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RESUMO 

 

Este estudo monográfico pretende ilustrar alguns aspectos de como o potencial 

arteterapêutico dos contos pode contribuir para despertar reflexões sobre os 

princípios da Ecologia Profunda: interdependência entre todas as formas de vida e o 

cuidado. Para tal, será apresentada uma breve abordagem sobre o conceito 

Ecologia Profunda, segundo Fritjof Capra e o relato de uma oficina arteterapêutica 

com um grupo de mulheres tendo como fio condutor o conto “Ela que Está Só”, 

recolhido da Tradição nativa Norte americana. 

 

Palavras chaves: Arteterapia - contos - ecologia profunda - cuidado- 

interdependência. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This monographic study aims to illustrate some aspects on how the art therapy 

potential of tales can contribute to raise reflexions about principles of Deep Ecology: 

interdependence among all living beings and care. For this purpose, a brief approach 

of the Deep Ecology concept, according to Fritjof Capra, will be presented, along with 

the report of an art therapy workshop with a group of women, having the tale “She 

who is alone”, collected from the native North American tradition, as a driving force. 

 

Keywords: art therapy – tale – Deep Ecology -  care  
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            Apresentação 

 

“Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia.” 

Liev Tolstói 

 

 Nasci na Ilha de Maiandeua, situada no norte do Estado do Pará. Em 

homenagem a este lugar meu pai me deu seu nome, Maiandeua, palavra de origem 

Tupi que siginifica “lugar de muitas mães”, ou “mãe das mães”. Saí de lá muito 

pequena e cresci ouvindo as histórias dessa ilha, uma espécie de paraíso perdido, 

com personagens fantásticos. 

 Cresci no interior do Estado do Rio de Janeiro, em meio a artistas, teatro, 

bonecos, universo que meus pais (que trabalhavam também com arte) 

proporcionaram a nós, eu e meus irmãos.  

 Sempre interessei-me pelas artes, mas ao mesmo tempo vivia um sentimento 

de conflito em assumir uma profissão que enveredasse por este caminho. Fiz um 

curso de Formação de Professores e depois cursei Psicologia. Durante toda a minha 

vida em paralelo à minha formação acadêmica, participava de oficinas de teatro e 

realizava apresentações com  bonecos.  

 Foi no final do curso de Psicologia que comecei a participar de um grupo de 

teatro amador da cidade (Assis, interior de São Paulo) e montamos um trabalho com 

contos tradicionais. Foi quando pude descobrir a energia e as diversas faces dos 

contos. Concluído o curso, fui pra São Paulo, capital, e participei de algumas 

oficinas, festivais e pude sentir os contos me transformando. 

 Neste momento, sem saber que caminho seguir: Arte? Ou Psicologia?, fui 

levada pelo impulso dos contos, e percebi que tinha de encontrar a minha “aldeia” e 

fui ao reencontro com minha Terra Natal.Voltei a Ilha de Maiandeua, depois de 27 

anos. Este reencontro foi intenso, pude conectar-me com forças até então 

desconhecidas. Pude compreender as palavras de Shakespeare de que existem 

mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. 

 Na Ilha de Maiandeua reconheci que há em mim, e na Terra, energias que 

precisam ser respeitadas e cuidadas, para que possamos viver em harmonia. 

Reconheci que é preciso aprender a escutar o vento, o sol, a lua, o mar, as árvores 

e principalmente a nós mesmos, como meios de comunicação de importantes sinais 

para guiar nosso caminhar. 
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          Perdendo um pouco o chão por conta de tantas descobertas, vim para o Rio 

de Janeiro e, após algum tempo, descobri a Arteterapia e a Clínica Pomar. 

Encontrando, enfim, a possibilidade de integração entre Arte e Psicologia. Com o 

transcorrer das aulas, do meu processo arteterapêutico e agora com o processo de 

escrever essa monografia, foram diminuindo as dúvidas e pude tomar consciência 

do caminho que devo seguir.  

 Durante a aula de Metodologia de Pesquisa realizada na feira da Praça XV 

(Rio de Janeiro), na qual deveríamos identificar um objeto que simbolizasse nosso 

tema na Monografia, o objeto que me escolheu foi um vaso com ornamentos 

orientais e com tampa. Considerando que o vaso pode simbolizar uma noção de 

receptividade com as coisas celestes, local de guardar tesouros; neste caso, o vaso 

com tampa pode remeter a uma conexão que está impossibilitada, fechada. Portanto 

o que pretendo tratar nessa monografia são as possibilidades que a Arteterapia 

proporciona de destampar para que possamos receber os tesouros revelados pelo 

numinoso e que o processo em busca do autoconhecimento pode apresentar-se 

como um facilitador para a tomada de consciência da interdependência entre todas 

as formas de Vida. 

 Dentro desse processo, enfatizo a importância dos contos. A monografia terá 

como fio condutor o conto Ela que Está Só que traz reflexões sobre o cuidado com 

a Terra e sobre a importância de encontrarmos nosso papel dentro de nossa 

comunidade. 

 Este estudo monográfico apresenta-se como uma oportunidade de integrar 

conhecimentos, mensagens, encontros e inspirações recebidas, para que eu possa 

caminhar e construir com responsabilidade o meu fazer no mundo, como profissional 

de Arteterapia. 
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Introdução 

 

 Nesta monografia realizou-se uma pesquisa sobre como a Arteterapia pode 

ser uma facilitadora para a tomada de consciência da interdependência entre todas 

as formas de vida e, dentro deste processo, ressaltar a importância da utilização dos 

contos na busca do autoconhecimento e do sentimento de pertencimento a nossa 

Aldeia-Mãe Terra. O conto “Ela que Está Só”, recolhido da cultura nativa norte 

americana, foi analisado simbolicamente e serviu como fio condutor para algumas 

reflexões que norteiam este estudo. 

 Aqueles que escutam histórias, segundo estudos da Fundação Girassol1, têm 

a oportunidade de viver experiências durante a narrativa e recriá-las através da 

imaginação e, assim, organizar sua própria história. Pode-se dizer que as histórias 

são capazes de curar, pois demonstram através de suas metáforas algumas das 

limitações de nossa forma de pensar e nos ajudam a encontrar alternativas. 

 Neste momento, o planeta Terra passa por intensas transformações, ou talvez 

“deformações”, sofrendo o impacto das ações de destruição e abuso no uso dos 

bens naturais, consequência de um ser humano cada vez menos consciente de sua 

responsabilidade enquanto habitante de nosso único planeta.  Para garantir nossa 

sobrevivência e a de nosso planeta faz-se necessário um processo de tomada de 

consciência da conexão com a Vida em todas as suas manifestações. Segundo 

Capra (1996) é necessária uma mudança de percepção, entendendo os problemas 

atuais como sistêmicos, que não podem ser entendidos isoladamente.  

 A questão norteadora este estudo é: de que maneira o conto “Ela que Está 

Só” pode, em uma oficina arteterapêutica, despertar reflexões sobre os valores de 

cuidado e interdependência entre todas as formas de vida, preconizados pela 

ecologia profunda? 

 Esta monografia pretende contribuir para que o arteterapeuta possa refletir 

sobre um caráter também ecológico para sua prática profissional. Considerando sua 

responsabilidade na comunidade em realizar um trabalho que vise ao reencontro 

com o ser profundo do paciente e que desta forma ele possa adquirir um novo olhar 

para o cuidado com si mesmo, e com nossa Aldeia- Mãe Terra. 

                                                           
1
 A Fundação Girassol é uma organização não governamental sem fins lucrativos e possui como 

missão oferecer ações de prevenção e tratamento de pessoas em situação de risco, principalmente 
relacionados a situações de dependência química. Em sua metodologia utilizam os contos como 
recurso educacional preventivo. 
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 O objetivo geral desta monografia é verificar para a potencialidade do trabalho 

com contos em Arteterapia, como facilitador do desenvolvimento de percepções de 

cuidado e interdependência entre todas as formas de vida. Os objetivos específicos 

são apresentar o conceito de Ecologia Profunda; analisar os mitemas e símbolos do 

conto “Ela que Está Só”; apresentar os resultados de  uma vivência de Arteterapia, 

com o conto “Ela que Está Só” num grupo de mulheres. 

 O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos 

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

documento que procurasse indicar potencialidades dos contos na prática 

arteterapêutica para despertar reflexões sobre a Ecologia Profunda. 

No capítulo I será apresentado o conceito de Ecologia Profunda, segundo 

Fritjot Capra, além de trazer contribuições de outros autores que também fazem 

reflexões sobre o cuidado e a interdependência entre todas as formas de vida. 

No Capítulo II se fará a apresentação da definição de Arteterapia, assim como 

os conceitos básicos da Psicologia Junguiana utilizados neste trabalho. 

O capítulo III procura trazer reflexões sobre o conto como construção cultural 

inerente ao humano e sua inserção na prática arteterapêutica. 

No capítulo IV será apresentado o conto “Ela que Está Só”, fio condutor deste 

estudo. Neste capítulo será relatada a oficina arteterapêutica realizada com um 

grupo de mulheres, no qual se apresentou o conto e propôs-se uma expressão 

plástica motivada pela narrativa. E a análise dos depoimentos e sobre as 

contribuições desse conto para despertar reflexões sobre a Ecologia Profunda. 

Julgou-se pertinente, também, apresentar o processo da autora deste estudo em 

relação ao mesmo conto, por considerar que esta vivência, além de facilitar um 

aprofundamento nos mitemas contidos na narrativa, representa a reiteração do 

cuidado que todo o arteterapeuta deve ter com seu próprio processo.  

Por fim serão apresentadas as Conclusões e Recomendações, na qual serão 

descritas de forma sucinta as conclusões alcançadas diante da questão proposta, 

com o intuito de contribuir para futuros trabalhos sobre o uso dos contos e sua 

relação com a Ecologia Profunda no âmbito do processo arteterapêutico. 
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CAPÍTULO I 

 

ECOLOGIA PROFUNDA:  

CUIDAR DE SI, CUIDAR DO OUTRO, CUIDAR DA TERRA 

 

 

Imagem1: Somos Um 

 
Disponível em: www.ecohabitar.org/eventos/taller-experiencial-de-ecologia-profunda/ acessado em: 10/06/15 

 

 

 

Todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. 
Tudo o que acontece com a Terra, acontece com os filhos e filhas da Terra.  

O homem não tece a teia da vida; ele é apenas um fio.  
Tudo o que faz à teia, ele faz a si mesmo.  

 
TED PERRY, inspirado no Chefe Seattle 

 

Neste capítulo será apresentado o conceito de Ecologia Profunda com base 

na perspectiva de Fritjot Capra, austríaco, Doutor em Física Teórica pela 

Universidade de Viena em 1966, que realiza estudos há 30 anos sobre uma visão 

sistêmica da ciência. Para enriquecer a reflexão, serão incluídas contribuições de 

outros autores que também fazem reflexões, pertinentes à Ecologia Profunda, sobre 

o cuidado e a interdependência entre todas as formas de vida. São eles Humberto 

Maturana, chileno, Doutor em Neurobiologia, e Leonardo Boff, brasileiro, Doutor em 

Teologia. 

http://www.ecohabitar.org/eventos/taller-experiencial-de-ecologia-profunda/
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1.1. O que é Ecologia Profunda? 

 

Atualmente todo o planeta passa por problemas sociais, econômicos, éticos, 

ambientais, entre outros. Estes problemas não possuem causas (e também 

consequências) pontuais ou restritas a uma única comunidade. Segundo Capra 

(1996) os problemas atuais devem ser analisados a partir de uma perspectiva 

sistêmica, na qual se compreende a interligação e interdependência entre eles. E 

conclui que os problemas enfrentados por nossa sociedade são frutos de uma única 

crise: crise de percepção.  

As estruturas sociais e econômicas de nossa sociedade atuam de modo 

antiecológico, resultado de uma cultura baseada em um modelo dominador. Neste 

modelo há a valorização das diferenças e da hierarquia das diferenças, assim o ser 

humano ocupa o lugar mais importante dentro da Vida. A relação dos seres 

humanos entre si e entre as outras formas de vida é estabelecida por meio da 

dominação e do controle, e tudo deve estar em função das necessidades individuais 

ou coletivas dos humanos.  

Essa relação de domínio sobre a Natureza provocou inúmeros processos, 

dentre estes, a degradação da fertilidade do solo, a poluição dos ecossistemas, a 

extinção de espécies de animais e vegetais, a concentração elevada de gases 

tóxicos na atmosfera e as alterações climáticas, todos esses processos 

acompanhados e agravados pelo crescimento da população humana.  

 

Destruímos e alteramos o mundo natural no qual somos seres vivos porque, 
induzidos por nosso orgulho de mestres do tecnológico, queremos controlá-
lo e explorá-lo, argumentando que esse é o nosso direito, visto que somos 
os seres mais inteligentes da Terra. Vivemos em tensão e exigência porque, 
em nosso afã de ser melhores, competimos e usamos os outros - e não o 
nosso próprio fazer - como a medida do nosso valor, afirmando que a 
competição leva ao progresso e que este é um valor. (CAPRA, 1996, p.75) 

 

 Esse tipo de relação com a natureza encontra-se num momento limítrofe, pois 

está colocando em risco a possibilidade das futuras gerações usufruírem dos 

recursos necessários para a manutenção da vida. A partir de uma perspectiva 

sistêmica as soluções viáveis para esses problemas atuais são as sustentáveis, que 

possibilitam a satisfação das necessidades sem diminuir as chances das gerações 

futuras. 

Esse modo de percepção que Capra (1996) propõe se configura como uma 
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mudança de paradigma, compreendendo a vida como uma teia na qual percebemos 

a interdependência entre todas as formas de vida.  

