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RESUMO

Este estudo monográfico aborda contribuição da Artererapia, na vivência de ciclos
da vida, em especial no período que precede uma Aposentadoria. Apresenta relato
do trabalho de estágio em grupo de mulheres, que procurou cuidar da importância
de se estabelecer o confronto com questões tais como: autoconhecimento, bloqueio
de criatividade, mudanças e transformações, e como trabalhar sobre estes temas,
pode contribuir para a tomada de posse das próprias escolhas, decisões, ou seja, da
própria vida.

Palavras-chave: arteterapia – ciclos – aposentadoria – imagem - símbolos.

ABSTRACT

This present study analyzes the contribution of Art Therapy throughout many
lifecycles, particularly the period that precedes retirement. It presents the report of
the trainee women workgroup developed on the importance to face issues such as
self-knowledge, creative block, changes, transformation, and how working on those
subjects might help at the process of awareness to one’s own choices and decisions
that, which in turn, define each one’s directions.
Keywords: Art Therapy – cycles – retirement – image – symbol.
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1 – Jogo do Destino

Acervo pessoal da autora

Trabalhar com as mãos, pintar, tecer, construir, entre outros, sempre foi algo
de que gostei, mas nunca pensei nessa habilidade ou característica como algo que
poderia se transformar em uma profissão ou algo parecido; por isso minha primeira
escolha profissional foi pelo Serviço Social. Como assistente social, trabalhei sete
anos em um hospital público. Foi após esse período que descobri o Yoga, como
uma prática que me trouxe maior equilíbrio para a saúde e para a mente. Achei que
seria uma boa ideia manter esta prática pela vida afora e resolvi me tornar instrutora
de Yoga.
Nesse contexto, sem nunca perder totalmente o contato com algum tipo de
atividade manual, foi que um dia, conversando com uma amiga sobre esse hobby,
ela me perguntou o que eu sentia quando pintava. A pergunta me surpreendeu e
tentei responder-lhe. A partir da minha resposta, que não saberia reproduzir, minha
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amiga me disse: “Você parece meditar quando pinta, procura observar isso, fica
atenta”. Acho que esse foi o primeiro toque que me colocou no caminho em direção
à Arteterapia: produzir imagens, não era somente um hobby, mas também uma
forma de comunicação.
Algum tempo depois, conversando com a mesma amiga, relatei uma
“imaginação ativa” que vivenciei, coisa comum nos momentos de relaxamento e
meditação no Yoga. Então ela me perguntou se eu já havia lido algo sobre Jung, ao
que eu respondi não. Ela me sugeriu a leitura de suas obras, pois a cena que eu
descrevi estava repleta de símbolos e seria interessante uma compreensão deles.
Eu não segui a orientação e não li nada de Jung, mas este foi o segundo toque.
Passaram-se alguns anos e a mesma amiga, ao ser presenteada com a
pintura de um caminho que fiz, começou a analisar a pintura e disse que achou
interessante porque acreditou que eu realmente havia feito o trabalho, para ela, pois
era o caminho de alguém que é ‘terra’, como ela, e não um caminho de alguém que
é ‘ar’, como eu. Foi então que ela disse: “Você deveria fazer Arteterapia”. Ao ouvir
esta frase parece que algo estalou lá dentro dizendo: “É isso!”
Quando finalmente cheguei à Arteterapia, comecei a dar nomes e significado
à profusão de imagens mentais que me acompanham há anos. É sobre a produção
dessas imagens, sobre o processo de auto conhecimento, que elas podem
representar representam e sobre como elas podem nos auxiliar na vivencia de ciclos
pelos quais passamos durante a vida, que pretendo falar neste trabalho.
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INTRODUÇÃO

Imagem 2 – Mandala Estrela

http://www.pinterest.com

Embora seja a vida um continuum, durante ela passa-se por diferenciados
ciclos, que se perpassam, se contrapõem e se complementam o que leva à vivência
de algumas transições.
A natureza da vida é movimento, e o que é possível perceber é que esse
movimento se dá em ciclos, um movimento circular que leva a repetidas mortes e
renascimentos. É importante, pois, reconhecer e trabalhar com a idéia de que é
preciso que se busque uma compreensão mais ampliada do significado de cada
ciclo percorrido, a fim de que ele se conclua de forma satisfatória, permitindo que
seja possível a cada um, seguir mais livremente para os novos ciclos que se
apresentarem. A mudança é inevitável e seguir o seu fluxo, vivenciando cada ciclo
no seu tempo, é, com certeza, viver sabiamente.
Com a intenção de trabalhar sobre a perspectiva dos ciclos, o presente estudo
girou em torno da seguinte questão:
Pode a Arteterapia ajudar na vivência, compreensão e conclusão satisfatória de
um ciclo profissional e no ingresso na Aposentadoria?
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O objetivo foi verificar como a Arteterapia pode dar suporte à vivência desse
ciclo determinado, pelo qual passava um grupo de mulheres, servidoras pública
acompanhadas em estágio arteterapêutico, e que após uma longa vida profissional,
preparavam-se para a aposentadoria.
No decorrer do estágio, durante a troca de experiências e vivências, muitas
questões pessoais vieram à tona. A forma como cada uma lidava com estas
questões e suas expectativas, foi compartilhada. Esse processo, permeado pelas
atividades arteterapêuticas realizadas, levou o grupo a refletir sobre ciclos pelos
quais todos passam em suas vidas e sobre como se lida com eles, especialmente
quando se aproximam de um término.
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um
documento que mostrasse a importância da realização de um trabalho de
“Preparação Para a Aposentadoria” através da prática arteterapêutica. Como
complemento, são apresentadas algumas experiências desenvolvidas no grupo
Arteterapêutico.
A monografia foi organizada da seguinte forma: o capítulo I trata da "Arteterapia
na Abordagem Junguiana", com algumas definições e conceitos. O capítulo II
discorre sobre a "Linguagem do Inconsciente"; nele buscou-se aprofundar os
conceitos de criatividade, imagem e símbolo. O capítulo III, com o título "CircumAmbulando – A Vida em Círculos", fala do movimento circular que permeia a vida,
sendo também aqui incluídos os temas "tempo" e "aposentadoria". Finalmente o
capítulo IV, "A Arteterapia e o Grupo", inicia-se com breve histórico e análise de
aspectos relacionados ao feminino e considerações sobre a aposentadoria feminina,
seguindo-se relato resumido da experiência de estágio com o grupo de mulheres. Ao
final, foram estabelecidas as conclusões e as recomendações para futuras
pesquisas sobre o mesmo tema.
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CAPÍTULO I
ARTETERAPIA NA ABORDAGEM JUNGUIANA

Imagem 3 - Mapa

Acervo pessoal da autora

O estudo da Arteterapia é um convite ao ingresso em um universo onde o
centro é o indivíduo, e onde o indivíduo por sua vez, busca o próprio centro. A arte,
neste contexto, é o instrumento que ajuda a desvelar caminhos possíveis nessa
busca.
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1.1 - ARTE
Imagem 4 - Luzes

http://www.pinterest.com

Através da arte é possível alcançar transformações pessoais, em níveis
estruturais, que podem se tornar facilitadoras das relações que permeiam o viver,
principalmente o auto relacionamento, o perceber-se, conhecer-se, enfim, o auto
diálogo. O fazer artístico é um instrumento que torna possível o resgate de valores, a
reconstrução da individualidade, além do desenvolvimento e fortalecimento de um
aprendizado.
A arte é um processo através do qual se expressa a criatividade. Como afirma
Christo (2009), são vários os caminhos dos quais o ser humano pode se valer para
exercitar sua criatividade. Os trabalhos de arte com mãos, corpo, voz, são atividades
que equilibram o ser humano, pois promovem uma mobilização de energia que traz
à tona a carga de emoção ligada ao que esteja sendo relevante para a pessoa,
naquele momento. Em essência, a arte é uma via que permite que se aprenda a
ouvir a voz interior e a lhe dar materialidade.
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O processo criativo é um caminho espiritual. E essa aventura fala de nós,
de nosso ser mais profundo, do criador que existe em cada um de nós, da
originalidade, que não significa o que todos nós sabemos, mas que é plena
e originalmente nós (NACHMANOVITCH, 1993, p. 24).

É importante então que o homem tenha um tempo e um espaço para entrar
em contato com essa voz interna, com sua essência.
Na intenção de empreender esta viagem ao encontro desse território interno,
a Arteterapia é um caminho de grande valia.
1.2 - ARTETERAPIA
Imagem 5 – Mão em Cor

Acervo pessoal da autora

A Arteterapia é “[...] um processo terapêutico, que ocorre através da utilização
de modalidades expressivas diversas.” (PHILIPPINI, 2008, p. 13). Nela, variadas
modalidades plásticas atuam como facilitadoras do processo de expressão do
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território do si mesmo que se materializa na criação imagética, na construção de
símbolos pessoais e na reprodução de símbolos universais.
O pensamento norteador da Arteterapia é o de que através da criação
artística, da reflexão sobre este processo e seu resultado, que é a produção plástica,
o indivíduo aprofunda o conhecimento de si e dos outros, o que lhe permite melhorar
vários aspectos relativos à questões, ou dificuldades pessoais, incluindo o
desenvolvimento de recursos para o lidar diário com as questões que permeiam o
viver. Isso tudo associado ao prazer que traz o trabalho artístico.
A Arteterapia é, pois, um processo terapêutico que, valendo-se da expressão
plástica, por intermédio de técnicas variadas, procura estabelecer, desenvolver e
aprofundar aspectos que contribuem para a expansão da saúde, principalmente ao
possibilitar a descoberta de eventos psíquicos que não eram percebidos, ajudando,
assim, na estruturação da personalidade, ativando possibilidades, ampliando
comunicação e interação, minimizando, dessa forma, a comum dificuldade de
expressão verbal de sensações e sentimentos, através do fazer artístico.
O caminho terapêutico, em Arteterapia, pode ser descrito, então, da seguinte
forma: a mente constrói uma imagem, o indivíduo parte para a ação, materializandoa plasticamente, desenvolvendo em seguida um diálogo com sua produção,
caracterizando o estabelecimento de uma forma de auto comunicação que pretende
a tomada de consciência de si mesmo, da própria existência no mundo, com vistas
ao estabelecimento de um comportamento mais comunicativo. “Fazer terapia pode
ser descrito como (re)percorrer sua vida de forma mais detalhada e crítica para
localizar e restaurar a função mal colocada” (MEDEIROS e BRANCO, 2008, p. 24).
Independente da forma ou direção do uso da arte, há muito ela tem sido
considerada como um documentário psíquico da humanidade e representação da
singularidade dos indivíduos, além de recurso terapêutico que por si só possui
propriedades curativas.
A formalização da arte, como instrumento terapêutico, através da Arteterapia,
teve início no Pós-Guerra na Inglaterra, onde e quando vários profissionais das
áreas das Ciências Sociais, Psicologia, Artes e Pedagogia, reuniram-se com a
proposta

