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MARIA, MARIA
Maria, Maria,
É um dom,
Uma certa magia
Uma força que nos alerta
Uma mulher que merece
Viver e amar
Como outra qualquer
Do planeta
Maria, Maria,
É o som, é a cor, é o suor
É a dose mais forte e lenta
De uma gente que rí
Quando deve chorar
E não vive, apenas aguenta
Mas é preciso ter força,
É preciso ter raça
É preciso ter gana sempre
Quem traz no corpo a marca
Maria, Maria,
Mistura a dor e a alegria
Mas é preciso ter manha,
É preciso ter graça
É preciso ter sonho sempre
Quem traz na pele essa marca
Possui a estranha mania
De ter fé na vida.
Milton Nascimento e Fernando Brant
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RESUMO

Este trabalho é o resultado de uma pesquisa sobre o gênero feminino, no que diz
respeito ao seu silenciamento, violência e massacre psíquico intuitivo sofrido ao
longo dos séculos e, propondo através da Arteterapia, obter o resgate do feminino
selvagem e da voz dessa mulher, com personalidade e autonomia. O presente
trabalho tem como metáfora e fio condutor o conto da La Loba e, a partir dele,
verificar a possibilidade da mulher de “cantar sobre os ossos” através das múltiplas
atividades artísticas, expressivas e do próprio ato de criar que a Arteterapia propõe
na jornada da individuação feminina, promovendo para a mulher qualidade de vida,
bem estar e contribuindo para o fortalecimento da sua autoestima.

Palavras-chave: Arteterapia, Mulher, Empoderamento, Feminino, Silenciamento.
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ABSTRACT

This paper is the result of a research on the female, regarding their silencing,
violence and intuitive psychic massacre suffered over the centuries, and, proposing
through Art Therapy, to get back the wild woman and her voice, with personality and
autonomy. This work has as its metaphor and thread the tale of La Loba and, from it,
checks the possibility of women to "sing over the bones" through multiple artistic
activities, expressive and the very act of creating what Art Therapy proposed in the
journey of women’s individuation, giving women quality of life, welfare and
contributing to the strengthening of their self-esteem.

Keywords: Art Therapy, Woman, Women’s Empowerment, Feminine, Silence.
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APRESENTAÇÃO

“O que importa é o coração.”
Nichiren Daishonin
“Quando o nosso coração brilha como o sol, tudo parece resplandecer
intensamente. Ou melhor, podemos fazer tudo brilhar. Se nós próprios nos
tornarmos o sol, todas as sombras desaparecerão.”
Daisaku Ikeda
Imagem 1 – Sempre SOL

Acervo pessoal da autora

A arte me escolheu! Eu sei! Ela nasceu comigo e, por mais que as condições
tivessem sido desfavoráveis, ela não me abandonou. E eu, por outro lado, não
desisti dela. Eu a carregava na alma e no coração e ela resplandecia viva dentro de
mim, uma chama que jamais se apagou!
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Desde a tenra infância, as imagens chamavam a minha atenção. As formas e
cores das coisas; os brilhos, sombras e movimentos da natureza me encantavam.
Então, desde pequena eu dizia que seria desenhista. Desenhar era a forma que eu
encontrava para expressar-me, para exprimir meu pensamento e meus sentimentos.
Como diz Graça Lima, minha eterna professora e uma das maiores ilustradoras do
Brasil: “desenhar é uma sofisticação do pensamento e da linguagem.”
Fiz alguns cursos de desenho no SENAC, e cada vez mais apaixonava-me e
aproximava-me das Artes. Foi então que, prestei o vestibular e em 1997 ingressei na
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro no curso de
Licenciatura em Desenho, equivocadamente, achando que seria um curso de
desenho artístico, ao passo que descobri que era desenho técnico, logo no 2º
semestre transferi-me para Licenciatura em Artes Plásticas, onde fui imensamente
feliz.
Minha caminhada para concluir a faculdade foi árdua, pois logo no início veio
uma grande greve, que me fez trancar o curso e voltar a trabalhar. Porém, no meu
íntimo eu não havia desistido. Por dez anos trabalhei em escritórios de empresas,
mas nunca abandonei as artes, praticava canto, criava coreografias, fazia grandes
cenários, figurinos, painéis, artes gráficas, entre outras, na igreja a qual eu pertencia.
Sem jamais ter desistido do curso e com imensa esperança, em 2007, após
dar entrada com um processo de rematrícula na UFRJ, pois a minha matrícula já
havia sido jubilada, consegui retornar. Anita Delmas, coordenadora do curso na
época, é quem me deu a notícia por telefone. Lembro-me da imensa alegria,
felicidade e gratidão que senti. Fui envolvida de uma plenitude inexplicável e
naquele momento comecei a vibrar e dançar. Sem dúvida, era a estrada que eu
trilharia!
Em meio a altos e baixos, ídas e vindas e vários percalços, mesmo assim,
empenhada e com a certeza do meu caminho, concluí a faculdade de Artes em
2012-2. E foi lá na UFRJ que um professor apresentou-nos a Arteterapia, indicandonos como uma excelente pós graduação. Ele foi facilitador de uma vivência no
Centro de Arte Maria Teresa Vieira, no Centro do RJ, a qual eu participei e que me
trouxe profunda curiosidade pelo processo.
Em seguida presto concurso público e entro, em 2013, no Município do RJ
como professora de Artes Plásticas. Realmente a minha trajetória estava sendo
cada dia mais firmada e enraizada nas Artes.
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Em 2014, em busca da compreensão mais profunda do efeito benéfico que a
Arte proporciona nas pessoas, assim como pude perceber em mim mesma, decidi
então ingressar na pós graduação em Arteterapia na Clínica Pomar.
Foi um curso vivencial, muito profundo e por vezes dolorido, porém, eu não
me permitia desistir, pois era necessário que eu passasse pelos processos e tivesse
contato com meus conteúdos inconscientes, para meu crescimento, para meu
caminho de individuação e para futuramente ajudar a tantas outras pessoas que
viriam ao meu encontro, a aceitar com coragem e gratidão o chamado da jornada do
herói.
Enfim, o tema de estudo da minha monografia vem de longa data. A questão
da submissão da mulher, do seu silenciamento e da repressão das energias de vida
femininas sempre permearam minha vida. Sempre foi uma questão muito incômoda,
difícil e dolorida para mim. Era algo que eu era obrigada a conter, a calar, a
silenciar...
Porém, não cabia mais o silêncio no meu modo de vida! A voz começou a
sair, mesmo que baixa e fraquinha no início, mas foi o primeiro passo, para abrir a
boca e falar! A partir deste primeiro ato, não me calei mais e o fiapinho de voz foi
engrossando, tomando corpo e juntando-se a outras vozes femininas. Foi
exatamente isso que aconteceu no meu estágio da pós graduação: sete vozes
femininas tomando corpo, tomando consciência, obtendo força e apoio umas das
outras. Como fui alimentada! Foi muito prazeroso e gratificante ver a arte
promovendo o empoderamento de sete mulheres. Foi impressionante ver e
reconhecer o poder da arte dando voz a um feminino reprimido, contido, silencioso e
silenciado.
Eis aqui uma das jornadas da minha vida: a arte dando voz a um feminino
silenciado. Tenho imensa gratidão pela ARTE ter me escolhido para exercê-la nos
aspectos mais profundos e poderosos que ela pode proporcionar para toda a
humanidade, que eu aprendi, vai muito além da mera estética. A Arte também
promove saúde!
Muito prazer, sou Nivea Freitas, Arte Educadora, Arteterapeuta, artista e
posso dizer que, através da Arte, pude compreender que meu coração brilha como o
sol!
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INTRODUÇÃO