 

O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que 
concebe o mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de 
partes dissociadas. Pode também ser denominada visão ecológica, se o 
termo "ecológica" for empregado num sentido muito mais amplo e mais 
profundo que o usual. A percepção ecológica profunda reconhece a 
interdependência fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, 
enquanto indivíduos e sociedades estão todos encaixados nos processos 
cíclicos da natureza (e, em última análise, somos dependentes desses 
processos). (CAPRA, 1996, p.19) 

 

A Ecologia Profunda é uma escola filosófica fundada pelo filósofo Arne Naess, 

na década de 70, quando propôs a distinção entre a “ecologia rasa” e a “ecologia 

profunda”. A primeira é antropocêntrica e vê a natureza como um objeto a ser 

utilizado pelos humanos. No entanto, a Ecologia Profunda propõe a transformação 

de percepções diante da vida e suas relações.  

 

Ela vê o mundo não como uma coleção de objetos isolados, mas como uma 
rede de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados e são 
interdependentes. A ecología profunda reconhece o valor intrínseco de 
todos os seres vivos e concebe os seres humanos apenas como um fio 
particular na teia da vida. (CAPRA, 1996, p.20). 
 

 E prossegue este autor informando que: 
 

É uma visão de mundo que reconhece o valor inerente da vida não humana. 
Todos os seres vivos são membros de comunidades ecológicas ligadas 
umas às outras numa rede de interdependências. (ibidem, p.24). 

 

 Na Ecologia Profunda o centro é a Vida. Para esta forma de ver o mundo, a 

sociedade deveria privilegiar as formas de organização que possibilitam a 

manutenção das condições necessárias para o viver de todos os seres, de maneira 

não hierárquica. Compreendendo que cada elemento possui um papel importante na 

teia da Vida. A organização social se constrói através de redes, reconhecendo a 

ligação e interdependência entre todos os seres e fenômenos. Na medida em que se 

reconhece essa ligação, percebe-se que o cuidado com o outro e com a Terra é, 

também, o cuidado consigo mesmo. Portanto, aquilo que o humano faz a teia faz a 

si mesmo. 

De acordo com essa visão ecológica profunda, as transformações 

necessárias não seriam apenas no âmbito da economia, e da ciência, mas também 
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uma mudança de percepção diante de si. Capra (1996, p.16) nos alerta que “há 

soluções para os principais problemas de nosso tempo, algumas delas até mesmo 

simples. Mas requerem uma mudança radical em nossas percepções, no nosso 

pensamento e nos nossos valores”.  

Ratificando a ideia de que a grande crise atual da humanidade é relativa ao 

comportamento dos humanos e a maneira como estabelece suas relações consigo 

mesmo, com os outros e com a Terra, encontram-se essas colocações de Humberto 

Maturana: 

 Como humanidade, nossas dificuldades atuais não se devem a que 
nossos conhecimentos sejam insuficientes ou a que não disponhamos das 
habilidades técnicas necessárias. Elas se originam de nossa perda de 
sensibilidade, dignidade individual e social, autorrespeito e respeito pelo 
outro. E, de um modo mais geral, originam-se da perda do respeito por 
nossa própria existência, na qual submergimos levados pelas conversações 
de apropriação, poder e controle da vida e da natureza, próprias de nossa 
cultura patriarcal. (MATURANA, 1996, p.76) 

 
 

1.2.  Contribuições para mudança de paradigma: O viver Matrístico 

 

Imagem 2: Matrístico 

 

Disponível em :https://neoananda.wordpress.com/category/neoananda/page/2/ Acessado em 21/07/2015 

 

Nossa formação cultural interfere na construção de nossas percepções e 

valores. Maturana (1993) salienta que se vive numa cultura ocidental patriarcal na 

qual o pensamento essencialmente linear ocorre num contexto de apropriação e 

controle, as ações são voltadas para resultados particulares porque não observam 



19 
 

 
 

as interações básicas da existência. “A forma patriarcal de vida restringe nossa 

compreensão da vida e da natureza, ao levar-nos à busca de uma manipulação 

unidirecional de tudo, pelo desejo de controlar o viver” (MATURANA, 1993, p.71).  O 

autor ainda destaca que para ocorrer uma transformação cultural, pressupõe-se uma 

crise, uma situação de conflito que leve os membros de uma comunidade a 

repensarem a forma de organizarem-se socialmente. 

 

Para os membros da comunidade que a vivem, uma cultura é um âmbito de 
verdades evidentes. Elas não requerem justificação e seu fundamento não 
se vê nem se investiga, a menos que no futuro dessa comunidade surja um 
conflito cultural que leve a tal reflexão. Esta última é a nossa situação atual. 
(ibidem, p.74) 

 

A sociedade encontra-se diante desse momento de crise de percepção e 

conflito cultural, e de uma necessidade social de reflexão. Sem esse momento de 

reflexão, os indivíduos são levados a reproduzir ações e pensamentos para que a 

cultura seja mantida, mesmo que não esteja favorecendo o bem estar da maioria da 

população. 

A partir da compreensão de que uma visão de mundo mecanicista, de 

valorização do controle e fragmentação, não comportam as atuais necessidades da 

humanidade, surgem movimentos para contribuir na construção de mudanças. Estes 

apresentam uma visão de mundo holística e ecológica, concebendo-o como um todo 

integrado, não apenas como uma soma de fragmentos. 

 Pesquisas arqueológicas da Europa pré-histórica revelaram que as ideias de 

uma atitude holística perante a vida já existiam em culturas do período neolítico. 

Eisler (1990) defende que talvez o ser natural do ser humano esteja fundado em 

relações mais cooperativas e colaborativas ao contrário do que se prega de que o 

ser humano é naturalmente violento, competitivo e dominador. Maturana (1993, 

p.21), também coloca que “o pensamento humano talvez tenha sido naturalmente 

sistêmico, [...], no qual tudo era o que era em suas conexões com tudo mais”. 

Este autor denominou estas culturas do neolítico como cultura Matrística. Este 

termo significa o contrário de matriarcal, uma cultura na qual as mulheres são as 

dominantes. Segundo Maturana (1996), no Matrístico, homens e mulheres podem 

participar de um modo de vida centrado em uma cooperação não hierárquica.  

Nestas culturas supõe-se que exerciam sua espiritualidade inserindo o sagrado no 
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cotidiano, e as cerimônias eram direcionadas à divindades femininas ou que 

remetiam à imagens de mulheres.  

[...] desses restos arqueológicos podemos também deduzir que as 
atividades de culto (cerimoniais místicos) eram centradas no sagrado da 
vida cotidiana, num mundo penetrado pela harmonia da contínua 
transformação da natureza por meio da morte e do nascimento, abstraída 
como uma deusa biológica em forma de mulher, ou combinação de mulher 
e homem, ou de mulher e animal. (MATURANA, 1993, p.15) 

 
Segundo Starhawk (apud LOVATTO, 2011), historiadores da religião 

concordam que nas épocas em que divindades com referências do feminino eram 

adoradas, os humanos viviam em maior harmonia consigo mesmos e com as outras 

formas de vida. Nessa cultura, denominada Matrística, a energia do feminino não era 

subjugada ao masculino. E sob o entendimento de que é a partir do feminino 

figurado tanto na mulher, como na Mãe-Terra que a vida provém, o respeito a esse 

Feminino-Divindade estende-se a todas as formas de vida manifestadas e 

estabelece uma relação de respeito e interdependência entre todos os seres. 

 
A maneira matrística de viver nos descortina a possibilidade da 
compreensão da vida e da natureza porque nos leva ao pensamento 
sistêmico, permitindo-nos ver e viver a interação e a co-participação de todo 
vivente no viver de tudo o que é vivo. (MATURANA, 1993, p.71) 

 

Segundo Eisler (1990), muitas informações que temos do modo de vida de 

nossos ancestrais foram distorcidas por um olhar científico impregnado pelo 

patriarcado. Hoje, há muitos objetos arqueológicos sendo revisitados, por equipes 

multidisciplinares e, assim, construindo outra leitura desses registros. Muitas 

evidências de um modo de organização mais igualitário foram negligenciadas por 

pesquisadores que não conseguiam compreender a possibilidade de que isso 

pudesse existir. E, ainda, pode-se supor que devido a grande parte das equipes de 

estudos serem dominadas por homens criados numa cultura patriarcal, essa 

interpretação levava a um olhar em que não havia lugar para a valorização de um 

modo de vida no qual os aspectos do feminino e da cooperação tivessem grande 

influência na cultura. Assim consideraram, erroneamente, que em locais onde a 

cultura não era patriarcal, deveria ser matriarcal, e não cogitaram a possibilidade de 

outro modelo de sociedade. 

 
 Um dos resultados do reexame da sociedade humana a partir de uma 
perspectiva holística tem sido a nova teoria da evolução cultural. Esta teoria, 
a qual denominei teoria da transformação cultural, propõe que, subjacente à 
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grande diversidade superficial da cultura humana, há dois modelos básicos 
de sociedade. O primeiro, que eu denominaria modelo dominador, é 
popularmente chamado patriarcado ou matriarcado – a supremacia de uma 
metade da humanidade sobre a outra. O segundo, no qual as relações 
sociais se baseiam primordialmente no princípio de união em vez da 
supremacia, pode ser melhor descrito como modelo de parceria. Neste 
modelo – a começar pela mais fundamental diferença em nossas espécies, 
entre macho e fêmea — a diversidade não é equiparada à inferioridade ou à 
superioridade. (EISLER, 1990, p.11) 

 
Esses estudos possibilitam uma nova percepção diante da história da 

humanidade. Reconhecendo, na trajetória dos seres humanos na Terra, 

contribuições para repensar a atual forma de suas relações com a Terra e outras 

formas de vida.  Apreende-se que houve um momento de ruptura e transformação 

de um modo de viver Matrístico para um modo de viver Patriarcal. As relações do 

humano com a natureza transformaram-se ao longo da história não apenas por 

necessidades biológicas, mas também por transformações nas formas de sentir, 

pensar e compreender o mundo. Recolocando, dentro de uma esfera que remete ao 

cultural, comportamentos (como o controle e dominação) que antes poderiam ser 

reconhecidos como uma resposta biológica, natural do ser humano na sua relação 

com a Natureza, e com as outras formas de vida.  

 É possível estabelecer paralelos entre as evidências sobre como constituía-se 

o viver Matrístico, com a proposta de Ecologia Profunda, como a percepção da 

interdependência entre todas as formas de vida. 

 

O pensamento matrístico, [...], ocorre num contexto de consciência da 
interligação de toda a existência. Portanto, não pode senão viver 
continuamente no entendimento implícito de que todas as ações humanas 
têm sempre consequências na totalidade da existência. (MATURANA, 1993, 
p.22) 
 

 Segue o autor lembrando que: 
 
A responsabilidade ocorre quando se está consciente das consequências 
das próprias ações e quando se age aceitando-as. Isso inevitavelmente 
acontece quando uma pessoa se reconhece como parte intrínseca do 
mundo em que vive. (ibidem, p.21) 

 

Perceber esta nova forma de reconhecer nossa trajetória enquanto 

humanidade pode fortalecer, também, formas diferentes de perceber nossas 

relações e suas possibilidades. Contribuindo para o que Capra(1996) coloca como a 

necessidade de transformação das percepções, para que possamos encontrar as 

soluções para os principais problemas que enfrentamos atualmente. Diante destas 
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 colocações, é possível reconhecer no modo de viver Matrístico um dos princípios da 

Ecologia Profunda: reconhecer-se em conexão e despertar para a necessidade da 

construção de uma relação de responsabilidade para com si mesmo e o mundo do 

qual se faz parte. 

 

1.3 Transformações no modo ser: o cuidado 

 

Imagem 3: Cuidado 

 

Disponível em: http://www.envolverde.com.br/educacao/artigo-educacao/educar-para-a-celebracao-da-vida-e-da-terra/ 

 

O exercício de reconhecer cotidianamente a conexão entre todas as formas 

de vida pode colaborar para a formação de uma nova ótica que resultará em uma 

nova ética. Segundo Boff(2013), esta nova ética deve estar fundamentada no 

cuidado. O autor explicita como compreende o cuidado: 

[...] o cuidado é mais do que um ato singular ou uma virtude ao lado das 
outras. É um modo ser, isto é, a forma como a pessoa humana se estrutura 
e se realiza no mundo com os outros. Melhor ainda: é um modo-de-ser-no-
mundo que funda as relações que se estabelecem com todas as 
coisas.(BOFF, 2013, p.104) 

 
 O cuidado é compreendido como uma maneira do ser humano construir a si 

mesmo, relacionar-se e posicionar-se na convivência com todas as formas de vida. 

Para Boff (2013), existem dois modos-de-ser-no-mundo: o trabalho e o cuidado. 

A lógica do ser-no-mundo no modo de trabalho configura o situar-se sobre 
as coisas para dominá-las e colocá-las a serviço dos interesses pessoais e 
coletivos. No centro de tudo se coloca o ser humano [...] olvida a conexão 

http://www.envolverde.com.br/educacao/artigo-educacao/educar-para-a-celebracao-da-vida-e-da-terra/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLWyvI_N8ccCFYOMkAodnyENCg&url=http://www.envolverde.com.br/educacao/artigo-educacao/educar-para-a-celebracao-da-vida-e-da-terra/&bvm=bv.102537793,d.Y2I&psig=AFQjCNH4sEoLvwFm9h7FJ_mKYHzudIIrBw&ust=1442150938173635
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que o próprio ser humano guarda quer queira quer não, com a natureza e 
com todas as realidades, por ser parte do todo. (BOFF, 2013, p.108) 

 
Este modo-de-ser estabelece as relações sociais por meio da dominação e 

controle. O modo-de-ser cuidado não é contrário ao trabalho, mas pressupõe outro 

olhar para essas relações:  

Pelo cuidado não vemos a natureza e tudo que nela existe como objetos. A 
relação não é sujeito-objeto, mas sujeito-sujeito. Experimentamos os seres 
como sujeitos, como valores, como símbolos que remetem a uma Realidade 
frontal. A natureza não é muda. Fala e evoca. Emite mensagens de 
grandeza, beleza, perplexidade e força. O ser humano pode escutar e 
interpretar esses sinais. Coloca-se ao pé das coisas, junto delas e a elas 
sente-se unido. Não existe, coexiste com todos os outros. A relação não é 
de domínio sobre, mas de com-vivência. Não pura intervenção, mas inter-
ação e comunhão.(BOFF, 2013, p.109) 

 
 Neste modo-de-ser cuidado, a dimensão do feminino perpassa as relações 

entre todas as coisas. Esta forma condiz com as proposições do paradigma da 

Ecologia Profunda, reconhecendo a interdependência entre todas as formas de vida 

e por isso a necessidade da valorização do cuidado de si mesmo, do outro e da 

Terra. 