de

desenvolverem

um

trabalho

que

pudesse

ajudar

indivíduos

traumatizados pela guerra. Para tal, estes profissionais se valeram de diversas
linguagens artísticas, enquanto instrumentos de expressão, que tiveram variada
base teórica, sendo uma delas a Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung.
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1.3 - PSICOLOGIA ANALÍTICA
Imagem 6 - Mundos

http://www.pinterest.com

Jung nasceu em 1875, na Suíça, formou-se médico e especializou-se em
psiquiatria. Em virtude de seu interesse pelos distúrbios mentais, desenvolveu
profundos estudos sobre a mente humana, o que o levou à construção da Psicologia
Analítica, um conjunto de conhecimentos que pretende a investigação e explicação
da estrutura e do funcionamento da psique.
A produção científica de Jung está intimamente associada aos conhecimentos
formulados a partir de sua própria vida e do estudo de casos clínicos.
Segundo Silveira (2011), Jung, buscando o aprofundamento de suas
experimentações e método em psicologia, deparou-se com imagens, cenas,
fantasias e emoções. Ele procurou, então, utilizar-se de recursos variados que
pudessem ajudá-lo na compreensão da psique, tais como a filosofia, a alquimia, a
religião, a mitologia, os sonhos, a literatura e as artes de um modo geral.
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A psique humana é, ao mesmo tempo, consciente e inconsciente e busca o
equilíbrio destas partes. Jung vê a psique em permanente dinamismo onde
correntes de energia se cruzam continuamente. Ele considera que os fenômenos
psíquicos são considerados como tendo uma natureza energética (SILVEIRA, 2011).
1.3.1 Consciente
Imagem 7 - Sol

http://media-cache-ec3.pinterest.com/upload/37225134390139641_b8iFzDAa_f.jpg

No consciente ocorrem as interações entre conteúdos psíquicos e o ego, o
centro do consciente. É na relação com o ego que um conteúdo psíquico se torna
consciente; caso esta interação não aconteça, ele permanecerá imerso no
inconsciente. Para Jung, o inconsciente é a instância geradora da consciência: o
inconsciente produz uma imagem à qual a consciência busca responder. Os
processos do inconsciente procuram trazer à consciência conteúdos que, uma vez
apreendidos, expandem os limites da própria consciência (SILVEIRA, 2011).
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1.3.2 Inconsciente
Imagem 8 - Lua

http://www.pinterest.com

Na psicologia Junguiana o inconsciente é entendido como tendo duas
camadas: o pessoal e o coletivo.
Santos (2008), baseando-se nos estudos de Jung, diz que o inconsciente
pessoal abrange as camadas mais superficiais do inconsciente, aqui incluídas:
lembranças, percepções, e impressões sensoriais que não possuem energia
psíquica suficiente, que lhes permita chegar ao consciente. São ideias, recordações
carregadas de componente afetivo, material proveniente de vivências pessoais que,
por serem incompatíveis com atitudes conscientes, acabam sendo ocultadas do
indivíduo, no inconsciente pessoal. Entretanto, embora estes aspectos ocultos não
entrem em contato com o ego, chegando à luz da consciência, eles têm atuação e
influência sobre os processos conscientes.

21

A mesma autora diz ainda que o inconsciente coletivo, por sua vez,
corresponde às camadas mais profundas do inconsciente. Ele também inclui
componentes que ainda não chegaram à consciência, mas, diferentemente do
inconsciente pessoal, o seu conteúdo não se restringe ou se vincula a uma história
pessoal. O seu conteúdo é impessoal e comum a todos os homens, transcendendo
diferenças culturais e atitudes conscientes. Nele estão memórias emocionais,
comuns a toda espécie humana, fato que explica, por exemplo, a analogia de temas
na mitologia e em lendas de diferentes culturas.
Dentro do inconsciente Jung descobriu um centro ordenador, denominado self
(si mesmo), de onde “ [...] emana inesgotável fonte de energia.” (SILVEIRA, 2011, p.
65), é o lugar de onde se parte e aonde se quer chegar. O self é orientador da
psique. Ele é fonte e dá direção ao impulso para a individuação.
1.3.3 Processo de Individuação
Imagem 9 – A Chave

http://www.pinterest.com
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Silveira (2011) afirma que, para Jung, o indivíduo tem a tendência natural de
buscar realizar o que existe nele em potencial; busca crescer e completar-se, no
caminho que leva a esta realização. Jung chamou esta tendência de “processo de
individuação”, acrescentando que ele é impulsionado por forças instintivas, oriundas
do inconsciente, das quais o indivíduo é capaz de tomar consciência, podendo,
assim, influenciar todo o processo.
A individuação é então definida como uma “ [...] tendência instintiva a realizar
plenamente potencialidades inatas.” (SILVEIRA, 2011, p. 77). Este processo não é
linear, normalmente significa um percurso, um caminho longo e difícil na direção do
próprio centro, do si mesmo.
No processo de individuação a busca é pelo completar-se, pela unidade e
pela plenitude do ser, é um processo de crescimento psíquico que se opera através
da dinâmica e do diálogo entre o consciente e o inconsciente pessoal e coletivo.
Segundo Santos (2008), Jung considera que as imagens do inconsciente são
bastante semelhantes entre os indivíduos. Através do processo de individuação,
cada ser busca despojar-se de máscaras e do poder que sobre si exerce o
inconsciente coletivo, para poder, então, expressar-se de forma única. Neste
processo, o indivíduo segue no caminho de estabelecer uma combinação única,
pessoal, de funções e faculdades que são universais, para, assim, adquirindo a
consciência de si mesmo, poder estar “ [...] no coletivo social, pensando, sentindo,
percebendo e intuindo de maneira própria” (SANTOS, 2008, p. 119).
É importante esclarecer que individuação não é sinônimo de perfeição, a
busca não é pela perfeição, é pelo completar-se, e isso implica em aceitar o convívio
com tendências que são opostas, mas que fazem parte da natureza humana, pois
dentro de todos nós convivem o médico e o monstro. Individuar-se significa conciliar
os opostos.
O processo é árduo, trabalhoso, mas se não empreendido, significará o viver
em desacordo consigo, com sua essência, pois implica na ignorância quanto aquela
que é a própria e verdadeira natureza.
Silveira (2011) coloca que, em suas experiências e estudos relativos ao
processo de individuação, Jung percebeu que ele se dá em várias fases e que essa
trajetória pode ser representada, ou registrada, através de sonhos, conto de fadas,
mitos, imagens e símbolos, ou seja, através de produções do inconsciente.
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1.3.4 Imagens
Imagem 10 – Novo Mundo

Acervo pessoal da autora

Particularmente, no campo da Arteterapia, imagens e símbolos ocupam lugar
de destaque, enquanto elementos que podem espelhar, retratar, o processo de
individuação.
Na conceituação junguiana, o eu é percebido como sendo um repositório de
imagens, agrupadas por significados, que formam um complexo de ideias e
sentimentos que traduzem a unidade e identidade do ser. As percepções chegam
até o eu, e o fazem através de imagens. A linguagem, por sua vez, é considerada
como resultado da transformação da imagem, em palavras.
A imagem é vista como sendo um misto da visão que se tem do mundo e da
visão do mundo interior de cada indivíduo, sendo expressão concentrada da
situação psíquica do mesmo. Seja ela consciente ou inconsciente, tem o mérito de
poder ajudar a ordenar e a dar sentido a percepção sensorial e interior de si mesmo.
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1.3.5 Símbolos
Imagem 11 - Símbolos

http://www.pinterest.com

O símbolo, por sua vez, é considerado como a melhor representação possível
de um conteúdo psíquico, que é relativamente desconhecido. A psique produz
símbolos quando acontece do intelecto não saber lidar com uma situação. O símbolo
aparece com a função de fazer a mediação entre o consciente e o inconsciente, ele
pretende ajudar na melhor compreensão e adaptação dos conteúdos inconscientes,
a fim de que estes não sejam reprimidos ou negados, criando ou aumentando uma
tensão interna. Jung vê na atividade de formação de símbolos “ [...] uma ação
mediadora, uma tentativa de encontro entre opostos movida pela tendência
inconsciente à totalização.” (SILVEIRA, 2011, p. 72).
O símbolo na psicologia junguiana, traduz-se por ser uma linguagem rica e
universal, que exprime através de imagens, fatos que chegam a transcender
questões puramente individuais.
Na busca do auto-conhecimento e do auto equilíbrio é vital para o homem
integrar à sua vida os conteúdos simbólicos, sendo fundamental que estes
ultrapassem a barreira entre o inconsciente e o consciente, ganhando significações
com a tomada de consciência.
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É importante acrescentar que o símbolo não tem apenas um significado, mas
muitos, cada vez que se entra em contato com o símbolo, ele fala de algo que se
está precisando saber, retratando a verdade ou realidade interior de cada um.
Quando um símbolo chega ao consciente, ele provoca mudanças, transformações,
pois no dizer de Philippini, através do símbolo é possível: “[...] 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.” (PHILIPPINI, 2008, p. 19).
O símbolo pode retratar, então, elementos do cotidiano que são dotados de
significados, dentro do contexto da história da vida pessoal, e a busca não é a de
que seu significado seja traduzido, mas sim ampliado e ressignificado. Isso é um
resumo do que se pretende no processo arteterapêutico.
1.4 - PROCESSO ARTETERAPÊUTICO
Imagem 12 – A Escada

http://www.pinterest.com

O caminho da individuação pode, então, ser registrado a partir de símbolos
variados, oriundos do inconsciente, os quais o indivíduo pode materializar por
intermédio de múltiplas possibilidades expressivas. Os símbolos poderão surgir, por
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exemplo, a partir de imagens mentais, da meditação ou de visualizações: “[...] no
processo arteterapêutico, a compreensão dos múltiplos significados contidos no
símbolo advém do trabalho criativo e expressivo que deve sempre que possível,
preceder a abordagem verbal do mesmo.” (PHILIPPINI, 2009, p. 16).
A produção de imagens resulta de processos primários da psique, o que cria
a possibilidade de que estes processos e o seu resultado, as imagens, não passem
pelo crivo e controle da consciência, podendo ser expressos mais livremente. No
momento em que as informações decorrentes desse processo são transportadas ou
materializadas, através de determinadas linguagens plásticas e expressivas, verificase o que é chamado de ‘amplificação simbólica’, através da qual se busca a
compreensão do significado do símbolo.
Dentro do processo arteterapêutico são oferecidas, ao indivíduo, variadas
modalidades

expressivas,

que

permitam

a

materialização

dos

conteúdos

inconscientes, auxiliando no sentido de que os mesmos sejam percebidos e
compreendidos pela consciência. A conclusão do ciclo deste processo pode ser
percebida ou reconhecida quando ocorrem “insights” ou uma sensação de plenitude,
bem estar e inteireza, que sucedem a apreensão do conteúdo do símbolo.
Na prática, o “setting” arteterapêutico funcionará como um espaço de criação
que possibilite que sejam feitas associações, analogias e descobertas a partir do
próprio processo de criação e da obra produzida. Para tal, é importante que no
espaço arteterapêutico seja oferecido ao indivíduo, grande variedade de materiais
expressivos que venham a atender às suas necessidades expressivas e ao mesmo
tempo sejam ferramentas que estimulem sua criatividade e a remoção de bloqueios
nesta área, possibilitando, assim, a desejada chegada ao consciente de conteúdos
guardados na sombra do inconsciente, a fim de que se opere a estruturação e a
transformação de estados emocionais.
Assim, aprofundar o conhecimento acerca da criatividade, facilitar a sua
expressão, juntamente com ampliação da percepção dessa forma, através da qual, o
inconsciente se manifesta, é requisito fundamental à realização do trabalho
arteterapêutico.
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CAPÍTULO II
A LINGUAGEM DO INCONSCIENTE