"[...] Dentro de nós, vive a velha que recolhe os ossos. Dentro de nós estão
os ossos espirituais da Mulher Selvagem. Dentro de nós está o potencial de
readquirir nossa carne, como criatura que um dia fomos. Dentro de nós
estão os ossos para que nos modifiquemos bem como ao nosso mundo.
Dentro de nós estão nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios –
juntos eles são a canção, o hino da criação que sempre desejamos entoar."
Clarissa Pinkola Estés
Imagem 2 – La Loba

Disponível em: http://ponderosapower.deviantart.com/art/La-Loba-408583616

Este estudo propôs-se a mostrar como a Arteterapia, através das múltiplas
atividades artísticas, expressivas e do próprio ato de criar, facilita a jornada da
individuação feminina, podendo contribuir para despertar à mulher de sua energia
vital, fazer com que ela (re)encontre sua força instintiva, trazendo à tona todo o seu
potencial criativo, promovendo o seu “cantar sobre os ossos”, acabando com seu
silenciamento e, por fim, dando voz a este feminino silenciado por séculos. Quando
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uma mulher entra em contato com sua energia mais profunda e poderosa ela cria,
ou retoma sua identidade, autonomia, autoestima e por consequência seu bem
estar. E dessa forma, ela é capaz de sentir-se e ser plenamente livre e
independente.
Apesar das mudanças já vistas hoje em relação ao gênero feminino, ainda há
muito que se fazer, pois trata-se de uma realidade ainda forte nos dias atuais, uma
realidade cristalizada: A mulher sem voz, sem rosto, sem autonomia, que cuida de
todos menos de si própria, que permite que as pessoas e as circunstâncias façam
dela o que querem, que a capturem, que a escravizem psicologicamente. Fazem-na
acreditar que nada são, que nada podem, que nada conseguem. Fazem-na crer que
são completamente sem importância e que vivem apenas para servir e não para
viver em plenitude e, portanto, trazem consigo um profundo sentimento de
impotência diante de todas essas situações. Ou seja, um feminino totalmente
afastado de si, amedrontado e calado. Raízes dessa sociedade de configuração
patriarcal em que o machismo impera e prevalece, cabendo à mulher submissão,
culpa e consequentemente o silêncio.
Boechat (2008) sinaliza que, a partir de uma imagem dominante pode-se
perceber qual a figura arquetípica mitológica preponderante no processo de
individuação permitindo, também, cartografar a evolução deste processo. Apliquei o
mesmo princípio na organização deste estudo monográfico. Desta forma, foi
utilizado o mito da “La Loba” como metáfora e fio condutor do presente estudo, que
pretendeu investigar a necessidade da mulher de “cantar sobre os ossos”, ou seja,
de pesquisar a urgência do gênero feminino de reaver o contato com sua energia
vital tão grandiosa, sábia e poderosa! Promover o encontro com sua alma. Segundo
esse mito, relatado por Estés (1994):
Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que
poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa oriental, ela parece esperar
que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura
de algo.
Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e
demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e
cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos.
Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos
índios tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Phoenix perto de um
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poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban num carro
incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto
de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia,
México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de
estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Huesera, a
Mulher dos Ossos; La Trapera, a Trapeira; e La Loba, a Mulher-lobo.
O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e
conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua
caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a
cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos.
Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos
de rios, à procura de ossos de lobos e, quando consegue reunir um esqueleto
inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está
disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar.
Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços
sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas
do lobo começam a se forrar de carne, e que a criatura começa a se cobrir de pêlos.
La Loba canta um pouco mais, e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu
rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado.
La Loba canta mais, e a criatura-lobo começa a respirar.
E La Loba ainda canta, com tanta intensidade que o chão do deserto
estremece, e enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo
desfiladeiro.
Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio
respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu
flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção
do horizonte.
Por isso, diz-se que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do
pôr-do-sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem
sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo — algo da alma.”
(ESTÉS, 1994, p. 43 e 44)
Mas, o que é de fato a metáfora “cantar sobre os ossos”? Primeiramente se
faz necessário definir, dentro do mito, o que são os “ossos”. Segundo Éstes, os
ossos são “a indestrutível força da vida” (ibdem p. 44). “Os ossos de lobo nessa
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história representam o aspecto indestrutível do Self selvagem” (ibdem p. 53). E o
“cantar” ela define da seguinte forma:
Cantar significa usar a voz da alma. Significa sussurrar a verdade do poder
e da necessidade de cada um, soprar alma sobre aquilo que está doente ou
precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no
ponto mais profundo do amor e do sentimento, até que nosso desejo de
vínculo com o Self selvagem transborde, e em seguida com a expressão da
nossa alma a partir desse estado de espírito. Isso é cantar sobre os ossos.
(ibdem p. 45)