Para Boff (2013), é necessário reencontrar o equilíbrio entre o cuidado e o 

trabalho, construindo formas diferentes de compreender e realizar o trabalho para 

distanciar-se da supremacia do trabalho-dominação, vivida pela sociedade atual. 

Constata que este modo-de-ser vivido exclusivamente pode causar estragos 

irreversíveis ao nosso planeta e, assim, ressalta a urgência de que o ser humano 

volte-se sobre si mesmo para descobrir o seu modo-de-ser-cuidado. O autor ainda 

coloca que resgatar o cuidado não significa abandonar o trabalho, a intervenção no 

mundo. Mas sim que 

Significa colocar-se junto e ao pé de cada coisa que queremos transformar 
para que ela não sofra, não seja desenraizada de seu habitat e possa 
manter as condições de desenvolver-se e coevoluir junto com seus 
ecossistemas e com a própria Terra. (BOFF, 2013, p.119) 
 

 Valorizar e respeitar todos os seres, concebendo o humano como apenas um 

integrante da teia da Vida, o resgate do cuidado como indispensável para o 

reencontro do ser humano com si mesmo são transformações imprescindíveis para a 

construção do que Boff (2013) denomina de uma nova ética a partir de uma nova 

ótica. Estes pressupostos se relacionam diretamente com o despertar para os 

princípios da Ecologia Profunda, apresentados por CAPRA(1996): 

Dentro do contexto da ecologia profunda, a visão segundo a qual esses 
valores são inerentes a toda a natureza viva está alicerçada na experiência 
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profunda, ecológica ou espiritual, de que a natureza e o eu são um só. Essa 
expansão do eu até a identificação com a natureza é a instrução básica da 
ecologia profunda, como Arne Naess claramente reconhece: O cuidado flui 
naturalmente se o "eu" é ampliado e aprofundado de modo que a proteção 
da Natureza livre seja sentida e concebida como proteção de nós mesmos. 
(p.26) 

 
Para que mudanças de percepção e modos de estar e compreender o mundo 

se realize é necessário vivenciar, e experimentar a conexão com todas as formas de 

vida. 

[...]o vínculo entre uma percepção ecológica do mundo e o comportamento 
correspondente não é uma conexão lógica, mas psicológica.  A lógica não 
nos persuade de que deveríamos viver respeitando certas normas, uma vez 
que somos parte integral da teia da vida. No entanto, se temos a percepção, 
ou a experiência, ecológica profunda de sermos parte da teia da vida, então 
estaremos [...] inclinados a cuidar de toda a natureza viva. (Capra,1996, 
p.26) 

 
E Boff (2013) reitera que “somente aquilo que passou por uma emoção, que 

evocou um sentimento profundo e provocou cuidado em nós, deixa marcas 

indeléveis e permanece definitivamente” (p.115). 

A partir das colocações de Fritjot Capra (1996), pode-se supor que não é 

apenas através de uma reflexão racional, analítica e objetiva que alcançaremos as 

transformações necessárias para adquirir um novo modo de consciência, mas que 

poderá ser necessário uma experiência psicológica, relacionada com o afeto e as 

emoções, que provoquem a ampliação do eu e assim que este se perceba integrado 

a todas as formas de vida. 

 No próximo capítulo será apresentada a Arteterapia como prática de cuidado 

que procura valorizar um olhar sistêmico em relação ao ser humano, integrando as 

expressões artísticas a seus aspectos sociais, espirituais e psicológicos. Desta 

maneira, esta prática terapêutica pode apresentar-se como um caminho potente 

para despertar reflexões sobre os princípios da Ecologia Profunda. 
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Capítulo II 

 

ARTETERAPIA 

Imagem 4: Mandala de flores 

 

Disponível em : https://neoananda.wordpress.com/category/neoananda/page/2/  

 

Há beleza na vida, há beleza em tudo. Vocês veem? 

Nise da Silveira 

 

 Neste capítulo apresentaremos algumas definições sobre Arteterapia como 

uma pratica de cuidado, que faz uso das diversas expressões artísticas, para 

desenvolver um processo terapêutico, ressaltando sua orientação transdisciplinar, 

contribuindo para uma visão holística do ser humano. Será ressaltada uma formação 

do Arteterapeuta que pressuponha o cuidado de si mesmo, para assim cuidar do 

outro. 

https://neoananda.wordpress.com/category/neoananda/page/2/
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2.1 Arteterapia: definições  

 Imagem 5: Mãos 

 
http://cordelando389.blogspot.com.br/2013/04/as-cores-na-arteterapia.html Acessado em 22/08/2015 

 

Nesta pratica defende-se que estimular o processo criativo daqueles que 

vivenciam algum tipo de sofrimento psíquico é benéfico para sua reestruturação e 

para que restabeleça sua saúde. A Arteterapia foi assim definida pela American 

Association of Art Therapy (Associação Americana de Arteterapia), em 2003: 

 

A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na 
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das 
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto 
de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças, 
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam 
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os 
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o 
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor 
com sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos 
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer 
artístico. (AATA, 2003). 

 

 A Arteterapia foi reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho 

sendo incluída na Classificação Brasileira de Ocupação – CBO pelo código 2263-10. 

Essa conquista dos profissionais de arteterapia expressa um reconhecimento da 

relevância desse trabalho para a sociedade. E fortalece a necessidade de regular e 

Formação de Arteterapeutas. 

http://cordelando389.blogspot.com.br/2013/04/as-cores-na-arteterapia.html
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Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em 
terapia. Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias 
psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas 
e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos, 
avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais de áreas 
afins. Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, 
indivíduos, casais, famílias, grupos e comunidades. Oferecem seus serviços 
individualmente e como parte de equipes profissionais em contextos que 
incluem saúde mental, reabilitação, instituições médicas, legais, centros de 
recuperação, programas comunitários, escolas, instituições sociais, 
empresas, ateliês e prática privada (AATA, 2003). 

 
 Através da arte o indivíduo dá forma a símbolos contidos no inconsciente e, 

em um processo arteterapêutico há a possibilidade de ampliá-los e transformá-lo 

para que possam ser integrados ao consciente e, assim, gerar processos de 

autoconhecimento. Segundo Philippini (1998), 

 

[...] as criações simbólicas expressam e representam níveis profundos e 
inconscientes da psique, e assim permitem o confronto, no nível da 
consciência, destas informações, propiciando “insights” e posterior 
transformação e expansão da estrutura psíquica. (p.1) 

 

 Para que o processo arteterapêutico possa ser vivido com cuidado e respeito, 

é necessário ainda uma preocupação com o espaço; o “setting” deve proporcionar 

facilidades para experimentar as modalidades artísticas além de acolher o indivíduo 

para que sinta-se seguro para embarcar nessa jornada. Nesse espaço serão 

desvelados conteúdos profundos e extremamente valiosos para o indíviduo, 

carregado de afetos e energia. Segundo Philippini, (2013), a Arteterapia recria nos 

tempos atuais, o tão necessário território sagrado. E prossegue afirmando que: 

 
o “setting” de Arteterapia possa funcionar, então, como um território sagrado 
da criação, um espaço acolhedor e flexível no qual, em meio às asperezas 
do cotidiano, abrem-se trilhas de entrada num espaço mítico de 

autodescoberta, lugar de gestar-se em sonhos e projetos. (ibidem, p.41) 
 
 Neste espaço é possível dar voz, forma, som, cor para a criatividade que é 

inerente a todos. É importante que o espaço contribua na estimulação da superação 

das barreiras e, assim, o individuo reconheça em si mesmo seu potencial criativo.O 

cuidado com a escolha das modalidades expressivas durante esse processo é muito 

importante. É possível experimentar uma diversidade de materiais e possibilidades 

artísticas, sempre tendo ênfase à expressão, à manifestação dos símbolos e não 

questões apenas estéticas. O processo deve ser impulsionado pela relação com o 

material e suas possibilidades de manuseio e comunicação. No setting 
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arteterapêutico se estabelece uma relação carregada de afetos entre o indivíduo e o 

material expressivo.  

 Para compreender melhor esta relação encontramos em Fayga Ostrower esta 

explicação sobre o ato criativo: 

Formando a matéria, ordenando-a, configurando-a, dominando-a, também o 
homem vem a se ordenar interiormente e a dominar-se. Vem a se conhecer 
um pouco melhor e a ampliar sua consciência nesse processo dinâmico em 
que recria suas potencialidades essenciais. (OSTROWER,1987,p.53.)  

 
 O mesmo tema é abordado por Philippini da seguinte forma: 

Ao explorar texturas, formas, curvas, cavidades, pontas, no reconhecimento 
da singularidade de cada material expressivo somos beneficiados por suas 
propriedades terapêuticas e teremos em consequência o desenvolvimento 
de algumas destas habilidades adormecidas. (PHILIPPINI, 2013, p.62.) 

 
 As principais modalidades expressivas utilizadas e suas propriedades 

terapêuticas são segundo Philippini (2009): 

- Colagem: de papéis diversos rasgados / cortados, tecidos e materiais orgânicos e 

outros. Indicada para o início do processo arteterapêutico. Esta linguagem possui 

propriedades terapêuticas de integrar, ordenar, sintetizar e estruturar. 

 

Imagem 6: colagem 

 
Acervo pessoal da autora 

 

- Pintura: com guache, aquarela, ecoline, pigmento líquido, cola com pigmento 

líquido, pigmentos naturais, nanquim. Pode ser utilizada para ativar o fluxo criativo e 

liberar conteúdos do inconsciente, além de desbloquear, dissolver, expandir, através 

das cores e texturas. 
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magem 7: Pintura 

 
Acervo pessoal da autora 

 

- Desenho: com lápis, canetas hidrográficas, pincel atômico, giz de cera, pastel 

oleoso ou seco, carvão, tinta nanquim. Possui como propriedade terapêutica 

trabalhar a coordenação viso-motora, delimitar, configurar, trabalhar objetividade e 

expansão dos traços gráficos. 

 

Imagem 8: Desenho 

 
Acervo Pessoal da Autora 

 
- Modelagem: argila, papel machê, massinha, massa plástica.  O trabalho com essa 

modalidade expressiva auxilia em reabilitações motoras, facilita a transição do 

abstrato para o concreto, e ativa a percepção tátil. 
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Imagem 9: Modelagem 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 

- Criação de Personagens: com máscaras, adereços, fantasias. Auxilia na ativação 

do imaginário facilita a revelação de informações do inconsciente e a estruturar e 

elabora esses conteúdos. 

Imagem 10: criação de personagem 

 
Acervo pessoal da autora 

 
- Costura: pode se utilizar linhas e agulhas ou então cola plástica, cola quente, cola 

de tecido, cola permanente, formando imagens com tecidos coloridos, 

monocromáticos, ásperos, lisos, usados ou novos. É utilizada para reunir 

segmentos, ordenar, trabalhar a paciência, delicadeza e lentidão. 
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Imagem 11: Costura 

 
Acervo pessoal da autora 

 
- Fotografia: tradicional, alternativa e artesanal. Pode ser utilizada como ponte para 

outras linguagens, para renovar e ampliar o olhar estético, trabalho da autoimagem e 

resgate de memórias afetivas.  

 

Imagem 12: Fotografia 

 
Acervo pessoal da autora 

 
- Contos: contos de fadas, fábulas, mitos, contos populares. O trabalho com os 

contos permite que desenvolva-se a comunicação oral, favorece o 

autoconhecimento, ativa o imaginário, abre-se contato com os eventos comuns à 

dimensão humana, contato com arquétipos e questões de outras culturas. 
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2.2. Arteterapia com Abordagem Junguiana 

 

Imagem 13:abordagem junguiana 

 

Disponível em: https://templodosanjos.wordpress.com/2014/09/15/associando-os-doze-arquetipos-de-jung-com-as-doze-personalidades-da-

astrologia  

 

 
 Neste trabalho temos como referência a pratica de Arteterapia embasada 

teoricamente pela Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung nascido na Suíça em 

1875.  Jung concluiu o curso de medicina em 1900 e especializou-se em psiquiatria. 

Durante anos manteve estreita relação com Freud e a Comunidade Psicanalítica. No 

entanto, as divergências profundas entre a doutrina de Freud e Jung marcaram o fim 

desta parceria. Jung fundamentou sua Psicologia em suas próprias experiências 

psíquicas e outras que acompanhava nos consultórios e hospitais. Encontrou na 

alquimia uma interlocutora para sua concepção dos processos de transformação 

psíquica. E “foi através da interpretação de seus sonhos e experiências internas que 

Jung chegou à descoberta de um centro profundo no inconsciente, centro ordenador 

da vida psíquica e fonte de energia” (SILVEIRA, 2007, p.13). 

 
2.2.1 Conceitos básicos utilizados  

 

Alguns conceitos básicos da teoria de Jung serão fundamentais para a 

compreensão da proposta desta monografia. São eles: 

https://templodosanjos.wordpress.com/2014/09/15/associando-os-doze-arquetipos-de-jung-com-as-doze-personalidades-da-astrologia
https://templodosanjos.wordpress.com/2014/09/15/associando-os-doze-arquetipos-de-jung-com-as-doze-personalidades-da-astrologia
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a)Inconsciente Coletivo: 

 Jung constatou que nosso inconsciente é constituído por camadas. Existem 

camadas superficiais e outras mais profundas. O inconsciente pessoal, segundo 

Silveria(2007) é uma camada mais superficial, com fronteiras imprecisas com o 

consciente, seu conteúdo não tem conexão com ego, mas não deixa de influenciá-lo. 