Imagem 13 - Lanterm

http://media-cache-ec2.pinterest.com/upload/4503668347740095_Oz9cse5A_c.jpg

Por inúmeras vezes, em nosso dia a dia, o inconsciente trabalha em conjunto
com a mente consciente e muitas vezes assume o controle de nossos atos,
enquanto a mente consciente está concentrada em outra coisa (JOHNSON, 1989).
“Outras vezes, o inconsciente elabora fantasias tão cheias de símbolos e imagens
vivas que acaba por envolver totalmente a mente consciente, mantendo nossa
atenção por um bom lapso do tempo.” (JOHNSON, 1989, p. 10).
Para se poder, em prol do equilíbrio pessoal, dar vazão ao que o inconsciente
tem a dizer, é preciso que se abra a porta da criatividade, permitindo que o
inconsciente se expresse através de sua peculiar linguagem.
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2.1 - CRIATIVIDADE
Imagem 14 - Lanterns

http://media-cache-lt0.pinterest.com/upload/163677767677427861_9y0cOth0_c.jpg

Segundo Nachmanovitch (1993), o ato de criar é uma atividade tão normal
para o ser humano quanto o é a respiração. Para o autor, o que quer que se tenha a
expressar, já existe no indivíduo, por isso trabalhar a criatividade significa trabalhar
para desfazer os obstáculos que dificultam ou impedem o fluxo natural da criação.
Existe dentro de cada um uma corrente, uma fonte que flui incessantemente. Podese escolher mergulhar ou não nesse canal de criação. Cada um pode se descobrir
aberto ou fechado para ele, mas ele está sempre lá (NACHMANOVITCH, 1993).
Philippini (2008) considera que:
O caminho criativo em arteterapia tem o propósito de concretizar, dar forma
e, materialidade ao que é intangível, difuso, desconhecido ou reprimido.
Sonhos, conflitos, desejos, afetos, energia psíquica que é bloqueada e
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precisa liberar-se e fluir, ganhar concretude e poder plasmar e configurar
símbolos, que assim, cumpre, sua função de comunicar, estruturar,
transformar e transcender. (PHILIPPINI, 2008, p. 65).

Ainda segundo Philippini (2008), é comum o surgimento de barreiras e
resistências neste processo de dar materialidade a conteúdos internos. Vários
podem ser os motivos. Por exemplo, uma determinada experiência ou algum medo
vivenciado, podem levar a uma ruptura do fluxo criador, provocando um
distanciamento do fazer espontâneo e da percepção da própria capacidade de
construir. Este quadro acaba sendo agravado pela forma de vida atual, onde tudo
acontece muito rápido e onde se tem acesso a quase tudo já pronto. A
conseqüência natural é o adormecimento progressivo das possibilidades criativas do
indivíduo, a sua visão se estreita. Outra forma de bloqueio da criatividade é rotulá-la
como incomum, extraordinária e restrita à arte e à ciência (NACHMANOVITCH,
1993).
Desfazer bloqueio criativo é um trabalho delicado, especialmente porque as
pessoas são diferentes e o mesmo acontece com o processo criativo de cada um:
“[...] personalidades diferentes têm estilos criativos diferentes.” (ibidem, p. 92). A
Arteterapia, através de variadas técnicas de construções, propõe que se “ponha a
mão na massa”, para facilitar o resgate de possibilidades de criação que auxiliem no
despertar e na ampliação da sensorialidade, da percepção, enfim, de habilidades
adormecidas, pois, “sem criações concretas não há criatividade” (ibidem, p. 69).
É importante, para um viver mais pleno, que cada indivíduo descubra um
canal por onde a sua criatividade possa fluir do coração para a realidade,
encontrando uma maneira de registrar o que fluiu, sem julgamentos, apenas
expressão (NACHMANOVITCH, 1993). A Arteterapia pretende, pois, através de suas
estratégias, propiciar um espaço onde experimentações expressivas e plásticas
permitam o livre exercício de potencialidades criativas, onde se possa descobrir que
a cada criação, a “ [...] cada transformação externa com os materiais expressivos,
analogamente são geradas transformações internas.” (PHILIPPINI, 2008, p.69), que
auxiliam na saída de “ [...] estados ordinários de consciência e facilitam o mergulho
em níveis psíquicos mais profundos.” (ibidem, p. 71). Assim, verifica-se que os
espaços de criação ajudam na expansão da consciência individual e coletiva e a
importância do ato de criar pode ser percebida em função dele trazer em si, um
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potencial curativo, a medida que realimenta e fortalece os indivíduos para os
combates e confrontos que acontecem no dia-a-dia.
Além de trazer saúde, o desbloqueio e a livre expressão da criatividade são
um caminho que permite e facilita a produção de imagens, enquanto linguagem do
inconsciente.
2.2 - A PRODUÇÃO IMAGÉTICA
Imagem 15 – Boat of Dreams

http://media-cache-ec2.pinterest.com/upload/175640454187441297_Qvuw5LTd_b.jpg

O inconsciente é fonte secreta de muitos pensamentos, emoções e
comportamentos, em proporções bem maiores do que o ser humano normalmente
consegue vislumbrar. Mergulhar no auto-conhecimento significa aprender a chegar
ao inconsciente e ser receptivo às suas mensagens (JOHNSON, 1989), fazendo
com que seus conteúdos sejam mais familiares, tornando-se possível lidar com eles.
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A produção imagética é conseqüência 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 seus múltiplos significados, à
consciência (PHILIPPINI, 2009, p. 16).

A forma do inconsciente expressar seu conteúdo, a forma dele conversar com
a

mente

consciente,

é

através

da

imagem.

“A

vida

psíquica

se

dá

predominantemente por imagens” (ORMEZZANO, 2009, p. 10), que podem chegar
até o consciente, seja através de sonhos ou da imaginação. Na maioria das vezes,
as imagens fruto da imaginação representam verdades do nosso mundo interior,
elas nos dão uma visão mais verdadeira de nós mesmos (LARSEN, 1991).
Seja qual for a situação inicial que deu origem a uma imagem desenhada ou
pintada, ela sempre será o resultado de uma manifestação do inconsciente
e da realização até certo ponto consciente dessa manifestação. Representa
a união dessas duas dimensões psíquicas [...]. A imagem emergente une e
centraliza os fatos que estão constelados em um determinado momento do
processo. Ela é como uma fotografia do momento de um indivíduo [...].
(ORMEZZANO, 2009, p. 9).

Larsen (1991) coloca ter observado que o fato de se concentrar em uma
imagem interior leva a pessoa que o faz ao seu próprio mundo interior. Essas
imagens têm a capacidade de atrair a consciência para esse mergulho e, à medida
que isso acontece, as imagens se tornam cada vez mais profundas, ricas de
significado o que acaba ocasionando “[...] uma evidente modificação na
consciência.” (LARSEN, 1991, p. 110).
As imagens podem contribuir para o enriquecimento da significação que se dá
ao mundo ou para a construção da própria identidade. Elas auxiliam o ser humano
na construção do sentido da própria vida (ORMEZZANO, 2009).
Assim é que, segundo a mesma autora, uma imagem é capaz de refazer
quem a cria. Oportunizar a vivência desta experiência é o que propõe a Arteterapia.
Ao buscar fornecer suportes adequados que permitam a materialização da imagem
mental, através de criações diversas, o que se pretende é favorecer a estruturação e
a expansão da personalidade. A imagem é o principal objeto sobre o qual se
trabalha, na Arteterapia.
Alcançada a materialidade da imagem no processo arteterapêutico, parte-se
para a busca da compreensão de seu significado, o que ela simboliza.
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2.3 - A CONSTITUIÇÃO DO SÍMBOLO
Imagem 16 – Busca

http://media-cache-c3.pinterest.com/upload/450078556479934765_uGOGd7Ci_c.jpg

Segundo CHEVALIER e GHERBRANT (1982), uma imagem se transforma
em símbolo a medida que seu valor se dilata de tal modo que consegue reunir no
homem “suas profundezas imanentes e uma transcendência infinita” (CHEVALIER e
GHERBRANT, 1982, p. xxviii). A realidade que o símbolo representa está além dos
traços de sua imagem, ele retrata algo profundamente sentido, como uma energia
física e psíquica capaz de criar e alimentar. O que se percebe é que:
Existe um vasto universo de símbolos que identificam ações ou
organizações, estados de espírito, direções – símbolos que vão desde os
mais pródigos em detalhes representacionais até os completamente
abstratos, e tão desvinculados da informação identificável que é preciso
apreendê-los da maneira como se aprende uma língua. (DONDIS, 1997, p.
11)
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No dia-a-dia, quer se perceba ou não, todos se valem de símbolos em sua
comunicação, pois eles ajudam, por exemplo, a dar forma a desejos, a modelar
comportamentos e a esclarecer estruturas do imaginário pessoal e coletivo.
Conquanto seja capaz de dar representação a tanto, o símbolo foge de toda e
qualquer definição e é de sua natureza ultrapassar limites e unir extremos em uma
mesma visão (CHEVALIER e GHERBRANT, 1982, p. xiii). As palavras são
fundamentais para sugerir o sentido de um símbolo, mas elas não dão conta de todo
o seu valor, pois à verdade do símbolo, aplica-se a máxima: “Assim é se lhe parece”
(ibidem, p. xiii)..
O símbolo traz em si a capacidade de sintetizar expressões do inconsciente e
do consciente e esse é um vasto campo, o que torna a “interpretação do símbolo”
um árduo trabalho, onde as vezes, além de se seguir e se basear em estudos já
existentes, é também preciso que se siga a própria intuição, até porque o símbolo
pode ser universal e atemporal, mas o seu sentido é influenciado pela situação que
vive em um dado momento, não só o indivíduo, como também a sociedade (ibidem,
p. xv).
O símbolo remete à profundidade, ele:
[...] anuncia um outro plano de consciência, que não o da evidência racional;
é a chave de um mistério, o único meio de se dizer aquilo que não pode ser
apreendido de outra forma; ele jamais é explicado de modo definitivo e deve
sempre ser decifrado de novo. (CHEVALIER e GHERBRANT, 1982, p. xvi).