Éstes ainda acrescenta que esse é um trabalho solitário, que não há como
procurar e extrair este amor em outras pessoas, pois, segundo ela “essa função
feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho
realizado no deserto da psique” (ibdem p. 45).
E, então, convocar a Mulher Selvagem, com toda a sua força, sua sabedoria
e, sobretudo o seu potencial criativo, para, com isso, (re)encontrar-se com seu
feminino antes afastado, distante, longínquo e fortemente silenciado anos a fio. E,
portanto, dar voz a esta mulher, para que possa cumprir uma de suas mais
importantes jornadas: “recolher os ossos”, decidir a canção junto ao fogo, erguer os
braços sobre o esqueleto e começar a cantar, usar sua voz conclamando os restos
psíquicos do espírito da Mulher Selvagem, até que a criatura-lobo crie vida, saia a
correr pela floresta e se transforme numa mulher completamente livre, ou seja, trazêla de volta à sua forma vital.
Para tanto, o presente estudo foi estruturado em quatro capítulos, de modo
que se possa compreender a necessidade e importância da abordagem deste tema.
Dessa forma, no primeiro capítulo tratou-se sobre o feminino silenciado, seu
histórico, passando pelo conto de Lilith, apontando estatísticas brasileiras e mundiais
da violência contra a mulher e a criação de leis de proteção. No segundo capítulo
discorreu-se sobre a arte, que é uma forma de expressão do sensível, sobre a
Arteterapia, que é um processo terapêutico que ocorre através da utilização de
modalidades expressivas diversas e sobre a Psicologia Junguiana, fundada pelo
psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, e sobre alguns de seus conceitos: Arquétipo,
Inconsciente Coletivo, Self ou Si-mesmo e Individuação. No terceiro capítulo
descreveu-se sobre o processo criativo, que é uma forma para as mulheres de
"cantar sobre os ossos", mostrando como exemplo cinco grandes e poderosas
mulheres que efetivamente resgataram sua voz, ou, nunca a perderam: Malala
Yousafzai, Leila Diniz, Nise da Silveira, Cora Coralina e Frida Kahlo. E, finalmente,
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no quarto capítulo foi descrito todo o desenvolvimento do processo arteterapêutico
de abordagem Junguiana, realizado no estágio com seis mulheres vinculadas à
comunidade escolar de uma escola pública municipal localizada no subúrbio do Rio
de Janeiro.
E ao final, são apresentadas as conclusões e recomendações para ampliação
da compreensão sobre o tema pesquisado.
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CAPÍTULO I

FEMININO SILENCIADO

“Só percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciados.”
Malala Yousafzai
Imagem 3 – Nem silenciosa, nem silenciada (Geraldo Lacerdine)

Disponível em: https://blogbinoculo.wordpress.com/2015/03/11/nem-silenciosa-nem-silenciada/

Este capítulo visa abordar a situação do gênero feminino no que tange ao seu
silenciamento por séculos a fio, trazendo um breve histórico e alguns eventos
importantes e pontuais que marcaram profundamente esta questão, a nível mundial,
sem, no entanto, termos uma resposta efetiva do Estado, da Polícia e dos
governantes, entre outros.
Também será mostrado neste capítulo que, mesmo sendo silenciadas e
interditadas por esta sociedade patriarcal, a qual exige dessas mulheres uma
adaptação para que possam nela [sobre]viver, as mesmas não se curvam a tais
imposições cegamente e/ou completamente. Observaremos que mesmo com medo
e mediante diversos tipos de ameaças, sejam psicológicas ou físicas, essas
mulheres tem reagido. Elas resistem e persistem.

21

1.1

A PRIMEIRA MULHER SILENCIADA: LILITH

Mitologicamente falando, segundo a bíblia, na história da criação do homem,
Eva, a mulher de Adão, foi criada de sua costela e, portanto, posteriormente à
criação do ser masculino. Mas há controvérsias, ou seja, existem outros registros.
Imagem 4 – Lilith

Disponível em: https://www.pinterest.com/pin/538180224198734427/

Conforme a antiga tradição judaica, Lilith foi a primeira mulher de Adão e não
Eva. Foi criada do mesmo pó de que Adão fora criado e ao mesmo tempo, como
vemos em Gênesis, 1,27: “No sétimo dia da Criação, Deus criou o homem à sua
imagem: à imagem de Deus o criou: macho e fêmea os criou." Percebemos aqui que
é afirmado, categoricamente, que Deus criou homem e mulher juntos. O que
desmentiria a versão mais difundida de que a mulher fora criada posteriormente ao
homem. Deus teria criado um casal de humanos a exemplo do que fizera com os
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animais. No entanto, Lilith recusou ser submissa à Adão, não submeteu-se à
dominação masculina. Todas as vezes que eles faziam sexo, Lilith demonstrava
grande insatisfação por estar embaixo de Adão, tendo que suportar o peso de seu
corpo sobre o dela. Ela questionava o porquê de estar por baixo e por que não
poderia estar por cima de Adão já que havia sido feita do mesmo pó e ao mesmo
tempo, alegando ser igual a ele. Porém, Adão de forma nenhuma permitiu a inversão
das posições, dessa forma, Lilith fora expulsa do paraíso.
Lilith, essa figura feminina descrita acima, existe em diversas mitologias:
sumeriana, babilônica, assíria, cananeia, hebraica, árabe, persa e teutônica, no
entanto, ela é renegada pela cultura e pela religião tradicional e patriarcal.
Em Gênesis 2:23 é constatada a exclusão de Lilith, a primeira mulher de
Adão, conforme lemos: "E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne
da minha carne; esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada."
Conforme considerações da autora Pires:
Fêmea, sedutora e lasciva, mulher independente que se coloca em posição
de igualdade com o masculino e representa o puro instinto sensual/sexual,
Lilith não parece poder ser adotada em nossa cultura - eminentemente
patriarcal - como referência de identificação. Ao contrário, parece ter de
permanecer na sombra, isolada e aquietada pela repressão imposta pelo
social. Por este motivo, tal mito nos ajudou a compreender como o feminino
tornou-se o significado da negação e da desvalorização, sinônimo do mal.
(2008, p. 50)

Na realidade, Lilith simboliza a natureza instintiva da mulher, ou seja, que não
é passível de controle. Eva, por outro lado, é a figura feminina submissa, pois foi
feita da costela de Adão e, portanto, inferior a ele. Ela é considerada a primeira
mulher, primeira esposa e mãe de todos os viventes. Essa figura feminina pertence
à mitologia judaico-cristã e encontra-se descrita no Antigo Testamento. No entanto,
foi Eva que levou Adão a cometer o pecado original, pois ofereceu-lhe o fruto
proibido Dessa forma, ela levou a culpa pela expulsão do casal do paraíso. E
também carregou toda a culpa de todo sofrimento da humanidade, pois, a partir
disto, toda mulher sentiria dores ao parir e o homem sustentaria a si e sua família
com o suor de seu rosto, ou seja, através de seu próprio trabalho.
Portanto, o mito de Eva deu sustento à ideia de que ela era uma pecadora, e
que o seu pecado era justamento o sexo. Conforme nos explica Pires:
Criou-se, então, a separação entre espírito (alma) e corpo, o que foi
consagrado e levado adiantes pelo cristianismo, com preconceito e rigidez
de atitudes e valores em relação à mulher e ao sexo. No intuito de reforçar
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esses valores e assegurar sua perpetuação, Maria, apresentada pelo
cristianismo como uma virgem, concebeu um filho sem pecado.
(2008, p. 51)