Sobre o conteúdo do inconsciente pessoal a autora nos diz que: 

Aí estão incluídas as percepções e impressões subliminares dotadas de 
carga energética insuficiente para atingir o consciente; combinações de 
ideias ainda demasiado fracas e indiferenciadas; traços de acontecimentos 
ocorridos durante o curso da vida e perdidos pela memória consciente; 
recordações penosas de serem relembradas; e, sobretudo, grupos de 
representações carregados de forte potencial afetivo, incompatíveis com a 
atitude consciente (complexos). Acrescente-se a soma das qualidades que 
nos são inerentes, porém, que nos desagradam e que ocultamos de nós 
próprios, nosso lado negativo, escuro. (SILVEIRA, 2007,p.64) 

 
 Jung, assim, diferenciou esses conteúdos dos que estão nas camadas mais 

profundas do inconsciente, aqueles que não fazem parte apenas do registro de 

afetos e vivências individuais, mas que pertencem a um substrato psíquico comum a 

todos os humanos o que denominou de Inconsciente Coletivo. O Inconsciente 

Coletivo revela-se nas diversas imagens e símbolos que se repetem nos sonhos, 

mitos, contos de fadas, independente do lugar, da época, das diferenças culturais e 

étnicas. Segundo Jung (apud SILVEIRA, 2007) 

Do mesmo modo que o corpo humano apresenta uma anatomia comum, 
sempre a mesma, apesar de todas as diferenças raciais, assim também a 
psique possui um substrato comum. Chamei a este substrato inconsciente 
coletivo. Na qualidade de herança comum transcende todas as diferenças 
de cultura e de atitudes conscientes, e não consiste meramente de 
conteúdos capazes de tornarem-se conscientes, mas de disposições 
latentes para reações idênticas. Assim o inconsciente coletivo é 
simplesmente a expressão psíquica da identidade da estrutura cerebral 
independente de todas as diferenças raciais. Deste modo pode ser 
explicada a analogia, que vai mesmo até a identidade, entre vários temas 
míticos e símbolos, e a possibilidade de compreensão entre os homens em 
geral. As múltiplas linhas de desenvolvimento psíquico partem de um tronco 
comum cujas raízes se perdem muito longe num passado remoto. (p.65) 

 
 O Inconsciente Coletivo já nasce com cada ser humano, constitui-se de 

possibilidades herdadas, formadas ao longo da história da humanidade. O caminho 

do autoconhecimento, ou o que Jung chamou de processo de individuação pretende 

abrir canais de diálogo entre o consciente e essas camadas do inconsciente. 

  

b) Arquétipo: 

As possibilidades herdadas, presentes no inconsciente coletivo, que tomam 
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forma através das ideias e da imaginação foram chamadas de arquétipos. Essas 

possibilidades existem como virtualidade uma concentração de energia psíquica que 

conduz a experimentar papéis e a viver situações, sentir de uma determinada 

maneira. Segundo Grinberg (2003) “os arquétipos constituem uma matriz, uma raiz 

comum a toda humanidade e da qual emerge a consciência” (p. 134).  

 Assim, no pensamento de Jung, é reafirmada a ideia de que nossos 

comportamentos não são construídos apenas pelos aprendizados e experiências de 

nossa trajetória pessoal; os indivíduos trazem em si toda herança psíquica 

construída pela humanidade. Configura-se num órgão vital para o equilíbrio psíquico. 

Os arquétipos mais comuns, por influenciarem com maior frequência o ego, são: 

Grande Mãe, Pai, Persona, Sombra, Anima, Animus, Herói e Self (ou Si-Mesmo). 

 Os arquétipos são invisíveis e intangíveis; são uma virtualidade, uma energia 

que atualiza-se e toma forma através das imagens arquetípicas. É importante fazer 

uma conexão entre inconsciente e consciente por meio da compreensão dessas 

imagens. São mensagens que esperam por uma tradução adequada, e essa 

tradução pode tornar-se cura ou veneno. “Uma falha cometida resultará numa 

atitude inadequada como se o arquétipo respondesse com uma injúria ao tradutor e 

uma tradução adequada trará a inspiração criativa e a transformação” (GRINBERG, 

2003, p.141). 

 

c) Símbolo: 

 A palavra símbolo significa “aquilo que une”; nele inconsciente e consciente 

aproximam-se, é racional e irracional ao mesmo tempo. Segundo Silveira(2007), os 

símbolos comunicam-se numa linguagem universal, transcendem aos problemas 

individuais.“Implica algo para nós oculto, que poderá ser desvendado. Diz respeito 

ao mistério” (GRINBERG, 2003, p.103.). Devido à sua ligação com a energia 

psíquica do inconsciente, carrega consigo algo que se liga ao desconhecido, 

guardando em si mais amplitude do que é possível compreender. 

 “Um símbolo não traz explicações; impulsiona para além de si mesmo 
na direção de um sentido ainda distante inapreensível, obscuramente 
pressentido e que nenhuma palavra de língua falada poderia exprimir de 
maneira satisfatória” (JUNG apud SILVEIRA, 2007, p,72) 

   A comunicação entre consciente e inconsciente é útil para que se mantenha 

a saúde psíquica e, através dos símbolos, é possível compreender como se 

comunicam. Para Grinberg (2003), o símbolo funciona como um veículo por onde a 
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energia contida no inconsciente, necessária ao crescimento e desenvolvimento da 

consciência e do ego, pode desempenhar sua função. 

 O processo arteterapêutico consiste em permitir que o indivíduo se expresse 

através de imagens, tornando o ego mais flexível, capaz de perceber e acolher os 

símbolos contidos no que é produzido. Se for necessário tornar mais claro o 

significado de um símbolo, inicia-se um trabalho para que seja possível apreender 

alguns desses muitos significados conhecido como processo de amplificação 

simbólica. 

 

 Cada vez que um símbolo é produzido no processo terapêutico, seus 
significados inconscientes demandam propostas de atividades criativas para 
desvelá-los. O percurso e os caminhos criativos em torno de uma imagem, 
em busca de seus significados ocultos (circum-ambular), requerem a 
combinação de atenção global e da possibilidade e disponibilidade de 
utilizar múltiplas modalidades expressivas, reconhecendo suas indicações 
terapêuticas. (PHILIPPINI, 2009, p.17.) 

 

 Este processo de amplificação simbólica é fundamental para iluminar os 

significados velados e contidos na produção simbólica. Uma pesquisa de sentidos 

arquetípicos e universais do símbolo em manifestações folclóricas, mitos, história da 

arte, tradições religiosas etc, são, segundo Philippini (2009), igualmente importantes 

para que esse processo de amplificação seja bem desenvolvido. E, assim, a 

consciência poderá assimilar e elaborar esses conteúdos, de modo que o indíviduo 

possa continuar ativando seu caminho para estruturação do consciente, e o encontro 

com o Si-mesmo, o processo de individuação. A individuação propicia a percepção 

da autonomia e responsabilidade no mundo. Através desse processo, o individuo 

poderá construir uma nova ética baseada na descoberta de sua potencialidade. 

Essa mudança na consciência, através do processo de liberação do fluxo criativo e o 

contato com a produção simbólica (observando seus componentes universais) pode 

tornar o sujeito mais atento para suas relações com os outros e com as outras 

formas de vida. Poderá desta forma passar a perceber-se como parte da rede, da 

comunidade humana. 

 Este processo dialoga com os objetivos também buscados pelos fundamentos 

da ecologia profunda, na qual se torna essencial que cada um reconheça seu papel, 

seu próprio caminho dentro da teia da Vida. E apenas adquirindo uma nova 

consciência, de conexão, de responsabilidade podem ser construídas as atitudes 

sustentáveis para o cuidado com o planeta em seus múltiplos aspectos. 
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d) Numinoso: 

 Através do acolhimento dos símbolos permite-se um movimento de religação 

do consciente com esses conteúdos.  Essa experiência carrega uma carga 

energética que manifesta-se por uma emoção indescritível, influenciando o modo do 

sujeito comportar-se, já que proporciona a experiência do numinoso. Defrontar-se 

com esses conteúdos que representam o arquétipo da divindade podem provocar 

rupturas no ego, por isso a comunicação com a energia simbólica do inconsciente 

deve ser observada com muita atenção e cuidado. Segundo Silveira (2007, p.140), a 

“experiência imediata do arquétipo da divindade representa um impacto tão violento 

que o ego corre o perigo de desintegrar-se”. Para proteger-se, o ser humano, criou 

cerimônias coletivas, são os rituais que funcionam como um anteparo entre o divino 

e o humano. 

 Muitos desses rituais revelam-se através das narrativas míticas que carregam 

em si símbolos, comunicados numa linguagem universal que auxiliam a 

compreensão de questões do humano manifestadas em situações individuais. A 

inserção destas narrativas no processo arteterapêutico propicia a comunicação do 

indivíduo com conteúdos do inconsciente coletivo e outros de seu inconsciente 

pessoal, que podem funcionar como fortes aliados para o processo de individuação. 

O uso do conto na Arteterapia e suas propriedades serão tratados no próximo 

capítulo. 
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Capítulo III 

  

OS CONTOS EM ARTETERAPIA 

 
Imagem 14- O embondeiro 

 
Acervo pessoal da autora 

 
O mundo inteiro é novo e antigo. 

Liz Garton Scanlon 
 

Essa atitude de quietude interna, silêncio interior,  
de se deixar levar pelo embalo dos contos pode proporcionar  

um contato com o vazio que tudo contém, 
com o silêncio que traz significações. Pode-se chamar de êxtase, tao, self. 

 Seja qual for o nome que se atribui a essa vivência,  
o que faz sentido é que ela conduz ao centro e proporciona 

 mesmo que seja por segundos, a certeza de que se faz parte 
 de algo muito maior que a realidade visível. 

Cléo Busatto 
 

 

Este trabalho apresentou nos capítulos anteriores reflexões sobre uma visão 

ecológica profunda da vida, e a Arteterapia como uma prática de cuidado com uma 

perspectiva sistêmica. Este capítulo tratará os contos, enquanto narrativas míticas 

como instrumentos potentes para, dentro de um processo arteterapêutico, despertar 

reflexões sobre o cuidado e noção de pertencimento. 
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3.1 - A Humanidade e os contos 

 

Imagem 15: Ancestralidade 

 
Disponível em: www.moizan.com/tremoco-azul-propriedades-de-cura acessado em 21/07/2015 

 

 Os contos podem ter surgido nas culturas de tradição oral como uma tentativa 

de preservar o conhecimento em uma forma fácil de recordar, e que orientasse 

através das emoções e interesses a compreensão de conhecimentos (FARIAS, 

2006). Os contos são obra da imaginação humana, pretendem traduzir fenômenos 

profundos, difíceis de descrever pela razão analítica. As narrativas míticas podem 

ser compreendidas também como aquelas que 

[...] representam a emergência de imagens das grandes experiências, de 
sonhos e temores (arquétipos) que a humanidade elaborou historicamente 
em seu longo processo de individualização. [...] emergem na consciência 
das pessoas e das coletividades. [...] ajudam a entender a universalidade de 
certas experiências e apontam para as várias travessias que caracterizam a 
aventura humana. (BOFF, 2013, p. 64) 

 
As narrativas podem ser observadas como algo característico de 

determinadas culturas, entregando-lhes singularidades que as identificam e 

diferenciam de outras organizações culturais. Ao mesmo tempo, as narrativas 

míticas carregam características que remetem à coletividade, uma produção 

http://www.moizan.com/tremoco-azul-propriedades-de-cura
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exclusivamente humana que revela o caráter universal de determinadas questões, 

sentimentos e conflitos. Revelam uma unidade na diversidade, sugerindo uma 

conexão humana para além das características biológicas, mas também uma 

unidade em sua história espiritual, pois “temas como o roubo do fogo, o dilúvio, a 

terra dos mortos, o nascido de uma virgem e o herói ressuscitado estão presentes 

no mundo todo – aparecem em toda parte sob novas combinações e se repetem 

como os elementos de um caleidoscópio” (CAMPBELL apud FARIAS, 2006, p.49).  

 No decorrer da história da humanidade, os contos trazem estas reflexões 

sobre questões essenciais da vida como: o que é o amor? Como lidar com a morte? 

E sem trazer respostas prontas para tais perguntas nos contam sobre outros 

homens e mulheres, ou seres fantásticos que percorreram trajetórias semelhantes 

em busca de soluções para essas questões, estas mesmas que até hoje perturbam 

o ser humano.  

A partir destas colocações, as narrativas não são concebidas apenas como 

mais um instrumento para o lúdico, a distração ou ainda “coisas de crianças”, 

remetendo a algo ingênuo. Deste modo, as narrativas, apesar de terem passado por 

um período de descrédito devido à desvalorização da comunidade científica diante 

desses conhecimentos provenientes das culturas tradicionais, encontram-se em um 

momento de fortalecimento, de reconhecimento de sua necessidade para a 

humanidade.  

