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Dedico esse estudo às mulheres que se encontram na jornada
da meia-idade com a intenção de que possam desfrutar da
inesgotável natureza instintual feminina.
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À frente, existe uma bifurcação para a mulher: aceitar a mudança
conscientemente, e preparar-se para a completude ou negar e
reprimir, e seguir adiante, porém guiada pela dor inconsciente.
Sue Shellenbarger
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RESUMO

Este estudo ocupou-se em compreender o necessário reencontro da mulher
contemporânea de meia idade com sua natureza instintual feminina reprimida e
negada pela demanda social patriarcal e masculina, tendo como enfoque teórico a
Psicologia Analítica e em constatar a importância da Arteterapia como um caminho
terapêutico, criativo, de expressão artística propícia a este renascimento.

Palavras-chave: Psicologia Analítica - Arteterapia - meia idade - mulher - natureza
instintual feminina - renascimento.
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ABSTRACT

This study considered necessary in understanding the reunion of contemporary
middle-aged woman with her feminine instinctual nature repressed and denied by
patriarchal and male social demand, with theoretical approach Analytical Psychology
and realize the importance of art therapy as a therapeutic approach, creative,
conducive to artistic expression to this rebirth.

Keywords: Analytical Psychology - Art Therapy - middle age - woman - female
instinctual nature – rebirth.
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1 - Mulher Decrescente

Acervo pessoal da autora

Faltam-te pés para viajar? Viaja para dentro de ti mesmo, e reflete, como a
mina de rubis, os raios de sol para fora de ti. A viagem conduzirá a teu ser,
transmutará teu pó em ouro puro.
Jalaludin Rumi

Sou professora universitária e psicóloga clínica com especialização em
psicoterapia junguiana, buscando, neste momento, a especialização em Arteterapia.
Lembro que vim a Clinica Pomar, pela primeira vez, em 2005, para cursar a Formação
em Arteterapia, obter o título de Arteterapeuta, buscando acrescentar a meu fazer
psicoterapêutico o olhar arteterapêutico.
Qual não foi minha surpresa quando, após dois anos de curso, notei que o havia
percorrido elaborando emoções, sentimentos, pensamentos, crenças, fazeres, após
uma crise desencadeada pelo término de um relacionamento amoroso de 35 anos! A
formação tornou-se um processo arteterapêutico. As imagens que surgiam de mim, o
compartilhamento com as colegas de turma, a opinião dos professores foram de suma
importância para o entendimento do momento que eu vivia e para o resgate da minha
própria identidade e vida. Minha intenção de obter o certificado e título de
Arteterapeuta não foi concluída, pois não fiz o estágio supervisionado requerido.
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Porém, o entendimento pela vivência marcou para mim o valor inquestionável do
processo arterapêutico.
Vivia eu, a bela crise da meia-idade! Entendimento que me ocorreu tempos
depois, enfrentando a maior turbulência da minha vida: terremotos, maremotos,
vendavais, vulcões retornando à atividade! Era urgente entender e reorganizar a
minha caminhada pela vida! O processo arteterapêutico foi recurso valioso. O livro
Passagem do meio: da miséria ao significado da meia-idade de James Hollis foi
um marco. A peregrinação pela Vida-Morte-Vida marcava um renascimento, a noção
de uma “Tania Antes” e uma “Tania Depois” que começava a ser gerada. Eu me
aproximava, cada vez mais, de algo em mim que mais tarde identifiquei como inerente
à natureza feminina. Valiosa, significativa, importante, proveitosa, marcante
experiência com o fazer arteterapêutico! Eu que havia, até então, estudado e
trabalhado academicamente sentia-me num novo mundo, rodeada de emoções,
cores, linhas, tintas. Desenterrei o crochê negado por mim, cursei Politécnico em
Design de Moda, fui dançar, caminhei na praia.
Voltei à Clínica Pomar, em 2012, para cursar a Pós-Graduação em Arteterapia.
Agora sim, com a finalidade de obter o título e certificado, realizando as tarefas, o
estágio e a monografia que eram exigidos. Meu foco concentrou-se em vivências
inescapáveis, mas também em profissionalizar-me.
A escolha do tema de minha pesquisa De Volta ao Reino da Natureza
Instintual Feminina pelo Caminho Arteterapêutico está pautada nesta minha
própria experiência pessoal e no estágio supervisionado para obtenção de título de
Pós-Graduação com Especialização em Arteterapia, no qual eu e minha parceira de
estágio escolhemos formar um grupo por cronologia e gênero, um grupo de mulheres
de meia-idade (40 – 60 anos). No início dos encontros, diagnosticamos que elas se
mostravam afastadas de suas naturezas femininas. A tarefa arteterapêutica foi, então,
reaproximá-las desta essência. Imagens e relatos das integrantes deste grupo
ilustram o conteúdo teórico deste estudo.
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INTRODUÇÃO

Imagem 2 - O Feminino Reprimido

Disponível em: http://rosaleonor.blogspot.com.br/2010/05/quando-mae-e-ausente.html-

Se trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que trouxeres à tona te salvará.
Se não trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que não trouxeres à tona
te destruirá.
Jesus Cristo (Evangelho de S. Tomé)

Cada etapa do ciclo vital (concepção - morte) convida o ser humano a
turbulências, mudanças, flexibilidade, experimentações, ressignificações. Ser
concebido, nascer, vivenciar a infância e a adolescência, tornar-se adulto, envelhecer
concretizam vivências e desafios que impulsionam o desenvolvimento do indivíduo.
Cada uma dessas etapas torna-se objeto de estudo de variados campos do saber com
a intenção de que se possa compreender e lidar com a passagem por cada uma delas.
Com a maior longevidade, cada vez mais possível para um maior número de
pessoas, amplia-se o tempo vivido e busca-se a qualidade desse viver. A passagem
pela meia-idade traz consigo um período de mudanças específicas, identificado como
a crise da meia-idade, que se refere ao ‘craquelar da persona’ e ao incremento do
processo de individuação. Vale ressaltar que ‘craquelar da persona’ foi uma expressão
criada pela autora deste estudo, referindo-se à vivência de romper com maneiras de
ser habituais e rígidas. Este romper possibilita, então, abrir-se para novos potenciais
de ser e fazer que permaneciam enclausurados, sufocados por espessa camada.
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As pessoas desenvolvem uma persona, uma fachada social, na infância,
adolescência e idade adulta jovem, que caracteriza uma maneira adaptada de
relacionar-se com o trabalho, a família e a sociedade. Os papéis e demandas sociais
provocam, muitas vezes, um congelamento, um enrijecimento de determinadas
características pessoais. A meia idade convida a concretizar o processo de
individuação, onde características, necessidades, desejos, paixões que tiveram que
ser reprimidos para concretizar a adaptação à sociedade, lutam, então, para tornaremse conscientes e realizados.
Este estudo teve como objetivo investigar a possibilidade do reencontro de
mulheres com persona masculina rígida com suas naturezas instintuais femininas,
fazendo da Arteterapia um caminho para apoiar a realização das mudanças
necessárias. Pretendeu-se, então, responder a seguinte questão: A Arteterapia pode
ser um caminho adequado ao resgate da natureza instintual feminina em mulheres
contemporâneas de meia idade com persona masculina rígida?
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um
documento que procurou mostrar a importância da Arteterapia para o reencontro com
a natureza instintual feminina em mulheres contemporâneas de meia-idade que
desenvolveram uma persona masculina rígida, após intenso condicionamento cultural
a um modelo patriarcal e masculino de ser e fazer.
O estudo foi dividido em quatro partes. Na primeira, foi feito o levantamento do
referencial teórico pertinente a essa pesquisa com o intuito de mapear e discutir com
certa profundidade o foco desse estudo. A segunda etapa destinou-se à leitura
pormenorizada do referencial teórico previamente selecionado, assim como a análise
de documentos pertinentes à pesquisa. Essa leitura, em alguns momentos, levou a
busca de novos referenciais, aumentando o número de leituras anteriormente
previstas. A terceira etapa constituiu-se na análise dos dados coletados tanto na
bibliografia quanto na documentação, com o objetivo de compreender, esclarecer,
validar ou refutar os objetivos iniciais do estudo. Essa etapa foi a que maior tempo
despendeu do pesquisador, tendo em vista o entrecruzamento de dados que se tornou
obrigatório para melhor entendimento do fenômeno em análise.
Para dar conta dessa tarefa, dividiu-se essa etapa em quatro capítulos. O
capítulo I discorre sobre a psique da mulher contemporânea de meia idade que
desenvolveu uma persona masculina rígida, após intenso condicionamento cultural
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patriarcal e masculino, segundo o aporte teórico da Psicologia Analítica. O capítulo II
esclarece sobre a natureza instintual feminina como componente verdadeiro,
essencial de toda mulher. O capítulo III comenta a importância e as peculiaridades da
Arteterapia como processo terapêutico inovador e eficaz. O capítulo IV aborda
algumas das estratégias arteterapêuticas, com abordagem junguiana, propiciadoras
do resgate do feminino, que foram utilizadas no setting de estágio supervisionado
desenvolvido com um grupo de mulheres, citando-se alguns relatos e imagens criadas
por elas. Assim, através do renascimento, descobrir-se feminina, conscientemente, e
dispor de seus atributos sempre que necessário. A última etapa foi destinada à
elaboração das conclusões e recomendações sobre o tema pesquisado, enfocando
benefícios causados às mulheres em questão ao se lançar mão do processo
arteterapêutico.
Este estudo pretende ser relevante para as mulheres de meia-idade, para a
sociedade, para profissionais da área da saúde, incluindo arteterapeutas. Estes
poderão oferecer condições a estas mulheres de atravessar este momento da vida de
forma mais saudável, com melhor qualidade de vida, apoiando a individuação e,
também, preparando-as, mais adequadamente, para a etapa seguinte da vida, a
terceira idade.
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CAPÍTULO I

PSICOLOGIA ANALÍTICA E A MULHER EM QUESTÃO

Imagem 3 - Persona

Disponível em: http://pensenao.wordpress.com/- mulher e máscara

Pois o que está dentro, está fora.
Goethe

1.1 PSICOLOGIA ANALÍTICA
Um dos aportes teóricos deste estudo baseia-se nos fundamentos da
Psicologia Analítica e, portanto, neste item, busca-se explicar alguns deles para fazerse possível a compreensão da psique da mulher em questão e o resgate a ela
necessário.
A Psicologia Analítica foi criada Carl Gustav Jung (1875 – 1961) e compõe-se
de um saber teórico e prático desenvolvido com base na experiência psiquiátrica deste
autor, nos seus estudos sobre a psicanálise de Freud e no amplo conhecimento que
adquiriu das tradições da alquimia, da mitologia e do estudo comparado da história
das religiões.
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Jung expande e modifica em alguns aspectos a visão psicanalítica freudiana
da época sobre o homem. Assim, diferentemente de Freud, ele via o inconsciente não
apenas como um repositório das memórias e das pulsões reprimidas, o que chamou
de inconsciente pessoal, mas também como um sistema passado de geração em
geração, contendo aspectos criativos organizados segundo funções coletivas e
herdadas, isto é, predisposições funcionais de organização do psiquismo, o que
denominou inconsciente coletivo composto por arquétipos.
O arquétipo é um conceito que une corpo, psique, instinto e imagem, afirma
Samuels (1998). O arquétipo, como conteúdo do inconsciente, é um padrão de
estruturação do desempenho psicológico, uma entidade irrepresentável em si mesma
e evidente somente através de suas manifestações. É uma matriz arcaica, postulando
a existência de uma base psíquica comum a todos os seres humanos, possibilitando
vivências típicas, fundamentais e comuns repetidas incontavelmente através dos
milênios, afirma Silveira (1981), como às relacionadas a experiências com o materno,
o paterno, o encontro entre o homem e a mulher.
Stein (2005) afirma que o arquétipo situa-se para além da influência das forças
que moldam e dão forma à consciência dos indivíduos, como família, cultura, tradição.
O arquétipo não é derivado da cultura, pelo contrário, as formas culturais é que
derivam de arquétipos. Esses, em si, não são malignos ou benignos e quando
experienciados na vida cotidiana, as decisões éticas são relegadas ao homem, à
moralidade.
O autor acrescenta, ainda, que o arquétipo, como virtualidade, funciona como
um nódulo de concentração de energia em estado potencial que, quando se atualiza,
toma forma de uma imagem arquetípica.
Jung, ressalta Samuels (1988), embora misturasse as palavras símbolo e
imagem em diferentes ocasiões, usando-as quase como sinônimos, parece que
concebia a imagem tanto anterior a, como maior que, a soma de seus componentes
simbólicos, como uma expressão condensada da situação psíquica como um todo e
não meramente de conteúdos inconscientes puros e simples. Jung verificou,
empiricamente, que a psique não ocorre cientificamente, isto é, mediante hipótese e
modelo, mas, sim, imageticamente, isto é, através do mito e da metáfora. A imagem
expressa, então, conteúdos inconscientes constelados. Essa constelação é o
resultado da atividade espontânea do inconsciente, por um lado, e da momentânea
situação consciente, pelo outro. O seu significado, portanto, não pode partir nem do
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consciente exclusivamente nem do inconsciente exclusivamente, mas somente do
relacionamento recíproco destes. Isto realça o lugar da emoção e do afeto com
respeito às imagens. A imagem é um continente dos opostos, uma expressão da
totalidade percebida e perceptível, apreendida e apreensível, pelo indivíduo. Enquanto
Jung discriminava entre a imagem arquetípica e o arquétipo per si, na prática são as
imagens que excitam o observador até o grau de ele ser capaz de incorporar,
compreender ou tornar consciente o que percebe. A imagem é dotada de um poder
gerador; sua função é incitar.
A vida psicológica enfatiza, sobretudo, a necessidade de uma reação subjetiva
às imagens, estabelecendo um relacionamento, um diálogo, um envolvimento ou um
toma-lá-dá-cá que resulta eventualmente numa coniunctio, em que a pessoa e a
imagem são afetadas. A coniunctio, ideia central do processo alquímico, representa o
renascimento e a transformação psíquica pela união dos polos opostos de duas
possibilidades, como será exemplificada, no capítulo IV, a questão dos princípios
masculino e feminino.
A consciência, “uma superfície ou película cobrindo a vasta área inconsciente”
(JUNG, 1985, p. 4), é dotada de uma atitude extrovertida, relacionando-se com fatos
e dados originários do meio- ambiente, e introvertida, relacionada a processos
desenrolados no inconsciente. E, também, da função sensação que indica como
alguma coisa é; da função pensamento, o que esta coisa é; da função sentimento que
lhe exprime o valor, e da função intuição, uma faculdade possível de previsão sobre
esta coisa, na categoria tempo, sobre seu passado ou futuro, isto é, origem e
destinação.
Há uma relação compensatória entre o inconsciente e a consciência. As razões
desta relação, como identifica Jung (2000) são que: os conteúdos do inconsciente
possuem um valor liminar, isto é, os elementos por demais débeis permanecem no
inconsciente; a consciência exerce inibição sobre o material incompatível, que
mergulha no inconsciente; a consciência é um processo momentâneo de adaptação
e o inconsciente contém material esquecido do passado e todos os traços funcionais
herdados referentes ao espírito humano; e o inconsciente contém todas as
combinações de fantasias que ainda não ultrapassaram a intensidade liminar e, com
o correr do tempo e em circunstâncias favoráveis, entrarão no campo luminoso da
consciência.
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Em uma de suas cinco conferências das “Tavistok Lectures”, Jung,
esclarecendo que tudo o que dissesse permaneceria como um torso inacabado, deu
uma ideia do processo que orientava seu trabalho:
Há dois tópicos principais a serem abordados: de um lado, os conceitos
relativos à estrutura e conteúdos da vida inconsciente, e depois, os métodos
usados na investigação dos elementos originários de processos
inconscientes. O segundo tópico subdivide-se em três partes: o método de
associação de palavras, o método da análise de sonhos e, por último, o
método da imaginação ativa. (JUNG, 1985, p. 2)

Entre os elementos estruturais e dinâmicos da psique junguiana estão: o ego,
como “um complexo formado por uma percepção geral do corpo e da existência e por
registros na memória” (JUNG, 1985, p.7); a persona, como uma máscara que sabe
corresponder, por um lado às intenções e, por outro, às exigências e opiniões do meio
ambiente (JUNG, 1991, p.389); a sombra, como “partes da personalidade [...]
suprimidas por causa de dissonância cognitiva ou emocional [...], que são contrárias
aos costumes e convenções morais da sociedade” (STEIN, 2005, p.98);
anima/animus, como a contrassexualildade psíquica do homem e da mulher,
respectivamente; o si-mesmo (self), o centro transcendente, “é mais do que a
subjetividade da pessoa, e sua essência situa-se além do domínio subjetivo” (STEIN,
2005, p.138), é um princípio unificador e orientador da psique humana, ocupando
posição central de autoridade com relação à vida psicológica. É o centro e a totalidade
da psique. Na vida, o si-mesmo exige ser reconhecido, integrado, realizado, porém
não há esperança de incorporar mais que um fragmento de uma totalidade tão vasta.
Portanto, o relacionamento de ego com o si-mesmo é um processo incessante.
A dinâmica psíquica revela-se na relação entre os conteúdos desses variados
elementos e na integração ou não deles à consciência. A psique está em incessante
dinamismo. Todos os fenômenos psíquicos são de natureza energética. Há tensões
diferentes entre pólos opostos. Correntes em progressão e regressão, de evolução e
involução entretêm movimentos constantes.
Samuels (1988) lembra que Jung desenvolveu o conceito de complexo,
mediante o uso do Teste de Associação de Palavras, como sendo uma reunião de
imagens e ideias em torno de um ou mais arquétipos, caracterizada por uma
tonalidade emocional comum. Assim, Jung comprovou a existência do inconsciente.
O teste sugere que os complexos são radicados no corpo e expressam-se
somaticamente. São fenômenos bastante naturais que se desenvolvem ao logo de

22

linhas positivas e, também, negativas, marcados pelo afeto e funcionam como uma
entidade autônoma da psique, “se comportam como seres independentes [...] a via
régia para o inconsciente [...] o arquiteto dos sonhos” (JUNG apud SAMUELS, 1988,
p.49 - 50), quer uma pessoa esteja ou não consciente deles, sendo ingredientes
necessários da vida psíquica. O complexo nem sempre se associa à psicopatologia,
isto é, nem sempre vem associado à dor e ao sofrimento ou mesmo torna-se uma
vivência negativa.
Quanto à autonomia dos complexos, afirma-se que “uma pessoa é um
substantivo coletivo” (JUNG apud SAMUELS, 1988, p.51) e, na análise, pode fazer
uso de personificações oriundas de complexos; o paciente pode “nomear” as várias
partes de si próprio, suas personalidades parciais, sem que isto redunde em uma
patologia psiquiátrica grave. O ego pode estabelecer um relacionamento viável com
um complexo e, então, uma personalidade mais rica e mais diversificada pode
emergir.
Individuação é o conceito chave da contribuição de Jung para as teorias do
desenvolvimento do indivíduo. Está entrelaçado com a síntese de elementos
conscientes

e

inconscientes.