No entanto, Lilith e Eva são partes de um todo. Segundo Pires "Ao serem
vivenciadas como uma unidade, transformam a mulher num ser feminino em que se
integram sombra e luz. Por meio dessa experiência, as mulheres aprendem a
conhecer suas profundezas e seus limites." (2008, p. 126)
A autora continua e explicar que o equilíbrio, enfim, está na mulher não viver
apenas em um desses opostos - Lilith ou Eva. A jornada de individuação feminina
deve, portanto, transitar entre esses dois aspectos positivos e negativos, extraindo
as forças necessárias dessas duas polaridades, de forma a usá-las de maneira
coerente no caminho de suas vidas. Que as mulheres possam fazer uma trajetória
de modo que esses aspectos sejam integrados, e, dessa maneira, possam se tornar
um ser inteiro e único.

1.2

FEMININO NA HISTÓRIA
"Escrever a história das mulheres é removê-las do silêncio em que foram
submersas."
Michelle Perrot

"De matricêntrica, a cultura humana passa a patriarcal." É assim que Rose
Marie Muraro (apud KRAMER, 1997, p. 8) descreve o transcorrer de todo o período
histórico relacionado à mulher até os dias atuais. Segundo ela, há mais de dois
milhões de anos o ser humano habita o planeta e mais de três quartos deste tempo
a raça humana vivia da coleta, pesca e caça de pequenos animais. Dessa forma,
não havia necessidade de força física para a sobrevivência da espécie, e, então, as
mulheres tinham um papel central nessa sociedade mais primitiva. Pode-se dizer
que neste momento temporal a vida passava de forma tranquila. O feminino e o
masculino dividiam as tarefas entre eles e governavam o mundo juntos, ou seja,
não existia desigualdade.
No entanto, conforme continua a autora, quando se inicia a caça a grandes
animais, onde a força física torna-se essencial, a soberania masculina começa a
prevalecer, porém, em nenhumas dessas sociedades - de coleta e de caça - se tinha
o conhecimento da função masculina na procriação e, então, ainda na sociedade de
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caça, a mulher até então era considerada um ser sagrado por conta do poder de
gerar e reproduzir a espécie, privilégio concedido a ela pelos deuses, segundo a
crença daquela sociedade naquela época. Dessa forma, nestas sociedades
primitivas de coleta as mulheres mantinham uma espécie de poder. Nestas culturas
primitivas havia rodízio de liderança entre homem e mulher, pois necessitavam ser
cooperativas para conseguir sobreviver durante condições hostis, portanto, as
relações entre o feminino e o masculino eram bem mais espontâneas.
Imagem 5 - Vênus de Laussel

Disponível em: https://classconnection.s3.amazonaws.com/917/flashcards/1702917/jpg/
01061343824106944.jpg

Muraro (apud KRAMER, 1997, p. 6) continua, e diz que, a harmonia que
ligava a espécie humana à natureza começa a romper, pois, nas regiões onde o
alimento era escasso ou os recursos vegetais e pequenos animais começam a se
esgotar, instala-se a soberania masculina, por conta da caça sistemática a grandes
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animais. E, então, para sobreviver, as sociedades competiam entre si por alimentos
e iniciam-se as guerras e o masculino torna-se mais valorizado. Porém, ainda aqui
neste momento não se sabia do papel masculino na fecundação, o homem ainda
tinha a crença de que as mulheres engravidavam dos deuses e, então, a mulher
ainda conservava poder de decisão.
Porém, conforme Muraro explica, essa condição feminina de ter o papel
central na sociedade primitiva termina, pois, mediante sua fala:
É no decorrer do neolítico que, em algum, momento, o homem começa a
dominar a sua função biológica reprodutora, e, podendo controlá-la, pode
também controlar a sexualidade feminina. Aparece então o casamento
como o conhecemos hoje, em que a mulher é propriedade do homem e a
herança se transmite através da descendência masculina. Já acontece
assim, por exemplo, nas sociedades pastoris descritas na Bíblia.
(apud KRAMER, 1997, p. 7)

E então, quando inicia-se a nova era, a era agrária, e com ela a história que
vivemos atualmente, Muraro (apud KRAMER, 1997, p. 7) esclarece que, para arar a
terra os grupamentos deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, dividindo
as terras e formando as primeiras plantações e, com isso, estabelecem-se as
aldeias, depois as cidades, as cidades-estado, os primeiros Estados, os impérios.
"As sociedades, então, se tornam patriarcais, isto é, os portadores dos valores e da
sua transmissão são os homens. Já não são mais os princípios feminino e masculino
que governam juntos o mundo, mas, sim, a lei do mais forte." (apud KRAMER, 1997,
p. 7). Tudo isso se estabelece desta forma apesar da mulher ser o primeiro humano
a descobrir os ciclos da natureza, pois, ela os comparava com os ciclos de seu
próprio corpo. E elas também, provavelmente, segundo os antropólogos, foram as
primeiras a plantarem e a fazer cerâmica, mas, foram os homens que inventaram o
arado e sistematizaram as atividades agrícolas, segundo Muraro (apud KRAMER,
1997, p. 7). Ou seja, a força masculina prevalece sobre a intuição e ao instinto
femininos.
"As mulheres tinham a sua sexualidade rigidamente controlada pelos homens.
O casamento era monogâmico e a mulher era obrigada a sair virgem das mãos do
pai para as mãos do marido. Qualquer ruptura dessa norma podia significar a
morte." conforme descreve Muraro (apud KRAMER, 1977, p. 7). E, então, a mulher
fica restrita ao ambiente doméstico, controlada pelo marido, sem qualquer
possibilidade de tomar decisões, inclusive no domínio público, o qual, fica reservado
apenas ao homem.
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Ou seja, a origem da dependência financeira da mulher está nesta divisão de
sua vida privada e pública, pois fica reduzida às tarefas domésticas, impedida pelo
marido de estar em ambiente público, quer dizer, proibida de viver uma vida pública.
E, esta dependência econômica, por sua vez, a aprisiona numa submissão
psicológica que perdura através das gerações, persiste e existe até os dias de hoje.
O silêncio profundo no qual as mulheres estão mergulhadas nos dá a
entender que elas não fazem parte da história. Segundo diz Perrot (2009), as
mulheres têm sido amplamente excluídas da história, como se condenadas à uma
escuridão indizível de reprodução, elas estavam fora de tempo, ou pelo menos fora
dos eventos. Enterradas sob um silêncio de um mar abissal.
O espaço público é o ambiente alvo de interesse e merecedor de ser relatado
pela história, porém, é o lugar negado às mulheres, é o espaço em que elas são
menos vistas. Elas trabalham para a família, confinadas em casa. E por serem
poucos vistas, pouco se fala delas, portanto, são invisíveis para a história.
Perrot continua e explica que a segunda razão do silêncio das mulheres,
trata-se do silêncio das fontes. Elas deixam poucas impressões diretas, escritas ou
materiais. O acesso delas à escrita foi mais tardio. Suas produções domésticas
consomem-se mais rápido, ou dispersam-se com maior facilidade.
E ainda, em se tratando de história, esta, necessita de fontes, documentos,
impressões digitais e outros registros para ser escrita. E conforme nos diz Perrot,
isto é uma grande dificuldade na história das mulheres, pois sua presença é
normalmente riscada, negada. Seus rastros são apagados e seus arquivos
destruídos.