A importância dos contos para a humanidade pode revelar-se no fato de que 

“onde quer que as pessoas tenham vivido juntas, contaram histórias sobre como o 

mundo foi feito, como as pessoas e os animais passaram a viver nele, e as 

características e ações dos deuses que adoravam” (PHILIP apud FARIAS, 2006, 

p.29). Desta maneira, pode-se presumir a presença das narrativas em todas as 

culturas humanas. Estas se mostram como uma necessidade do humano que 

organiza-se através da linguagem e pretende manter-se viva enquanto organização 

cultural. Há argumentações de que entre todas as invenções sociais para promover 

a assimilação de conhecimentos, a maior e portadora de mais força  “tenha sido a 

codificação do saber tradicional em histórias”, principalmente por tocarem “as 

emoções, os interesses e as motivações dos indivíduos para a compreensão dos 

conteúdos” (EGAN apud FARIAS, 2006,p.36). Concordando com essas afirmações, 

estão as colocações da Fundação Girassol (s/ data): 
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A transmissão deixa de ser apenas um conjunto de ideias captadas 
intelectualmente. Adquire forma, cor e sabor, abrindo um espaço de 
compreensão mais completo, pela qual se estimula distintas áreas do 
cérebro ao mesmo tempo. (p.46) 

 
 

As narrativas são construções da imaginação, mas carregam grande trabalho 

cognitivo para sua elaboração. Nas palavras de Farias (2006) “as narrativas são 

como formulações teóricas sobre os fenômenos observados, sentidos e 

experimentados” (p.47) e ainda “contêm uma complexidade que abriga a certeza e a 

incerteza, o medo e o sonho, a solução e o enigma a ser resolvido” (p.97). 

 

Esse denso corpus literário, criado e ressignificado ao longo da história da 
nossa espécie, se constituem num patrimônio humano e não pode ser visto 
pela sociedade científica como um conhecimento balbuciante, inferior e 
menor [...]. É fundamental lembrar que nem tudo está escrito nos livros 
produzidos a partir das pesquisas científicas. (FARIAS, 2006, p.44) 

 

As narrativas míticas configuram-se como um precioso tesouro no qual estão 

guardadas as questões mais caras aos humanos durante toda a sua trajetória 

cultural. Uma herança preservada através de símbolos, metáforas e imagens, que é 

repassada para as novas gerações, para que assim se sustente uma tradição 

milenar, ao mesmo tempo em que oportuniza uma vida mais ativa e reflexiva para 

aqueles que compartilham dessas narrativas.  

Os contos são reconhecidos por seu “insubstituível valor para a transmissão 

de conhecimentos que o homem levou séculos de observação para alcançar” 

(FARIAS, 2006, p.43). Segundo este autor, há um dispositivo mítico que permanece 

como um atributo da cultura. Ele clama para que a humanidade possa reencontrar o 

ancestral que vive em cada um. E para o autor é necessário acessar essa herança 

mítica para auxiliar a sociedade atual a compreender mais. Para isso, é preciso fazer 

uso das narrativas como uma estratégia para pensar, e organizar o mundo a partir 

de mudanças na percepção. As narrativas “sobreviverão enquanto sobreviverem os 

homens, pois eles são criações humanas e desvendam situações fundamentais 

relevantes para a vida do homem em qualquer época histórica” (op. cit., p.35). 

O contato com os contos pode possibilitar uma formação humana mais 

inventiva, criando um ambiente que estimula o desenvolvimento da imaginação e da 

criatividade, Farias (2006) ainda ressalta que, assim, cria-se um ambiente propício 

para formar pessoas predispostas a novas descobertas, capazes de avaliar e refletir 
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criticamente frente ao que lhes possa ser imposto. O autor ratifica os diversos 

benefícios para o ser humano apropriar-se do uso das histórias: 

 

As histórias são importantes porque ensinam; educam; ampliam o 
conhecimento; iluminam; provocam reflexões pessoais e coletivas; 
despertam sentimentos adormecidos; proporcionam momentos de 
ludicidade; alimentam a cognição, o espírito e a alma; transmitem valores; 
recriam a memória; ativam a imaginação; aliviam as dores do coração, 
auxiliando na transformação pessoal e na cura dos ferimentos psíquicos; 
mantêm viva a tradição e expandem a linguagem, enriquecendo o 
vocabulário. Elas permitem, ainda, extrapolar os limites da compreensão 
lógica sobre o mundo [...] (FARIAS 2006, p.30). 

Diante destas colocações a respeito dos contos, estes podem ser 

compreendidos como um instrumento valioso para auxiliar na compreensão do 

psiquismo humano, visto que são constituídos de conteúdos que fazem parte de 

uma memória ancestral do ser humano, revivido e recontado geração após geração, 

mantendo até a atualidade a possibilidade de dialogar com essas imagens arcaicas. 

Sobre a universalidade dos contos na humanidade, como guardiãs de uma memória 

ancestral, Farias (2006, p.31) diz que segundo a teoria junguiana, as narrativas 

habitam o inconsciente coletivo e estão presentes em todos os seres humanos 

independente da cultura. O contato com essas memórias, imagens e símbolos que 

atravessam o tempo em inúmeras culturas amplia a percepção daqueles que 

usufruem da oportunidade de entrar em contato com uma narrativa mítica. 

Observando esses inúmeros fatores, as narrativas mostram-se como algo importante 

para a sociedade, transmitindo conteúdos atuais e necessários para a compreensão 

de diversos conflitos e questões humanas. 

O contato com o conto pode propiciar o aprendizado, a reflexão e a mudança, 

refutando uma ideia de que estas estariam restritas a mera recreação. Segundo 

Farias (2006, p.46), os contos não servem “apenas como algo lúdico e recreativo 

estes podem abrir novos universos de significação para a vida e costuram conteúdos 

de diversas disciplinas em direção a um conhecimento totalizador”. Desta maneira, 

estes atravessam o tempo mantendo intacta sua potencialidade em auxiliar homens 

e mulheres a atravessar as vicissitudes da vida.  

 

Múltiplas de significados e mensagens, as narrativas milenares são 
inesgotáveis e passíveis de inúmeras leituras ao longo da vida de qualquer 
pessoa. Assim, conforme amadurecemos e relemos as mesmas histórias 
sob diferentes ângulos, elas nos possuem, permanecem presentes em 
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nossa caminhada e nos trazem mensagens. (PRIETO apud FARIAS, 2006, 
p. 33) 

 

Portanto, a concepção dos contos como instrumentos potentes para as 

transformações psíquicas, despertando a noção de pertencimento a unidade 

humana, respaldam sua inclusão em um processo arteterapêutico.  

 

3.2 Os contos na Arteterapia 

 

Imagem 16: Era uma vez 

 

Disponível em: http://www.eftsaopaulo.com.br/2014/06/historias-que-curam.html acessado em 21/07/2015 

 
 

Como um mapa das questões profundas do ser humano, os contos orientam 

através de seus sinais ao longo do caminho e da existência. Apresentam em seu 

enredo símbolos e imagens que, assim como os sonhos, funcionam como “fonte de 

sabedoria, comunicação e entendimento do mundo incomensurável do inconsciente” 

(PHILIPPINI, 2009, p.118).  

Existem registros da utilização das narrativas com fins terapêuticos, em 

épocas remotas da humanidade, como na Medicina Tradicional Hindu na qual a 

meditação sobre uma narrativa era indicada para solucionar problemas individuais 

(PHILIPPINI, 2009); também no sufismo, tradição esotérica do islamismo, acredita-

se que a sabedoria aloja-se nas histórias. Assim, quando alguém enlouquece, várias 

histórias são contadas com o intuito de que a pessoa recupere a memória e a 

http://www.eftsaopaulo.com.br/2014/06/historias-que-curam.html
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capacidade de pensar o mundo (FARIAS, 2006,p.31); ou ainda entre os xamãs, nas 

tradições nativas indígenas que sempre utilizaram os contos no tratamento de 

sofrimentos físicos e mentais (BOECHAT, 2015).  

Na Arteterapia, e principalmente na prática orientada pela Psicologia 

Analítica, os contos são preciosos instrumentos que podem enriquecer o percurso 

terapêutico, visto que esta práxis possui como base metodológica o acolhimento e 

compreensão dos símbolos comunicados pela energia do inconsciente para que 

assim seja propiciada a estruturação da consciência, favorecendo o processo de 

individuação. Sobre a inclusão dos contos na prática arteterapêutica Philippini 

ressalta que: 

A inclusão dos contos como instrumento de valor terapêutico, entre outras 
variáveis, deve-se ao fato de representarem em suas narrativas fenômenos 
universais, e por terem como fonte o inconsciente coletivo, apresentando 
evidências de uma memória humana ancestral, o que vai facilitar a 
compreensão da trajetória de aperfeiçoamento, evolução e individuação 
humana. (PHILIPPINI, 2009, p.118) 

 
 As palavras de Boff reiteram essas colocações no que diz respeito à utilização 

dos contos como um meio de acesso ao contato com conteúdos presentes no 

inconsciente coletivo, que o ser humano herda através da cultura e utiliza como 

recurso para a compreensão de sua própria trajetória: 

 
As culturas projetaram geração após geração, grandes visões, acumularam 
reflexões, fizeram aprofundamentos e os passaram a seus pósteros. 
Souberam usar de uma linguagem plástica, com imagens tiradas das 
profundezas do inconsciente coletivo, acessível a todas as idades e a todos 
os tempos.( BOFF, 2013,p. 42) 

 
O Inconsciente Coletivo nasce com cada ser humano, é constituído por 

possibilidades herdadas, formadas ao longo da história da humanidade. O processo 

de individuação pretende abrir canais de diálogo entre o consciente e essas 

camadas do inconsciente. Deste modo os contos enquanto habitantes do 

inconsciente coletivo configuram-se como fortes aliados para a comunicação entre 

os conteúdos que habitam as profundezas do inconsciente e a consciência.  

O contato com as narrativas pode contribuir ainda para ativar a criatividade e 

o imaginário através do lúdico e também possibilitar a quem as escuta transformar e 

harmonizar sua energia psíquica(PHILIPPINI, 2009).  

Segundo a Fundação Girassol (s/ data), os contos, através das metáforas, 

tratam ao mesmo tempo de uma multiplicidade de situações, contribuindo, assim, 
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para o aumento da flexibilidade do pensamento. Por não possuírem respostas 

prontas, exigem que o ouvinte perceba as mensagens de maneiras diferentes da 

lógica pergunta-resposta. 

 

Estar alheio a essas histórias e ao seu uso [...] é excluir a dimensão 
metafórica, a riqueza da linguagem e os ensinamentos que elas guardam, 
incitam e permitem. É preciso abrir o coração e deixar-se envolver pelo 
universo fantástico de um mundo onde os outros animais falam, 
estabelecendo, assim, um diálogo com a natureza. Essa visita imaginária a 
um mundo sugestivo e cheio de encantamento, no qual tudo vibra, tudo tem 
voz (os homens, os outros animais, as plantas, as flores, o sol, a lua, o céu, 
as estrelas, a água,...) é regida por uma harmonia única e superior. 
(FARIAS, 2006, P.74) 

   

O principal valor dos contos como transmissores da cultura está no fato de 

apresentarem-se através das metáforas, imagens, e símbolos e, assim possibilitar a 

comunicação em níveis de linguagem, não situados apenas no pensamento lógico-

racional.  

[...] para a psicanalista junguiana Clarissa Pinkola Estés, “como os sonhos, 
as histórias costumam usar a linguagem simbólica, [...] para chegar direto 
ao espírito e à alma que procuram ouvir as instruções ancestrais e 
universais ali embutidas”. (Estés apud FARIAS, 2006, p.30). 

 

O conto ajuda a elaborar percepções que podem fugir ao que é usual e 

costumeiro. Os conteúdos simbólicos, contidos nos contos repassados ao longo da 

história da humanidade trazem a cada indivíduo reflexões acerca de seu próprio 

processo de individuação. 

Assim, após essas considerações sobre os contos, estes revelam-se como 

um instrumento de promoção de saúde. Recorremos ás palavras de Estés (apud 

FARIAS, 2006) para ressaltar este caráter terapêutico das narrativas 

“[...] Histórias, fábulas [e] mitos [...] são aprendidos, elaborados, 
numerados e conservados da mesma forma que se mantém uma 
farmacopeia. Uma coleção de histórias culturais[...] é considerada tão 
necessária para uma vida longa e saudável quanto uma alimentação 
razoável, trabalho e relacionamentos razoáveis. A vida de um guardião de 
histórias é uma combinação de pesquisador, curandeiro, especialista em 
linguagem simbólica, narrador de histórias, inspirador interlocutor de Deus e 
viajante do tempo. Na farmácia das centenas de histórias que me 
ensinaram nas minhas duas famílias, a maioria delas não é usada como 
simples diversão. De acordo com a aplicação [...] elas são [...] como um 
grande grupo de medicamento de cura.[...] Essas histórias medicinais são 
tradicionalmente usadas de muitos modos diferentes. Para ensinar, para 
corrigir erros, para iluminar, auxiliar a transformação, curar ferimentos, 
recriar a memória. É preciso que se saliente também que muitos dos 
remédios, ou seja, histórias mais poderosas surgem em decorrência de um 
sofrimento terrível e irresistível de um grupo ou de um indivíduo, [pois]essas 
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mesmas histórias que brotam do sofrimento profundo podem fornecer as 
curas mais poderosas para os males passados, presentes e futuros.”(p.31-
32) 

 
Podemos destacar, assim, a responsabilidade do arteterapeuta como 

“guardião de histórias”, como aquele que deve zelar por pesquisar as mensagens 

simbólicas contidas nas narrativas. E assim, a partir de uma escolha, poder oferecer 

um “remédio” que se adeque às questões psicodinâmicas de determinados grupos 

ou pessoas. Segundo Philippini (2009) nem sempre quando o conto é apresentado 

pela primeira vez fica explícita a relação de seu conteúdo com os conflitos vividos no 

presente. Mas apenas abrir espaço para essa escuta do conto já pode estimular a 

interferência da imaginação e da subjetividade na busca por soluções para os 

problemas.  

A autora ainda ressalta que após o contato com o conto, pode-se fazer uso 

das diversas modalidades expressivas e plásticas com intuito de intensificar as 

propriedades terapêuticas da narrativa, mas para isso é necessário que estas 

estejam em consonância com o campo simbólico comunicado pelo conto. Com a 

produção plástica é possível revelar e amplificar os símbolos contidos no conto, 

auxiliando a compreensão das relações do conto com a história individual e deste 

modo enriquecer o processo de autoconhecimento de cada indivíduo, propiciando a 

reflexão e novos insights. 