Exige

esforço,

empenho,

peregrinação.

O

desenvolvimento da personalidade requer um processo de socialização que vai
fazendo com que o ego vá sendo desenvolvido a partir dos embates entre o somático
e o meio externo ao redor, em busca da adaptação, e um processo de individuação,
onde a pessoa é conduzida a encontrar-se com o si-mesmo. O ego está para a
socialização, assim como o si-mesmo para a individuação.
A desadaptação ao mundo interior é uma omissão de graves consequências,
tal como a ignorância e a incapacidade frente ao mundo exterior. O indivíduo
que se considera culto por sua falta de contato com a natureza projeta seu
inconsciente em povos que ainda possuem instintos saudáveis [...] As coisas
do mundo interior influenciam-nos subjetiva e poderosamente, por serem
inconscientes. [...] Toda adaptação resulta de concessões aos dois mundos.
Da consideração das exigências do mundo interno e do mundo externo, ou
melhor, do conflito entre ambos, procederão o possível e o necessário.
(JUNG, 1987, p. 80)

Esse mesmo autor (1991) enfatiza os atributos da individuação: o objetivo do
processo é o desenvolvimento da personalidade; pressupõe e inclui relacionamentos
coletivos e não ocorre em estado de isolamento; envolve um grau de oposição às
normas sociais que não têm uma validade absoluta. Individuação lembra dons que
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são transformados em talentos e lembra completude de relacionamentos pessoais.
Individuação acontece com introspecção e com o trato com situações sociais que
exigem atenção. O processo de individuação é uma circumambulação, um movimento
que não é linear, que mais parece uma espiral com progressos, regressos, idas e
vindas, em torno do si-mesmo.
Às vezes, o processo de desenvolvimento irrompe muito rapidamente numa
questão de minutos ou dias, quando a pessoa é inundada com uma nova consciência
acerca de seu passado, presente e possível futuro. Outras vezes, o desenvolvimento
tem lugar lentamente, durante décadas de uma vida, de modo que o processo de
mudança fica imperceptível. Este desenvolvimento pode ser auxiliado por processos
terapêuticos diversos, incluindo a Arteterapia.
Individuar-se é tornar-se si mesmo, é autoexperiência, é autorrealização.
Como, então, funciona a psique da mulher masculina em questão neste
estudo? Que conflitos específicos internos e externos caracterizam sua vida? Ao
buscar individuar-se, lidará com o fato de ser humana, singular e, inescapavelmente,
mulher.

1.2 A PSIQUE DA MULHER EM QUESTÃO

Para um melhor entendimento do que foi apresentado, buscar-se-á explicar,
sob o enfoque junguiano, a psique da mulher de uma forma geral, para que a seguir
compreenda-se a especificidade da situação psíquica da mulher de meia idade com
uma persona masculina rígida.

1.2.1. A psique da mulher em geral
Muitos são os estudos que buscam esclarecer a questão do gênero na
experiência do ser humano. É fato que algo distingue o homem da mulher. E isto não
se estabelece somente em termos anatômicos e fisiológicos. No aspecto psicológico,
estudos mostram diferenças no sentir, no falar, no fazer. Psique e corpo são
interligados. Ser homem ou ser mulher faz parte de uma experiência especial e
diferenciada.
Psiquicamente, o ser humano, independente do sexo, é dotado de dois
princípios básicos que são o masculino e o feminino, e compõem um dos possíveis
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pares de opostos que ocasionam possíveis tensões psíquicas. Eles atraem-se e
retraem-se.
Imagem 4 – Masculino / Feminino

Disponível em: http://portalarcoiris.ning.com/group/imagemssagradas/forum/topics/yinyang?xg_source=activity

Muraro (2002) adverte que o masculino e o feminino são forças construtoras
e organizadoras da vida, caracterizando-se o masculino como: possibilidades de
conhecimento, razão, abstração, objetividade, generalização, categorização. E o
feminino, como intuição, sensibilidade, emoção, concretude, detalhe.
Corrêa (2003) acrescenta para o masculino: projetar, emitir, exteriorizar,
ordenar, separar, selecionar, agressão, conquista, apropriação, iniciativa, combate
ofensivo, conhecimento intelectual, movimento, vontade de conhecer e decifrar todos
os mistérios. E para o feminino: mistério, profundidade abissal, pensar como corpo,
receber, acolher, interiorizar, decifrar mensagens escondidas em símbolos, poder
gerador, nutrição, vitalidade, cuidado, repouso, conservação, fonte de vida, combate
defensivo, viagem para dentro, para o coração, reverência em face dos mistérios da
vida.
Masculino e feminino, como princípios, significam um jogo de relações que
continuamente constroem o humano como homem e mulher. E, também, podem ser
contemplados a partir da estrutura básica de cada ser humano.
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O si-mesmo incita a coordenar, relativizar, intermediar a tensão dos opostos. A
pessoa pode ser posta em confronto com variadas polaridades. Uma delas expressase pelo masculino e feminino.
Jung (1987) propõe, em seus estudos sobre a psique humana, dois arquétipos
investidos de grande significado que constroem um elo ou ponte entre o consciente e
o inconsciente – anima e animus. E que funcionam como um princípio inconsciente
autônomo identificável em todas as relações do homem e da mulher.
Na psicologia do homem, Jung destaca a anima que, sendo feminina, é a figura
que compensa a consciência masculina. Anima é um conceito psicológico, não
religioso ou filosófico, um reconhecimento psicológico da existência de um complexo
psíquico semiconsciente, uma função parcialmente autônoma. Há uma imagem
coletiva da mulher no inconsciente do homem, com auxílio da qual ele pode
compreender a natureza da mulher.
Na mulher, a figura compensatória é de caráter masculino, designada por
animus. Este é uma personalidade e por isso pode ser projetado em um homem ou
agir autonomamente. A consciência da mulher é diversa da consciência do homem.
Assim como a mulher percebe claramente coisas que o homem tateia no
escuro, do mesmo modo há campos de experiência do homem ainda ocultos
para a mulher nas sombras da indiferenciação. O mais importante e
interessante para a mulher é o âmbito das relações pessoais, passando para
o segundo plano os fatos objetivos e suas interrelações. O vasto campo do
comércio, da política, da tecnologia, da ciência, enfim todo o reino do espírito
utilitário aplicado do homem é relegado à penumbra da consciência da
mulher: por seu lado, ela desenvolve uma consciência ampla das relações
pessoais, cujas nuanças infinitas, em geral, escapam à perspicácia
masculina. (JUNG, 1987, p. 82)

À mulher se impõe o desafio de lidar como o animus, o masculino atuando em
sua psique. Assim, também, ao homem cabe o desafio de relacionar-se com sua
anima.
Detendo-nos no animus, Jung fala da figura de homem atuando na psique de
uma mulher, sendo componente subliminar à consciência e funcionando a partir da
psique inconsciente. Opera influenciando sobre o princípio psíquico dominante da
mulher. Atua como guia da alma, como psicopompo, e torna-se o elo necessário para
possibilidades de ações criativas e instrumento de individuação. Atua, também, nos
relacionamentos da mulher com os homens.
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O caráter do animus está determinado pela constituição do sexo, uma minoria
de genes masculinos no corpo de uma mulher; por um arquétipo reencarnado em cada
criança que nasce, uma imagem coletiva que a mulher tem do homem. Está
determinado, também, pelas experiências que cada mulher traz em si no trato com o
sexo oposto.
Jung descreve também as projeções que surgem do animus: o mestre, o
campeão, o líder, o amante, o marido. As relações entre homens e mulheres ocorrem
dentro de um tecido fantasmagórico produzido por anima e animus. Projetados na
pessoa amada não é de surpreender que surjam emaranhados problemas na vida de
casais, no cotidiano.
“Uma via importante para a integração do animus é a consciência sobre o
parceiro sexual amoroso, através da tarefa importante de discriminar quem sou eu,
quem é ele, dentro de um relacionamento simbiótico” (CORRÊA, 2003, p. 59).
As personificações que o animus assume em sonhos, contos de fada, mitos e
outras produções do inconsciente variam em animais selvagens, demônios, príncipes,
criminosos, heróis, feiticeiros, homens brutos.
Emma Jung (1995), esposa de Jung, a primeira mulher a descrever o animus a
partir da perspectiva da própria mulher diante de suas próprias vivências,
diferentemente das descrições projetivas de homens até então, diz que o princípio
masculino é representado por quatro possibilidades: a Palavra, o Poder, o Significado
e o Ato. Essas funções são notavelmente pertinentes em termos das capacidades que
as mulheres precisam desenvolver em si próprias.
Johnson (1987) lembra que a mulher inconsciente do animus tem um o caminho
a percorrer para desenvolver-se. A integração do animus por esta mulher pode ser
compreendida e ilustrada pelo mito de Eros e Psiquê, através das tarefas a que lhe
são impostas por Afrodite, para reaver o amor de Eros. Dar conta de sua naturezaformiga, de sua natureza-carneiro, de sua natureza-águia, e, então, poder lidar com o
mundo externo, que parece tão ameaçador a esta mulher.
Sem uma relação com o animus, a mulher pode vivenciar, a partir de dentro,
uma voz autodepreciadora que lhe diz que não consegue pensar direito que, depois
de arruinar a mulher, às vezes, transforma-se em autoelogios rasgados. Oscila-se
entre a consciência de total nulidade e um elevado sentimento de valor e de si mesmo.
E, a partir de fora, a mulher pode revelar-se uma megera, uma mulher que argumenta
de uma maneira irritantemente ilógica, aferrando-se a uma opinião irrelevante. Ela tem

27

medo de reivindicar seu próprio poder de raciocínio e autoridade e, então, manifestase de uma forma não decidida, mas defensiva porque percebe deficiências.
Pode-se entender que, por outro lado, a mulher, também inconsciente de seu
animus, pode identificar-se com ele e vivenciá-lo como uma persona bastante rígida.
Então, masculiniza-se, reprimindo e bloqueando sua natureza instintual feminina. É
sobre esta questão que o presente estudo discorre, já que urge entendê-la um pouco
mais.

1.2.2 A psique da mulher masculina
Imagem 5 - Persona Masculina

Disponível em: http://conteudoenigmatico.blogspot.com.br/2011/06/mulher-vestida-de-homem.html

Em virtude de uma subordinação à cultura, ao intelecto, ao ego dela própria ou
de outrem, a mulher, identificada com o animus, afastada de sua feminilidade, tornase organizada e convencional em suas relações domésticas e sociais. Perde o contato
com sua própria alma, padece de depressão, seus instintos e ciclos naturais são
perdidos.

Deixa-se

envolver,

exageradamente,

pela

domesticidade,

no

intelectualismo, no trabalho ou na inércia, por ser o lugar mais seguro para quem
perdeu seus próprios instintos.
Estés (1994) assinala que, há alguns milênios, percebe-se a redução do espaço
e o esmagamento da natureza instintual feminina, não sendo acaso que regiões
agrestes e ainda intocadas do nosso planeta desapareçam à medida que fenece a
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compreensão da própria natureza humana selvagem mais íntima. O relacionamento
com feminino selvagem “pode ter se tornado espectral pela negligência, pode ter sido
soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca ou,
simplesmente, não ser mais compreendido” (ESTÉS, 1994, p. 19).
A falta de relacionamento com sua essência feminina traz para a mulher
sensações de extrema aridez, fadiga, fragilidade, depressão, confusão, de estar
amordaçada, calada à força, desestimulada, assustada, deficiente, fraca, sem
inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma
fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada, impotente,
hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, inerte, inconstante, vacilante, incapaz
de regular a própria marcha ou de fixar limites, escolhendo parceiros, empregos,
amizades que lhe esgotam a energia.
Jung, na introdução do livro Os Mistérios da Mulher de Ester Harding, lembra
que a natureza das neuroses baseia-se num distúrbio dos instintos ou pelo menos
afetam os instintos numa considerável escala. Os primórdios da história humana, a
literatura antiga e clássica, os estudos antropológicos trazem a compreensão de
processos psíquicos. E o autor enfatiza que tem sido estabelecido, há algum tempo,
pela experiência, que certa unilateralidade do consciente traz uma compensação do
lado do inconsciente.
Explica Jung (1987) que a mulher masculinizada, tomada pelo animus, corre o
risco de perder sua feminilidade, sua persona adequadamente feminina. Tais
transformações explicam-se pelo fato de que uma função interior volta-se para fora.
O motivo dessa perversão refere-se, também, à insuficiência ou ao desconhecimento
total do mundo interior, que se ergue autônomo, em oposição ao mundo exterior.
Mas, além disso, a atrofia do feminino são possibilidades do que Jung (2000)
identifica como um tipo de complexo materno, o negativo, da filha. A mulher,
[...] quando combate a mãe, [...] pode atingir uma consciência mais elevada,
arriscando-se a lesar o mundo instintivo, pois ao negar a mãe, ela também
repudia tudo o que é obscuro, instintivo, ambíguo e inconsciente do seu
próprio ser, preferindo colocar em primeiro plano o que é seguro, nítido e
razoável. (JUNG, 2000, p. 107)

Então, graças a sua lucidez, inteligência articulada, objetividade e
masculinidade, este tipo de mulher é encontrado ocupando cargos importantes,
conduzida por uma inteligência fria, desenvolvendo uma eficiência propícia.
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Em contrapartida, temos a atitude maternal, sendo que por materno, entendese o arquétipo que
[...] seus atributos são o “maternal’, simplesmente a mágica autoridade do
feminino; a sabedoria e a elevação espiritual além da razão; o bondoso, o que
cuida, o que sustenta, o que proporciona as condições de crescimento,
fertilidade e alimento; o lugar da transformação mágica, do renascimento; o
instinto e o impulso favoráveis; o secreto, o oculto, o obscuro, o abissal, o
mundo dos mortos, o devorador, sedutor e venenoso, o apavorante e fatal.
Esses atributos correspondem à mãe amorosa e terrível. (JUNG, 2000, p. 92)

Embora a figura da mãe seja de certo modo universal, sua imagem muda
substancialmente na experiência prática individual.