1.3

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Para tratar do feminino silenciado em nossa sociedade atual, este subitem
apontará algumas estatísticas brasileiras e mundiais, relacionadas à violência contra
a mulher. As estatísticas são fundamentais para este estudo, pois é através delas
que são fornecidos dados em que essa violência torna-se visível e, então, toda a
sociedade terá subsídios para poder se conscientizar de que é necessário uma
drástica mudança. Mudar o pensamento, a cultura machista e acabar com a
violência de gênero. As estatísticas contribuem de forma decisiva para que haja uma
reflexão de toda a sociedade sobre esse tema assombroso.
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Segundo aponta o Mapa da Violência - Homicídio de Mulheres. "A
normalidade da violência contra a mulher no horizonte cultural do patriarcalismo
justifica, e mesmo 'autoriza', que o homem pratique essa violência, com a finalidade
de punir e corrigir comportamentos femininos que transgridem o papel esperado de
mãe, esposa e dona de casa". E também declara que "Culpa-se a vítima pela
agressão, seja por não cumprir o papel doméstico que lhe foi atribuído, seja por
'provocar' a agressão dos homens nas ruas ou nos meios de transporte, por exibir
seu corpo."
Imagem 6 - Mulher Chorando (Candido Portinari)

Disponível em: http://farm6.static.flickr.com/5202/5298201976_dea84093fc.jpg

Pesquisa realizada pelo DataSenado, divulgada em 11 de agosto de 2015,
revela que as mulheres sentem-se mais desrespeitadas e desprotegidas. Uma em
cada cinco mulheres já foi espancada pelo marido, companheiro, namorado ou ex. A
pesquisa ainda aponta que, apesar de toda população feminina ter conhecimento da
Lei Maria da Penha, as mulheres ainda assim sentem-se desrespeitadas. Os
registros de violência psicológica aumentaram e a sensação de proteção diminuiu.
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Os dados ainda apontam que ciúmes e consumo de bebidas alcoólicas são os
fatores principais das causas da violência, ou seja, são os motivos centrais que
desencadeiam as agressões contra as mulheres.
A pesquisa realizada pelo DataSenado foi realizada com 1.102 brasileiras.
Elas foram ouvidas entre 24 de junho a 7 de julho de 2015. Esta pesquisa refere-se
à sexta rodada da série histórica sobre violência doméstica e familiar contra a
mulher. Este trabalho é realizado a cada dois anos, com mulheres de todos os
estados do país e teve seu início em 2005.
Conforme observou Thiago Cortez Costa, assessor especial da Secretaria de
Transparência do Senado, cientista político e mestre em pesquisas sociais, "A
pesquisa serviu como marco zero, antes mesmo da promulgação da Lei Maria da
Penha, para levar ao Parlamento os dados sobre a realidade brasileira e servir de
instrumento para a elaboração de legislação de combate às agressões".
Tratando agora de estatísticas mundiais, segundo a Dra. Mary Ellsberg, em
entrevista ao jornalista Luis Fernando Silva Pinto no programa televisivo Globo News
Milênio, exibido em 7 de março de 2016, mais de 750 milhões de mulheres sofrem
violência no mundo. Na maioria das vezes a violência é cometida por alguém que a
vítima conhece, marido, namorado, ex ou alguém da família. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde cerca de uma em cada três mulheres no mundo já
apanhou ou foi violentada por um parceiro em sua vida.
Segundo a Organização das Nações Unidas 7 em cada 10 mulheres já foram
ou serão violentadas em algum momento de suas vidas; mais de 35% de todos os
assassinatos de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro e, apenas 5%
dos assassinatos de homens são cometidos por uma parceira.

1.4

LEIS DE PROTEÇÃO À MULHER

A lei 11.340/2006, também chamada popularmente de Lei Maria da Penha, foi
um marco na sociedade brasileira. Foi promulgada em 6 de agosto de 2006 pelo
então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e entrou em vigor no dia 22 de setembro
de 2006, fazendo com que a violência contra a mulher deixe de ser tratada como um
crime de menor potencial ofensivo. É um dispositivo legal brasileiro que visa
aumentar o rigor das punições sobre os crimes domésticos. Este ano completará
dez anos que entrou em vigor.
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Imagem 7 - Maria da Penha