Segundo estudos da Fundação Girassol, aqueles que escutam as narrativas, 

têm a oportunidade de viver experiências e recriá-las através da imaginação e, 

assim, organizar sua própria história. Esses estudos revelam que os contos são 

capazes de curar, pois demonstram através de suas metáforas algumas das 

limitações de nossa forma de pensar e nos ajudam a encontrar alternativas. 

Estas mudanças de percepções, de pensamentos são o caminho necessário 

para encontrar com a visão de mundo proposta pela Ecologia Profunda. Segundo 

Capra (2006) é a crise de percepção dos indivíduos que dificultam a humanidade de 

vislumbrar soluções simples para os grandes problemas (econômicos, sociais, 

ambientais) que a sociedade enfrenta. 

Reconhecendo nos contos um forte aliado para favorecer novas reflexões e 

favorecer mudanças na forma de pensar, este trabalho monográfico apresentará um 

relato de uma oficina arteterapêutica que utilizou o conto “Ela que Está Só”, com o 

intuito de despertar reflexões a cerca dos princípios da Ecologia Profunda.  
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Este conto traz em seu conteúdo o sofrimento de um povo que encontra-se 

impossibilitado de suprir suas necessidades básicas de subsistência, de manter a 

vida de sua comunidade, por conta da falta das chuvas. Revela também que a falta 

de cuidado dos humanos com a Terra e sua dificuldade em perceber a 

interdependência entre todas as formas de vida, provocaram essa situação trágica.  

Será também relatado no próximo capítulo o processo vivido pela própria 

autora, com o mesmo conto, a fim de enfatizar a importância do cuidado do 

arteterapeuta consigo mesmo, para que assim prossiga em seu ofício de cuidar dos 

outros e sua implicação em cuidar da Terra. 
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Capítulo IV 

 

“ELA QUE ESTÁ SÓ”:  

ENSINAMENTOS SOBRE O CUIDAR 

 

Imagem 17- Flores azuis como asa de borboleta 

 

Disponível em: www.moizan.com/tremoco-azul-propriedades-de-cura/ Acessado em 13/05/2015 

 

 

Vai florescer o ser divino que está dentro de você. 

Mantra da Comunidade Piracanga 

 

Neste capítulo será apresentado o conto Ela Que Está Só. Será descrito o 

processo de construção de um livro de pano, pela autora da Monografia, a partir da 

vivência com o mesmo, dentro de seu processo arteterapêutico, enfatizando a 

importância do autocuidado na formação do arteterapeuta. Será apresentada 

também a análise de símbolos contidos no conto. E por fim, será incluído o relato da 

vivência realizada com um grupo de mulheres, a partir do referido conto, para ilustrar 

algumas das questões levantadas por esse estudo. 

http://www.moizan.com/tremoco-azul-propriedades-de-cura/
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4.1- Sobre o conto 

 

O conto foi recolhido da cultura nativa norte americana, mais precisamente do 

Povo Comanche, que vivia no Sudoeste dos Estados Unidos, onde atualmente está 

localizado o Texas. Apresenta como temática principal a relação de interdependência 

entre todas as formas de vida e o cuidado de si, do outro e com a Terra. Este conto 

foi registrado por Dawn Casey e faz parte do livro “Contos da Natureza” (2010).  

 

4.1.1 - O encontro com o conto  

 

O primeiro contato da autora com o conto aconteceu em uma oficina de 

Preparação do Contador de Histórias, oferecida por Ilana Progrenbisch, na qual o 

conto foi apresentado aos participantes. Um momento de muita mobilização e 

emoção, visto que a retomada do contato com os contos, para esta autora, é uma 

busca pelo que ela possue de precioso, e o que precisa ser ofertado. A narrativa 

deste conto chegou como uma mensagem carregada de significados que 

continuaram a “conversar” com a autora da monografia, inserindo-se em seu 

processo arteterapêutico, e nas questões que nortearam este estudo monográfico. 

 

4.2 - O conto Ela que Está Só 

 

“A menina não tinha pai nem mãe. Sua família inteira tinha sido levada pela 

fome. O povo da aldeia comanche cuidou dela e lhe deu um nome: Ela que Está Só. 

 Desde o tempo da fome, sua única amiga era uma bonequinha de couro de 

antílope. Seu pai tinha reservado o couro mais macio para fazer o corpo da boneca. 

A mãe tinha pintado os olhos e a boca da boneca usando o suco de frutinhas 

vermelhas. Com mãos hábeis, tinha bordado de contas as pequenas calças. Com 

seu próprio cabelo, tinha feito para a boneca tranças negras e compridas, amarradas 

com tiras de pano colorido e enfeitadas com uma pena brilhante, azul como asa de 

borboleta. 

 Ela que Está Só amava sua boneca. 

A cada nova lua da primavera, o povo comanche dançava, cantava e rezava 

para o Grande Espírito, pedindo chuvas vivificantes. À sombra das tendas, Ela que 
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Está Só aninhava sua boneca nos braços e observava os dançarinos que batiam os 

pés no chão ao som do tambor. 

 Aquele ano, porém as chuvas não vieram. As plantas murchavam. Os rios 

secavam. A terra rachava. Os caçadores voltavam sem búfalos. Muita gente morria. 

 Então durante três dias as pessoas dançaram, batucaram e cantaram: 

- Ó Grande Espírito, nossas terras estão morrendo. Nosso povo está morrendo. 

Diga-nos o que fizemos de errado. Diga-nos o que devemos fazer para trazer a 

chuva de volta. 

 Durante três dias o povo fez vigília. Durante três dias o povo esperou. O 

inverno tinha terminado, mas a chuva não chegava. 

- Esta noite, o mais sábio dos Anciãos irá ao cume da colina mais alta – disse Ela 

que Está Só à sua boneca – Ele vai ouvir a voz do Grande Espírito. E então 

saberemos o que fazer para que as chuvas voltem. 

 Na manhã seguinte, o arauto percorreu o círculo de tendas, anunciando: 

- O Ancião está voltando. 

 As pessoas se reuniram numa roda enorme. O Ancião da tribo acendeu o 

cachimbo sagrado e tragou a fumaça. Então soprou uma oração, uma oferenda ao 

Grande Espírito. O Ancião ofereceu o cachimbo aos Quatro Ventos, ao Oeste, ao 

Norte, ao Leste e ao Sul. Ele ofereceu o cachimbo à Mãe Terra e ao Pai Céu. E 

então falou: 

- O Grande Espírito me mandou uma visão – disse ele. – Nosso povo tem sido 

descuidado. Sempre tiramos proveito da Mãe Terra, mas não damos nada em troca. 

Esta seca é um aviso. 

 As pessoas ouviam. 

 - Devemos fazer uma oferenda para o Grande Espírito. Devemos queimar 

nosso bem mais precioso e espalhar as cinzas aos Quatro Ventos. Só com isso as 

chuvas retornarão. 

 E assim foi armada uma enorme fogueira.  

 - O que vocês estão dispostos a dar para curar sua terra e salvar seu povo? – 

perguntou o Ancião. Todos se entreolharam, cada um esperando que outro falasse. 

Mas ninguém abriu a boca. As pessoas foram baixando os olhos. Um guerreiro, 

inquieto, apoiava-se ora num pé ora no outro. Uma mulher remexia os dedos dos 
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pés em seus sapatos bordados de contas. Um velho alisava com as mãos a beirada 

do seu manto. 

 Por fim, o silêncio frágil foi rompido. 

 - Decerto não é meu arco que o grande Espírito deseja – disse o guerreiro. – 

Preciso caçar para trazer alimento para nós. 

 O velho aconchegou o manto aos ombros. – Sem isto vou acabar morrendo 

congelado – ele disse. 

 - Meus sapatos, não! – implorou a mulher. – Eles são bonitos demais para 

serem queimados. 

 O sol se pôs, e nenhuma oferenda havia surgido. As pessoas foram se 

afastando em busca do conforto de seus abrigos. As portas das tendas se fecharam. 

Ela que Está Só, deitada em sua tenda, ouvia o pio do bacurau e o uivo distante do 

coiote. O que ela, uma menina, poderia fazer pelo Grande Espírito? O que poderia 

dar? 

 Sentia o peso tão familiar da boneca na mão, seu calor junto do rosto. Então 

olhou para a boneca. 

 - Você – ela disse baixinho. – Você é meu bem mais precioso. 

 Então a menina se deu conta do que deveria fazer. Ela que Está Só deslizou 

de mansinho para fora das cobertas de pele e saiu para a noite solene. Sempre 

segurando a boneca, aproximou-se da enorme fogueira. Um único graveto estava 

em brasa. Com cuidado, ela o puxou. Ergueu-o para que iluminasse seu caminho e, 

agarrada à boneca preciosa, escalou a rocha sagrada. 

 Andou muito, deixando sua casa e suas planícies muito para trás. Um milhão 

de estrelas indicavam-lhe o caminho.  

 No alto de uma colina, ela juntou gravetos e avivou uma chama. De joelhos, 

soprou para alimentar o fogo e ficou olhando os gravetos queimarem e soltarem 

faíscas. 

 - Ó Grande Espírito – começou Ela que Está Só. Sua voz parecia minúscula 

diante da vastidão da noite. – Por favor, dê-me coragem. Tudo o que tenho neste 

mundo é minha boneca. Ela é a coisa mais preciosa que posso dar. 

 Sozinha no alto da colina, onde céu e terra se tocavam, a menina sentou-se 

e, com o coração sereno, ficou à escuta. 

 Escutou a poesia da lua. 
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 Escutou as histórias das pedras. 

 Observou a dança das estrelas. 

 Ali, sozinha no topo do mundo, sentiu que todos os seres estão ligados, 

formando uma única família. E não se sentiu só. 

 A menininha não largava da boneca. Enterrou o rosto na sua maciez. Sentiu o 

perfume de sua mãe. 

 Pensou no seu povo, que tinha cuidado dela e agora estava sofrendo tanto. 

Ela que Está Só olhou para cima, com os olhos cheios de lágrimas e de estrelas. 

 - Ó Grande Espírito – ela implorou -, por favor, aceite minha oferenda e nos 

mande chuva de novo. 

 Sua garganta doía. Ela não conseguia falar para se despedir. Estendeu os 

braços e depositou a boneca nas chamas. 

 Ela que Está Só ficou olhando para o fogo, que aceitava sua oferenda. Viu a 

fumaça subir em espiral e perder-se nas alturas. Abraçada aos joelhos, a menina viu 

sua boneca transformar-se numa pequena brasa ardente. 

 Então ela pegou um punhado de cinza branca e fria e o espalhou aos Quatro 

Ventos. Finalmente, adormeceu exausta. 

A primeira luz a despertou. Esfregando os olhos para afastar o sono, ela 

olhou para baixo da colina. Um mar de flores estendia-se por todos os lados. Eram 

flores azuis e brilhantes como borboletas. 

 A aldeia inteira subiu a colina e se reuniu a Ela que Está Só para apreciar o 

milagre. 

 O ar vibrava. Ela que Está Só saboreava aquele momento. Trovão. Pingue. 

Uma gota de chuva. Pingue. Mais uma. Pingue, pingue. O céu se abriu e deixou cair 

as águas vivificantes. 

 Ela que Está Só voltou o rosto para o céu. A chuva mansa lavou suas 

lágrimas. 

 E assim voltaram as chuvas, bênção tranquila, e a terra começou a se 

recuperar. 

 Realizou-se uma grande cerimônia, e Ela que Está Só recebeu um novo 

nome. Foi o Ancião da tribo que o anunciou. Anunciou-o para o Leste, para o Sul, 

para o Oeste e para o Norte. Anunciou que ela passaria a se chamar Ela que Amou 

Seu Povo. 
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 A partir daquele dia, sempre que surge a lua de primavera o Grande Espírito 

se lembra da oferenda da menininha e enche de flores as colinas e os vales da 

região. São flores azuis e brilhantes, como borboletas.” (CASEY, 2010, p.34-41) 

 

4.3- Preparando o conto: cuidar de si 

 

Neste trabalho optou-se por relatar a experiência da própria autora da 

monografia em seu processo arteterapêutico, a partir do conto Ela que Está Só, 

com o objetivo de ilustrar símbolos apresentados em seu conteúdo e, além disso, 

enfatizar a importância do cuidado com o próprio arteterapeuta em seu processo de 

formação. 

Segundo Philippini (2013, p.25) é “um fator essencial para assegurar um 

preparo adequado, confiável e, sobretudo ético, a fundamental vivência de seu 

próprio processo terapêutico.” A autora ainda ressalta que, para o arteterapeuta, o 

persistente trabalho de autoconhecimento em seu próprio processo terapêutico e o 

contínuo estudo das bases teóricas escolhidas é imprescindível para a formação de 

um “observador presente, ativo e empático” frente ao processo criativo daqueles que 

irá acompanhar. 

De acordo com Estés “na maioria das vezes, contamos histórias quando 

somos convocados por elas, não o contrário” (1992, p.567). A partir desta colocação 

a autora apresenta o trabalho, com este conto, como uma resposta a este chamado, 

a esta convocação. O conto Ela que Está Só, após um encontro enriquecedor e 

mobilizador, inseri-se no processo arteterapêutico da autora e, assim teve início a 

empreitada para acolher seus símbolos, compreender as mensagens oriundas do 

inconsciente coletivo que poderiam contribuir para o processo psíquico individual de 

autoconhecimento. 