Porém, Jung atribui à mãe

pessoal um significado mais limitado, isto é, não é apenas da mãe pessoal que provêm
todas as influências sobre a psique infantil, mas é muito mais o arquétipo projetado
na mãe que imputa à mesma um caráter mitológico e com isso lhe outorga autoridade.
Os efeitos etiológicos, traumáticos, da mãe devem ser divididos em dois grupos:
primeiro os que correspondem à qualidade característica ou atitudes realmente
existentes na mãe pessoal; e, segundo, os que se tratam de projeções de tipo
fantasioso, arquetípico, por parte da criança. É recomendável fazer uma cuidadosa
investigação em cada caso. Então, no caso de projeção, não basta somente
reconhecer o arquétipo e descartá-lo. Trata-se de solucionar essas projeções a fim de
restituir os seus conteúdos àquele que os perdeu por tê-los projetado fora de si,
espontaneamente.
A relação da mulher com seu próprio princípio feminino é um estado que a
controla do fundo de sua própria natureza, mas ela está, muitas vezes,
extremamente inconsciente de que seja isto que a controla. Não tem
nenhuma compreensão consciente de si mesma, e por essa razão é
totalmente incapaz de explicar-se [...]. (HARDING, 1985, p. 44)

A mulher moderna deve diferenciar-se não só da persona feminina, como do
animus. Por trás do animus, alegava Jung, jaz o arquétipo do significado, o alvo do
processo de individuação.
O trabalho de Carl Gustav Jung e Emma Jung sobre o masculino e feminino
pretendia ser orientado para o gênero, mas isso hoje é questionado, e Samuels
acrescenta:
Os trabalhos atuais em Psicologia Analítica processam-se ao longo de
diversas linhas de investigação: até que ponto as diferenças de gênero estão

30

vinculadas ao sexo; que efeitos psicológicos são manifestados quando se
verificam mutações no papel e status de gênero; se uma investigação de
imagens tradicionais revela alguma .coisa sobre formas culturais mais
esclarecedoras da psique feminina em particular; e a possibilidade de que
existam conexões entre a definição de gênero e criatividade. (SAMUELS,
1988, p. 85)

Singer (2002) discorda da visão que Jung tinha da mulher, e entende que sua
perspectiva tinha a ver com a sociedade centrada nos homens da qual ele fazia parte
e lembra que Jung admitia, abertamente, que só podemos escrever a partir de nossas
próprias experiências. Constata que há diferenças entre os aspectos conscientes e
inconscientes do homem e da mulher, mas percebe-as hoje como muito diferentes do
que eram no tempo e no meio que vivia Jung. Vê que essas diferenças são dinâmicas,
fluidas e em perpétua mudança; e que elas se realinham conforme o ser humano
cresce, desenvolve-se e modifica-se.
A universalização das diferenças entre os gêneros sexuais e a suposição de
que são fixas na estrutura da natureza humana, não são defendidas pela autora, que
propõe a tarefa de nos perguntarmos sobre a alma: e daqui vamos para onde? O que
precisa ser diferente? Como nos movimentar na direção do que nós sentimos que é
certo para nós? Aqui é onde precisamos descobrir o que a alma quer, propõe a autora.
E, Monoimus, um texto gnóstico do século II D.C., citado por essa autora,
afirma sobre a alma:
Tenta encontrá-la dentro de ti, e aprende o que é que toma posse de tudo em
ti, dizendo meu deus, meu espírito, minha alma, meu corpo, e com ela
aprende o que é tristeza e contentamento e amor e ódio, e acordando embora
não devesses, e dormindo embora não devesses, e apaixonando-se embora
não devesses. E se tu te dedicares a investigar plenamente essas coisas,
encontrá-las-á em ti [...] pois é em ti que encontrarás o ponto de partida da
tua transição e da tua revelação. (apud SINGER, 2002, p. 14)

No século XX, as mudanças sociais trazidas pelo movimento feminista e pela
maior liberdade sexual trazida pela pílula anticoncepcional, trouxeram uma importante
mudança na consciência da mulher e, por conseguinte, de toda a sociedade. A
possibilidade de independência econômica trouxe um novo respeito. Cada vez mais
as mulheres tornam-se conscientes de si mesmas e de que têm escolhas. Este
processo exige entender e chegar a um acordo entre o mundo interno e externo,
tornando-se mais responsável agora e no futuro.
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No ANEXO A, vale rever o poema Quem sou eu? criado por Renata Madinelli
Duartena, uma ex-aluna da disciplina de Terapia Junguiana, na Universidade Estácio
de Sá, onde a primeira linha é iniciada por um desenho de uma borboleta, e assim
finalizado.
A mulher retratada neste estudo pode ser encontrada na idade adulta jovem
(20 a 40 anos), mas é, muitas vezes, na meia idade (40 a 60 anos) que ela será
desafiada, com sofrimento, a administrar uma dolorosa repressão e instada à tarefa
de resgatar sua feminilidade perdida. O que significa viver a meia idade, e que
instigações ela traz aos conflitos vivenciados?

1.2.3 A meia idade
Imagem 6 - Etapas da Vida

Disponível em: http://corpoinconsciencia.com/2013/08/08/a-jornada-sagrada-da-menopausa/

A idade adulta compreende as etapas do adulto jovem (20 – 40 anos), meia
idade (40 – 60 anos) e o idoso (60 anos - morte). A meia-idade tem recebido,
recentemente, mais atenção dos estudiosos interessados no desenvolvimento
humano.
Durante grande parte da história humana, a meia idade foi vista como uma
época de declínio e decomposição, acreditando-se que o crescimento e o
desenvolvimento humano completavam-se no início da fase adulta.
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Em meados do século XX, Erik Erikson (1976) estabeleceu que o
desenvolvimento humano dá-se ao longo da vida, identificando oito estágios, desde a
infância até à terceira idade. O sétimo estágio, generatividade x estagnação,
contempla a idade adulta em sua fase intermediária entre o adulto jovem (20 a 40
anos) e o idoso (60 anos à morte). O sucesso da meia-idade, para este autor, produz
um indivíduo que sente profunda satisfação em contribuir e participar da sociedade.
Grande parte do trabalho da vida é a preparação para a meia-idade, e os últimos
estágios são fortemente moldados pela maneira como se passa por ela.
Shellenbarger (2010) lembra que o psicólogo Elliot Jacques cria o termo “crise
da meia-idade”, nos anos 60, reportando-se a alguns artistas que experimentaram um
declínio de produtividade. Lembra, também, Daniel J. Levinson,

autor do livro

Seansons of a Man´s Life a respeito de homens adultos que passavam por um
período de turbulência ao se aproximar dos 40 anos. A meia-idade passou a ser
caracterizada, então, também, por uma crise específica, onde ocorriam perdas,
questionamentos e procura. A autora recorda, ainda, que a ideia desta crise ficou
fortalecida na cultura americana pela jornalista Gail Sheehy com seu livro Passagens,
entendendo-a como um acontecimento que atinge a maioria das pessoas.
Há uma questão sobre se a crise da meia idade é um evento universal e
previsível. Hoje, poucos cientistas sociais acreditam que todos os adultos passem sem
mudança por esta fase. Cada pessoa é vista como em desenvolvimento ao longo de
um curso de vida individualizado a seu próprio ritmo. Assim, os adultos desenvolvemse em um caminho moldado por uma combinação de características de personalidade,
estágios de crescimento, contexto social e histórico.
Mas foi Jung, o primeiro teórico do desenvolvimento adulto, que sustentou que
um desenvolvimento saudável na meia idade exige individuação, a emergência do
verdadeiro si-mesmo, através da integração das partes conflitantes da personalidade,
incluindo aquelas, até então, negligenciadas.
A individuação, um processo conduzido pelo arquétipo da inteireza, pode ter
um rápido progresso na meia idade, integrando as partes da personalidade em um ser
revitalizado, mais completo. É a oportunidade para a pessoa tornar-se mais
autoconsciente, descobrindo quem é em oposição a quem pensa que é. Stein (2007)
lembra que as energias que colocamos nessa tarefa não podem ser contidas, assim
como a alma não pode ser contida na meia idade.
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Para Sharp (1995), a crise da meia idade é marcada pelo súbito aparecimento
de estados de espírito e de padrões de comportamento atípicos em adultos que se
sentem bem, mas que, um dia, descobrem que nada mais está funcionando,
passando, então, por terríveis estados de espírito que os consomem por dentro. A
vida fica sem sentido. É hora de trazer à luz a psicologia do indivíduo. A transformação
do sofrimento neurótico em uma nova e mais saudável perspectiva de vida tem mais
a ver com a motivação e potencial inato do que com qualquer coisa que o analista
diga ou faça. Na crise psicológica, os conteúdos inconscientes são automaticamente
ativados numa tentativa de compensar a atitude unilateral da consciência.
Em geral, na primeira metade da existência, não é necessário lidar com aquilo
que Jung chama o problema dos opostos – a disparidade entre as atitudes do ego
consciente e o que ocorre no inconsciente. Os problemas dos jovens, geralmente,
advêm de uma colisão entre forças da realidade e uma atitude inadequada, infantil,
que, do ponto de vista causal, é caracterizada por uma dependência anormal de pais
reais ou imaginários. Nesses casos, a terapia, comumente, envolve a transferência
das imagos dos pais para figuras substitutivas mais adequadas e o encorajamento
para que se desenvolva um ego forte, o que os auxiliará a alcançar objetivos externos.
As pessoas de meia idade, entretanto, direcionam sua preocupação aos eus
interiores, espirituais; o desenvolvimento prossegue através do problema dos opostos.
Assim, a habilidade para manter a tensão que surge de um conflito interno é de
suprema importância e, de fato, só é possível quando um ego firme já se estabeleceu.
Duas tarefas necessárias, mas difíceis, da meia idade são abrir mão da imagem
de juventude e reconhecer a mortalidade. A necessidade de reconhecer a mortalidade
exige uma busca pelo significado no si-mesmo. Essa virada para o interior pode ser
perturbadora, pois, à medida que questionam seus comportamentos, as pessoas
podem, temporariamente, perder suas referências.
A mulher masculinizada, de quem este presente estudo trata, ao deparar-se
com a meia idade, vê seu sofrimento psíquico intensificar-se. Instigada por
acontecimentos externos ou por um chamado interno, ao perceber a vida vivida até
então e a aproximação da terceira e última etapa da vida, a velhice, com seu
derradeiro fim, a morte física inescapável, percebe a possibilidade de uma vida ainda
a ser vivida, e inicia, a princípio inconscientemente, uma busca por algo que foi perdido
e do qual se mantem afastada: sua natureza feminina.
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Que natureza é essa, feminina, inerente a todas as mulheres e da qual podem
estar sofridamente afastadas? Para responder a esta pergunta, o capítulo seguinte
tratará de apresentar alguns aspectos básicos deste conceito.
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CAPÍTULO II

O REINO DA NATUREZA INSTINTUAL FEMININA

Imagem 7 - Mulher Lua

Disponível em: http://www.sertao.ufg.br/pages/35795-direitos-reprodutivos

Você pensa que em algum lugar podemos não ser Natureza, que somos
diferentes da Natureza? Não, nós estamos na Natureza e, pensamos
exatamente como ela.
C. G. Jung

Em busca de caracterizar a natureza instintual feminina, faz-se importante
observar o passado histórico de grupos primitivos onde o folclore, a mitologia, a
religião podem ajudar na compreensão da psique humana. Então, encontra-se o
substrato arquetípico, um potencial herdado de funcionamento psíquico em puro
estado, o ser humano mais próximo de sua natureza pura, sem as camadas da cultura
ocidental contemporânea patriarcal, masculina.
A natureza instintual feminina pode ser chamada de psique natural, inata; ou
de id para a psicanálise; ou si-mesmo para a psicologia analítica; ou de mulher
selvagem para Clarissa Estés, ou de natureza típica ou fundamental, na Biologia.
Múltiplas são as possibilidades de denominações.
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Em Os mistérios da mulher, Esther Harding faz uma tentativa de apresentar
certos fundamentos arquetípicos da psicologia da mulher, buscando a compreensão
de que uma parte da psique pode ser explicada através de causas recentes,
contemporâneas, mas que outra parte alcança as camadas mais profundas da história
humana.
Ao procurarmos compreender a natureza feminina precisamos renunciar à
nossa atitude intelectual de superioridade, comenta a autora, e entendê-la a partir de
seus próprios termos, pois é tão impalpável que o intelecto e a análise racional não
podem captá-la.
Quando a perspicácia intelectual nos falha, temos de nos voltar para produtos
inconscientes, a fim de chegar a um esclarecimento e ver se um estudo dos
símbolos e das maneiras de agir instintivas pode lançar alguma luz sobre a
obscuridade. Ocorre que os fatores inconscientes da psique são, em primeiro
lugar, sentidos não em conceitos, mas são percebidos no mundo exterior,
projetados na natureza inanimada. Portanto, quando o homem vê qualidades
e características humanas como pertencentes a objetos inanimados, essas
características não são somente ideias arbitrárias, mas reflexos das suas
próprias qualidades inconscientes. Quando encara fenômenos naturais,
ingenuamente, personificando-os, como nos mitos ou contos folclóricos ou na
linguagem poética das artes, está interpretando a Natureza de acordo com a
sua própria natureza. Seu inconsciente é projetado no mundo exterior.
(HARDING, 1985, p. 44)

As maneiras de pensar primitivas, desprezadas no mundo ocidental que, hoje,
reaparecem do inconsciente em formas de sonhos e fantasias, possuem significado e
ajudam a entender essa faceta da natureza. São maneiras primitivas e ingênuas,
estranhas à mentalidade científica que enfatiza a causalidade, mas que têm
sobrevivido, até hoje, em costumes, provérbios e hábitos. Então, segue-se uma
pequena exploração sobre essas possibilidades.

2.1 DIMENSÕES DO FEMININO

É difícil entender a lógica, por exemplo, da crença sobre a ligação da mulher
com a Lua. Segundo Harding (1985), a Lua aparece como um símbolo da mulher
desde tempos imemoráveis em mitos, lendas, na poesia, na religião. Na maioria das
tribos primitivas, como os povos aht e nigerianos, a correspondência entre a mulher e
a Lua é tomada como prova absoluta do ‘fato’ de que elas são de natureza
semelhante.

Frequentemente chamada o “Senhor-das-Mulheres”, a Lua é
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considerada não só como a fonte da habilidade da mulher em gerar crianças, mas
também como protetora e guardiã das mulheres em todas as suas atividades
especiais: procurar alimentos, plantar, cultivar, colher. É a Luz Inferior que rege a noite
do instinto e as percepções sombrias do mundo intuitivo. Assim, como a Grande Luz,
o Sol rege o dia, a razão, o intelecto, o masculino.
Parece, portanto, que o simbolismo da Lua pode dar alguma compreensão da
natureza do princípio feminino. A Lua é fertilizadora, favorável ao crescimento das
sementes. Lembremos o ciclo menstrual da mulher e as fases da Lua. A gestação e o
parto são influenciados pela mudança da Lua. A Lua crescente ligada ao aspecto
produtivo e a minguante ligada ao declínio e à escuridão regulavam a realidade e o
cotidiano de comunidades inteiras. Olhar e ver a Lua, ainda hoje, faz-nos sentir
venturosos.
Joseph Campbell (1990) dimensiona o feminino
[...] através dos mitos da Grande Deusa que ensinam a ter compaixão por
todas as criaturas e sobre a santidade da própria terra, o corpo da Deusa,
associando-o à agricultura e às sociedades agrárias. É o simbolismo da Terra
com relação ao feminino. A magia da mãe e a magia da terra são a mesma
coisa, relacionam-se: a mulher dá a luz, da terra se originam as plantas. [...]
Na Índia, onde a simbologia da Deusa ainda é dominante, o feminino
representa a maya, formas de sensibilidade em termos kantianos: espaço e
tempo, mistério para além de todos os pares de opostos. Tudo está dentro
dela. [...]. Para cada um de nós, isso [...] significa procurar a fonte da sua
própria vida, a relação entre seu corpo, enquanto forma física, e essa energia
que o anima. O corpo sem energia não está vivo. [...] Então você pode
distinguir, na sua própria vida, o que é do corpo e o que é da energia e da
consciência. (1990, p. 177 - 179)

É a sabedoria feminina, lembra o mesmo autor, a mulher como doadora de
formas, que dá vida às formas e sabe de onde elas provêm: daquilo que está além do
masculino e do feminino, daquilo que está além do ser e do não-ser. Bom lembrar
que, nos momentos iniciais do período fetal, antes de ficar evidente que a criança vai
ser menino ou menina, trata-se de um corpo com potencialidades nas duas direções.
A Terra e o corpo, como terra. Hoje, ao buscar-se preservar a natureza
ambiental, a Terra, preserva-se, também, o corpo, através da própria natureza do
feminino.
Outra dimensão é o caráter ambivalente e potente do princípio feminino, uma
realidade psicológica presente: é fecundo, cruel, criativo, e destrutivo. Para Estés
(1994) não é por acaso que, assim como os lobos e os ursos, mulheres rebeldes
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tenham a ver com uma natureza selvagem mais íntima, e que tenham uma reputação
de serem cruéis, perigosas e vorazes. A autora reconhece o arquétipo da Mulher
Selvagem como componente da natureza saudável mais profunda da mulher, isto é,
mulher e selvagem: o intuitivo, o sexual e o cíclico, as idades da mulher, o jeito de ser
mulher, a sua sabedoria, sua alma, seu fogo criador, sua força poderosa. Estés
acrescenta:
As mulheres saudáveis têm certas características em comum: percepção
aguçada, espírito brincalhão, uma elevada capacidade para a devoção [...]
são gregárias por natureza, curiosas, dotadas de resistência e força [...]
intuitivas e têm preocupação para com os filhotes, seu parceiro e sua família
[...] Têm experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação.
Têm uma determinação feroz e extrema coragem. (1994, p. 16)