Desse modo, o símbolo não se propõe apenas a “ [...] provocar ressonâncias,
mas também uma profunda transformação naquele que com ele se relaciona, pois,
seja conscientemente ou não, respondemos com alguma conformidade a seu
significado.” (DONDIS, 1997, p. 17).
Nos estudos relacionados ao símbolo, verifica-se que todo objeto pode ter um
valor simbólico, e objeto pode ser um ser, uma coisa real, uma tendência, uma
imagem, um sonho, entre outros, e para inúmeros psicanalistas, tudo que é
simbolizado, está na esfera do inconsciente. Para Jung, “o símbolo não é
seguramente nem uma alegoria, nem um mero signo, mas sim uma imagem
apropriada para designar, da melhor maneira possível, a natureza obscuramente
pressentida do Espírito [...], o espírito engloba o consciente e o inconsciente.”
(CHEVALIER e GHERBRANT, 1982, p. xxii).

34

Entretanto o símbolo apenas sugere; nele, cada um percebe aquilo que a
própria visão permite perceber. Segundo Chevalier e Gherbrant (1982), a sua
compreensão não é idêntica para todos e a decodificação do que ele tem a dizer
adiciona à imagem visível um significado até então invisível.
Para os mesmos autores, o símbolo que brota do inconsciente é capaz de
preencher variadas funções na vida pessoal e social do indivíduo. Em sua função
exploratória, o “símbolo investiga e tende a exprimir o sentido da aventura espiritual
dos homens, lançados através do espaço-tempo” (CHEVALIER e GHERBRANT,
1982, p. xxvi), permitindo que se capte algo que a razão não consegue exprimir. O
símbolo possui também uma função de substituto, a medida que substitui uma
pergunta, um conflito ou um desejo que esteja em suspenso no inconsciente,
auxiliando-os a chegarem de forma “camuflada” ao consciente, pois de outra forma
seriam censurados, impedindo-se que determinado conteúdo seja revelado.
Os citados autores informam, também, que outra importante função do
símbolo é a de mediador; por estender pontes ao reunir componentes separados,
como o real e o sonho, o conhecido e o desconhecido, o consciente e o
inconsciente. A função socializante do símbolo se traduz pela sua capacidade de
produzir uma comunicação profunda com o meio social. “Cada grupo, cada época
tem seus símbolos; vibrar com esses símbolos é participar desse grupo e dessa
época [...]. Uma civilização morre quando já não possui símbolos.” (CHEVALIER e
GHERBRANT, 1982, p. xxix). Jung atribui ainda ao símbolo, uma função
transcendente, a medida que dá suporte à passagem de uma atitude à outra,
vencendo oposições, liberando caminho para o progresso da consciência. Nessa
direção, o símbolo chega a exercer a função transformadora, quando a energia do
inconsciente é transformada de forma a poder ser integrada ao consciente.
As funções do símbolo servem de referência para que se ateste a
complexidade do mesmo, já que extravasa qualquer sistema de interpretação ou
classificação existentes, que acabam apenas por indicar níveis de interpretações
possíveis, como costumam dizer os chineses, uma imagem vale por mil palavras,
mas um símbolo vale por mil imagens (DONDIS, 1997).
É importante que se diga que existe uma coerência funcional no pensamento
simbólico, ele não é anárquico ou desordenado; a despeito de toda sua amplitude,
apenas a sua lógica não pertence à categoria do racional. A sua coerência deve ser
buscada em direções diversas e variará de acordo com os sujeitos, com o grupo e
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em função das respectivas fases de existência (CHEVALIER e GHERBRANT, 1982).
É preciso sensibilidade para percepção de possíveis diferenças de entendimento,
quando se busca a compreensão profunda do outro. O símbolo é uma ferramenta
bastante funcional, quando se pretende a compreensão interpessoal, e a
concordância sobre o seu conteúdo é um passo importante em prol da socialização.
Para ser eficaz, um símbolo não deve apenas ser visto e reconhecido, deve também
ser lembrado, e mesmo reproduzido (DONDIS, 1997). E mais, “ [...] quem penetrar
no sentido dos símbolos de uma pessoa ou de um povo conhecerá a fundo essa
pessoa ou esse povo.” (CHEVALIER e GHERBRANT, 1982, p. xxx).
Em Arteterapia, busca-se expressar a multiplicidade de informações advindas
do símbolo, através de variadas linguagens plásticas e expressivas. Este processo é
chamado de amplificação simbólica e se conclui quando, após uma infinidade de
produções e desdobramentos, chega-se a apreensão, pela consciência, dos
significados do que foi produzido (PHILIPPINI, 2009).
A comunicação proveniente do inconsciente e o processo arteterapêutico nos
falam de movimento e, no presente estudo, a idéia de movimento perpassou por
símbolos e temas. Sobre alguns deles se falará a seguir.
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CAPÍTULO III
CIRCUM-AMBULANDO – A VIDA EM CÍRCULOS

Imagem 17 - Árvore
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A expressão “em torno” está relacionada com a idéia de dar voltas. Como um
torno, que faz girar uma base. A raiz da palavra vem do latim tornus e dela se
originaram, entre outras, a palavra retorno.
Nos estudos junguianos, a profundidade sugerida pelo termo “em torno”
refere-se à circum-ambulação:
Jung em seus estudos alquímicos apresenta a circuambulatio como uma
concentração no centro ou lugar de mudança criativa. Circumambulação
significa não somente um movimento circular, mas também a marcação de
uma área (sagrada: temenos), em torno de um ponto central.
(DOMINGUES, 2010, p. 2).

Para Jung, a circum-ambulação seria uma das etapas do caminho que
conduz ao inconsciente, uma passagem, um instrumento, para alcançar-se uma
meta além. Na perspectiva de circum-ambular a imagem, por exemplo, tem-se a
pretensão de levar a consciência a pensar além de si mesma, a fim de chegar ao
centro – self (DOMINGUES, 2010).
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Existem várias direções, vários caminhos através dos quais se pode chegar a
vivenciar a totalidade da experiência de estar no centro. Mas, assumindo-se essa
busca, torna-se importante conhecer aspectos e perspectivas do círculo e do
movimento que ele propõe.
3.1 - CÍRCULO
Imagem 18 - Circles Within Circles

http://media-cache-ec5.pinterest.com/upload/184366178464982850_enNGrvu7_f.jpg

O círculo é considerado uma forma arquetípica. O termo arquetípico diz que “
[...] estamos tratando com tipos arcaicos ou – melhor dizendo – primordiais, isto é,
imagens universais que existem desde os tempos mais remotos.” (JOHNSON, 1989,
p.38).
Segundo Chevalier e Gheerbrant (2009), o círculo é um ponto estendido,
participa da perfeição do ponto. Por conseguinte, o ponto e o círculo possuem
propriedades simbólicas comuns: perfeição, homogeneidade, ausência de distinção
ou de divisão. Para Jung, o círculo é uma imagem arquetípica que simboliza,
representa a totalidade da psique (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2009). No que
tange a sua forma que envolve, o círculo é considerado símbolo de proteção, uma
proteção que se assegura ao que se encontra dentro de seus limites.
Assim sendo, é conferido ao trabalho realizado com círculos de pessoas a
propriedade de intensificar a cooperação por aproximá-las, ao proporcionar uma
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relação menos hierárquica. O círculo expressa equidade e sabedoria. Ele é pessoal
e igualitário.
A vivência de trabalhar, relacionar-se, compartilhar, trocar experiências em
círculos de pessoas pode ter um grande efeito positivo sobre as formas de interação,
pois o círculo inspira uma comunicação honesta e duradoura, o que acaba por
repercutir em toda as relações pessoais. O efeito do círculo de pessoas sobre os
que dele participam e os efeitos que cada um por sua vez causa ao círculo, formam
anéis concêntricos de influência. “É como jogar pedrinhas em um lago, cada uma
tem um impacto e um efeito: os anéis concêntricos vão evoluindo e afetando os
outros relacionamentos.” (BOLEN, 2003, p. 32). Todo relacionamento é no mínimo
um universo de dois e nele podemos ter uma relação igualitária, circular ou
hierárquica (ibidem, p. 33).
Ainda segundo Bolem (2003), possuir um centro torna o círculo mais especial
e sagrado. O centro pode ser marcado por um fogo sagrado, por algum objeto
simbólico especial, ou mesmo ser invisível. Muitas vezes a conexão com o centro é
intuitiva e ajuda a cada um dentro do círculo a se conectar com seu próprio centro,
ao mesmo tempo que se conecta com o centro do círculo e isso faz do círculo um
espaço sagrado e convida cada participante a sair do foco externo e mergulhar no
foco interno.
O círculo é, pois, uma forma e também um princípio. Ele se opõe à ordem
social estabelecida, à compartimentação, à hierarquia, todos que se sentam em
círculos se igualam. Nele o equilíbrio é alcançado quando todos são ouvidos.
Nas trocas que acontecem nos círculos, todos têm a oportunidade de viver a
experiência de estar diante de um espelho multifacetado, no qual cada um se vê
refletido, onde cada um pode se perceber na fala e nos gestos dos demais e aí, o
que enxergamos de nós mesmos, o que é trazido ao consciente, tem a chance de
ser trabalhado e transformado.
Os encontros em círculos, os círculos de pessoas, não são considerados
perfeitos, mas quando o seu centro é estabelecido e mantido, normalmente existe
sabedoria para se lidar com as questões que, por ventura, venham a surgir e, dessa
forma, o círculo se torna mais do que bom, ele se transforma em “ [...] uma obra de
arte criativa em andamento.” (BOLEN, 2003, p. 94).
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Você deve ter notado que tudo que um indígena faz é em Círculo. Isto
acontece porque todo o Poder do Mundo sempre trabalha em círculo e tudo
tenta ser redondo... O céu é redondo e eu ouvi dizer que a Terra é redonda
como uma bola e também as estrelas. O vento, no momento de seu maior
poder, gira. Os pássaros fazem seus ninhos circulares, pois eles têm a
mesma crença que nós... Mesmo as estações formam um grande círculo de
mudanças que sempre retornam ao seu início. A vida de um homem é um
círculo que vai de infância a infância e assim é em tudo onde o poder atua.
Black Elk, Homem Santo dos Oglala Sioux (BOLEN, 2003, p. 117).