Disponível em: http://portaldoamazonas.com/wp-content/uploads/2015/08/maria1.jpg

A Lei ganhou este nome em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes,
que por vinte anos, lutou para ver seu agressor preso. Foi o caso nº 12.051/OEA.
Ela foi vítima de violência doméstica durante 23 anos de casamento. Em 1983, o
marido por duas vezes, tentou assassiná-la. Na primeira vez, com arma de fogo,
deixando-a paraplégica, e na segunda, por eletrocussão e afogamento. Após essa
tentativa de homicídio ela tomou coragem e o denunciou. O marido de Maria da
Penha só foi punido depois de 19 anos de julgamento, e ficou apenas dois anos em
regime fechado, para revolta de Maria com o poder público.
Em razão desse fato, o Centro pela Justiça pelo Direito Internacional e o
Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem), juntamente
com a vítima, formalizaram uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da OEA, que é um órgão internacional responsável pelo arquivamento de
comunicações decorrentes de violação desses acordos internacionais.
A finalidade da Lei Maria da Penha é proporcionar instrumentos para “coibir,
prevenir e erradicar” a violência doméstica e familiar contra a mulher, a conhecida
violência de gênero, garantindo sua integridade física, psíquica, sexual, moral e
patrimonial. Ou seja, essa lei foi criada com o objetivo de impedir que os homens
assassinem ou agridam suas esposas, e, também, proteger os direitos da mulher.
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A Lei Maria da Penha tem suas limitações, ou porque a vítima ainda teme
denunciar o seu agressor, ou por seu cumprimento de fato, porém, não se pode
negar que é um avanço na sociedade brasileira. O caso de Maria da Penha foi
incluído pela ONU Mulheres entre os dez que foram capazes de mudar a vida das
mulheres no mundo. A violência doméstica é encontrada em todas as classes
sociais, em todas as etnias, em todas as culturas e em todos os países.
Além da Lei Maria da Penha, entrou em vigor no dia 10 de março de 2015,
sancionada pela Presidente Dilma Rousseff, a Lei 13.104/2015, que trata do
feminicídio, que é o assassinato de mulher pela condição de ser mulher. Esta Lei
classifica o feminicídio como crime hediondo e com agravantes quando acontece em
situações específicas de vulnerabilidade (durante a gestação, contra menor de
idade, na presença de descendente e/ou ascendente da vítima, contra pessoa
deficiente etc.). A lei entende que ocorre feminicídio quando a agressão envolve a
violência doméstica e familiar, ou quando evidencia menosprezo ou discriminação à
condição da mulher, caracterizando crime por razões de condição do sexo feminino.
As motivações do crime podem ser ódio, desprezo ou sentimento de perda da
propriedade sobre as mulheres.
A recente lei ajuda a tirar mortes brutais de mulheres da invisibilidade. A
aplicação desta Lei junta-se à Lei Maria da Penha e às políticas criadas para
prevenir e punir a violência de gênero: atentados, agressões e maus-tratos, em uma
demonstração do empoderamento das mulheres.
O ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 2015 trouxe como tema para ser
desenvolvido na redação a violência contra a mulher. O tema foi 'a persistência da
violência contra a mulher na sociedade brasileira'. Após alguns minutos do
fechamento dos portões dos locais de prova, o INEP (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais) divulgou para a imprensa o tema da redação.
O tema é totalmente pertinente, atual, extremamente relevante e necessário.
E, é claro, só existe um posicionamento para ser desenvolvido na redação: contrário
à violência contra a mulher. Trata-se de um assunto que precisa ser amplamente
discutido não só em nossa sociedade, mas em todo mundo.
A violência contra a mulher, a conhecida violência de gênero é uma questão
social e histórica que merece e necessita uma atenção especial, para que seja
amplamente discutida em todos os meios de comunicação, para que se provoque
em todas as pessoas a urgência de uma mudança radical em relação ao tratamento
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que a sociedade em geral dá à mulher. Trata-se de uma cultura patriarcal de 6 mil
anos aproximadamente, onde, sua origem remonta em algum momento do período
neolítico. De certo, essa mudança que almejamos não será conquistada de um dia
para a outro, pois trata-se de um silêncio duradouro, porém, é uma luta que deve
continuar sem cessar, até que toda a sociedade consiga uma transformação efetiva
dessa situação terrível que é a violência contra a mulher.
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CAPÍTULO II

ARTE, ARTETERAPIA e PSICOLOGIA JUNGUIANA
“A arte transcende a tudo que é palpável, ela é feita do imponderável que
nasce da sensibilidade do ser humano, que a usa para transbordar suas
emoções, e se fazer expressar, através das alegrias e das dores de sua
alma”
Paulo Sacaldassy
Imagem 8 – Transcender

Disponível em: http://psicodalia.mus.br/2015/wp-content/uploads/2015/01/2-MonarchofLove.jpg

Neste capítulo serão abordados os temas Arte, Arteterapia e Psicologia
Junguiana, no que diz respeito aos seus históricos e às suas conceituações.

2.1

A ARTE COMO FORMA DE EXPRESSÃO DO SENSÍVEL

A Arte faz parte do ser humano desde os primórdios. Desde a pré história o
homem realiza arte: cantava, dançava, desenhava e pintava. Mesmo antes da
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escrita, e, até mesmo da comunicação verbal sofisticada, o ser humano se
expressava através da linguagem artística. E foi por meio dessa forma de expressão
que ele pôde exercer suas crenças espirituais, sua técnica, sua estética e,
sobretudo, exprimir-se e comunicar-se. Foi por conta das pinturas e esculturas
rupestres que hoje pode-se entender de certa forma como nossos ancestrais viviam,
pois, todo esse material conta suas histórias, seu cotidiano, suas alegrias, seus
anseios, seus medos, suas esperanças, suas crenças. Toda essa arte contém os
arquétipos do inconsciente coletivo. Dessa forma, pode-se afirmar que a arte e a
vida interligam-se.
O homem é um ser simbólico, e sempre procurou manifestar-se e expressarse. É uma necessidade humana, ou seja, intrínseca à sua natureza. E a arte, sem
dúvida, sempre foi a melhor opção para que o homem pudesse exprimir-se, expor
seus pensamentos e dar significado às suas emoções e sentimentos.
Nós inventamos a arte como uma forma de exprimir nossas emoções, nosso
estado de espírito e nossas ideias. E isso permite que as outras pessoas também
possam compartilhar todas essas sensações vividas.
Como nos diz Ciornai (2004, p. 42), "uma vida plena e saudável é uma vida
criativa e o viver artístico não é algo extraordinário, restrito a algumas pessoas
socialmente reconhecidas

como

artistas, mas

um

aspecto intrínseco

humanidade do ser humano”.
Imagem 9 - A Dança

Imagem 10 - Vênus de Willendorf

Disponível em: https://meninasemarte.wordpress.
com/tag/arte-rupestre/

Disponível em: https://br.pinterest.com/
pin/399553798161757115/

da
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Assim sendo, podemos afirmar que a arte move o ser humano, pois envolve
toda a sua sensibilidade, por isso, ela é fundamental! Vejamos o que diz Costa:
As contribuições de Darwin, Propp e Sacks revelam que a expressão
artística não pode ser estudada apenas como um tema que diz respeito a
um grupo pequeno de pessoas – os artistas. A arte está relacionada à
história da humanidade e a suas conquistas, à natureza humana e seu
simbolismo, à herança cultural dos grupos e ao desenvolvimento individual
das pessoas. Despertar a intuição artística, desenvolver as suas formas de
expressão e ampliar nossa capacidade de absorvê-la está relacionado
intimamente com o despertar de nossa humanidade.
(2004, p. 11)