Essa natureza ocorre, para muitas mulheres, durante a gestação, a
amamentação; durante os cuidados dispensados a um relacionamento amoroso, aos
animais, à casa, ao jardim, ao próprio corpo; em momentos de êxtase perante
fenômenos da natureza, como o pôr-do-sol, a chuva, a tempestade, as flores, as
árvores; diante de uma determinada música ou de alguma palavra, frase, poema que
toca o coração; no momento de sonhar; na própria vida criativa; nos verdadeiros
amores.
A mulher ligada a sua natureza psicológica instintiva é uma observadora interna
permanente, sábia, intuitiva, visionária, criadora, inventora e ouvinte que guia, sugere
e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. É capaz de uma vida
natural com limites saudáveis. Então, “elas sabem, instintivamente, quando as coisas
devem morrer e quando devem viver; elas sabem como ir embora e como ficar”.
(ESTÉS, 1994, p. 21)
Essa mulher é capaz de ouvir sua própria alma, atender seus próprios ritmos.
É robusta, plena, consciente de seu território, engenhosa, leal, possui força vital.
Delimita territórios, encontra seu grupo, ocupa seu corpo, fala e age em defesa
própria, é consciente, alerta, intuitiva. A estas características pode-se acrescentar a
benevolência indiscriminada, o encanto geral e mesmo universal, e a concordância,
isto é, uma relação desenvolvida com Eros, um princípio psicológico que orienta para
aquilo que transcende ambições e objetivos pessoais.
Atributos femininos podem, também, ser entendidos através de histórias que,
com seu encantamento, viabilizam a compreensão do universo feminino na mulher.
Na seção seguinte, três das inúmeras narrativas existentes, serão citadas.
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2.2 NARRATIVAS SOBRE O FEMININO
Imagem 8 - Histórias de Mulher

Disponível em: http://blogs.jovempan.uol.com.br/poeta/tag/tristeza

Contar histórias é trazer à baila, trazer à tona.
Clarissa P. Estés

Os contos de fadas são histórias representativas do inconsciente coletivo,
oriundas de tempos históricos e pré-históricos, retratando o comportamento e a
sabedoria naturais do ser humano. Os contos apresentam temas similares em lugares
separados e distantes em diferentes períodos e fornecem símbolos que ajudam a
integração de conteúdos inconscientes. São mais antigos que a Psicologia.
Eles conferem movimento à nossa vida interior, e isso tem importância
especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa, encurralada.
[...] mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades, abrem para nós portas
amplas em paredes anteriormente fechadas [...]. (ESTÉS, 1994, p. 36)

Jung (2000) encontrou formas típicas de comportamentos e motivos em
sonhos, visões e nos delírios do insano. Tais imagens primordiais, ele as identificava
como arquétipos. O autor tinha a hipótese que a intenção original das histórias não
era de entretenimento, mas que viabilizavam um modo de falar sobre forças obscuras,
temíveis e inabordáveis em virtude de sua numinosidade, e seu poder mágico.
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Éstes (1994) ressalta a importância de que a hora de contar histórias seja
determinada pela necessidade. Um bom cuidado é examinar a hora, o lugar, o para
quem contar uma determinada história como se fora uma medicação necessária.
Quanto à questão do feminino, determinadas histórias são curadoras, bálsamos
medicinais, medicamentos que recuperam, fortificam e fazem compreender o drama
da alma de uma mulher. Descobrir o mito ou conto de fada condutor que contém todas
as instruções de que uma mulher precisa para seu atual desenvolvimento é um
caminho favorável a sua saúde. Eles suscitam interesse, emoções, anseios,
compreensão. Eles contêm instruções para as complexidades da vida: sexo, amor,
casamento, dinheiro, morte e transformações. Dão conta de ferimentos que não
param de sangrar, do poder dos relacionamentos como amor profundo, da morte.
Mostram caminhos quando tudo parece perdido, dão orientações para variadas
etapas da vida.
Minha vida e meu trabalho como analista junguiana e cantadora, contadora
de histórias, me ensinaram que a vitalidade esvaída das mulheres pode ser
restaurada por extensas escavações “psíquico-arqueológicas” nas ruínas do
mundo subterrâneo feminino. Com esses métodos, podemos recuperar os
processos da psique instintiva natural; e, através da incorporação ao
arquétipo da mulher selvagem, conseguimos discernir os recursos da
natureza mais profunda da mulher. (ESTÉS, 1994, p. 15)

As histórias são para serem refletidas e prosseguir com a vida, na direção da
própria liberdade natural. Expressam a valorização e a capacidade de regeneração
da dimensão arquetípica feminina. E a autora acrescenta:
[...] essas exatas palavras, mulher e selvagem, criam [...] a batida dos contos
de fada à porta da psique mais profunda da mulher. Lhamar e tocar a la puerta
significa literalmente tocar o instrumento do nome para abrir a porta. Significa
usar palavras para obter a abertura da passagem. Não importa a cultura pela
qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e
selvagem, intuitivamente. (ESTÉS, 1994, p. 19)

Nesta pesquisa, três contos são citados e destacados dentre tantos que focam
a questão do feminino: “A Jovem Sem Mãos”; “A Princesa Alta Demais” e “La Loba”.
As heroínas vivenciam sofrimentos que fazem ativar e progredir processos interiores.
Nos anexos B, C e D, encontram-se as narrativas de cada um deles e suas respectivas
fontes. A partir de agora, alguns comentários serão tecidos e esclarecerão a dinâmica
psicológica inerente a cada um.
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2.2.1 A Jovem Sem Mãos
Neste conto, num momento de grande dificuldade, o pai da heroína sucumbe à
tentação, faz uma má escolha e apela para meios desonestos, saindo da dificuldade
por um artifício, um acordo com o Diabo, que envolve a filha, que representa o
feminino. No pai, há perda da alma, do Eros, por conta de um aspecto masculino
demoníaco, destruidor. Segundo Von Franz (1995), a dificuldade da mulher em
assumir seus próprios dons criativos reflete-se em inúmeras versões de histórias do
pai que vende sua filha a um Espírito do mal.
A jovem, ao ter consciência do terrível perigo que o pai a submete, prefere a
mutilação à perda de sua liberdade interior. Suas dificuldades provêm de seu
complexo paterno, um animus terrível, destruidor, frio, não integrado, uma espécie de
homem primitivo. Para proteger-se, afasta-se da vida do espírito, da intelectualidade,
da autonomia, fica mutilada, incapaz de exercer qualquer atividade.
É o caso da mulher obrigada a viver de maneira completamente passiva e
exclusivamente feminina, para escapar do Diabo, e esta solução não pode ser senão
temporária. A agitação insatisfeita, a revolta ou a depressão aparecem, lembrando um
aspecto de si mesma que precisa desenvolver. Uma situação externa se cria onde a
mulher é acuada, perseguida, o que a impulsiona a encontrar recursos em si mesma
e suas mãos vivas. Para isso, é preciso interiorização, solidão, retirar-se da vida
exterior para se reorganizar e restaurar. A jovem do conto o faz na floresta, símbolo
do inconsciente.
Essa história mostra que esta mulher só poderá curar sua profunda dissociação
e a ferida que a faz sofrer se for capaz de transcendê-las. Somente uma experiência
religiosa direta, um re-ligare, poderá tirá-la das dificuldades. As normas coletivas não
lhe servem para nada nesse caso, pois a conduzirão a uma normalidade mediana que
não corresponde à sua natureza. É por isso que a heroína deve deixar a sociedade e
retornar somente quando assegurada, sem risco de perder sua identidade. A cura,
suas mãos vivas, nasce do inconsciente contatado na profunda solidão. Existe, na
psique, um processo natural de crescimento, maturação e transformação.
No momento em que o Rei, que representa o si-mesmo, uma figura interior de
animus de valor positivo, o princípio da mentalidade coletiva, parte em busca da
mulher e a encontra, ela pode dali para frente comportar-se de modo natural e
espontâneo, tendo reencontrado a alegria de viver. Isso após encontrar a divindade
em seus dois aspectos, o obscuro – o Diabo – e o luminoso – o Anjo.
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2.2.2 A Princesa Alta Demais
Este conto “vem nos ensinar a erguer a cabeça e assumir a própria dimensão”
(PHILIPPINI, 2005, p. 43), a estar de pé, a ser vista e ouvida. Refere-se à tarefa da
mulher identificar, aceitar, valorizar suas próprias características, recusando a
violência que a subjuga.
O primeiro príncipe, representando um animus impositor e limitador, inibe e
reprime a espontaneidade. O cão, o melhor amigo da princesa, representando a
natureza instintual, a simplicidade, o apego fiel, permanece a seu lado, até que,
rejeitado, sucumbe e morre. Quando a princesa diz “Adeus! Adeus! Adeus!” ao
príncipe pretendente, rejeita as limitações e aceita-se, valoriza-se e liberta-se da
subjugação.
Jesus (2014) mostra a importância deste conto na valorização da imagem que
a mulher tem de si mesma. Destaca como, ainda nos dias de hoje, a mulher abre mão
de suas características individuais e vive submetida a valores impostos pela
sociedade. Lembra, também, a negação da palavra, a imposição ao silêncio, pois, a
mulher mostrar-se falante e inteligente, muitas vezes, é tido como rebeldia. Relembra
e alerta para a profunda necessidade da mulher preservar o principio feminino na sua
inteireza, sem diminuir-se, dobrar-se ou encolher-se para atender a qualquer
imperativo ou interdição do mundo patriarcal, pois, mantendo-se plena em sua
dignidade, em algum momento receberá o que lhe é de direito.

2.2.3 La Loba
Estés (1994) compreende que “La Loba”, ou “Aquela Que Sabe”, ou “A Mulher
Selvagem”, indica que a mulher deve procurar a indestrutível força da vida, os ossos,
e o que pode dar certo para a alma. É um conto de ressurreição do mundo instintual,
do amor e do sentimento, do vínculo com o si-mesmo, através do canto, que significa
a voz da alma. La Loba é a deusa-mãe-criadora de todos os seres e de todas as
coisas, incluindo o céu e a terra, é a memória arquivada das intenções femininas, fala
de um lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher
embasa a vida rotineira.
Existem especulações de o sistema imunológico do corpo humano achar-se
enraizado num misterioso terreno psíquico, bem como os impulsos e imagens místicas
e arquetípicas. Jung, citado pela mesma autora, denomina de inconsciente coletivo
ou psique objetiva, tanto quanto de inconsciente psicóide, a este espaço entre os
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mundos, um lugar em que os universos biológico e psicológico se fundem, em
influência mútua. O corpo físico é um “animal luminoso”, e seu sistema imunológico
pode ser fortalecido ou debilitado pelo pensamento consciente. Neste lugar, os
espíritos manifestam-se como personagens da psique profunda, onde milagres,
imaginação, inspiração e cura podem acorrer. E tudo o que tiver valor psíquico,
mesmo depois de morto, pode ser ressuscitado. “Existe uma velha que vive num lugar
oculto que todos sabem, mas que poucos já viram [...] ela parece esperar que
cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de
algo” (ESTÉS, 1994, p. 43).
Cada mulher, diz Estés, pode ter acesso a este potencial, a este mundo-entremundos, através da meditação profunda, da dança, da arte de escrever, de pintar, de
rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa ou qualquer atividade que exija
alteração da consciência.
A mulher em questão neste estudo pode beneficiar-se das narrativas desses
contos para assegurar a aceitação, a valorização e o resgate de sua instintual
natureza feminina com sua consequente autorrealização. E, voltando a Éstes e aos
recursos citados por ela para acessar o potencial do que ela chama de mundo-entremundos, observa-se que a Arteterapia compõe-se de atividades desse teor e,
portanto, é defendida neste estudo como um recurso adequado a resgates
necessários. Então, o que é Arteterapia? A abrangência deste processo será descrita
no próximo capítulo.
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CAPÍTULO III

ARTETERAPIA

Imagem 9 - Mulher em Arte

Disponível em: http://www.materiaincognita.com.br/desenhos-hiper-realistas-de-rostos-humanos-queparecem-fotografias/#axzz3BhdxLCSN-

A arte é importante porque ela celebra as estações da alma, ou algum
acontecimento trágico ou especial na trajetória da alma. A arte é, também,
um mapa para aqueles que virão depois de nós.
Clarissa P. Estés

Os conteúdos psíquicos expressam-se de forma imagética e a arte apresentase como uma das vias mais ricas e prazerosas de se acessar esse universo simbólico.
Logo, a Arteterapia, utilizando-se de variadas materialidades e processo terapêutico,
constitui-se num caminho possível para objetivar essas imagens internas, que quando
passíveis de confronto, elaboração e integração, movimentam para uma vida mais
autêntica, plena e harmônica. Torna-se importante revelar, então, alguns aspectos da
Arteterapia e, assim, desvelar toda sua potencialidade terapêutica.
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3.1 PROCESSO ARTETERAPÊUTICO

Segundo Diniz (2010), a arte funciona como um meio de apreensão e
reconhecimento do que é significativo no homem, tanto nas suas experiências
externas quanto internas, desde épocas arcaicas. A Arteterapia, porém, é
relativamente recente como procedimento terapêutico. Na década de 20, Jung
começou a utilizar a arte como parte do tratamento psicoterapêutico e a considerava
como a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada
um. Para ele, as imagens eram uma simbolização do inconsciente e a criatividade
uma atividade humana natural que, na medida em que pode estruturar o pensamento,
possui uma função em si mesma.
A Arteterapia promove o aparecimento e a conscientização da criatividade, lida
com processos pré-verbais, auxiliando um mergulho no inconsciente e ajudando a
expressão desses conteúdos. Cada ser é único, singular, recebe a Vida para
desenvolver seus potenciais, e a Arteterapia facilita o ser humano a chegar a esse
âmago, a essa singularidade de Ser, a chegar à Essência, ao si-mesmo. A Arteterapia
é facilitadora da decifração do mundo interno, e a possibilidade de acessar esse
mundo em um ambiente cuidadoso e acolhedor, ajuda a ter encontros com o mais
profundo do indivíduo, visando à saúde total do Ser. O processo psíquico desenvolve
seu dinamismo por meio de imagens simbólicas. O símbolo – fruto da energia
psíquica, objetivada em imagens – traz a possibilidade de aperfeiçoar este intercâmbio
entre consciente e inconsciente. O símbolo vai aonde as palavras não pisam.
Arteterapia é uma excelente forma de confrontar imagens sombrias, por facilitar a
expressão de emoções a partir das produções artísticas e proporcionar oportunidades
de a imaginação desenvolver-se livremente, permitindo ao indivíduo participar
concretamente do produto imaginado. Arteterapia despotencializa a carga emocional
das imagens, por vezes aterradoras, e possibilita sua decodificação quanto à
reogarnização interna e à reconstrução da realidade.
Alessandrini (2010) lembra que a Arteterapia, diante de uma realidade social,
psicológica, ecológica, econômica e cultural, desponta com força por acreditar no
potencial criador do ser humano. E acrescenta que no século XXI há uma rapidez
instigante e complexa que nos convida a ser e agir com certa prontidão. A autora,
então, questiona: será que estamos preparados para exercitar nossa flexibilidade para
com as pessoas e grupos com os quais convivemos? Arteterapia representa um
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caminho para o resgate da saúde de pessoas que estão em risco social – questão
bastante presente no dia-a-dia do homem brasileiro – assim como para a promoção
de saúde, diante de um público diverso, tendo o ser humano como ponto de encontro
e seu ser criador como aspecto a ser resgatado, acordado ou alavancado. O ser
criativo emerge como elemento essencial através de técnicas psicoterápicas
inovadoras, primando pelo caminho da flexibilidade psíquica diante das situaçõesproblema encontradas.
Gonçalves (2010) afirma que a Arteterapia dá-se no processo, no
encadeamento entre os encontros, na elaboração que acontece entre uma produção
e a seguinte, na recorrência de elementos, no transformar desses elementos que
podem constituir-se efetivamente como símbolos, e na articulação destes símbolos de
forma a possibilitar novos arranjos, novas composições. Esse processo pressupõe,
assim, o acesso a conteúdos internos e sua externalização; dá forma a sentimentos,
percepções, fantasias, sensações, pensamentos; sugere a ideia que é transformada
em matéria e, assim, compartilhada com o próprio sujeito e com o arteterapeuta,
permitindo o clareamento, a integração de questões embutidas no material produzido,
a assimilação da própria experiência no fazer, a reflexão sobre o que foi feito, a
articulação dinâmica entre fazer, sentir e elaborar.
Philippini (2000) entende Arteterapia como um processo terapêutico
transformador que permite conhecer, compreender, refazer, recuperar, rememorar,
reparar estruturas psíquicas e transcender.