O que é possível perceber é que existe um movimento circular a permear
a vida, o que faz com ela, por vezes, se expresse através de ciclos.
3.2 - CICLOS
Imagem 19 - Ciclos

Acervo pessoal da autora

Costuma-se olhar para a história da humanidade numa perspectiva linear,
com começo, meio e fim, mas essa pode não ser a melhor alternativa uma vez que
vivemos a vida em círculos.
Segundo Santos (2008), podemos exemplificar o movimento circular da vida,
de forma metafórica, fazendo um paralelo com as estações do ano. A primavera com
suas flores, representaria a infância, indo até o início da juventude. O verão a
sucede, com luz e calor representando a fase inicial da idade adulta. O outono,
quando as folhas se desprendem das árvores, simboliza o começo do declínio da
vida adulta. O inverno fecha este ciclo, convidando a um recolhimento com o
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advento da velhice. Esta pode ser uma representação simbólica da vida, mas é
preciso considerar que cada uma dessas fases descritas possui em si vários outros
ciclos ou sub-ciclos, que exigem confrontações específicas, acarretam as mais
variadas crises, conflitos e ritos de passagens. Em cada ciclo vivenciado é possível
perceber alterações nos relacionamentos consigo e com os outros, e seguir pelos
ciclos deve ser o movimento da vida.
A mesma autora acrescenta que Jung afirma que existe algo dentro do ser
humano que deseja permanecer criança, mas quando o indivíduo tem referências
bem estabelecidas e se estiver suficientemente preparado para assumir a vida
adulta (profissão trabalho, sustento material, sexualidade e outros), a passagem
pelos ciclos pode se dar de forma tranqüila. “Para se apoiar em uma fase e passar
para outra sem problema, o indivíduo não deve ficar preso a ilusões e a
pressupostos falsos.” (SANTOS, 2008, p. 121).
Jung fez também uma comparação entre o percurso diário do sol e o ciclo da
vida.
Do nascer do sol até o meio-dia, é a primeira metade da vida, cuja
característica é “olhar para a vastidão do mundo colorido”, que se torna
mais amplo à medida que o sol sobe – o que significa, na linguagem
psicológica, o indivíduo tomar conhecimento do mundo e de suas coisas,
conquistando tudo o que pode e ampliando sua consciência e seu ego. Do
meio-dia em diante, quando inicia o declínio do sol ao poente, estabelece-se
a segunda metade da vida, caracterizada pela inversão de todos os valores
até então cultivados pela manhã. “O sol torna-se, então, contraditório
consigo mesmo”. É como se recolhesse dentro de si seus próprios raios, em
vez de emiti-los. A luz e o calor diminuem e, por fim, extinguem-se (apud
SANTOS, 2008, p.122).

Segundo Hollis (1995), embora seja a vida um continuum, existem variadas
transições pelas quais todos passam. Pequenos ou grandes ciclos se entrelaçam,
contrapõem-se e, principalmente, complementam-se durante toda a vida, marcando
fases, períodos, provocando repetidas mortes e renascimentos. Embora de modo
geral todos tenham uma tendência a resistir à destruição do que se conseguiu
construir, é preciso que se reconheça a inevitabilidade da mudança, a conclusão de
um ciclo e o início de outro, permitindo o seguir do fluxo da vida, o que é
demonstração de uma sabedoria sutil e necessária.
O filósofo Nietzche, trabalhou em vários de seus textos o conceito de um
“eterno retorno”, e um aspecto deste conceito diz respeito aos ciclos repetitivos da
vida. Nietzche descreve o mundo não como feito de pólos opostos, mas sim de
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faces complementares da mesma realidade. O filósofo, ao refletir sobre vivências
que se alternam e se repetem, afirma que a ampulheta da existência deverá sempre
ser virada outra vez. Nesse movimento, sem se oporem, mas sendo sim, aspectos
que se complementam em uma mesma realidade, criação e destruição, alegria e
tristeza, saúde e doença, bem e mal, vão e retornam, num contínuo movimento
cíclico. Para Nietzche, não é possível haver crescimento se não experimenta-se o
declínio e vice-versa, pois são faces de uma mesma moeda.1
Este autor considera o eterno retorno como saída onde busca-se a criação na
destruição e, nesta complementação, pode-se transcender e reafirmar a vida. Para o
filósofo, retornar é criar do novo, criar a partir das diferenças que chegaram ao limite
de sua potência, como o ‘sol do meio dia’, sendo esta uma verdadeira força de
transformação.2
Nesta perspectiva, a ideia da percepção da ‘vida vivida em ciclos’ convida à
questão de como considerar o tempo.
3.3 - TEMPO
Imagem 20 – Tempo Espiral

http://spectromgm.files.wordpress.com/2010/07/relogio-espiral.jpg?w=600

O tempo tem sido tratado como um conceito adquirido pela vivência, por isso,
muitos consideram que seja indefinível através das palavras. Alguns filósofos, como
Platão, inclusive, afirmavam que o tempo faz parte do mundo das sensações.
1

Disponível em: http://serurbano.wordpress.com/2010/02/28/o-tempo-linear-e-o-tempo-ciclico/
Acessado em:15/10/2012.
2
Disponível em: idem
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Existem várias teorias relacionadas com a forma de conceber o tempo. Ele
pode ser considerado em uma perspectiva linear, ou seja, uma sucessão continua
de eventos que não se repetem e são irreversíveis. Nesse caso, representaria uma
sequência de registros históricos, singulares. Esse tempo linear é quantitativo,
objetivo, onde o passado não se repete e o presente é efêmero (BRAGA, 2012). Os
gregos da antiguidade, valendo-se de aspectos da mitologia, chamavam esse tempo
sequencial, de Khronos, um tempo que é medido. Esse é o tempo do relógio, que o
ser humano organizou em horas, anos, séculos, é o tempo do cronômetro.
Em contraposição à ideia do tempo linear, os próprios gregos propuseram a
ideia do tempo cíclico, considerado um tempo sem começo nem fim, onde uma
permanente sequência de ciclos repetitivos tem vez. No tempo circular a história é
considerada uma reedição de acontecimentos passados, o tempo cíclico é um
eterno retorno3. Os gregos deram a este tempo o nome de Kairós, e consideravam
que este era um tempo de qualidade, um tempo existencial.
A ideia do tempo circular apareceu de forma natural, em função dos vários
fenômenos periódicos da natureza, tais como as fases da lua, as estações do ano, o
dia e a noite, que se sucedem, entre outros. Esses fatos fizeram com que
pensadores da Antiguidade considerassem que o tempo também seria circular. Em
textos de Aristóteles verifica-se a afirmação de que “existe um círculo em todos os
objetos que tem um movimento natural. Isto se deve ao fato de os objetos serem
discriminados pelo tempo, o início e o fim estando em conformidade com um círculo,
porque até mesmo o tempo deve ser pensado como circular.”4
Assim é que na ideia do tempo cíclico, este não é visto em termos de
quantidade, mas de qualidade. É um tempo que “volta sobre si mesmo nos
permitindo sentir, reviver, por exemplo, um sentimento ou um conhecimento, que se
assim não fosse, estariam enterrados no passado.”5. Entretanto, esse tempo não se
escoa uniforme e indefinidamente, ele se subdivide em ciclos onde cada momento
tem uma significação e, portanto, uma qualidade, um valor específico. Estes ciclos
ou período formariam unidades fechadas e perfeitas que se repetem de modo
analógico, como se fossem uma série de eternidades, onde, contudo, os
Disponível em: http://serurbano.wordpress.com/2010/02/28/0-tempo-linear-e-o-tempo-ciclico/.
Acessado em 15/10/12.
4
Disponível em: http://www.cepa.if.usp.br/e-fisica/mecanica/curioso/cap03/cap3framebaixo.php.
Acessado em 15/10/12.
5
Disponível em: http://www.cepa.if.usp.br/e-fisica/mecanica/curioso/cap03/cap3framebaixo.php.
Acessado em 15/10/12.
3
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acontecimentos que se repetem, o fazem de forma renovada, como uma espiral,
pois a esses somam-se os conhecimentos, os sentimentos, as sensações já
experimentados. Não se trata de uma repetição absoluta, mas sim expandida.
Esse tempo circular não é medido pelo relógio, mas sim percebido a medida
que acompanha os ciclos naturais, que por sua vez, não são considerados nem
lineares, nem idênticos, pois na repetição sempre haverá uma expansão da idéia
anterior. Quando se concebe o tempo como circular, o que se considera de valor é a
experiência e a qualidade de imersão no momento. Isso faz com que seja possível
vivenciar uma situação semelhante, mas a experiência é nova. O retorno é cíclico,
em espiral, é uma repetição permanente do diferente.
O ser humano tem vivido em busca de organizar seu tempo, embora por
vezes alguns tentem ignorá-lo, fugir dele ou até mesmo encapsulá-lo, alienando-se
da ideia de viver o tempo com qualidade, para que se torne um “tempo existencial”.
Kairós representa o tempo da existência. É a percepção e a vivencia do tempo da
forma mais plena possível. Por vezes, lamentar o tempo que passou pode significar
não tê-lo vivido de forma plena, ou seja, significa que houve a prevalência do tempo
Khronos: dias meses, anos foram vividos, a quantidade foi percebida, mas a
qualidade esquecida.
Assim, a qualidade com que cada um vive o seu tempo, em um determinado
ciclo, pode contribuir para tornar o ciclo mais ou menos agradável e fazer dele um
bom ou mau alicerce para o ciclo seguinte.
3.4 - APOSENTADORIA
Imagem 21 - Reviver