Ainda citando o mesmo autor, um exemplo que ela nos conta como a arte é
transcendente e extremamente sensibilizadora: "O poeta argentino Jorge Luis
Borges conta que a descoberta da poesia foi, para ele, mais do que um
conhecimento. Foi um acontecimento que envolveu não só seu cérebro, mas todo o
seu ser, sua carne e seu sangue." (COSTA, 2004, p. 11)

2.2

A ARTETERAPIA E O PROCESSO ARTETERAPÊUTICO
A Arteterapia é um termo que designa o tratamento terapêutico a partir das

artes plásticas, ou seja, através da utilização de recursos artísticos de diversas
linguagens é realizado um processo de terapia. É claro que esta é uma definição
abrangente, contudo, podemos recorrer aos escritos da AATA (Associação
Americana de Arteterapia – 2003) que nos diz o seguinte:
[...] 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
desenvolvimentos 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 autoestima, lidar melhor
com sintomas, stress e experiências traumáticas, desenvolver recursos
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer
artístico.

Salientar o poderoso recurso de foco que a atividade artística proporciona é
de extrema importância. O momento da atividade plástica, auxilia a pessoa a entrar
em contato com seu mundo interior propiciando um foco significativo dos seus
conteúdos internos. Possibilita entrar num canal mais intuitivo e encantado, onde
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somos surpreendidos com nossas próprias imagens e com toda a gama de
significados que elas nos trazem. Conforme diz Ciornai:
Segundo a pesquisadora Jeanne Achterberg (1996), [...] a arte, as imagens
e o uso da imaginação sempre estiveram presentes em processos e rituais
de cura ao longo dos tempos [...]. E, surpreendentemente, uma das
recentes descobertas das pesquisas científicas nesse campo é que a
frequência de ondas cerebrais emitidas quando a pessoa está envolvida e
absorta em um processo criativo é absolutamente similar ao tipo de ondas
cerebrais que propiciam processo de auto regeneração e cura. E isso traz
um subsídio científico para a relevância da Arteterapia como meio
terapêutico na recuperação de doenças psíquicas e físicas, tanto em
contextos e instituições de saúde quanto em atendimentos individualizados.
(2004, p. 80 e 81)

Como podemos observar a Arteterapia torna-se um importante instrumento de
facilitação de processos terapêuticos. Através das vivências das próprias atividades
criativas, o cliente pode expressar-se e, sobretudo, exprimir, sem receio, os seus
conteúdos inconscientes, fontes de respostas para seus conflitos, inquietações e até
mesmo das questões que se considera inexistentes, ou seja, tudo aquilo que se
rejeita. Assim, permite-se o confronto e gradativamente a atribuição de significados
às informações que

surgem das atividades expressivas

inconsciente.
Imagem 11 – Meu Interior

Acervo da autora

provenientes

do
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Silveira (1992) denomina a Arteterapia como um processo a partir do qual
desenvolve-se uma linguagem de expressão em que a pessoa consegue exprimir
suas emoções mais profundas por meio da linguagem e expressão plásticas. Ela
acrescenta ainda que a problemática afetiva do paciente, seus sofrimentos e desejos
inconscientes podem ser investigados na produção artística.
A Arteterapia é reconhecida como profissão e está no Cadastro Brasileiro de
Ocupação (COB), do Ministério do Trabalho, no grupo das Terapias Criativas, sob o
número de registro: 2263-10, desde 31 de janeiro de 2013. A formação em
Arteterapia no Brasil ocorre principalmente através de cursos de Especialização em
Arteterapia. Para estes cursos foram estabelecidos pela UBAAT (União Brasileira de
Associações de Arteterapia) os critérios para o currículo mínimo. Os cursos devem
possuir uma carga horária mínima de 360 horas/aula, 100 horas de estágio e 60
horas de supervisão, que totaliza 520 horas. Devem contemplar as disciplinas e
conteúdos de “Linguagens e Práticas em Arteterapia”, “Fundamentos da Arte”,
“Fundamentos da Arteterapia”, “Fundamentos Psicológicos e Psicossociais”,
“Estágio e Supervisão” e “Trabalho de Conclusão de Curso” (Monografia).
As teorias de Freud e Jung deram origem às bases para o desenvolvimento
inicial da Arteterapia. Freud observou que o inconsciente comunica-se através de
imagens, seja por sonhos ou por criações artísticas. Ao analisar algumas obras de
artes

percebeu

que

as

mesmas

continham

imagens

que

expressavam

manifestações do inconsciente dos artistas, ou seja, uma forma de comunicação
simbólica. No entanto, Freud não utilizou a arte como ferramenta para o processo
psicoterapêutico.
Já, Jung, criador da Psicologia Analítica, utilizou as artes no processo
terapêutico. Ele acreditava que através das artes a pessoa conseguiria organizar
seu caos interior, pois, considerava a criatividade artística uma função psíquica
natural e estruturante, cuja capacidade de cura estava em dar forma, em transformar
conteúdos inconscientes em imagens simbólicas. (Silveira, 2001).
Margareth Naumburg, educadora norte-americana pode ser considerada a
fundadora da Arteterapia, pois foi a primeira a sistematizá-la, em 1941. E no Brasil,
os precursores da Arteterapia foram Nise da Silveira, no Rio de Janeiro e Osório
Cesar, em São Paulo. Ambos trabalhavam com arte com internos em hospitais
psiquiátricos.
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O processo arteterapêutico dá-se através dos símbolos que aparecem nas
produções plásticas realizadas pelo cliente, os quais, dão as pistas necessárias para
estabelecer o estágio da jornada de individuação do cliente. Como nos diz a autora
Angela Philippini (2013, p. 14):
Este caminho único, compreende as transições e transformações em
direção a tornar-se um "in"-divíduo, aquele que não se divide face às
pressões externas e que assim procura viver plenamente, integrando
possibilidades e talentos, às feridas e faltas psíquicas.