3.2 BREVE HISTÓRICO

Arteterapia

surgiu

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 física e
emocionalmente. A junção desses profissionais utilizando as diversas linguagens
artísticas

como

instrumento

de

expressão,

seguindo

a

orientação

da Psicologia Analítica de Carl Gustavo Jung, provou a grande eficácia do tratamento
psicoterapêutico, reintegrando essas pessoas à vida e à sociedade.
A

partir

daí,

delineia-se

toda

uma

trajetória,

culminando

com

a

formação acadêmica que hoje é conhecida como Arteterapia. É uma formação
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multidisciplinar, envolvendo variadas áreas do saber, com sua especificidade, seja na
teoria como, especialmente, na prática.
A respeito do profissional arteterapeuta, Alessandrini (2010) assinala que a
Arteterapia, no Brasil, vem se constituindo como uma forma de especialização, a
posteriori, do curso de graduação, possibilitando, como variável positiva, que múltiplos
profissionais advindos de várias áreas dialoguem com sua formação primeira e com
as questões apresentadas pela Arteterapia. Há, então, um rico campo de construção
de conhecimento, trocas e possibilidades de interfaces.
Com relação à regulamentação da Arteterapia, há, hoje, segundo a mesma
autora, formalmente, no Brasil, diversas associações estatuais filiadas a uma união
nacional, que concentra e articula todas essas associações, chamada União Brasileira
de Associações de Arteterapia – UBAAT. Esta teve seu manifesto de fundação criado
em 2003, e foi oficialmente fundada em 2006 em fórum em São Paulo. Seu registro
em cartório aconteceu em 2007. Hoje, são onze associações regionais vinculadas à
UBAAT, incluindo a AARJ (Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro), que foi a
primeira a ser criada no Brasil. São diversas as discussões das associações regionais
e do conselho da UBAAT no intuito de estabelecer critérios de qualidade à formação
e atuação do profissional de Arteterapia.
Em relação à Clínica Pomar, a qual esta pesquisa vincula-se, esta possui uma
trajetória de mais de trinta anos. Galo (apud PHILIPPINI, 2008) revela, em uma
entrevista feita com Ângela Philippini, gestora desta instituição, que ela começou em
1982, com um grupo de profissionais, funcionários municipais que não puderam
implantar, nesse contexto, os novos conhecimentos obtidos em um mestrado em
Criatividade, a criação de um lugar, POMAR, onde foi possível praticar estes novos
saberes. Mas, neste tempo, não se falava de Arteterapia, no Brasil. POMAR era um
espaço de criatividade e seu público-alvo inicial eram idosos. Só mais tarde, em 1984,
transforma-se em espaço para Arteterapia. Com intercâmbio com outras instituições
de outros países, principalmente a Inglaterra, a clínica iniciou seus cursos de
Arteterapia. Os preconceitos em relação a esta metodologia existiam e ainda existem.
Angela Philippini, como pioneira nesta área de conhecimento, no Brasil, desde então
e atualmente, segue acreditando no potencial transformador deste processo
terapêutico e desenvolve e fortalece, com empenho, a teoria e a prática do processo
arteterapêutico. Na mesma entrevista, Philippini cita Marco Antonio Carvalho Santos
como incentivador fundamental da organização da produção científica e das
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publicações da clínica, revistas e livros, e colaborador e organizador do primeiro
Congresso Brasileiro de Arteterapia.

3.3 MODALIDADES EXPRESSIVAS

Philippini

(2009),

pautada

em

sua

observação

da

fenomenologia

arteterapêutica ao longo de muitos anos, na abordagem junguiana e nas teorias de
criatividade desenvolvidas por Csiksentmihalyi, criador da Psicologia do Fluxo e
atualmente um dos mais renomados e reconhecidos teóricos da criatividade, que
enumera, explica e ilustra as variadas possibilidades de linguagens que concretizam
as imagens, expressando e amplificando movimentos internos, retratando paisagens
psíquicas, antes invisíveis e intangíveis.
Pode-se citar, entre tantas modalidades expressivas: a colagem, como um
garimpo de imagens; a fotografia, como arquivo de emoções; a pintura, cor-ação; o
desenho, como configurações; a costura, bordado, tecelagem, como linhas da vida; a
modelagem, como volume e tridimensionalidade; o mosaico e assemblagem,
restaurando a totalidade; a construção, como objetos terapêuticos; as máscaras,
como vários “eus”; a escrita criativa, como palavras grávidas de significado; o vídeo,
como imagens em movimento; a consciência corporal e ritmos vitais, lembrando corpo
e alma; as histórias, como: Era uma vez... ou, Dessa vez...
É fundamental identificar as qualidades e benefícios terapêuticos inerentes às
linguagens plásticas e expressivas, percebendo o momento mais adequado para a
utilização de cada um deles, recomenda Phlippini (ibidem). Qual material plástico e
expressivo é mais adequado para este ou aquele público? Qual a melhor circunstância
para utilizá-lo? Quais as principais indicações terapêuticas de cada material?

3.4 PÚBLICO-ALVO

Arteterapia auxilia crianças, adolescentes, adultos e idosos. Pode ser feita
individualmente e em grupo. Como grupo, constitui-se como: de convivência; de
esclarecimento; para recuperação e ampliação de capacidades; por gênero; por
cronologia homogênea.
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A sensibilidade, a adequação a cada pessoa, grupo, situação, o respeito
perante a singularidade e ao tempo de cada ser para desabrochar são cruciais nesse
trajeto (PHILIPPINI, 2009).
Philippini (2011) afirma que o grupo arteterapêutico é um espaço vivencial
específico e especial de afirmação da autonomia existencial. O grupo, como um
personagem que irá gradualmente se configurando, necessita de cuidados especiais
e contínuos ao longo de seus diferentes ciclos, que são o diagnóstico, o
desenvolvimento e a autogestão, para que possa alcançar um desenvolvimento
harmônico em suas múltiplas dimensões. O grupo arteterapêutico oferece aos seus
integrantes a possibilidade de uma rede social criativa, através do exercício de
imaginar, das interações afetivas, do contínuo fazer criativo, proporcionando
trajetórias de mudança.

3.5 PAPEL DO ARTETERAPEUTA

Para Hall (1995), o terapeuta, como um facilitador do processo de
desenvolvimento psíquico de seu paciente, tem como primeira responsabilidade o
contrato, a delimitação de condições estabelecidas conjuntamente com este, como:
horário da sessão, honorários, atrasos, faltas, etc. Essas combinações facilitam o
entendimento de que o encontro terapeuta e paciente tem uma natureza diferente de
um relacionamento comum. Prossegue o autor dizendo que o terapeuta
[...] deve, tanto quanto possível, ser objetivo e não judicativo para permitir que
o analisando verbalize os pensamentos que tiver a seu próprio respeito,
pensamentos que em outras circunstâncias, teria vergonha de confessar.
(ibidem, p. 83)

Além de lançar mão da verbalização, a Arteterapia tem como originalidade
utilizar imagens como mediadoras da relação terapeuta e paciente, onde este, criando
formas e corporificando símbolos, recria-se, reconstruindo a sua autoestima e
autonomia, tornando-se agente transformador da sua realidade interna e externa.
Maciel (2014) afirma que cabe ao arteterapeuta o papel de testemunhar e acompanhar
a jornada do paciente em busca da realização do si-mesmo, incentivando e facilitando
o resgate de seu potencial criativo. O arteterapeuta é o catalisador e mediador desse
processo, aquele que propicia o germinar do desenvolvimento de potencialidades
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latentes, testemunha o florescer de novas condutas e padrões de funcionamento. Ao
facilitar os caminhos expressivos, o arteterapeuta possibilita reverter vivências
dolorosas e, muitas vezes, traumatizantes, em experiências psiquicamente
suportáveis e unificadoras.
O arteterapeuta busca estimular a produção de imagens através das
modalidades expressivas adequadas para buscar entender a situação psíquica
representada nas imagens, através de sensações, sentimentos, intuições,
pensamentos compartilhados; observar possíveis símbolos e suas amplificações,
instigando a reflexão através das questões: Por quê? Para quê? Como?
A competência do arteterapeuta constrói-se a partir de um conhecimento
transdisciplinar sobre variadas áreas de estudo, das inúmeras ciências a outros
saberes como a filosofia, a religião, as artes, senso comum. Necessário, também, é
seu percurso pela própria terapia, compartilhada com um eficaz terapeuta, para que
possa entender sua própria jornada como alguém em busca de si mesmo. Na mesma
medida é preciso treinamento supervisionado para que possa exercitar, com apoio, a
arte de ser arteterapeuta.
Vale lembrar o conselho de Jung (1978) ao terapeuta para que conheça todas
as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas
outra alma humana.

3.6 ABORDAGENS TERAPÊUTICAS

Diferentes abordagens psicoterapêuticas podem ser acessadas para a
fundamentação dos processos que estão implicados na Arteterapia. Alessandrini
(2010) cita: a abordagem psicodinâmica (psicanáilse / psicologia analítica); a
humanista (fenomenológica / gestalt / humanista / centrada na pessoa); a
psicoeducacional (comportamental / cognitiva / desenvolvimentista); a sistêmica ou a
integrativa. A estas pode-se ainda acrescentar as abordagens transpessoal e
antroposófica.
Este presente estudo pauta-se na abordagem junguiana, na Psicologia
Analítica, já apresentada no capítulo I, onde o processo de individuação, a busca em
direção ao si-mesmo é meta do desenvolvimento para uma personalidade individual,
singular e indivisível. A Alquimia, também chamada Química da Natureza, foi visitada
por Jung e a arte da transmutação alquímica da matéria em ouro foi comparada ao
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processo de individuação, a transmutação psíquica em busca do próprio ouro, simesmo
.
A Arteterapia, também, é análoga à Alquimia. Em ambos os saberes, há
ligações importantes entre a realização material e concreta e o trabalho
teórico e psicológico. A realização concreta em Alquimia é denominada
operatio e o trabalho teórico theoria. Os dois se unem na Opus, a obra
alquímica. O temenos - vaso alquímico – corresponde ao setting
arteterapêutico, onde são fornecidos a proteção e os materiais necessários
para que a transformação do Ser possa ocorrer. Há uma jornada a percorrer
em busca da Pedra Filosofal: a própria individuação. (PHILIPPINI, 2009, p.
9).

O processo arteterapêutico é um trajeto marcado por símbolos que assinalam
e informam sobre estágios da jornada de individuação de cada um. A amplificação do
símbolo pode ser feita com um vasto repertório de estratégias expressivas. Para Diniz
(2010), a Arteterapia, sob a ótica junguiana, parte do princípio de que a vida psíquica
tem uma tendência inata à organização. Há dentro de nós um movimento para que
sejamos nós mesmos, para que obtenhamos o máximo possível de nossa força vital,
para que vivamos nossa inteireza. O criativo é valorizado como o cerne dos processos
transformativos simbólicos no decorrer do processo analítico.
Em Arteterapia, segundo Philippini, o universo sensorial, através das cores, das
formas e de variadas materialidades, é ativado para experimentação e vivência num
processo terapêutico. Reencontra-se a criatividade, a fertilidade e a gestão do
feminino.
Com todas essas explanações percebe-se que a Arteterapia constitui-se,
também, num possível caminho para o resgate da feminilidade reprimida e negada, o
que será constatado, no relato de sua prática, no capítulo seguinte.
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CAPÍTULO IV

DE VOLTA AO REINO DA NATUREZA INSTINTUAL FEMININA

Imagem 10 - Craquelar da Persona

Acervo pessoal da autora

As épocas de crescimento são repletas de dificuldades. Elas parecem um
primeiro parto. Mas essas dificuldades surgem da própria profusão de tudo
aquilo que está lutando para obter forma. Tudo está em movimento, portanto,
se a pessoa persiste, há possibilidade de grande sucesso [...] Do mesmo
modo, é muito importante não estar só; para dominar o caos, ela precisa de
ajuda.
(I Ching, hexagrama 3, ‘Dificuldades Iniciais’)

O sofrimento psíquico instiga à busca de compreensão e apaziguamento de
conflitos. São variados os motivos inerentes a essas tensões, e uma delas tem a ver
com a questão da repressão e negação da natureza instintual feminina em mulheres
de meia idade com personas masculinas rígidas. O processo de individuação,
acirrado, naturalmente, na meia idade, promove o craquelar da persona em busca do
renascimento e da integração, no caso deste estudo, da parte feminina negada ou
reprimida. Aproximar-se da natureza instintiva feminina não significa desestruturar-se,
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agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as as interações decorrentes
das socializações básicas ou tornar-se menos humana. A natureza possui uma vasta
integridade. A cura somente é alcançada a partir do que leva a mulher além dos seus
enredamentos no ego. Isto é vivenciado como morte, desapegar-se de maneiras de
ser e fazer que já não mais contemplem as necessidades da situação atual da vida.
Neste capítulo, ilustrar-se-á a promoção desse resgate apoiado pela
Arteterapia em grupo, breve e focal, realizada em estágio supervisionado como uma
das tarefas para obtenção do título de Especialista em Arteterapia. O grupo foi
composto por mulheres de meia idade. Trinta e seis encontros foram realizados,
incluindo as etapas de diagnóstico, de estímulos geradores e de autogestão. O
diagnóstico sobre o grupo, após a primeira etapa dos encontros, revelou, nas
participantes, certa rigidez; falta de fluidez, flexibilidade e afetividade; dificuldades com
o próprio corpo; uma persona rígida masculina formada para atender à demanda
social patriarcal e masculina.
Ao deparar-se com um determinado diagnóstico, ao arteterapeuta cabe a tarefa
de utilizar-se de estímulos geradores que auxiliem conteúdos latentes a explicitaremse, para que possam ser aceitos, confrontados, elaborados e transformados. Os
estímulos funcionam como uma
[...] abordagem investigativa mediante o oferecimento de vivências referentes
a campos simbólicos diversos, pertinentes à hipótese diagnóstica, que
poderão estar contidos em: filme, letras de música, histórias, notícias de
jornal, extratos literários, poesias, todos em consonância com os conteúdos
a serem trabalhados. (PHILIPPINI, 2011, p. 96)

Na etapa da autogestão, ciclo final do trabalho arteterapêutico breve, “o grupo
começa a manifestar indicadores de autonomia criativa, solicitando fazer atividades
específicas, experimentar determinados materiais ou trabalhar, espontaneamente,
temas escolhidos pelos próprios participantes”. (PHILIPPINI, 2011, p. 97) O
arteterapeuta, neste momento, busca instrumentalizar o processo, reforçando a
iniciativa e autonomia.
A vivência no grupo do estágio, entre outras situações, teve como foco, a partir
do diagnóstico, o resgate da feminilidade das participantes. Que estratégias foram
tomadas?
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4.1 ESTRATÉGIIAS ARTETERAPÊUTICAS PARA ATIVAR A DIMENSÃO FEMININA

A seguir, foram selecionadas algumas das atividades realizadas no grupo
arteterapêutico com a intenção de aflorar a feminilidade. Cada subseção abaixo
refere-se a uma estratégia, citando-se seus objetivos terapêuticos. Imagens e relatos
feitos por integrantes do grupo ilustram as experiências vividas. As letras entre
parênteses após cada relato apontam a participante que o fez, sem, contudo, expô-la.

4.1.1 Consciência corporal
Imagem 11 - Corpo Feminino

Acervo pessoal da autora

Em cada uma das sessões do grupo arteterapêutico acima citado, uma
atividade de consciência corporal era explorada e, com ela, o corpo-alma, tendo como
objetivo “a consciência proprioceptiva, vitalização, consciência de movimentos
respiratórios, enraizamento, centramento, reconhecimento de potenciais e limites
corporais, desaceleração dos ritmos vitais” (PHILIPPINI, 2009, p. 133). Apropriar-se
do próprio corpo, tocá-lo e, através de aquietamento, movimento e massagem em si
e no outro, sentir, perceber, imaginar, pensar.
O conhecimento adequado do corpo engloba a imagem corporal e o conceito
corporal, que podem ser desenvolvidos com atividades que favoreçam: o conhecer do
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corpo como um todo; o conhecer do corpo segmentado; o controle dos movimentos
globais e segmentados; o equilibrar estático e dinâmico; o expressar corporal
harmônico. Um bom desenvolvimento do esquema corporal pressupõe uma boa
evolução da motricidade, das percepções espaciais e temporais, e da afetividade. O
corpo é meio de comunicação consigo mesmo e com o meio.
Para exemplificar foi dado um convite para relaxamento com a percepção de
todo o corpo:
Convido você a deitar-se. Feche os olhos. Respire três vezes, vagarosamente
e note sua inspiração e sua expiração. Relaxe. Sinta seu corpo. Perceba seus pés, e
relaxe-os. Dê atenção às suas pernas, joelhos, coxa e relaxe-os. Note seus quadris,
sua vagina, suas nádegas e relaxe. Tranquilize-se cada vez mais. Perceba seu tronco,
peito, seios, costas, seus órgãos internos. Relaxe.

Note seu pescoço. Relaxe.