Para auxiliar nesse processo, a autora foi orientada a construir um livro de 

pano, contando através de imagens o referido conto. No decorrer do processo 

arteterapêutico da autora, além dos contos, o tecido foi um material recorrente e 

mobilizador, por isso a escolha deste tipo de materialidade. O trabalho com o tecido 

proporciona materializar através da atividade o corte e a junção de partes para 

formar um todo, costurar pedaços, e, assim, ressignificá-los. Esta atividade, segundo  

Philippini (2009, p.64) pode  favorecer  a percepção  “da necessidade do cuidado, da 
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gradualidade, minúcia, atenção e concentração”. 

No processo arteterapêutico, a produção de imagens se apresenta como a 

possibilidade de dar forma aos símbolos para que a partir da apreciação dos 

símbolos materializados estes possam ser gradativamente integrados e assimilados 

pelo consciente.   

Em Arteterapia, os “sinais” são registrados pela produção simbólica, 
pela cor, formas, movimento, ocupação no suporte e padrões expressivos 
gerais. Ao apreender gradualmente o significado destas configurações, é 
possível permitir que, pouco a pouco, conflitos sejam elaborados e 
conteúdos até então desconhecidos possam acessar a consciência. 
(PHILIPPINI, 2013, p.17) 

 
A produção do livro mobilizou sensações, sentimentos, resistências, mas, ao 

mesmo tempo a necessidade de concluir o trabalho, exercitando o cuidado, a 

persistência e paciência, durante o processo. A apreciação das imagens propiciou a 

emergência de insights, mensagens que contribuíram no percurso de 

autoconhecimento e individuação. No decorrer da confecção do livro a história foi 

vista e revista, possibilitando também que a autora revisse, através do conto, sua 

própria história. 

 [...] o contador que tenha sofrido profundamente, e que tenha lutado para 
compreender todo esse sofrimento através da reflexão e que tenha desejo 
de revelar tudo isso, saberá comunicar o remédio mais poderoso: a 
história.”(ESTÉS, 1999, p.26) 

 
 

4.3.1- O conto em imagens: Livro de pano 

 
Imagem 18: Ela que Está Só 

 
Acervo pessoal da autora 
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Imagem 19: A seca 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 

 

 

 

Imagem 20: O aviso 

 
Acervo pessoal da autora 
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Imagem 21: A tenda 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 

Imagem 22: A entrega 

 
Acervo pessoal da autora 
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Imagem 23: A chuva vivificante 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 
 

Imagem 24: Ela que amou seu povo 

 
Acervo pessoal da autora 
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4.3.2 – O campo simbólico do conto 
 

As imagens apresentadas servirão como ilustração para a análise dos 

símbolos contidos no conto.  

Na imagem 18, aparecem as figuras paterna e materna da personagem que já 

não estão no mundo dos vivos, e a presença da boneca carregada da energia 

psíquica e emocional de seus ancestrais. Esta boneca, confeccionada por eles, 

funcionava como um talismã. “Os talismãs são lembretes do que é sentido, mas não 

visto; do que existe, mas não é evidência imediata” (Estés, 1992, p.119). Para Ela 

que Está Só, a boneca é sua única posse, representa a presença das figuras 

parentais em seu cotidiano. 

Durante séculos, os seres humanos tiveram a sensação de que as bonecas 
emanavam algo de sagrado e de maná - um ressentimento irresistível e 
impressionante que influencia as pessoas, fazendo com que mudem 
espiritualmente. Acredita-se que as bonecas sejam impregnadas de vida por 
quem as criou.[...]Elas são usadas como símbolos de autoridade e talismãs 
para lembrar à pessoa a sua própria força. (ESTÈS, 1992, p.116) 

 
A compreensão do simbolismo da boneca a coloca no lugar de um objeto de 

poder que possui em si mesmo e na energia que carrega, força para solucionar 

problemas e para a proteção daquele que a possui. 

Na imagem 19, são apresentados símbolos que remetem à morte, propiciada 

pela escassez de chuva, o povoado sofre com a seca. De acordo com a análise do 

simbolismo da seca compreende-se que esta não significa apenas restrições para 

suprir as necessidades biológicas de sobrevivência, mas também uma fase de 

observar as relações com o divino. 

a seca, a secura, designa em teologia mística, uma fase de provações, 
durante a qual a alma deixa de sentir o seu Deus, não experimenta mais 
nenhum impulso, não concebe nenhuma ideia: nem luz, nem calor, nem 
tato, nenhum sinal da presença de Deus. É a prova do deserto do fim da 
vida, em que a própria fé parece ressecar-se. Entretanto, é nessa fase que 
ela alcança a maior intensidade, que a sua natureza ígnea se revela e que 
seu fogo se introduz na imortalidade da união bem-aventurada, em que o 
verdadeiro caminho enfim leva à união. (CHEVALIER, 1982, p.808) 

 
 A vivência de uma situação extrema de proximidade com a morte leva a 

comunidade a buscar uma resposta para tal sofrimento, pois após repetirem todos 

os rituais aos quais estavam habituados a repetir todos os anos, para que as chuvas 

viessem, perceberam que não era o suficiente neste momento para alcançarem o 

resultado esperado. Então a figura do sábio, o mais ancião da aldeia, sente a 

necessidade de ir pessoalmente à presença da divindade em busca de uma solução. 
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Sobe a colina para receber as mensagens do Grande Espírito. Segundo Chevalier 

(1982) a imagem da colina pode representar um aspecto do sagrado que está 

acessível ao homem, pode também representar o outro mundo. 

A imagem 20 traz a grande roda construída ao redor da fogueira para receber 

a mensagem do Grande Espírito trazida pelo ancião. A comunidade está em dívida 

com a Mãe Terra e algo precioso deve se levado ao fogo para que as chuvas 

retornem. Somente através do fogo, esse elemento que remete a iluminação, se 

chegará à verdade e ao milagre do retorno das chuvas. 

[...] o fogo na qualidade de elemento que queima e consome, é também 
símbolo de purificação e de regenerescência. Simboliza a purificação pela 
compreensão, até a mais espiritual de suas formas, pela luz e pela verdade. 
(DIES, 37-39 apud CHEVALIER, 1982, p.443) 

 
 A imagem 21 mostra o momento em que a menina deitada em sua tenda, que 

pode representar “um lugar sagrado, onde o divino é convocado a manifestar-se” 

(op.cit, p.877), se dá conta do que deve ser feito, como se fosse a boneca a 

mensageira da resposta para a sua questão: O que ela, uma menina, poderia ofertar 

ao Grande Espírito?   

Dessa forma, a boneca representa o espírito das mulheres: a voz da razão, 
do conhecimento e da consciência. A boneca é o passarinho que vem 
sussurrar ao ouvido da heroína nos contos de fadas, que revela o inimigo 
oculto e a atitude a tomar diante da situação. Essa é a sabedoria 
da homunculus, o pequeno ser interior. Ele é a ajuda que nem sempre está 
visível, mas que está sempre disponível. (ESTÉS, 1994, p.117) 

 

 A partir do momento em que a menina se coloca a questão, escuta a 

mensagem oculta. Entregar a boneca é o que deve ser feito (imagem 22), no entanto 

realizar esta tarefa causa dor, é preciso coragem da menina para que faça esse 

sacrifício pelo bem de sua comunidade. A boneca é queimada e a fumaça, que é “a 

imagem das relações entre a terra e o céu” (CHEVALIER, 1982, p.454) sobe em 

espiral, que “simboliza a viagem da alma, após a morte, ao longo dos caminhos 

desconhecidos, mas que a conduzem, através dos seus desvios ordenados, à 

morada central do ser eterno” (op.cit, p.400).  

A entrega da boneca à fogueira pode ser compreendida como a morte da 

boneca, uma atitude que leva a menina para uma forma de existência desconhecida. 

Antes de se revelar como algo apenas destruidor, neste conto, a morte aparece 

como aquela que “lembra que é preciso ir ainda mais longe e que ela é a própria 

condição para o progresso e a vida” (op.cit. p.622) e, ainda que por meio da morte 
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seja possível se libertar “das forças negativas e regressivas, ela desmaterializa e 

libera forças de ascensão do espírito” (op.cit.,.621). 

 Ela que Está Só entrega as cinzas aos quatro ventos. Estes podem ser 

concebidos enquanto “instrumentos das forças divinas”, pois o vento é “sinônimo do 

sopro e, por conseguinte, do Espírito, do influxo espiritual de origem celeste”, se 

apresenta como “um intermediário entre o Céu e a Terra” (CHEVALIER,1982,p. 

935). Desta maneira através dos ventos a oferta da menina pode alcançar o Grande 

Espírito. 

 Após a entrega da oferta de Ela que Está Só, a colina é coberta por “flores 

azuis como asas de borboletas” (Imagem 23). As flores podem remeter “ao retorno 

ao centro, à unidade, ao estado primordial”; elas representam também “o 

receptáculo da atividade celeste” (op.cit, p.437), dentre estas atividades celestes se 

encontra a chuva, então a flor é um ser que existe para receber a chuva. O azul 

sugere “uma ideia de eternidade tranquila e altaneira; que é sobre-humana- ou 

inumana” (op.cit,p. 107). As borboletas são um “símbolo de ressureição” 

(op.cit.,p.138); e “estão relacionadas à noção de sacrifício, de morte e ressureição” 

(op.cit.,p.139).  

Após todos se reunirem para vislumbrar as flores, a terra recebe a chuva e, 

assim, começa a se recuperar. A chuva é “símbolo das influências celestes 

recebidas pela terra” (op cit.,.235), a terra necessita continuamente da chuva para 

que possa gerar a vida; a chuva “representa a graça, e também a sabedoria” 

(op.cit.,p.236);e ainda permite que seja compreendida como “a filha das nuvens 

pesadas e da tempestade, reúne símbolos do fogo (relâmpago) e da água” 

(op.cit.,p.236), e contém uma “dupla significação de fertilização: espiritual e material” 

(op.cit.,.236). Com a chegada das chuvas, não só é restabelecida a possibilidade de 

subsistência, mas também o fato de que a oferenda ao Grande Espírito foi realizada 

e aceita. Dessa forma também é reestabelecida a aliança dos humanos com as 

forças divinas. A comunidade é salva da seca e a menina, a pequena heroína do 

conto, recebe um novo nome: Ela que Amou Seu Povo (imagem 24). Esta 

passagem reforça uma forma singular de nomear as pessoas e/ou coisas nessa 

cultura, na qual “há a intenção de uma equivalência real entre o nome da 

personagem e suas funções teológicas ou sociais, ou ainda entre seu nome e seu 

aspecto ou comportamento” (op.cit,p.642). 
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A menina foi aquela que entregou seu amor a seu povo, a sua Terra. Ela 

cuidou de seu povo, abrindo mão de algo precioso para que a vida prosseguisse. 

Escutou a voz do invisível e através do silêncio, pode fazer a conexão com o 

numinoso, e assim se abrir a transformações em seu modo de pensar e agir. 

Quando oferece sua boneca ao fogo, sai do lugar de menina que não possuía nada 

a oferecer, para uma posição de força e coragem, que através do cuidado e da 

percepção de sua responsabilidade para com toda a sua comunidade, pode 

contribuir para uma vida mais plena e abundante. 

 

4.4 -  Oficina arteterapêutica com conto: Cuidar do outro, cuidar da Terra. 

Com o intuito de complementar as questões levantadas por este trabalho, foi 

realizada uma oficina arteterapêutica com um grupo de seis mulheres, faixa etária 

entre 30 a 50 anos. Este encontro teve a duração de 3h. A oficina teve como 

objetivos despertar a reflexão sobre a relação de interdependência entre as formas 

de vida e o cuidado. Para realizar a oficina foi elaborado um plano de estratégias: 

Primeiro deu-se a escolha da modalidade expressiva: desenho com giz de cera no 

pote de barro que seria utilizado para o ritual da entrega e plantio; buscou-se 

materiais (potes de barro, terra, sementes) que trouxessem elementos da natureza; 

escolheu-se a semente de milho por ser uma planta de origem do continente 

Americano, relacionada à cultura da qual o conto tem origem. Finalmente foi feita a 

seleção de uma música com flauta nativa americana para utilizar como fundo 

musical durante a atividade. 

Com o local previamente organizado, seguiram-se as seguintes etapas:  

 

4.4.1 Acolhimento e Roda inicial  

 

Neste primeiro momento as participantes foram acolhidas, foi realizada uma 

rápida apresentação e as participantes assinaram as autorizações de uso da 

imagem e uso dos depoimentos para a participação na pesquisa ( vide Anexo A e 

Anexo B). Depois disso foram convidadas a fazer uma roda e cantar um mantra da 

tradição Sufi: “Força da paz cresça sempre, sempre mais. Que reine a paz e acabem 

as fornteiras! Nós somos Um!” 

Imagem 25: Roda inicial 
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Acervo pessoal da autora 

  

4.4.2 Leitura silenciosa do conto 

 

Cada participante recebeu uma cópia com o conto e fez uma leitura silenciosa 

do texto. 

 
Imagem 26: A leitura 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Quando concluíram a leitura silenciosa do conto, cada participante, a seu 

tempo, retornou a mesa para prosseguir com a vivência. 
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4.4.3 Preparação do vaso 

 

Nesta etapa foi sugerido que cada uma escolhesse seu vaso de barro e a 

partir do que o conto mobilizou em cada uma, produzissem imagens sobre o vaso, 

utilizando giz de cera coloridos. Todas envolveram-se na atividade, que foi realizada 

ao som de flauta nativa americana. Realizaram a atividade com concentração e 

vivacidade. 

  
Imagem 27: Preparando o vaso 

 
Acervo pessoal da autora 

As imagens produzidas nos vasos, em sua maioria remeteram a imagens de 

flores; em um deles surgiu a imagem de sapos, simbolizando os muiraquitãs, 

esculturas utilizadas por alguns povos indígenas como amuleto.  