http://media-cache-lt0.pinterest.com/upload/85990674105614839_hKas0sPO_c.jpg
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A aposentadoria representa um novo ciclo na vida do indivíduo, significa que
mais um círculo se fechou, e a forma como este tempo será experimentado, mantêm
estreita relação com o modo como se vive a própria vida.
Para maior compreensão da aposentadoria, é preciso primeiro que se reflita
sobre o sentido e o significado do trabalho, tanto para o indivíduo, como para a
comunidade.
Aprende-se desde cedo, na sociedade, que o trabalho dignifica o homem.
Esse é um ditado popular e uma crença tão enraizada que tem o poder de levar o
indivíduo a construir parte de sua identidade em função dela (FRANÇA, 2002).
O ser humano apresenta relações diversas com o trabalho: alguns o
consideram como meio de sobrevivência e outros como fonte de prazer e
criatividade, mas, seja como for, fato é que “Por meio do trabalho o homem modifica
e transforma o mundo, ao mesmo tempo em que se transforma e se humaniza.”
(SOARES et al, 2007, p. 144). Torna-se, assim, compreensível a importância e a
valorização que o homem dá ao trabalho, seja como elemento fundamental na
organização da vida social ou na sua dimensão psicológica (ibidem, p. 144).
Dessa forma, constitui-se uma importante questão na vida do indivíduo a
decisão quanto ao que fazer quando se depara com a situação de viver sem o
trabalho. Alguns indivíduos, somente com o advento da aposentadoria, dão-se conta
de que seus interesses e relações estão estreitamente ligados ao mundo do trabalho
(FRANÇA, 2002). Por isso, o afastamento do trabalho pode gerar sentimentos
ambíguos, como crise e liberdade. Crise, por exemplo, pela falta da rotina de tantos
anos e a liberdade que permite a busca por novas formas de prazer (SOARES, et al,
2007). Mesmo aqueles que desejam afastar-se do trabalho, se aposentar, vivenciam
alguma ansiedade em relação a esta expectativa. Normalmente, quanto maior é a
satisfação e o envolvimento com o trabalho, maior é a dificuldade de desligar-se
dele. Quanto maior for ,também, o status que o trabalho confere ao indivíduo, mais
difícil se torna ficar sem ele, o que pode ainda ser agravado pela perda do “senso de
pertencer a algo." (FRANÇA, 2002, p. 26).
A aposentadoria é a perda do papel profissional, logo, afastamento do
sistema de produção. Mas ele é também reorganização espacial e temporal
da vida do sujeito, confrontação com a velhice e momento de reorganização
da identidade pessoal [...] para aquele que sempre confundiu sua identidade
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pessoal com sua identidade socioprofissional, a aposentadoria o fará
descobrir a sua ausência de sentido fora do trabalho. É justamente para
este sujeito que a aposentadoria tornar-se-á um momento mais difícil, uma
crise mais longa. Ele não terá mais uma identidade reconhecia socialmente,
perderá o sentido de sua vida e terá dificuldade em saber por que e por
quem vive (SANTOS apud ZANELLI, 2007, p. 23)

Na realidade, o advento da aposentadoria, tanto pode apresentar aspectos
negativos quanto positivos, em função de questões relacionadas ao trabalho em si,
tais como desgaste físico, satisfação profissional, remuneração e questões ligadas a
vida do indivíduo de um modo geral, como estado de saúde, situação econômica,
projetos futuros (ASSIS, 2002). É preciso também considerar que a aposentadoria
não afeta apenas o indivíduo, mas todos que o cercam, pois implica em uma
reformulação das relações, em especial, com os familiares, em função do retorno ao
lar, ao aposentar-se.
O processo da aposentadoria representa também um rito de passagem, que
marca a transição da fase adulta, para a velhice, e pode trazer à tona uma série de
questionamentos relacionados ao envelhecimento, tais como a capacidade de
manter-se ativo e produtivo. Por todo o exposto, torna-se importante que se dê
especial atenção aos recursos, principalmente aos pessoais, disponíveis para o
enfrentamento ou vivência dessa transição.
Com essa visão, muitas organizações têm procurado desenvolver e
disponibilizar para seus funcionários um programa de ‘Educação Para a
Aposentadoria’, sendo este um trabalho que pode ser realizado de formas variadas,
dependendo da estrutura da organização. Normalmente as atividades propostas são
desenvolvidas por uma equipe multidisciplinar e inclui, desde atividades grupais de
integração, de troca de experiências, espaço para reflexão e discussão, até
palestras informativas. A maioria destes programas enfoca “[...] a aposentadoria
como uma fase de continuidade a ser vivida com maior liberdade e satisfação”
(FRANÇA, 2002, p. 16) e, para tanto estimula-se os participantes na construção de
um novo projeto de vida, que lhes satisfaça e que lhes ajude a assumir novas
atividades com base nos interesses pessoais e em novas motivações (SOARES, et
al, 2007).
Atualmente, muitos “Programas de Educação Para a Aposentadoria” partem
da premissa de que o ideal é que a preparação para a aposentadoria se inicie
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alguns anos antes da data prevista para que ela aconteça, de forma que a mesma
possa ser bem planejada, e o indivíduo possa vivenciar uma transição saudável.
Assim sendo, as atividades desenvolvidas nos programas têm a intenção de
orientar e fornecer subsídios para a manutenção da saúde e da autonomia,
engajamento

em

atividades

sócio

ocupacionais

e

desenvolvimento

do

autoconhecimento. Propiciam também a revisão de prioridades e descoberta de
novas oportunidades de inserção social, contribuindo para a reestruturação da
identidade, alicerçada no reforço da auto-imagem e da auto-estima. Para tais
objetivos, uma das estratégias utilizadas é “facilitar a descoberta , manutenção ou
resgate de atividades simples que possam trazer um retorno enriquecedor e
estimulante para a vida” (FRANÇA, 2002, p.31).
Tratar a questão da aposentadoria como rito de passagem e considerá-la
como fenômeno de grande importância na vida dos indivíduos, pode propiciar um
rico campo para a realização do trabalho arteterapêutico. Este, através de atividades
aparentemente simples, pode auxiliar o processo de auto conhecimento, trazendo
estímulos para o bem-viver.
O período de transição que antecede a efetivação da aposentadoria é um
período que convida a avaliação de como o indivíduo se encontra em seu percurso
na busca da individuação e essa é a viagem que, permeada pelas especificidades
do feminino, se propôs um grupo de mulheres de cuja trajetória se falará a seguir.
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CAPÍTULO IV
A ARTETERAPIA E O GRUPO

Imagem 22 - Feminino

http://media-cache-ec4.pinterest.com/upload/276689970826686002_PbWGawfG_c.jpg

O presente estudo teve como referencial prático o estágio realizado junto a
um grupo de mulheres que estavam próximas da aposentadoria. Ao se trabalhar
com esse público alvo, é importante que se leve em consideração qual tem sido o
lugar do “feminino” em nossa sociedade.
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4.1 - O FEMININO
Imagem 23 – Coroa Guirlanda

http://media-cache-ec3.pinterest.com/upload/244179611016389639_XyhGgibB_c.jpg

Segundo Assis (2004), o desenvolvimento da consciência humana levou à
estruturação de uma sociedade patriarcal onde o feminino foi deixado de lado.
Tendo a sociedade um padrão masculino de sociedade, isso faz com que se viva em
um mundo dissociado, que não permite uma visão totalizante da realidade, vez que
não coloca o feminino em pé de igualdade com o masculino.
Na sociedade patriarcal moderna, o pensamento, o julgamento e a
racionalidade, que são atributos naturais do masculino, tornaram-se padrões
dominantes (QUALLES-CORBETT, 2010). As diferenças de conduta entre os
universos feminino e masculino podem ser exemplificadas pelo dizer de William
Thompsom:
Onde o patriarcado estabelece lei, o matriarcado estabelece costume; onde
o patriarcado estabelece o poder militar, o matriarcado estabelece
autoridade religiosa, onde o patriarcado encoraja a aresteia do guerreiro
individual, o matriacardo encoraja a coesão do coletivo, algo que tem a ver
com a tradição. (QUALLES-CORBETT, 2010, p. 37).
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Deixar de lado o aspecto feminino traz conseqüências, nem sempre claras ou
perceptíveis. Por vezes até as próprias mulheres valorizam em si funções
masculinas e acabam sofrendo por se afastarem de sua real natureza (QUALLESCORBETT, 2010).
Entretanto, em vários pontos do mundo, tem sido testemunhado um
redespertar do feminino, que traz nova consciência e lucidez feminina. Muitos
fatores têm contribuído para que as mulheres expandam a percepção que têm de si
próprias e fortaleçam a sua autoestima. A possibilidade do controle de natalidade,
novas atitudes diante da sexualidade, a maior abertura do mercado de trabalho, a
divisão mais igualitária do poder com os homens, inclusive na gestão familiar, são
alguns exemplos de situações que contribuíram para mudanças no comportamento
das mulheres e na expressão do feminino (WOOLGER E WOOLGER, 2007).
A emancipação intelectual, social e política da mulher têm permitido o
reconhecimento, a aceitação e a reintegração na sociedade de valores ditos
femininos em contraposição ao excessivo destaque dado aos aspectos masculinos,
verificados no pensamento racional, analítico e científico (FAUR, 2003).
Entretanto, nem todas as mudanças que têm acontecido foram fáceis de
alcançar, mas, com certeza, elas têm contribuído para alterar a características do
mundo moderno, levando, inclusive, a modificações nas estruturas psíquicas mais
profundas da cultura atual, ou seja, no inconsciente coletivo (WOOLGER E
WOOLGER, 2007).
Dentro da psicologia junguiana é demonstrado que todos, tanto mulheres
quanto homens, possuem substratos masculinos e femininos, e ambos são
igualmente importantes para o desenvolvimento pessoal. O caminho para a
individuação inclui a busca do equilíbrio interno, entre o feminino e o masculino
(ASSIS, 2004).
Por muitas gerações, as habilidades femininas, inclusive as intuitivas, foram
sufocadas e enterradas, caindo em descrédito; mas Jung afirmou que nada jamais é
perdido na psique, sendo um trabalho importante fazer com que o aspecto
adormecido, desperte. O trabalho de expressão e fortalecimento da intuição, da
natureza instintiva, leva ao surgimento de uma “espontaneidade segura”, em última
análise, fruto do autoconhecimento (ESTÉS, 1994).
O resgate do feminino na sociedade atual diz respeito a toda a humanidade e
não apenas à mulher, pois esse resgate propõe a integração de valores inerentes ao
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ser humano, como um todo, ao pretender a união do principio feminino com o
masculino (FAUR, 2003).
Existe atualmente uma agitação interna, não só nas mulheres, mas também
nos homens, que tem fomentado a continuidade dessas mudanças. Na abertura
desse novo caminhar, são ressaltadas “imagens ao mesmo tempo antigas e
radicalmente novas do feminino que vão chegando à consciência” (WOOLGER e
WOOLGER, 2007, p.14).
Para as mulheres, redescobrir a própria sabedoria e colher frutos da
percepção criativa, faz com que se confie cada vez mais na própria intuição e
discernimento.
O feminino possui um aspecto transformativo e dinâmico que, por serem
móveis, estimulam fluídos criativos que impelem as fronteiras do racional para o
terreno do não convencional, trazendo como consequência a chegada de mudanças
que, por sua vez, têm o costume de andar de mãos dadas com uma atitude criativa
(QUALLES-CORBETT, 2010).
Tudo o que pensamos com criatividade e inspiração, tudo o que
acalentamos, que amamentamos, que gostamos, toda a paixão, desejo e
sexualidade, tudo o que nos impele à união, à coesão social, à comunhão e
à proximidade humana, todas as alianças e fusões, e também todos os
impulsos de absorver, destruir, reproduzir e duplicar, pertencem ao
arquétipo universal do feminino” (WOOLGER e WOOLGER, 2007, p.16).