Perceba sua cabeça: couro cabeludo, orelhas, face. Pouco a pouco relaxe os
músculos da face: solte os lábios, descerre os dentes, aas bochechas, nariz, olhos,
testa. Relaxe e sinta seu corpo de mulher. Mantenha-se aquietada e, silêncio por uns
segundos. SILÊNCIO. Convido você a fazer três respirações profundas e vagarosas.
Como se sente? Abra os olhos. Espreguice. Busque sentar, levantando de lado, e
devagar.
No relato a seguir, a possibilidade de aproximação com o próprio corpo:
“Me desliguei do meu corpo de mulher. Me emocionei quando você falou
vagina, seio.”(CIR)

4.1.2. Pintura
Utilizada em algumas sessões, a pintura revelou-se como propiciadora, como
indica Philippini (2009), de liberação conteúdos inconscientes; experimentação do
inusitado através dos pigmentos em movimento; percepção emocional através das
cores; facilitação de inícios de processos em arteterapia. Na primeira atividade de
pintura, situações dolorosas vieram à tona e abriu-se o canal expressivo para maior
profundidade psíquica.
[...] é este um dos mais significativos aprendizados a fazer com a pintura:
deixar fluir, deixar sair, escorrer, extravasar, transbordar, abrir mão do
controle, não tentar controlar a forma, e deixar-se levar pelo prazer da
descoberta que vem insinuada por cada tom, cada mancha, cada espaço em
branco. (PHILIPPINI, 2009, p. 38)
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4.1.2.1 Lembrando músicas
Imagem 12 - Vulcão

Acervo pessoal da autora

Em uma das sessões, foi feito o convite para lembrar de uma música
significativa. A música de cada uma foi pesquisada no youtube e ouvida e cantada por
todas. Depois, pediu-se que cada uma produzisse uma imagem com tinta guache que
ilustrasse sua música preferida.
No relato abaixo, surgiu a simbologia do vulcão a expressar potenciais
explodindo de dentro para fora:
“Minha música é ‘Como uma Deusa” com a Rosana. É sobre o amor e o poder.
Ao pintar, comecei com o vermelho, fui para azul, vieram outras cores. Um vulcão
apareceu.”( CAR)

4.1.2.2 Criança Interior
Num dos encontros, após atividades corporais bem prazerosas e lúdicas, houve
o convite para fazer uma imagem com pintura a dedo.
No relato seguinte, a prazerosa sensação de liberdade, autonomia e a
despreocupação com o sujar-se:
“Pintei com os pés. Vocês disseram para usar os dedos, não disseram quais.
E porque não? Demais! Não tive essa experiência quando criança. Hoje agi como uma
criança, cuidando dela, privilegiando ela. Tinha vergonha do meu pé, já nasci com
joanetes. Estou soltando o meu corpo.” (CIR)
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Imagem 13 – Pés Pintores

Acervo pessoal da autora

4.1.2.3 Vivência Pollock
Imagem 14 - Vivência Pollock

Acervo pessoal da autora

Após assistir o vídeo sobre Pollock e alguns de seus trabalhos, cada
participante foi convidada a produzir uma imagem, vivenciando a pintura de
gotejamento.
No relato a seguir, a percepção sobre lidar com o inusitado:
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“Gostei do vídeo, ele lidava com o caos. Interessante a interação dele com o
quadro. Ao fazer o meu quadro, fiz sem controle. Não tinha ideia anterior. Fui fazendo.
Rodando em volta. Adorei! E, também, a música (Bolero de Ravel).” (ISA)

4.1.3 Desenho
“Desenhar significa recuperar o desígnio” (ABANO apud PHILIPPINI, 2009, p.
48), permite expressar situações e histórias pessoais com clareza, documenta a
subida de conteúdos do inconsciente até a consciência, às vezes, de forma difusa,
por outras com um claro tema simbólico.
Imagem 15 – Olhos que Impõem

Acervo pessoal da autora

Em uma atividade, houve o convite a produzir uma imagem que retratasse uma
situação rígida na vida atual, usando giz pastel a óleo. Em seguida, com solvente,
dissolver, derreter a imagem, buscando refletir sobre possibilidades de lidar,
flexivelmente, com a situação retratada.
No relato abaixo, a compreensão de que os olhos dos outros cobram atitudes
rígidas, masculinas, como se ela tivesse que ser homem:
“Fiz os olhos dos que me olham, eu olhando para esses olhos. E transformei
em pipa.” (MA)
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4.1.4 Visita à natureza
Imagem 16 – Natureza

Acervo pessoal da autora

Um passeio ao Parque Burle Max foi realizado e, assim, uma aproximação com
a natureza ambiental, a natureza humana, a natureza feminina. O desenho, como
atividade no próprio local, ilustrou a flora, a fauna, o ser humano, a mulher. Na fala a
seguir, um relato sobre a vivência do instinto feminino:
“Gostei da visita. Precisamos de natureza. A cidade desgasta. Desenhei meus
filhos. Não tive mãe. Tive que criá-los com meu próprio dom, mas consegui. Afeto é a
grande coisa a dar. Desenhei peixes, também, uma força que vem da terra.” (CIR)

4.1.5 Criação da personagem grupal Jecibel Casagi
A criação de personagens permite a percepção de informações inconscientes,
a revelação da relação entre persona e sombra como aspectos da subjetividade. As
integrantes do grupo, em cooperação, fizeram JECIBEL CASAGI. Nesta atividade,
através de colagem de acessórios, vestimenta, cabelo, o feminino sombrio aparece
na montagem e nos relatos. É um encontro com outras dimensões de ser diferentes
das que, usualmente, as participantes, como persona, mostram para o mundo.
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Imagem 17 – Jecibel Casagi

Acervo pessoal da autora

“É bem perua, usa paetê, brilhinho, tem sapatilha dourada, anel, pulseira, meia
arrastão.” (JA)
“Ih, vai rodar bolsinha?! Tem muito amor para dar!” (CAR)
“Sem relógio, descompromissada!” (MA)
“Os olhos é de quem aprecia a natureza.” (ISA)

4.1.6 Dançar é mover o dom
A dança aguça os ritmos vitais através da música, do movimento e possui
efeitos arteterapêuticos, como: “consciência proprioceptiva; expressão através do
simbolismo corporal; reconhecimentos de potenciais e limites corporais; centramento;
vitalização.” (PHILIPPINI, 2009, p. 133). Dançar é mover um dom inato, inerente ao
ser humano, é estimular um movimento em direção a algo, é sair da passividade, é
sair do lugar, ir e vir, é agir.
Nesse grupo em questão, algumas experiências com danças femininas, como
a dança do ventre e cigana, foram realizadas a pedido das participantes do grupo. A
possibilidade de vestir-se, usar adornos e maquiar-se trouxe uma vivência de alegria
e excitação, mediante a estranheza sentida por algumas delas em viver isso. A leveza,
a feminilidade de gestos, as posturas propuseram a vivência de uma maneira sensual
e feminina de ser e fazer.
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Imagem 18 - Dança É Mover

Acervo pessoal da autora

Os relatos abaixo fazem uma reflexão sobre comportamentos adquiridos e a
consciência da dificuldade de exercer espontaneidade:
“Sinto um conflito interno entre controlar e liberar. Tenho medo de me soltar
como se tivesse algo perigoso. Tento me soltar. Minha vó dizia para sentar de pernas
juntas, usar esmaltes claros.” (MA)
“Não uso batom vermelho, só clarinho. Imagina eu sair por aí com batom
vermelho!” (CAR)

4.1.7 Cozinhar
Como atividade a pedido das participantes do grupo, no ciclo de autogestão,
cozinhar juntas proporcionou uma vivência do feminino. Em todos os encontros,
lanches foram elaborados e oferecidos por uma das estagiárias, e, então, receitas
eram trocadas. A ideia de cozinhar juntas surgiu com muita animação. Dar um tempo
para elaborar um alimento, uma sopa, em colaboração, desde os ingredientes trazidos
por cada uma, até prepará-los, arrumar e sentar á mesa, e comer juntas. Isto resultou
em conversas de variadas naturezas sobre alimentos saudáveis, histórias de avós e
mães que cozinhavam receitas com alimentos naturais.
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Imagem 19 – Cozinhando

Acervo pessoal da autora

Os relatos mostram a percepção sobre as dificuldades em se dedicar a cozinhar
nos dias de hoje, atarefados e apressados:
“Estou sem empregada e não cozinho. Tive que fazer qualquer coisa outro dia,”
(ISA)
“Foi bom compartilhar com vocês fazer esta sopa.” (CAR)
“Aqui eu aprendo muitas receitas. Comer é bom, cozinhar é ruim porque perco
tempo.” (JA)

4.1.8 Contos de fada
Contos relacionados ao feminino ativaram sensações, sentimentos, intuições e
reflexões. Um deles foi “La Loba”, após o qual o convite foi fazer uma imagem com
materiais retirados da natureza ambiente, também, recolhidos no quintal do local do
estágio, como pedrinhas, gravetos, flores, folhas.
Minha vida e meu trabalho como analista junguiana e cantadora, contadora
de histórias, me ensinaram que a vitalidade esvaída das mulheres pode ser
restaurada por extensas escavações “psíquico-arqueológicas” nas ruínas do
mundo subterrâneo feminino. Com esses métodos, podemos recuperar os
processos da psique instintiva natural; e, através da incorporação ao
arquétipo da mulher selvagem, conseguimos discernir os recursos da
natureza mais profunda da mulher, (ESTÉS, 1994, p. 15)
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Imagem 20 – Renascimento

Acervo pessoal da autora

O relato ilustra o renascimento de algo natural:
“Muitos cascalhos no caminho. Coloquei a plantinha nascendo do inesperado
por entre as rochas. Fiz contato com minha energia primitiva mais que com a argila.”

4.2 REAPROXIMANDO-SE DA DIMENSÃO FEMININA ESSENCIAL
Imagem 21 – Renascer Feminina

Disponível em: https://www.flickr.com/photos/99875828@N03/9631576369/
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Percebeu-se que demandas e expectativas sociais patriarcais exigiram certo
tipo de comportamento que as mulheres observadas, neste estudo, se esforçaram por
corresponder, tendo suas convicções aderidas às possibilidades masculinas de sentir,
pensar e fazer. Isto, certamente, lhes foi necessário e útil num certo momento de suas
vidas, porém, com o tempo uma personalidade rígida, cheia de princípios, legalista,
dogmática, teórica, polêmica, despótica, emaranhando-se em argumentos, com
pensamentos judicativos pode ser desenvolvida afastando-as cada vez mais de suas
dimensões femininas. A identificação do eu com a faceta masculina, animus, traz o
perigo do enrijecimento, perdendo a capacidade de simplicidade, naturalidade,
sensibilidade, espontaneidade. Então, sinais de cansaço físico e psíquico, sintomas,
doenças somáticas, doenças emocionais, choques violentos começam a surgir e têm
efeitos deletérios à autoconfiança. Isto porque, mais importante que a cultura, a época,
a política, a essência da mulher não muda. “Por mais que seja silenciada, podada,
enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela
volta à superfície nas mulheres.” (ESTÉS, 1994, p. 24).
O sofrimento psíquico revela o afastamento dessa natureza instintual. É
necessário, então, desapegar-se de maneiras de estar sendo que já não servem mais
e ir em busca de novas formas de viver.
É a Vida – Morte – Vida. O que isso significa?

4.2.1 Renascimento: a vida - morte - vida
A Arteterapia como ciência, arte, reflexão e prática cuida da questão do ser
humano, da sua relação consigo mesmo, com o outro e com o mundo, com a vida e,
também, com a morte. A questão da morte é um tema de suma importância para
reflexão, sensibilização e questionamento. “A natureza alegra-se com a natureza, a
natureza abraça a natureza, e a natureza vence a natureza.” (DEMÓCRITO apud
JUNG, 2000, p.134)
Não é a morte física que é referida aqui, neste estudo, mas a morte como uma
vivência psíquica inescapável, natural e inerente ao desenrolar da vida. A vivência de
morte e a possibilidade do renascimento, também, retrata o resgate, o reencontro com
dimensões psíquicas perdidas, reprimidas, negadas, como a natureza instintual
feminina, questão desta pesquisa.
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Jung (2000) diz ser o renascimento como realidade psíquica, um processo não
possível de medir, pesar ou fotografar e que somente é transmitida através de
depoimentos. A vida psíquica se revela em todos os fatos humanos e da cultura. E o
fato das pessoas falarem de renascimento significa que existe uma realidade psíquica
assim designada, isto é, um arquétipo. À Psicologia cabe discutir o seu significado,
sem entrar em qualquer conjetura metafísica e filosófica, a partir da vivência da
transcendência da vida e de sua própria transformação.
Renascimento significa transformação após despedaçamento e morte, a
ressurreição é a experiência da permanência e continuidade da vida, que ultrapassa
todas as modificações das formas manifestadas e sempre ressurge como fênix das
próprias cinzas. “As transformações psíquicas não são ocorrências raras. Na verdade
elas desempenham um papel considerável na psicopatologia.” (JUNG, 2000, p. 124).
A morte, aqui, é experienciada como uma diminuição da vida, diminuindo a
autoconfiança, a iniciativa e o horizonte espiritual da pessoa, tendo uma influência
limitadora da personalidade.
Um exemplo da alteração da personalidade no sentido da diminuição é-nos
dado por aquilo que a psicologia primitiva conhece como lost of soul (perda
da alma). A condição peculiar implícita neste termo corresponde, na mente
do primitivo, à suposição de que a alma se foi, tal como o cachorro que foge,
à noite, de seu dono. A tarefa do xamã é então capturar a fugitiva e trazê-la
de volta. [...] No entanto, algo semelhante pode ocorrer ocasionalmente com
o homem civilizado, só que não o descrevemos como lost of soul, mas como
um abaissent du níveau mental [...] Trata-se de um relaxamento da tensão da
consciência,[...] O tônus cedeu, o que é sentido subjetivamente como peso,
morosidade, depressão. Não se tem mais nenhum desejo ou coragem de
enfrentar as tarefas do dia. A pessoa se sente como chumbo porque
nenhuma parte do corpo parece disposta a mover-se, e isso é devido ao fato
de não haver mais qualquer energia disponível. [...] O estado de paralização
da vontade pode aumentar a ponto de a personalidade desmoronar, por
assim dizer, desaparecendo a unidade da consciência. (JUNG, 2000, p. 125)

Maciel (2014) lembra que, ao longo do nosso desenvolvimento emocional e
psíquico, experimentamos internamente, por diversas vezes, a passagem das quatro
estações do ano que nos anunciam novos e desafiadores ciclos, todos eles marcados
pela díade morte/renascimento.
O interessante é que a personalidade, durante a vida, tem, então, a
possibilidade de mudar e ampliar-se com novos conteúdos vitais afluindo e sendo
assimilados. Isto ocorre por uma confluência de influências, tanto externa quanto
interna.
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Só nos apropriamos verdadeiramente de tudo o que vem de fora para dentro,
como também tudo o que emerge de dentro, se formos capazes de uma
amplitude interna correspondente à grandeza do conteúdo que vem de fora
ou de dentro. [...] Sem amplitude anímica jamais será possível referir-se à
magnitude do objeto. (JUNG, 2000, p. 126)

Em

um

determinado

momento,

instigado

por

um

acontecimento

externo/interno, o enrijecimento da persona masculina, no caso das mulheres deste
estudo, é posto a craquelar, e a natureza instintual feminina clama por aparecer em
meio à camada espessa socialmente produzida. O confronto entre masculinidade e
feminilidade se impõe. A velha maneira de ser já não presta mais e a nova, ainda não
se apresentou, mas instiga para existir, mesmo sem consciência ainda. Renascer
exige uma urgente e vital perambulação, circumambulação, entre estes dois polos.