 

Imagem 28: Os vasos 
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Acervo pessoal da autora 

 

4.4.4 – Preparação para a entrega do que precisa ser transformado 

 

Com os vasos prontos, cada uma foi convidada a realizar a entrega de algo 

que precisasse ser transformado. Os sentimentos ou vivências que gostariam que 

fossem entregues foram escritos em pedaços de papel. Algumas demonstraram 

dificuldades em escrever o que precisava ser transformado, no entanto, todas 

conseguiram materializar através da escrita suas intenções. Sem compartilhar com 

as demais pessoas do grupo estes papéis foram dobrados e todas foram convidadas 

a seguir com a vivência. 

 

Imagem 29: O que precisa ser transoformado 

 
Acervo pessoal da autora 
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4.4.5 - A entrega à fogueira 

 

Após a escrita, as participantes foram conduzidas a realizar tal qual no conto 

uma oferta ao fogo, permitindo que este elemento pudesse auxiliar o processo de 

transformação. Com suas oferendas em mãos, deu-se início a entrega à fogueira 

(simbolizada pela vela no centro da mesa). Cada uma em seu tempo colocou o 

papel no fogo e foram orientadas a depositarem o papel em chamas dentro do pote, 

e durante a queima pudessem pensar em palavras ou pensamentos que 

remetessem a um processo de transformação e as coisas que gostariam de 

ver/vivenciar de outra forma. 

 

Imagem 30: A entrega II 

 
Acervo pessoal da autora 

 
                                                   Imagem 31: O fogo transformador                          

  
Acervo pessoal da autora                          
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Imagem 32: as cinzas 

 
Acervo pessoal da autora 

 

4.4.6 – Semeando o novo 

 

Esta etapa teve como proposta levar as participantes a visualizar as cinzas 

não somente como algo que  remete perda, ou a morte, mas como o adubo que 

receberia a terra para semear o novo. E aquilo que foi entregue a fogueira fosse um 

fortalecedor para impulsionar as mudanças percebidas como necessárias por cada 

uma delas.  

Cada participante, de posse de seu pote com as cinzas daquilo que deveria 

ser entregue e/ou transformado, poderia, neste momento, colocar terra dentro deste 

mesmo pote, e plantar algumas sementes de milho. Foi sugerido que pensassem em 

palavras que remetessem à renovações e início de novos ciclos. 

 

Imagem 33: Semeando o novo 

 
Acervo pessoal da autora 
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Imagem 34: Mandala da renovação 

 
Acervo pessoal da autora 

 

4.4.7 – Partilhando as semeaduras 

 

Neste momento, cada uma recebeu uma folha de papel e caneta para que 

registrassem por escrito suas impressões, sensações a respeito da oficina 

vivenciada. 

Imagem 35: Momento de troca 

 
Acervo pessoal da autora 
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Cada participante compartilhou com o grupo suas impressões e sensações. 

Em seguida serão apresentados os depoimentos de cada uma, identificando cada 

depoimento por um numeral, com a finalidade de preservar o sigilo sobre a 

identidade das participantes: 

 

Depoimento 1 

 

A que está só 

História forte que me remete à solidão que muitas mulheres, ou muitas 

pessoas se encontram. O que é estar só? Na verdade, a menina da história não 

estava só. Ela trazia a sua história familiar, o seu pai, a sua mãe, o amor, a presença 

dos seus entes queridos, naquela boneca que foi preparada por eles. O couro 

macio, o carinho o líquido vermelho que desenhava o rosto da boneca traziam a 

presença dos seus pais.  

Foi esse amor que ela depositou na fogueira, que ela sacrificou em favor de 

todo um povo. E, a partir desse ato de amor, sua vida, sua terra, seu povo pode ter a 

benção da vida e ela mesma ter o seu nome mudado para Aquela que amou, 

verdadeiramente. 

 

Depoimento 2 

 

Um encontro...pessoas 

Uma historia...desprendimento 

Um ensinamento...exemplo 

Um pote...oferta 

Um corpo...cuidado 

Refletir... 

Desapegar, queimar, transformar... 

Fogo 

Cinza 

Adubo! 

O que fazer? 

Fazer, plantar, adubar, semear... 
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Semear- transformações, emoções... 

Esperar, 

Crescer-nascer! 

Colher-... 

Debulhar...transformar 

Semear... 

Transformar!Renascer!Recriar! Formar! Nascer!Criar! 

 

Depoimento 3 

 

Foi uma história interessante e diferente para que possamos entender as 

culturas de outros países. Para sabermos a necessidade do outro para se sobreviver 

(sobrevivência humana)para ter uma troca de valores sejam positivos ou negativos e 

cabe cada um escolher o que te tocou no seu sentimento interior (o coração) e sua 

sabedoria pratica da vida.  

Na aula prática foi super dinâmica e que possamos utilizar o nosso lado 

criativo, foi diferente pintar o pote e depois escrever no papel os sentimento seus ou 

não num papel que em poucos instantes tudo viria abaixo na fogueira e saber utilizar 

as suas cinzas para crescer/transformar num futuro melhor. 

Após disso, mexer na terra foi lembrar a sua infância/brincadeira de crianças 

e plantar a semente para ter o cuidado diário. Saber cuidar;colher,ver o 

renascimento da semente e saber que a vida segue em frente e que não podemos 

parar, utilizar “os 3 R’s”: reiventar, recriar, retransformar. 

 

Depoimento 4: 

 

“A fogueira” 

 Ás vezes na vida precisamos nos desfazer de coisas, sejam elas boas, ou 

ruins, para que possamos viver uma vida melhor. 

 Tem coisas na nossa vida que temos a necessidade de guardar, mas chega 

um certo dia que temos de desfazer para que possamos seguir em frente. 

 Hoje eu tive um dia diferente, pois não imaginava que teria tantas coisas para 

desfazer da minha vida. 
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Depoimento 5 

 

 Achei o conto muito interessante, pois trata de uma estória de uma criança 

que teoricamente não tinha nada na vida, tudo havia sido lhe tirado, e foi a única que 

se dispôs a abrir mão da única coisa que lhe era preciosa, que a mantinha ligada às 

suas origens. E nos faz refletir sobre como muitas vezes temos dificuldade de 

exercitar o desapego, mesmo que para um bem maior. 

 Me fez refletir que precisamos muitas vezes facilitar ou procurar perceber o 

que em nós precisa ser transformado, precisa crescer, se modificar e para isso, 

podemos fazer uso de alguns rituais para que esse processo de transformação fique 

marcado e sedimentado. 

 E o nome da menina “A que está Só”, nos mostra que realmente não estamos 

sós, temos dentro de nós (trazemos dentro de nós), muitas experiências, muitas 

pessoas, muitos tesouros. 

 

Depoimento 6 

 

O processo da fogueira 

1) O início- o convite a participação, o rito de chegada com a oração e a dança. 

Foi uma deliciosa entrega. 

2) A história foi um encontro. Identifiquei-me com a origem (tribal), com o 

desprendimento provocado, sugerido. 

3) O contato com o barro me fascina, me eleva, me transmuta, a 

transformação/adorno com imagens retomou uma força/chama que preciso 

SEMPRE reanimar. O sapo- origem- o inconsciente – a força. 

4) A fogueira – o chamado – inebria e seduz, MAS pensar em algo/sentimento 

que precisa ser transformado me provocou – a busca de algo que ainda não 

está claro/compreendido. 

5) Superar – e ressignificar – o rito foi muito bom algo mágico demais – quero 

fazer sempre – Transformação- adubo- semente – renascimento. Gratidão. 

 

Ao final da partilha as participantes foram convidadas a ficar de pé e retomar 

o círculo inicial e entoar novamente o mantra Sufi: Somos Um. 
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4.5 Considerações sobre a oficina arteterapêutica 

 

  A oficina contou com a participação de 6 (seis) mulheres adultas, que atuam 

em áreas de trabalho diversas. Todas demonstraram boa receptividade diante das 

atividades propostas, realizando cada etapa com entrega e dedicação. A partir dos 

depoimentos pode-se perceber que a oficina, utilizando o conto Ela que Está Só 

como estímulo gerador possibilitou algumas reflexões e identificações. 

 No momento da partilha relataram que sentiram-se muito bem realizando o 

ritual de entrega e semeadura do novo e que desejavam repetir várias vezes esse 

processo durante suas vidas. Outra participante verbalizou que estava se sentindo-

se muito mais leve, pois havia chegado muito tensa ao encontro, e tinha a sensação 

de que tudo tinha desaparecido. 

 Todas relataram como o conto as fizeram refletir sobre a dificuldade de se 

desfazer de coisas guardadas, tanto materiais, quanto emocionais. E que o conto e 

a vivência, as fizeram pensar que muitas vezes a entrega se faz necessária, 

inclusive para melhorar o ambiente em que vivem e onde relacionam-se 

socialmente. 

 A produção plástica aliada ao contato com o conto pode auxiliar a perceber na 

história o que cada pessoa precisa escutar para que possa repensar sua própria 

história. Através dos símbolos e metáforas os contos transmitem mensagens 

importantes para a transformação e aprendizado de todos os seres humanos. O 

conto foi utilizado como um mapa para guiar as etapas da oficina arteterapêutica, e 

desta maneira verificar como poderia despertar reflexões sobre a valorização do 

cuidado e da interdependência entre todas as formas de vida. 
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Conclusões e Recomendações 

 

Este trabalho monográfico foi motivado pelo interesse em sinalizar a 

potencialidade do trabalho com o conto Ela que Está Só, em uma oficina de 

Arteterapia, como facilitador no despertar de reflexões sobre os princípios da 

Ecologia Profunda.  

Num primeiro momento foi apresentado o conceito de Ecologia Profunda, 

segundo Fritjot Capra, e algumas argumentações de outros autores que também 

trazem no cerne de suas produções intelectuais as reflexões sobre o cuidado e a 

interdependência entre todas as formas de vida. 

Para compreender melhor como a Arteterapia pode contribuir neste processo 

de mudança de percepção, apresentou-se algumas reflexões e definições sobre 

essa prática de cuidado e alguns conceitos básicos da teoria que fundamenta esta 

formação em Arteterapia, a Psicologia Junguiana.  

Em seguida  o trabalho apresentou  o conto como construção cultural inerente 

ao humano e os benefícios de  sua inserção na prática arteterapêutica. 

Por fim, chegou-se a apresentação do conto Ela que Está Só, fio condutor 

deste estudo. Apresentou-se uma análise dos símbolos presentes no conto, 

utilizando como ilustração imagens oriundas do próprio processo arteterapêutico da 

autora da Monografia, que além de facilitar um aprofundamento nas mensagens 

trazidas pelo inconsciente coletivo contidas na narrativa, representa a reiteração do 

cuidado que todo o arteterapeuta deve ter com seu próprio processo.  

 Para ilustrar a questão de estudo norteadora deste trabalho, foi realizada 

uma oficina arteterapêutica com um grupo de mulheres, no qual se apresentou o 

conto e propôs-se uma construção plástica.  

A partir da análise dos depoimentos recolhidos na oficina arteterapêutica 

realizada a partir do conto Ela que Está Só, conclui-se que este conto pode 

contribuir para despertar reflexões sobre os valores da Ecologia Profunda: 

percepção da interdependência entre todas as formas de vida e de cuidado de si, do 

outro e da Terra. É importante ressaltar que é a partir de reflexões individuais, 

cotidianas, que propiciam-se pequenas mudanças, que podem tornar possíveis 

grandes transformações. Visto que não cabe a nós modificar todas as ações 

presentes no mundo que levam a humanidade como um todo para situações de 



72 
 

 
 

desequilíbrio. Mas é possível que pequenas ações que tragam em si intenções de 

transformar percepções e atitudes que possam contribuir para a construção de uma 

nova forma de relacionar-se com a Vida.  

Recomenda-se a realização de outros estudos sobre a utilização de contos 

similares em Arteterapia, em grupos com público-alvo diversos, para ampliar a coleta 

de dados sobre a relação destas narrativas com a Ecologia Profunda. 

E que assim se propague espaços que sejam orientados pela premissa de 

que é necessário agir localmente e pensar globalmente. 
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ANEXO A 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM PESSOAL 
 
 

 
 Eu,___________________________________________________________ ,  RG 

nº ______________________ , CPF nº_________________ , declaro para os 

devidos fins, que autorizo a utilização de minha imagem, em caráter gratuito, para 

uso e produção em programas, projetos e atividades de cunho didáticos-

pedagógicos, para serem utilizadas integralmente ou em parte, com citação de meu 

nome, nas condições originais da captação das imagens, sem restrição de prazos, 

desde a presente data.  

 A presente autorização não permite a modificação das imagens, dos textos, 

adições, ou qualquer mudança, que altere o sentido das mesmas, ou que 

desrespeite a inviolabilidade da imagem das pessoas, previsto no inciso X do Art. 5º 

da Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 20 da Lei nº 10.406, de 

2002 - Código Civil Brasileiro.  

 
 
 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2015. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 
 

ANEXO B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 Convidamos o(a) Sr(a) para participar da Pesquisa Contos em Arteterapia: 

Um caminho para uma nova consciência sob a responsabilidade da pesquisadora 

Mayume de Maiandeua Endo Gonzaga, a qual pretende observar a importância dos 

mitos na práxis arteterapêutica. Sua participação é voluntária e se dará por meio de 

participação em uma vivência com duração de aproximadamente 3 horas na qual 

será apresentado um conto, uma proposta de atividade plástica e compartilhamento 

do que foi vivenciado. Se você aceitar participar, estará contribuindo para aprimorar 

os estudos relacionados a teoria e pratica da Arteterapia. 

 Se depois de consentir em sua participação o Sr(a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo 

e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e 

também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão 

analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada 

em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com 

o pesquisador no pelo telefone 21-982465021 ou pelo email 

casademaiandeua@gmail.com. 

Consentimento Pós–Informação  

Eu,_________________________________________________________________

_, fui informada sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento 

é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, 

ficando uma via com cada um de nós. 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2015. 

_____________________________________ 
Assinatura do participante 

 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 

mailto:casademaiandeua@gmail.com