Segundo os mesmos autores, o que muitos estudiosos têm percebido é que
vários desequilíbrios em nossa cultura têm ocorrido em função da falta da dimensão
feminina na vida espiritual e psicológica. Esta é uma dimensão que traz em si um
sentido místico e profundo da própria terra e seus ciclos. Por isso tem se tornado
cada vez mais urgente a compreensão da natureza e da condição dos arquétipos
femininos que têm emergido do inconsciente coletivo de nossa cultura.
É importante que se destaque que não é o ideal que se trabalhe com e pelo
feminino, “[...] de forma analítica, linear, seqüencial, focal, intelectual, causal e
argumentativa.” (ASSIS, 2004, p. 69), pois esse caminho não se constitui a sua
forma mais natural de expressão. Em contraposição a esse formato e se
relacionando mais com aspectos do feminino, tem-se a estratégia da “[...] criação
imagética, que relaciona uma imagem a outra, formando um todo maior do que as
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partes que em si transmite não só uma idéia, mas uma série de possibilidade que só
dependem do observador.” (ASSIS, 2004, p. 69).

4.2 - APOSENTADORIA FEMININA
Imagem 24- Surpresa

http://media-cache-ec5.pinterest.com/upload/378302437418611398_yKrn5cR2_c.jpg

As mudanças sociais que têm contribuído para o “retorno do feminino”
contribuíram também para que, a partir dos anos 60, acontecesse gradativa inserção
da mulher no mercado de trabalho. A medida que atingiram a “fase madura da vida”,
essas mulheres passaram a viver a expectativa e o direito à aposentadoria.
O afastamento do trabalho com o advento da aposentadoria pode representar
para muitas mulheres uma quebra ou ruptura da própria identidade que, na maioria
das vezes, gera a necessidade de reorganização de todo um projeto de vida. O
ingresso na aposentadoria pode ser vista como um estágio de dependência e
inatividade, de liberação de algo que trazia algum incômodo, ou ainda, a
oportunidade de vivenciar novas experiências (Marra et al, 2011)
Existem vários questionamentos quanto ao valor e o sentido do trabalho na
definição da identidade pessoal; entretanto, por mais que seja atribuído grande peso
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ao trabalho, nesta questão, cabe ao sujeito em função de seu contexto social e
histórico pessoal, associados a sua subjetividade, definir qual a efetiva contribuição
do trabalho na construção da própria identidade (ibidem).
Independente do grau de importância do trabalho na constituição da
identidade, é certo que ele interfere na construção da auto-imagem e da imagem
social e no caso específico das mulheres interage com os outros múltiplos papéis
que elas desempenham na sociedade: mãe, esposa, dona de casa, entre outros
(ibidem).
Paira assim, sobre a perspectiva da aposentadoria, uma expectativa quanto
ao advento de certo sentimento de vazio, de dificuldade com o estabelecimento de
novas relações, de uma perda de sentido, especialmente quando existe uma recusa
em aceitar o que deverá significar uma nova condição, além da dificuldade de
planejar e construir novos projetos de vida.
Simbolicamente, o ingresso na aposentadoria representa o corte com certa
realidade, que implica em um redimensionamento da existência e reorganização da
própria identidade, estabelecendo-se, assim, a transição de um ciclo.
Neste contexto, o caminho arteterapêutico se apresenta como possibilidade
de caminho, para a vivência mais harmônica não só do período de transição como
também do período efetivo da aposentadoria, a medida que busca estimular a
criatividade, enquanto instrumento para se lidar com a realidade.
Ter ou não a capacidade de criar na interação com os outros e com o
mundo também é um fator determinante da forma como as pessoas
vivenciam a aposentadoria (SILVA, 1999). Castoriades (2003), afirma que a
essência dos sujeitos está exatamente em sua infinita capacidade de criar.
Esse poder de criação só acontece por meio do imaginário. (Marra et al,
2011, p. 127).

No universo feminino existe um sentimento de criação e produtividade
associado à maternidade e ao cuidar da prole. O trabalho, nesse contexto, é
percebido como uma oportunidade de realização pessoal e independência, que
permite a mulher complementar e extrapolar a experiência doméstica. A perspectiva
de se restringir somente à esfera doméstica, associada a questões que as mulheres
costumam vivenciar na meia-idade, como alterações biológicas, mudanças no
relacionamento com os filhos, entre outros, pode significar um período de crise,
permeada por questionamentos que normalmente exigem uma reorientação pessoal,
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que permitam que se passe por esse rito de passagem de forma satisfatória (Marra
et al, 2011).
Viver de maneira consciente este período de mudança traz a possibilidade de
uma renovação que acaba por permitir de forma mais autêntica, “nos aproximarmos
mais do nosso potencial e conquistarmos a vitalidade e a sabedoria do
envelhecimento” (HOLLIS, 1985, p. 20).
Reforça-se

assim

que

a

proposta

da

realização

de

um

trabalho

arteterapêutico com um grupo de mulheres próximas à aposentadoria pode auxiliar
na construção dos “sentidos para a aposentadoria”, através de um processo de
maior compreensão das mudanças, dos ciclos vivenciados e da auto percepção da
capacidade de refletir e principalmente criar (Marra et al, 2011).
4.3 - A ARTETERAPIA E O GRUPO
Imagem 25 – Presente

Acervo pessoal da autora

O estudo aqui apresentado teve como base a experiência de estágio
desenvolvido com um grupo de mulheres, servidoras públicas de autarquia federal,
que, após uma longa vida profissional, estavam próximas da aposentadoria. O grupo
foi formado por oito mulheres, com idade entre 50 e 57 anos.
É importante mencionar que a história desse grupo se construiu em círculos.
Foi opção do grupo no primeiro encontro reunir-se em círculo, o que facilitou a troca
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de

experiências,

a

partilha

de

emoções

e

percepções

que

aconteciam

principalmente ao final de cada encontro.
Assim, para que o grupo se sentisse acolhido ao chegar ao espaço, e
procurando-se estimular o envolvimento nas atividades propostas, teve-se sempre
um cuidado na preparação e organização do centro em volta do qual o grupo iria se
sentar, construir e trocar.
Imagem 26 – Grupo I

Imagem 27 – Grupo II

Acervo pessoal da autora

Acervo pessoal da autora
Imagem 28 – Grupo III

Acervo pessoal da autora
O espaço do grupo, se bem trabalhado, preservado e cuidado, funciona
como um círculo sagrado, um têmeno, onde benéficas transformações
podem acontecer e, onde por meio da produção expressiva, estas
representações circulares arquetípicas e muitas outras podem ser revividas,
relembradas e reativadas. (PHILIPPINI, 2011, p.73)

As atividades no estágio se dividiram em três etapas: Diagnóstico, Estímulos
Geradores e Processos Autogestivos.
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Na primeira etapa, diagnóstico, o foco foi a apresentação, às participantes, de
variadas modalidades expressivas através das quais, se procurava o desbloqueio de
possíveis tensões, repressões, couraças, que pudessem dificultar o processo
criativo, a manifestação da criatividade.
Além do desbloqueio da criatividade, pretendeu-se também oportunizar
experiências que facilitassem a percepção e a expressão de como cada participante
estava vivendo o momento presente e como se encontrava diante da perspectiva da
aposentadoria.
Imagem 29 – Grupo IV

Acervo pessoal da autora

Nessa fase inicial do trabalho, eram recorrentes as reclamações, por parte
das integrantes do grupo, quanto à dificuldade de falar em público e de inabilidade
para os trabalhos propostos, embora não se negassem a executá-los. Surgiram
nesse período, depoimentos onde as participantes manifestaram: a preocupação e o
desejo de não serem esquecidas pelos colegas após a aposentadoria; certa
apreensão com relação ao envelhecimento; a perspectiva da aposentadoria como
sendo um período de altos e baixos e a necessidade de se preparar para criar uma
nova rotina de vida, já antes de efetivada a aposentadoria.
Foi possível constatar que a rotina da vida profissional como servidoras
públicas, implicou na restrição da autonomia e da criatividade das mesmas e o grupo
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demonstrou,

de

modo

geral,

estar

paralisado

diante

da

perspectiva

da

aposentadoria, vivenciando uma ciranda de prós e contras e adiando decisões e
muitas vezes as pautando em fatores externos e não em escolhas pessoais.
Buscou-se, então, dentro do contexto arteterapêutico, a liberação desse
quadro inicial e a ampliação da percepção das participantes acerca de aspectos e
posicionamentos relacionados à aposentadoria. Tendo por base também esta
perspectiva, houve a preocupação em se iniciar os encontros sempre com exercícios
corporais e práticas que buscavam harmonização do ritmo respiratório, seguidos
então do convite para que cada participante tivesse um encontro com seu próprio
fazer criativo.
Imagem 30 – Grupo V

Acervo pessoal da autora

Já nesta primeira fase do trabalho arteterapêutico, foi possível ver
manifestações como:
“- Ao juntar as peças comecei a sentir que eu podia fazer o que eu quisesse.
E quando eu me aposentar, estarei mais livre ainda para isso.”
“- Acho que a questão mais importante em relação à aposentadoria é como
trabalhamos o tempo, é como ocupamos o tempo.”
“- Há vida lá fora.” ( fora do trabalho)
“- Tudo tem um término e precisamos nos preparar.”
“- As vezes falo que não estou nem aí com relação à aposentadoria, mas as
vezes dá um medo, inclusive de ser esquecida.”
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“- A idéia da aposentadoria me dá alegria, mas também vem a sensação de
uma ruptura. Como vou viver o meu tempo? É importante não ficar ociosa.”
“- Mudar assusta muito, tem que ter coragem para se mudar.”
“- Às vezes a gente fala que está tudo velho, mas dentro do velho tem algo
novo se construindo.”
“- É preciso fôlego para vivermos na aposentadoria uma outra história, um
outro personagem, um outro caminho.”
A seguir, como ilustração, algumas produções desse período:
Imagem 31 – Produção I

Acervo pessoal da autora
Imagem 32 – Produção II

Acervo pessoal da autora
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Imagem 33 – Produção III

Acervo pessoal da autora

Com base nas questões apresentadas pelo grupo partimos para segunda fase
do trabalho: Estímulos Geradores.
A ideia nesta fase foi utilizar técnicas e vivências que atuassem como
estímulos que pudessem ajudar a clarear, explicitar símbolos e conteúdos latentes,
presentes nas produções e práticas já realizadas, com o objetivo de que fossem
confrontados, elaborados e transformados.
Alguns símbolos apareceram nos trabalhos produzidos e os mais recorrentes
foram os corações, as flores e as asas - borboletas, libélulas e anjos. O grupo os
relacionava, respectivamente, à representação das amizades, à necessidade de
estar mais próximo da natureza e a um anseio por liberdade.
Imagem 34 – Produção IV