4.2.2 A função transcendente: o caminho do meio
Para Dantas (2014), a ideia de oposição está no coração do pensamento de
Jung, sendo quase um sinônimo de vida psíquica, visto que para ele os opostos são
as inerradicáveis e indispensáveis precondições de toda a vida psíquica.
A função transcendente, segundo Samuels (1988), é a função que conecta
opostos, que facilita a transição de uma atitude ou condição para outra, preenchendo,
assim, a lacuna entre consciência e inconsciente. A palavra transcendente expressa
a capacidade de transcender a tendência destrutiva de empurrar ou ser empurrado
para um ou para o outro lado. Mantendo um relacionamento compensatório com
ambas, a função transcendente possibilita que a tese e a antítese se confrontem uma
com a outra em termos iguais. O que é capaz de unir estas duas, amenizando o
conflito, é uma afirmação metafórica (o símbolo) que, nem aderindo nem participando
de um ou de outro lado, mas de alguma forma comum aos dois, oferece a
possibilidade de uma nova síntese. O símbolo como o termo que melhor traduz um
fato complexo que ainda não foi apreendido pela consciência.
Por função transcendente não se deve entender algo de misterioso e por
assim dizer suprassensível ou metafísico, mas uma função que, por sua
natureza, pode-se comparar com uma função matemática de igual
denominação, e é uma função de números reais e imaginários. A função
psicológica e ‘transcendente’ resulta da união dos conteúdos conscientes e
inconscientes. (JUNG, 2000, p. 1)
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Ela não atua sem objetivo e propósito, possibilitando a uma pessoa ir além de um
conflito insípido e evitar a parcialidade.
Há uma relação compensatória entre o inconsciente e a consciência. As razões
desta relação, como identifica Jung (2000) são que: os conteúdos do inconsciente
possuem um valor liminar, isto é, os elementos por demais débeis permanecem no
inconsciente; a consciência exerce inibição sobre o material incompatível, que
mergulha no inconsciente; a consciência é um processo momentâneo de adaptação
e o inconsciente contém material esquecido do passado e todos os traços funcionais
herdados referentes ao espírito humano; e o inconsciente contém todas as
combinações de fantasias que ainda não ultrapassaram a intensidade liminar e, com
o correr do tempo e em circunstâncias favoráveis, entrarão no campo luminoso da
consciência.
Nossa vida civilizada exige uma atividade concentrada e dirigida da
consciência. A unilateralidade é uma característica inevitável. Mas, a demasiada
unilateralidade provoca a tensão oposta, que irrompe na consciência, “audiatur et
altera pars - ouça-se também a outra parte” (JUNG, 2000, p. 21). A confrontação
inescapável confere igual importância ao eu e ao inconsciente.
A dificuldade na solução de um conflito vem do fato de que nem sempre um
problema pessoal poder ser resolvido em acordo com uma norma coletiva. Então, uma
solução individual pode causar perdas. A adaptação é contínua e nunca definitiva.
“Que espécie de atitude espiritual e moral é necessário adotar frente às influências
perturbadoras?” (JUNG, 2000, p.5). Uma delas é reconhecer a importância do
inconsciente, a unilateralidade da consciência e a relação transcendente, que torna
possível a passagem de uma atitude para a outra. Unir o inconsciente e a consciência,
e chegar a uma nova atitude. O objetivo, a finalidade, o para quê, o sentido construtivo
são de fundamental importância na perambulação em busca da nova atitude.
Há um preconceito generalizado segundo o qual a análise é uma espécie de
“cura” a que alguém se submete por um determinado tempo, e em seguida é
mandado embora curado da doença. Isso é um erro de leigos na matéria, que
nos vem dos primeiros tempos da psicanálise. O tratamento analítico poderia
ser considerado um reajustamento da atitude psicológica, realizado com a
ajuda do médico. Naturalmente, esta atitude recém-adquirida, que
corresponde melhor às condições internas e externas, pode perdurar por um
considerável espaço de tempo. [...] convém termos sempre presente que a
vida do inconsciente prossegue o seu caminho e produz continuadamente
situações problemáticas. [...] a análise não é uma “cura” que se pratica para
sempre, mas, antes de mais e tão somente, um reajustamento mais ou menos
completo. (JUNG, 2000, p. 5)

68

Na verdade, a melhor atitude a ser tomada “trata-se de uma maneira de se
libertar pelo próprio esforço e encontrar a coragem de ser ele próprio.” (JUNG, 2000,
p. 23). As resoluções dos conflitos são tantas quantas são as pessoas que existem no
mundo, cada uma em busca, por si mesmas, de melhores e possíveis soluções para
si próprias. É o caminho do meio, pois um dos lados só não mais basta.
Pelo próprio esforço e apoiadas pela Arteterapia, as mulheres participantes do
grupo arteterapêutico citado neste estudo, conscientizaram-se dos polos masculino e
feminino e iniciaram suas perambulações em busca de soluções que permitissem
reaproximar-se de suas dimensões femininas.
O fato de alguém ser ajudado a conscientizar-se de conflitos entre dois polos e
a solucioná-los, não impede que ele o faça com autonomia, espontaneidade,
singularidade e originalidade.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Imagem 22 – Ouro em Flor Lilás

Acervo pessoal da autora

A imposição de controle sobre os fenômenos da natureza ambiental, o
afastamento do que é natural no ser humano, a desvalorização da natureza feminina
da mulher por demandas autocráticas produzem, como consequência, uma vida
rígida, regulamentada, muitas vezes, por regras e normas culturais apartadas das
reais necessidades do ser humano.
A discussão proposta nesta pesquisa sobre a natureza e as leis que governam
o princípio feminino e seu resgate é de vital importância para as mulheres de hoje,
pois têm sido negligenciados em prol de um poder supremo do intelecto.
Constatei pelos comportamentos e depoimentos das mulheres participantes do
grupo de estágio, ao longo dos encontros, que elas, pelo próprio esforço e apoiadas
pela Arteterapia, iniciaram a reaproximação com suas naturezas femininas, negadas
e reprimidas por demandas sociais, que estimularam o desenvolvimento de uma
persona masculina rígida. A Arteterapia constituiu-se num caminho adequado ao
resgate dessa inerente e essencial natureza. A fonte da vida, a flexibilidade, a fluidez,
a sensibilidade, o lidar com as emoções, a arte, a criatividade, o cuidado, a intuição,
a sensação, a atenção com o corpo e a alma são algumas das características do
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princípio feminino que a Arteterapia tão afinada está e, portanto tão bem pode ativar
e incrementar.
Não importa a cultura, a época, a política, a natureza da mulher se impõe a ela
mesma e ao mundo. Mesmo que seja silenciada, podada, enfraquecida, torturada,
depreciada, essa natureza faz por onde ser vivida.
Não só a mulher atrai para si melhor qualidade de vida ao reencontrar sua
feminilidade, mas também as pessoas ao seu redor, familiares, amigos e colegas de
trabalho. Uma atitude feminina, também, é valorosa para o meio ambiente físico ao
redor, podendo ser exemplificada pelo cuidado e preservação da natureza em locais
utilizados pelo ser humano.
Recomendo, por conta do pouco tempo possível a este estudo, que se ampliem
as pesquisas bibliográficas, incluindo mais autores que abordem questões diversas
sobre o feminino. E que mais grupos arteterapêuticos sejam desenvolvidos para que
muitas outras mulheres com outras cronologias possam usufruir dos benefícios do
reencontro com suas naturezas femininas essenciais.
Hoje, complentando esta tarefa como um dos requisitos para a conclusão do
curso de Especialização em Arteterapia, no convênio entre a Clínica Pomar e SPEI,
De volta ao reino da natureza instintual feminina pelo caminho da Arteterapia
lembro que, em 2003, eu realizei uma tarefa como requisito para a conclusão do curso
de Especialização em Psicoterapia e Imaginário, na PUC-RIO, Tarefas de Psiquê:
um caminho para a integração do animus, rumo à individuação da mulher. Que
interessante isso!
Entre o masculino e o feminino e suas possíveis oposições, a integração
desses aspectos à consciência traz a importante vivência de um caminho do meio, e
a possibilidade de poder utilizar-se de cada um desses polos em cada singular
momento interno e/ou externo, por já terem sido vivenciados, conhecidos, entendidos
e atendidos em suas respectivas necessidades.
Lembro, também, a música Eu e Mim de Rita Lee do seu álbum Balacobaco
(2003): No espelho não é eu, sou mim, sou mim. / Não conheço mim, mas sei quem
é eu, sei sim./ Eu é cara-metade, mim sou inteira. / Quando mim nasceu, eu chorou,
chorou. / Eu e mim se dividem numa só certeza. / Alguém dentro de mim é mais eu
do que eu mesma. / Eu amo mim / Mim ama eu / Eu amo mim / Mim ama eu /Quem
dentro de mim é mais eu do que eu mesma?
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Proponho, então, algumas perguntas a quem quiser respondê-las, que foram
sendo encontradas e criadas ao longo deste estudo e que fazem surgir de dentro de
cada um de nós, o si-mesmo junguiano:
O que faria se pudesse libertar-se de obrigações da vida exterior?
Qual a imagem que tem de si?
O que necessita ser valorizado em você?
Qual é sua “coisa perdida”?
O que precisa reencontrar?
O que vai fazer sua “vidinha” virar um “vidão”?
Quais são as possibilidades que a vida lhe oferece?
Quão profundamente você está disposta a mergulhar para se encontrar?
Imagem 23 – Reencontro com a alma

Disponível em: https://merielenmm.wordpress.com

E por fim, e neste final em que sinto-me feliz, cito um poema meu Maturidade
(1997):

Quero
ser madura
amarela
macia
sabida
gostosa.
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Quero
ser madura
no ponto certo
de usar.
Quero
ser madura
aberta
com coragem
para sentir
falar
fazer
amar.
Quero
ser madura
e brincar
me alegrar
passear
vibrar.
Quero
ser madura
e brilhar
trabalhar
batalhar
ousar.
Quero
ser madura
e sonhar
fazer nada
descansar.
Quero
ser madura
e durar
curtir
e ralar
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sem acabar.
Quero
chegar a um ponto
melhor em tudo
e talvez
nem pensar
se estou madura
ou “de vez”.
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ANEXO A – Poema “Quem sou eu?”

Quem sou eu?

Mãe
Sonho
Amor
Romance
Vida
Esperança
Alegria
Criança
Menina
Brinquedo
Saltitante
Futuro
Planos
Pureza
Coração
Rosa
Canção
Sentimento
Amizade
Choro
Lágrimas
Riso
busca
busca
busca
busca
Mulher.

Renata Martinelli Duarte (2003)
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ANEXO B – Conto “A Jovem Sem Mãos”

Imagem 24 - Jovem sem Mãos

Disponível em: http://www.taringa.net/posts/info/16265521/La-verdadera-historia-de-los-cuentosinfantiles.html- donzela sem mãos

Um moleiro que havia pouco a pouco caído na miséria não possuía nada mais
senão seu moinho e uma grande macieira que ficava atrás da construção. Um dia em
que o moleiro foi à floresta pegar lenha, encontrou um velho que nunca tinha visto, e
que lhe disse:
- Para que se extenuar cortando lenha? Eu posso torná-lo rico se me prometer
o que está atrás do seu moinho.
O moleiro, que pensou que só poderia ser a macieira, respondeu:
- Está combinado. E assinou um compromisso que o estrangeiro recebeu com
um sorriso sarcástico, dizendo:
- Daqui a três anos, voltarei para levar o que me pertence. E foi embora.
Quando o moleiro estava voltando para casa, a mulher veio ao seu encontro:
- Quero que você me explique, moleiro, de onde veio essa súbita riqueza em
casa. De repente baús e armários ficaram repletos, sem que ninguém tivesse vindo
trazer o que quer que seja; não consigo compreender como isso aconteceu.
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- Essas coisas vieram de um desconhecido que encontrei na floresta e que me
prometeu grandes riquezas. Em troca, eu me comprometi por escrito a ceder-lhe o
que está atrás do moinho. Podemos muito bem dar a grande macieira em troca de
tudo isso.
- Ai, meu homem - exclamou a mulher apavorada - era o Diabo, e não se tratava
da macieira, mas de nossa filha que estava atrás do moinho varrendo o quintal.
A filha do moleiro, uma menina bela e piedosa, viveu esses três anos no temor
de Deus, sem cometer pecado. Esgotado o prazo e chegado o dia em que o Diabo
deveria levá-la, banhou-se e, inteiramente purificada, traçou um círculo de giz ao seu
redor. O Diabo apareceu bem cedo, mas não pôde aproximar-se. Furioso, ordenou ao
moleiro:
- Prive-a de água para que ela não possa se lavar; senão não tenho nenhum
poder sobre ela.
Temeroso, o moleiro obedeceu. Na manhã seguinte o Diabo voltou, mas a
jovem havia chorado tanto sobre as mãos, que elas estavam puras. Ainda sem poder
aproximar-se, disse, cheio de raiva, ao moleiro:
- Corte-lhe as mãos, senão não posso nada contra ela.
O moleiro, aterrorizado, respondeu:
- Como posso cortar as mãos de minha própria filha?
O Maldoso o ameaçou:
- Se não o fizer, me pertencerá e o levarei.
O pai teve medo e prometeu obedecer. Aproximou-se da filha:
- Minha filha, se eu não cortar as suas mãos, o Diabo me levará. Como tinha
medo, prometi-lhe que o faria. Auxilia-me na minha infelicidade, e perdoe-me o mal
que lhe faço!
- Caro pai - ela respondeu - faça o que quiser comigo; sou sua filha.
Estendendo as duas mãos, deixou que ele as cortasse. Quando o Diabo voltou
pela terceira vez, ela havia chorado tanto e por tanto tempo sobre os punhos cortados
que eles estavam perfeitamente puros. O Diabo teve de renunciar, perdendo todo
direito sobre ela.
O moleiro disse então à filha:
- Graças a você ganhei tantos bens, que poderei mantê-la no maior luxo por
toda a vida.
Ela respondeu-lhe:

