixamente para os
seus olhos. “Sou totalmente independente das opiniões positivas ou negativas das
outras pessoas”. “Não sou inferior a ninguém”. “Sou corajosa, intrépida diante de
qualquer desafio”. E disse: “Observe seus olhos no espelho, veja essas atitudes
refletidas de volta para você. Procure o brilho dos seus olhos para se lembrar da
chama da sua alma”. Após essa sensibilização foi contada a História Pele de Foca.
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Imagem 97 - Fortalecendo
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A atividade plástica proposta em sequência a sensibilização foi customização
de camiseta. Procurando trazer para elas a possibilidade de vestir a sua “pele” que
foi esquecida e por isso ela ela “grita” para ser reintegrada.
Imagem 98 – A alma do corpo 1
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Imagem 99 – A Alma do corpo 2
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Imagem 100 – A Alma do Corpo 3
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Imagem 101 - A alma do corpo 4
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A história “Pele de Foca” encerrou um ciclo de atividades de fortalecimento,
de reconhecimento do poder do feminino em nossas vidas, propiciando um maior
enraizamento dessas mulheres, onde elas puderam tomar maior consciência das
reais necessidades do corpo através da alma. Quando a alma se desconecta do
corpo, perdemos o verdadeiro sentido da vida. Para maior entendimento dessa
afirmativa, recorro a Estés (199 2):
A psique e alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e estações
de atividade e de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de se
manter distante, de procura e de descanso, de criar e de incubar, de
participar do mundo e de voltar ao canto da alma. (p.322).

Reconhecer as necessidades da alma possibilita ao indivíduo viver de forma
mais plena, ter corpo mais saudável e produtivo.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A partir de agora, após observação e análise do grupo, procurarei fazer um
paralelo entre as questões de adoecimento autoimune associado à pele e como o
processo arteterapêutico vivenciado por elas trouxe um caminhar de transformação
nas formas de reconhecerem-se como agentes de suas próprias necessidades de
corpo e de alma.
As imagens plasmadas durante o percurso foram excelentes recursos para
que sentimentos reprimidos que encobriam o brilho da alma pudessem ser
expressos, reconhecidos, elaborados e conscientizados. Propiciaram também,
contato com suas necessidades e talentos escondidos. Aquilo que inicialmente
marcou o grupo, a falta de esperança, o desânimo, a baixa estima, o abandono de si
mesmas foram paulatinamente substituídos por atitudes de maior enfrentamento a
suas questões de adoecimento.
Através de suas expressões criativas e da amplificação do material simbólico
inúmeros talentos e possibilidades escondidos foram revelados e resgatados e foi
esse abandono de si mesmas que levaram o aflorar da doença.
Ao final do processo, agora sabedoras de que precisam cuidar do seu jardim
de possibilidades, do seu “Jardim Secreto”, conscientes de que para que as flores
cresçam lindas e viçosas é preciso cuidado constante, molhando, afofando a terra,
tirando as ervas daninhas que crescem a sua volta e impedem a circulação da
energia vital bloqueando seu crescimento saudável. Que a luz como força motriz do
desenvolvimento

saudável,

contribui

para

que

as

cores

se

expandam,

embelezamento corpo e alma.
A partir do fortalecimento do feminino como forma de auto nutrição puderam
elucidar sentimentos de conflito, abandono, desconexão com as emoções que
fizeram desviar do caminho sagrado.
Concluindo, as doenças que afloraram na pele podem ser comparadas à joia
na ferida, elas alertam para a necessidade de nos mantermos vigilantes quanto
nossas ações como indivíduos aprendendo a lidar com as emoções e sentimentos,
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sabendo que, eles em desequilíbrio são as causas de adoecimento, dor e sofrimento
e talvez esse tenha sido o maior aprendizado, necessário é vestir nossa pele de
foca, a pele da nossa Alma.
Finalizado o processo procurei deixar aqui registrado um novo olhar sobre
essas doenças e como a arteterapia contribuiu para expansão, crescimento e
embelezamento de corpo e de alma dessas mulheres.
A partir desse estudo recomendo a ampliação e o aprofundamento do estudo
com outros grupos, principalmente de crianças, já que quanto menor a faixa etária,
menos comprometimento emocional, maior facilidade de acessar núcleos saudáveis,
sendo assim, supõe-se ser mais fácil à remissão da doença.
Quando chega o chamado para uma estada prolongada, uma parte dela
sempre ouve, sempre esteve lá esperando ouvir. Quando vem o chamado
de volta ao lar, ela o seguirá, pois, em segredo, ou em nem tanto segredo,
ela vem se preparando para segui-lo” (Estés).
Imagem 102 – Felicidade à flor da pele
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