Acervo pessoal da autora
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Imagem 35 – Produção V

Acervo pessoal da autora
Imagem 36 – Produção VI

Acervo pessoal da autora
Imagem 37 – Produção VII

Acervo pessoal da autora
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Em várias ocasiões o grupo teve a oportunidade de falar sobre as relações no
trabalho e muitas vezes vieram à tona emoções e sensações desagradáveis. As
participantes

relataram

que

no

ambiente

de

trabalho

faltava

respeito

e

reconhecimento e que às vezes era preciso o caos se estabelecer para se dar valor
ao trabalho realizado:
“- Às vezes me sinto desnorteada com as coisas que vejo dentro da
Instituição, há muito descaso e tratamentos diferentes. Preciso aprender a ser
tolerante para poder lidar com essas situações e não ficar mal. Que bom que a
gente pode falar estas coisas aqui no grupo.”
“-Sinto que o canal de comunicação dentro do trabalho é terrível. Eu preciso
trabalhar minha emoção para poder me comunicar melhor.”
“- Existem desigualdades de tratamento e arbitrariedade, está faltando
equilíbrio.”
Imagem 38 – Produção VIII

Acervo pessoal da autora

Trabalhou-se então com o grupo, a questão de que mudanças seriam
possíveis e o grupo caminhou nesta direção:
“- Muitas coisas eu queria quebrar, mudar, algo já mudou, mas falta muito.”
“- Penso demais na família, quero pensar também em mim.”
“- Quero quebrar um pouco minha autocrítica, não ser tão rigorosa comigo.”
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Percebe-se que as mudanças então sugeridas e desejadas eram internas,
pessoais:
“- Eu posso mudar minha rotina, posso fazer coisas novas agora. É preciso
abrir mão de algumas coisas para que isso aconteça.”
“- As vezes não podemos mudar a rotina, mas podemos mudar o olhar.”
Imagem 39 – Produção IX

Acervo pessoal da autora

Nesse estágio de desenvolvimento do trabalho, o grupo verbalizou várias
vezes a contribuição da arteterapia na elaboração das próprias questões:
“- Usar as mãos ajuda a esvaziar.”
“- Às vezes aqui nesse trabalho, a gente pensa fazer uma coisa e sai outra.
Parece que a gente vai mudando a visão. Na vida as vezes a gente planeja, mas
nem sempre as coisas saem como planejado. O planejamento dá um norte, mas
precisamos ter um plano B.”
“- Isso aqui me acalma, eu me desligo, fico feliz. Estou esperando a
aposentadoria para ter mais tempo para isso.” A participante se referia aos trabalhos
manuais.
“- A gente se coloca em tudo que faz, o nosso jeito, a nossa forma. Olhando a
peça vejo os defeitos, precisaria de mais cuidado, mais atenção.”
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“- Na aposentadoria é importante manter práticas que nos ajudem a estar
bem, como aqui.”
Imagem 40 – Grupo VI

Acervo pessoal da autora

O tempo foi também um tema que apareceu nesta etapa:
“- Precisamos quebrar o tempo que não dá. Na verdade nós estabelecemos
as prioridades, o que fazer no tempo que temos.”
Imagem 41 – Produção X

Acervo pessoal da autora
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No último encontro desta fase, surgiu a questão dos ciclos. Nele foi usado
como estímulo gerador a música “Feminina” de Joyce, que tem em um de seus
refrões o seguinte:
“- Ô mãe, me explica, me ensina, me diz, o que é feminina?
- Não é no cabelo, no dengo ou no olhar, é ser menina por todo lugar.
- Então me ilumina, me diz como é que termina?
- Termina na hora de recomeçar...”
Foi então proposta a construção de móbiles e surgiram questões relativas à
como se termina algo. Algumas frases desse encontro foram:
“- Foi difícil terminar o trabalho, mas achei uma solução suave, delicada.”
“- Fazendo o móbile tive que voltar ao começo. O meu final é o começo. No
final do trabalho voltei ao começo para achar a solução, para descobrir como
termina.”
“- Recomeçar com a aposentadoria pode ser mais leve, porque já temos uma
bagagem.”
“- Quando terminamos há um novo recomeço.”
O grupo fez então um paralelo com a questão da aposentadoria e foi
reforçada a ideia de que ela é um recomeço para o qual é preciso se preparar.
Imagem 42 – Produção XI

Acervo pessoal da autora
Imagem 43 – Produção XII

Acervo pessoal da autora
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Prosseguindo nos encontros, demos início à terceira etapa: Processos
Autogestivos.
Nessa

etapa

procurou-se

fortalecer

a

autonomia

do

grupo,

instrumentalizando-o para realização de processos e caminhos que desejassem
seguir. Reforçou-se a ideia de que o grupo possibilitava a existência de um espaço
onde era possível ensaiar estilos e práticas criativas, contando-se com o apoio e a
cumplicidade de todos os integrantes. Percebia-se que a evolução de cada
participante ampliava e fortalecia o progresso das demais integrantes do grupo, e
que as experimentações plásticas com a produção de imagens e símbolos,
possibilitava a vivência de transformações internas. A ideia de a vida ser vivida em
círculos e ciclos fortaleceu-se nessa fase do trabalho.
“- Os círculos são feitos de pontos, de altos e baixos, como a nossa vida. Eu
acho que sempre volto ao começo para resgatar alguma coisa, uma compreensão
para ajudar a criar o que vou fazer depois.”
“- Aposentar é um movimento que também significa perda, perda do convívio
com os colegas, perda de uma rotina, mas toda mudança de ciclo tem isso, você
perde e ganha. Temos que trabalhar essa perda.”
“- Os ciclos podem deixar lembranças boas ou más, mas elas passam, os
ciclos passam e deixam no mínimo um aprendizado.”
Imagem 44 – Produção XIII

Acervo pessoal da autora
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Nesta etapa ocorreu a oportunidade de se fazer uma retrospectiva da vida
profissional do grupo, o que viabilizou uma reconciliação com o trabalho e as
participantes puderam expressar sua gratidão pelo mesmo.
“- O meu trabalho foi meu marido. Eu me separei e meu trabalho me ajudou a
criar os meus filhos. Tenho gratidão por isso.”
“- O lado bom do trabalho são os amigos, nós vamos para um outro ciclo de
vida, mas podemos manter o contato, as amizades, depois da aposentadoria.”
“- Meu trabalho significou uma libertação, me deu independência.”
“- A minha vida sempre foi um cata-vento, vivi em muitos lugares,
acompanhando meu marido e meu trabalho me permitiu isso.”
Imagem 45 – Produção XIV

Acervo pessoal da autora

O grupo se deu conta de que era possível ser grato e se despedir com mais
tranquilidade daquele ciclo profissional.
Ao término do trabalho com o grupo, foi possível perceber a mudança na
forma como cada participante estava sentindo a perspectiva da aposentadoria:
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“- Eu estava indo para a aposentadoria sem muita noção, na verdade eu não
tinha muita vontade. Agora estou na fase do brilho, estou vendo minhas
possibilidades lá fora, com a aposentadoria.”
“- Muitos ciclos que vivi, terminaram sem que eu tivesse muita consciência
deles. Agora estou tendo consciência de que um ciclo está se fechando, Isso me
tocou, achei importante. Essa conscientização é bom, acho que está na hora de me
aposentar.”
“- Tinha medo de me aposentar porque não tinha nenhuma perspectiva, agora
as coisas estão mais claras, tenho expectativas com relação ao novo ciclo.”
“- A aposentadoria era assustadora, agora não sinto ela assim. Agora eu sei
que tenho possibilidades, uma direção.”
Foi possível perceber como o trabalho reverberou positivamente na vida de
cada uma das integrantes do grupo.
Imagem 46 – Produção XV

Acervo pessoal da autora

O último trabalho plástico elaborado coletivamente pelo grupo foi a confecção
de um livro de pano onde o grupo procurou retratar a própria trajetória:
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Imagem 47 – O Livro do Grupo 1

Acervo pessoal da autora
Imagem 48 – O Livro do Grupo 2

Acervo pessoal da autora
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Imagem 49 – O Livro do Grupo 3

Acervo pessoal da autora
Imagem 50 – O Livro do Grupo 4

Acervo pessoal da autora
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Imagem 51 – O Livro do Grupo 5

Acervo pessoal da autora

Imagem 52 – O Livro do Grupo 6

Acervo pessoal da autora
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Imagem 53 – O Livro do Grupo 7

Acervo pessoal da autora
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Imagem 54 - Mandala

http://media-cache-ec6.pinterest.com/550/19/23/79/1923796bfe87c33eb0fc354410bc16ef.jpg

Mudanças acontecem o tempo todo. Podem variar a forma e a profundidade,
mas acontecem. Creio que a experiência prática aqui relatada, consegue demonstrar
o efeito transformador da Arteterapia e como ela pode auxiliar no sentido de que as
mudanças ocorram de uma forma equilibrada e saudável.
Trabalhar com a imaginação e estimular pensamentos e construções
criativas, no setting arteterapêutico, é algo que provoca o efeito representado nos
círculos concêntricos: reverberação. Os efeitos ultrapassam os limites do espaço
terapêutico, ajudando na reorganização da vida pessoal como um todo.
A experiência arteterapêutica expande a visão, a percepção e transforma. É
capaz de levar a tomada de consciência do que se é, do que se quer e de onde se
está, para que assim seja possível traçar uma rota com mais consciência.
As atividades no círculo, com o grupo, permitiram que crenças se
transformassem: o que antes era um quadro de poucas perspectivas transformou-se
na fase do brilho; ao que era em grande parte visto como um incômodo, foi possível
dedicar-se gratidão; o que era um fim, tornou-se um recomeço.
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A consciência da vivência de ciclos foi algo que deu um sentido especial ao
que era experimentado não só no setting, como na vida pessoal de cada
participante. Trabalhar com a consciência de fases e ciclos foi algo que possibilitou
ampliar o fôlego, permitindo que se seguisse construindo.
Assim, retomando-se a questão inicial de estudo, a conclusão que se chega é
que a Arteterapia é sim um conjunto de estratégias e procedimentos, capaz de
facilitar a transposição dos ciclos da vida, uma vez que auxilia na compreensão dos
mesmos e no fortalecimento do indivíduo para a tomada de decisões que cada ciclo
lhe imponha.
Como não foi possível, neste trabalho, esgotar o tema aqui pesquisado,
recomenda-se que o aprofundamento de estudos nesta área sejam desenvolvidos
por outros pesquisadores, através de processos arteterapêuticos desenvolvidos com
grupos em situação similar.
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