80

- Eu não poderia ficar aqui. Quero ir embora; pessoas caridosas me darão o
necessário.
Fez com que amarrassem seus braços mutilados às costas e partiu ao
amanhecer; caminhando o dia inteiro sem parar até a noite. Chegou, então, perto de
um jardim real onde viu, à claridade do luar, árvores cobertas de belos frutos. Mas não
podia entrar, porque estava cercado de água. Como havia caminhado o dia inteiro
sem comer nada e estava faminta, pensou: "Ah, se eu pudesse entrar nesse jardim e
comer dessas frutas! Caso contrário, morrerei de inanição". Ajoelhou-se, invocou o
Senhor Deus e rezou. De repente, apareceu um Anjo que manobrou uma comporta,
de maneira que a água se escoou e o fosso secou, permitindo a sua passagem.
Entrou, então, no jardim, acompanhada pelo Anjo, chegou a uma árvore coberta de
magníficas peras, todas contadas. Com a boca, pegou uma pera e a comeu para
amenizar a fome, mas não mais do que uma. Foi vista pelo jardineiro que, ao perceber
o Anjo ao seu lado, teve medo; pensando que a jovem fosse um Espírito, calou-se,
não ousando chamá-la ou dirigir-lhe a palavra. Depois de comer a pera, aplacada a
fome, foi esconder-se sob as folhagens.
O rei, a quem o jardim pertencia, foi lá na manhã seguinte; ao contar as frutas,
percebeu que estava faltando uma pera. Perguntou ao jardineiro o que tinha
acontecido, pois não a encontrava nem na árvore nem caída no chão. O jardineiro
respondeu-lhe:
- Na noite passada, um Espírito esteve aqui; porque não tinha mãos, tirou a
pera da árvore com a boca.
- Como o Espírito pôde passar pela água - perguntou o rei - e para onde foi
depois de ter comido a pera?
O jardineiro respondeu:
- Alguém que veio do céu, numa veste branca como a neve, fechou a comporta
e deteve a água para que o Espírito pudesse atravessar o fosso. E como só poderia
ser um Anjo, tive medo e não disse nada. Quando o Espírito acabou de comer a pera,
foi embora.
O rei disse, então:
- Se as coisas aconteceram como está dizendo, passarei a próxima noite
velando com você.
Quando escureceu, o rei desceu ao jardim acompanhado de um Padre, que
deveria dirigir-se ao Espírito. Os três se instalaram debaixo da árvore e ficaram à
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espreita. Por volta da meia noite, a jovem saiu de seu esconderijo, foi até a árvore,
tomou outra pera com a boca e comeu-a; ao seu lado estava o Anjo, com sua veste
branca. O Padre aproximou-se e disse:
- Você é de Deus ou desse mundo? Um Espírito ou um ser humano?
Ela respondeu:
- Não sou um Espírito, mas um pobre ser humano abandonado por todos,
menos por Deus.
O rei disse, então:
- Se você foi abandonada pelo mundo inteiro, eu não a abandonarei.
Levou-a para o castelo real e, como ela era bela e piedosa, amou-a de todo o
seu coração. Mandou que lhe fizessem mãos de prata e a tomou por esposa.
No final de um ano, o rei partiu para a guerra; recomendou a jovem esposa à
sua mãe, dizendo:
- Na hora do parto fique ao seu lado e cuide bem dela; escreva-me logo em
seguida.
A jovem rainha pôs no mundo um belo menino e a mãe escreveu imediatamente
ao rei, comunicando-lhe a boa notícia. Mas o mensageiro parou no caminho à beira
de um riacho e, fatigado pela longa etapa, adormeceu. Veio, então, o Diabo, que não
desistira de prejudicar a piedosa rainha; substituiu a mensagem por outra carta, que
dizia que a rainha dera à luz um gnomo. Quando o rei recebeu a carta ficou muito
assustado e sentiu uma grande dor, mas escreveu em resposta que cuidassem bem
da rainha e a velassem até a sua volta. O mensageiro partiu com a missiva do rei,
parou para descansar no mesmo lugar e, mais uma vez, adormeceu. O Diabo voltou
e colocou em seu bolso outra carta, que dizia que a rainha e a criança deveriam ser
mortas. A velha mãe ficou aterrorizada ao ler essa mensagem; acreditando nela,
escreveu outra carta ao rei. Mas teve a mesma resposta porque o Diabo sempre
substituía a carta verdadeira por outra; a última acrescentava mesmo que a língua e
os olhos da jovem rainha deveriam ser conservados como prova.
A velha mãe, chorando sobre o sangue inocente que devia derramar, ordenou
que trouxessem uma corça na calada da noite, fez com que lhe cortassem a língua e
arrancassem os olhos, guardando-os em seguida. Depois, disse à jovem rainha:
- Não posso mandar matá-la, como ordenou o rei, mas não pode continuar aqui
por mais tempo: vá embora com seu filho por este vasto mundo e não volte mais.
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Prendeu a criança nas costas da infeliz mulher, que partiu chorando. Quando
chegou numa grande floresta, pôs-se de joelhos para orar a Deus; apareceu então um
Anjo do Senhor que a conduziu até uma pequena casa, onde estava escrito: "Aqui,
todos podem alojar-se livremente." Da casa surgiu uma jovem virgem, branca como a
neve, que lhe disse:
- Seja bem vinda, Senhora Rainha - e a fez entrar. Desamarrando a criança das
costas da rainha, deixou que mamasse no seio da mãe, e a colocou em seguida numa
bela caminha, anteriormente preparada. A infeliz mulher perguntou-lhe, então:
- Como sabia que eu era rainha?
A virgem branca respondeu:
- Sou um Anjo enviado por Deus para cuidar de você e de seu filhinho.
Por sete anos a rainha ficou naquela casa, onde foi muito bem tratada. Pela
graça de Deus, e em virtude de sua grande piedade, suas mãos cortadas se
restauraram.
Quando o rei voltou, enfim, da guerra e chegou a casa, sua primeira
preocupação foi a de ver a mulher e o filho. A velha mãe se pôs a chorar e disse:
- Homem mau, como pôde me escrever para que tirasse a vida dessas duas
almas inocentes? - mostrou-lhe as cartas que o Diabo havia falsificado, e acrescentou
- Fiz o que mandou - mostrando-lhe a língua e os olhos como prova.
O rei pôs-se, então, a chorar tão amargamente sua pobre mulher e seu jovem
filho, que a mãe se compadeceu e disse:
- Console-se, ela ainda está viva. Ordenei que matassem uma corça em
segredo, para que dela tirassem as provas exigidas; quanto à sua mulher, amarrei a
criança em suas costas e a enviei por este vasto mundo, fazendo com que prometesse
que nunca mais voltaria aqui, por causa de sua cólera contra ela.
O rei disse então:
- Quero partir e ir até onde se estende o azul do céu, sem comer ou beber, até
que tenha encontrado minha querida mulher e meu filho, se ainda não morreram num
acidente ou foram vítimas da fome.
O rei percorreu o mundo durante sete anos, procurando-os em todas as fendas
de rochedos e cavernas; não os encontrando, pensou que haviam morrido de
esgotamento. Durante todo esse tempo não comeu nem bebeu, mas Deus o susteve.
Enfim, entrou numa grande floresta onde encontrou a pequena casa com a placa que
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dizia: "Aqui, todos podem alojar-se livremente". A virgem branca saiu, tomou-o pela
mão, fez com que entrasse, e disse:
- Seja benvindo, Senhor Rei. Depois, perguntou-lhe de onde vinha. Ele
respondeu:
- Vai fazer sete anos que erro em busca de minha mulher e de seu filho, mas
não os encontro em parte alguma.
O Anjo ofereceu-lhe o que beber e comer, mas ele recusou, desejando apenas
descansar um pouco. Deitou-se para dormir, cobrindo o rosto com um lenço.
O Anjo entrou, então, no quarto onde estava a rainha com o filho, que ela se
habituara a chamar de Rico-em-Dores, e lhe disse:
- Venha com seu filho, seu marido está aqui.
Ela foi até onde ele estava deitado, e o lenço caiu no chão. Disse ao filho:
- Rico-em-Dores, pegue o lenço de seu pai e cubra o seu rosto.
A criança recolheu o lenço e o recolocou sobre o rosto do rei. Este havia ouvido
tudo em seu sono e fez com que o lenço caísse novamente. Impaciente, o menino
disse à mãe:
- Minha mãe querida, como posso cobrir o rosto de meu pai, se não tenho pai
neste mundo? Quando aprendi a oração "Pai nosso que estás nos Céus", você me
disse que meu pai estava no Céu e que era o bom Deus - como eu poderia conhecer
um homem tão selvagem? Este não é meu pai.
Ouvindo isso, o rei levantou-se e perguntou à jovem mulher quem era ela. Ela
respondeu:
- Sou sua mulher, e este é seu filho Rico-em-Dores.
Vendo suas mãos vivas, ele disse:
- Minha esposa tinha mãos de prata. Ao que ela respondeu:
- Minhas mãos naturais foram recompostas novamente pela graça de Deus.
O Anjo foi, então, ao quarto vizinho, de onde voltou com duas mãos de prata
para mostrar ao rei. Este viu então que se tratava na verdade de sua querida mulher
e de seu filho amado; abraçou-os com alegria e lhes disse:
- Uma pesada pedra foi retirada de meu coração.
O Anjo de Deus lhes serviu uma última refeição juntos, e eles voltaram para
casa, para perto da velha mãe. Houve, por toda a parte, uma grande alegria: o rei e a
rainha celebraram suas núpcias pela segunda vez e viveram felizes até o fim de seus
dias abençoados. (GRIMM, s/a, s/d)
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ANEXO C – Conto “A Princesa Alta Demais”

Imagem 25 - Princesa Alta Demais

Disponível em: http://pt.dreamstime.com/fotos-de-stock-princesa-do-conto-de-fadas-image21393073alta demais

Era uma vez uma princesa bonita, inteligente e dona de muitos talentos. Ela
era tão inteligente que era capaz de calcular todo o tesouro real usando apenas um
ábaco, ela também era capaz de dominar qualquer assunto que lhe fosse apresentado
pelos tutores reais. Além desta inteligência, ela também tinha inclinações artísticas:
tocava cítara com facilidade e criava finas tapeçarias. Ah! E, além disso, tudo, ela era
muito alta.
A única coisa que faltava a esta princesa era o amor, pois não havia no reino
um único homem que tivesse a sua altura. Mas, a princesa tinha um grande amigo:
um cão. Era um afghan de pelos claros e feições finas e aristocráticas, que havia sido
presente de um amigo seu, um mago. O cão fazia companhia a ela todo o tempo,
andava pelos campos durante o dia e, à noite, dormia ao pé de sua cama. Mas a
princesa era a primeira a admitir: “afinal de contas um cão é um cão, e não um
príncipe”. E ela queria mesmo casar!
Um dia, um príncipe de um reino vizinho é enviado por seus pais para propor
casamento à princesa, mas na realidade o que seus pais queriam mesmo era a aliança
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política: juntar terra e exércitos. Mas a princesa achou aquilo tão bom, e organizou
uma festa de noivado. E quase desmaiou em sua cadeira, quando viu pela primeira
vez o príncipe. Ah! Ela achou que ele era tão atraente, elegante, muito mais bonito do
que ela jamais conseguira sonhar. Ela ficou tão encantada com ele, que passou a
festa inteira de mãos dadas por debaixo da mesa do banquete.
Quando terminou o jantar, chegou a hora de dançar. E os trovadores reais
pegaram seus instrumentos e começaram a tocar uma valsa. O príncipe se levanta,
pede à princesa a honra de lhe conceder a primeira dança e ela se levanta para aceitar
o convite.
Ah! Mas no momento que ela fica de pé, o rosto do príncipe se fecha. Ele olha
fixamente para ela. E ela pergunta:
- Ué! Mas o que foi? - Ele não diz nada. Vira as costas e sai imediatamente do
salão.
Durante um longo tempo, a princesa ficou parada no mesmo lugar, tentando
descobrir o que havia desagradado tanto o príncipe. Depois, quando ela vê que ele
não volta, vai para o seu quarto e, muito triste, olha para o seu cão:
- Ah! Se você pudesse conversar comigo, você poderia me dizer: o que será
que aconteceu com aquele príncipe? O que eu fiz de errado?
Mas só que o cão, de verdade, podia falar. É que ninguém, nunca antes, havia
perguntado a ele sobre nada.
Então, ele responde:
- Você não fez nada - disse ele - é só a sua altura!
- Minha altura?! - exclama a princesa muito, muito espantada - O que tem a
minha altura? Eu sou uma princesa. Eu devo ser alta. E depois disto, todos os
membros da família real são altos, como eu.
Mas o cão, com paciência, lhe explica que, apesar de isso ser verdade, os
homens dos outros reinos gostam muito de ser mais altos que suas esposas.
- Ué? Mas por quê? - pergunta princesa. O cão tenta encontrar uma boa
resposta, mas ele não consegue.
Aquela história, para ele também, não faz nenhum sentido. Enquanto isto, o
príncipe está muito aborrecido em seu reino. Ele não consegue tolerar a ideia de ter
uma esposa mais alta do que ele. Ele pensa que uma esposa mais alta também será
mais poderosa. E ele não consegue nem mesmo discutir o assunto. Talvez, ele
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mesmo não compreenda inteiramente; mas tudo o que ele sabe é que a altura dela o
perturba de tal maneira que só mesmo cancelando o casamento.
A princesa, de sua parte, não consegue entender o motivo da sua partida e
quer esclarecer as coisas. Corre, então, ao seu amigo mago e pergunta se ele pode
torná-la um pouco mais baixa.
O mago diz que não, ele não tem poder para fazer isto, mas se ela quiser, ele
pode torná-la um pouco mais gorda ou quem sabe um pouco mais magra, ou até se
ela quiser, ele pode transformá-la num corvo, mas ele nada pode fazer em relação à
sua altura. Desapontada e deprimida, a princesa vai para a cama.
Neste meio tempo, o rei e a rainha, pais do príncipe, o convencem a
reconsiderar sua decisão, e dar outra chance ao casamento. Ele concorda e retorna
ao castelo, onde princesa adoece e jaz, sem forças, em seu quarto. Ao lado da cama
da princesa, o príncipe, naturalmente, fica maior do que ela e isso realimenta sua
antiga atração pela jovem.
O príncipe percebe que a princesa ficou muito pálida por ficar tanto tempo
dentro de casa e se oferece para levá-la para tomar um pouco de ar fresco.
Ele a convida para um passeio a cavalo, pois num cavalo, ou numa cadeira, a
princesa não fica mais alta do que ele. Durante o passeio, porém, o cavalo da princesa
tropeça e a atira no chão; e quando o príncipe a ajuda a levantar-se, mais uma vez, é
lembrado que a princesa é muito mais alta do que ele…
A princesa percebe o desprazer em seu rosto e, imediatamente, cai ao chão,
contorcendo-se e gritando:
- Ai, minhas pernas, eu não consigo pisar!
O príncipe, então, a levanta e a carrega de volta ao quarto com o peito estufado
de orgulho masculino. Como ela não pode andar, ele mais vez se sente mais alto do
que ela.
A princesa passa os dias que se seguem na cama se recuperando. Só que, à
medida que o tempo passa, ela vai ficando cada vez mais entediada. Para uma jovem
cheia de energia e talento, ficar presa no quarto o dia inteiro não é, exatamente, a
coisa mais agradável do mundo.
Como ficava ociosa quase o tempo todo, a princesa começou a treinar fazendo
comentários cada vez mais divertidos e espirituosos. Tudo o que ela queria era
agradar o príncipe. Mas um dia, ele se vira para ela, após um destes comentários,
particularmente sutis e inteligentes, e lhe diz, de forma cortante:
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- Você nunca ouviu falar que mulheres devem ser vistas e não ouvidas?
A princesa mergulha em seus pensamentos. Ela não entendeu muito bem o
comentário, mas ela percebeu que era alguma coisa assim, parecida com ser alta
demais… Assim ela percebe que o príncipe a preferia sentada e não de pé, e que ele
a preferia calada e não falando. Ele era muito mais feliz quando ela ouvia e muito
distante quando ela falava.
Daí, ela decide deixar de falar e mais uma vez sacrifica o seu orgulho para
contentar o príncipe. Passa a comunicar seus desejos numa tábua de escrever, tanto
a ele quanto aos serviçais do palácio; porém tarde da noite, quando não havia mais
ninguém para vê-la, ela satisfaz sua necessidade de conversas inteligentes, falando
com o seu animal.
Só que o príncipe descobre e este arranjo está muito longe de satisfazê-lo. Ele
se aborrece com o afeto que a princesa dedica ao animal. O cachorro percebe que
seus dias estão contados e diz isso a princesa.
Quando ela diz que não sabe o que faria sem ele o animal responde:
- Pois é bom você se acostumar. O príncipe não gosta nem um pouco de mim.
E assim dizendo, ele cai pesadamente no chão e morre, sacrificando-se pela
felicidade da princesa. Tomada pela tristeza, a jovem fica inconsolável.
Enrola o fiel companheiro nas dobras do seu vestido e vai enterrá-lo. No
caminho da área do cemitério, é interceptada pelo príncipe, que comenta,
insensivelmente:
- Eu pensei que você já tivesse se livrado dessa coisa há semanas.
- O que você chama de “essa coisa” - diz a princesa - morreu para me poupar
da dor. Eu pretendo enterrá-lo com a honra que merece.
O príncipe se surpreende ao ouvir a princesa falando e pergunta:
- Ué! Desde quando você está falando de novo?
- Ah! - a princesa sorri, olha-o de cima a baixo - Eu estou falando para melhor
lhe dizer adeus. Então adeus. ADEUS! ADEUS!
Pois sim, talvez a história pudesse terminar aqui, mas a rainha, mãe dela, fica
sabendo do que aconteceu e fica muito agitada.
- E as alianças, os exércitos, as terras? Ah, minha querida, venha cá! Agora
você precisa saber que fez uma bela confusão. Temos que cuidar de nossas alianças.
Tenho certeza de que tem consciência das complexas negociações que você acaba
de arruinar! Seu dever como princesa…
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Mas a princesa não deixa que sua mãe termine e responde:
- Meu dever como princesa não é necessariamente sacrificar minha vida toda.
Eu tenho outros deveres: uma princesa diz o que pensa. Uma princesa se ergue sobre
seus próprios pés. Uma princesa fica ereta. E não trai aqueles que a amam.
A rainha mãe nada responde, mas, certamente, começa a pensar um pouco
sobre o assunto. Nesta noite, a princesa foge do castelo para ir visitar o túmulo do seu
amado cão. De pé ao lado da sepultura, ela pensa em todas as coisas das quais
desistiu por amor. E pensa em voz alta:
- Como nós, mulheres, somos tolas! Por causa de um estúpido príncipe, deixei
meu sábio companheiro morrer. Ela, então, coloca uma rosa branca no túmulo e regaa com um regador de prata.
No caminho de volta ao portão do castelo, ela ouve um barulho no escuro, olha
para trás e vê um elegante cavaleiro, um jovem de cabelos cor de longos e louros,
feições aristocráticas; ela sente que ele pode ser um príncipe. E ela nota que ele tem
uma bandeira nas mãos que mostra uma rosa em um fundo preto.
A princesa pede que ele traga a bandeira mais para perto dela, para que ela
possa vê-la melhor. Ele traz a bandeira até bem perto do seu rosto.
- Lembra-me a morte… - suspira ela.
- Não, não. É o renascimento e, muitas vezes, uma morte é necessária…
Ele, então, desmonta do seu cavalo e se inclina para beijar a mão da princesa.
Enquanto isto, ela sussurra uma pequena oração, esperando que ele seja muito mais
alto que ela, só que sua oração não foi atendida. Na verdade, ele era bem menor. A
princesa endireita a sua espinha e pensa: Seja o que Deus quiser…
Mas, para sua surpresa, o príncipe, (tão baixinho que ele era) olha para cima e
diz:
- Ah, mas que prazer, admirar uma mulher tão bela como você!
A princesa cora, fica muito envergonhada e estende-lhe a mão. O elegante
príncipe sorri. Em seguida, os dois seguem juntos para o castelo. (PHILIPPINI, 2005,
p. 44 à 51)
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ANEXO D – Conto “La Loba”

Imagem 26 - La Loba

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=la+loba&source

Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que
poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa oriental, ela parece esperar
que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura
de algo.
Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e
demonstra, especialmente, querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e
cacarejar, apresentando, geralmente, mais sons animais do que humanos.
Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos
índios tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Phoenix, perto de um
poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, o antigo México,
num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na
estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até
Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de
lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La
Huesera, a Mulher dos Ossos; La Trapera, a Trapeira; e La Loba, a Mulher-lobo.
O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e
conserva, especialmente, o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna
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é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o
corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos.
Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos
de rios, à procura de ossos de lobos e, quando consegue reunir um esqueleto inteiro,
quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta
à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar.
Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços
sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do
lobo começam a se forrar de carne, e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La
Loba canta um pouco mais, e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo
forma uma curva para cima, forte e desgrenhado.
La Loba canta mais, e a criatura-lobo começa a respirar.
E La Loba ainda canta, com tanta intensidade que o chão do deserto
estremece, e enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo
desfiladeiro.
Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio
respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco,
o lobo, de repente, é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do
horizonte.
Por isso, diz-se que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do
pôr-do-sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem
sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo - algo da alma.
(ESTÉS, 1994, p. 41 à 43)