Dessa forma, o processo arteterapêutico trabalha simbolicamente e de forma
duradoura e constante através das mais diversas atividades expressivas,
promovendo assim, um percurso do caminhar de transformações do cliente,
documentando seus trajetos de ir e vir e vir a ser, que configuram-se e materializam
conflitos e afetos. Isto é, as produções realizadas tornam-se expressões da
singularidade e identidade criativa de cada cliente. E, através destas produções,
verdadeiros mapas psíquicos possibilitam a cada cliente penetrar em seus aspectos
obscuros que antes eram completamente desconhecidos. Ou seja, o processo
arteterapêutico possibilita levar luz para uma esfera antes sombria, torná-la
consciente e, assim trabalhá-la de forma adequada, trazendo a ela significado.
Como esclarece Philippini (2013, p. 14):
A descoberta gradual, de eventos psíquicos cujo significado antes era
obscuro, amplia possibilidades de estruturação da personalidade, ativa
potencialidades e contribui para a construção de modos mais harmônicos
de comunicação, interação e "estar no mundo".

E, conforme Carvalho (2006), a prática arteterapêutica dá-se a partir da base
triangular: o arteterapeuta, o cliente que participa do processo e a atividade
expressiva. Na falta de uma das três bases, não há Arteterapia. Ela necessita,
principalmente, da atividade expressiva, pois, é por meio da utilização de recursos
artísticos, principalmente das artes plásticas/visuais, que configura-se o trabalho
arteterapêutico, o qual, "Foca-se o indivíduo em sua necessidade expressiva e
busca-se ofertar um ambiente propício ao surgimento de uma expressividade
espontânea e portadora de sentido para a vida". (Sei, 2009, p. 6).
2.3

PSICOLOGIA JUNGUIANA
Neste subcapítulo será feita uma breve exposição de alguns conceitos

teóricos da Psicologia Junguiana, daqueles que são considerados os mais
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relevantes para este estudo monográfico: Self ou Si Mesmo, Individuação, Arquétipo
e Inconsciente Coletivo. Além de uma breve resumo da biografia de Carl Gustav
Jung.
A Psicologia Junguiana, também chamada de Psicologia Analítica e
conhecida também por Psicologia Profunda e Psicologia Complexa, é um campo de
conhecimento e prática da psicologia fundada a partir das ideias do psiquiatra suíço
Carl Gustav Jung (1875-1961). Ele formula sua teoria a partir das observações de
pacientes e de si mesmo, e traz conceitos que influenciam toda a cultura ocidental,
tais como Individuação, Arquétipo e Inconsciente Coletivo. A construção desses
conceitos deve-se à sua formação filosófica, sua experiência em hospital
psiquiátrico, o interesse por diversas religiões, assim como o estudo de mitologia
comparada, antropologia e alquimia. Todas os seus estudos e formação foram
fundamentais para criação da Psicologia Analítica.
Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875, em Kesswill, na Suíça. Foi
filho único até os 9 anos de idade, e seu pai era ministro de uma igreja evangélica
reformada. Foi uma criança estranha e melancólica e costumava brincar sozinho
entretendo-se com os próprios jogos imaginários.
Jung foi discípulo de Freud, o encontro entre os dois se deu em 1907. Apesar
da afinidade entre eles, em alguns momentos suas ideias começaram a divergir, na
realidade ficaram opostas, foi aí que Jung decidiu romper com Freud e seguir seu
próprio caminho, estudando seu próprio inconsciente e fundou a Psicologia Analítica,
a qual, revolucionou a psicologia com seus conceitos de Inconsciente Coletivo e
Arquétipo.

2.3.1 Arquétipo

Para Jung, conforme nos diz Stein, "o arquétipo é fonte primária de energia e
padronização psíquica. Constitui a fonte essencial de símbolos psíquicos, os quais
atraem energia, estruturam-na e levam, em última instância, à criação de civilização
e cultura.” (2006, p.81).
Através das observações de seus clientes e de si próprio, Jung percebeu que
está presente em cada um de nós, além das memórias que são pessoais, no
inconsciente de cada um, outro tipo de fantasia: as constituintes das possibilidades
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herdadas da imaginação humana, que são os arquétipos. Eles formam uma espécie
de matriz, uma raiz comum a toda a humanidade e da qual emerge a consciência.
Os arquétipos são parte integrante da experiência humana, independente de
onde habite uma pessoa, de quais sejam os seus costumes e cultura. O contato que
o indivíduo tem com essas circunstâncias e estruturas formam os modelos comuns a
todas as pessoas (arquétipos), que tem seu formato final na contextualização
histórica e cultural em que o indivíduo se encontra.
Como nos diz Grinberg (1997, p. 136), "Arquétipos são conceitos vazios, não
preenchidos. São formas universais coletivas, básicas e típicas da vivência de
determinadas experiências recorrentes, que expressam a capacidade criativa única
e autônoma da psique".
A descoberta do arquétipo por Jung, significou o reconhecimento de duas
camadas no inconsciente: a pessoal e o inconsciente coletivo, o qual é o próximo
item a ser tratado.

2.3.2. Inconsciente Coletivo

Conforme o autor, Doc Comparato, em seu livro Da Criação ao Roteiro, ele
diz que, baseado nos estudos do professor Jung:
Inconsciente Coletivo é a camada mais profunda da psique humana. Ele é
constituído pelos materiais que foram herdados da humanidade. É nele que
residem os traços funcionais, tais como imagens ancestrais que seriam
comuns a todos os seres humanos.
(2009, p. 489)

Todos nós já nascemos com o inconsciente coletivo e formamos o inconsciente
pessoal após nascer. Conforme diz Grinberg (1997, p. 136) "São conteúdos
coletivos todos os instintos e formas básicas de pensamento e sentimento, tudo
aquilo que consideramos como universal e que pertence ao senso comum". Ou seja,
é no inconsciente coletivo que encontram-se os arquétipos e os instintos. É nele que
estão registradas as experiências do ser humano no mundo. Conforme nos
esclarece Grinberg (1997, p. 135):
Não podemos ver o inconsciente coletivo. Podemos apenas inferir sua
existência, a partir das várias imagens e símbolos que, independentemente
de raça ou cultura, surgem de modo recorrente nos mitos, nos contos de
fadas, nos sonhos e no folclore de todas as épocas e lugares. O
inconsciente coletivo é, em sim mesmo, um campo invisível que pode
tornar-se visível em situações específicas.
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Imagem 12 – Árvore da Vida

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-tge54kmzyyM/VDKiGQ8PwiI/AAAAAAAAAcM/9amS
N308V6c/s1600/1236844_10205341892095592_129376711225158461_n.jpg

2.3.3. Self ou Si mesmo
O Self ou Si-mesmo é um arquétipo. Ele é o centro integrador e ordenador da
psique. "O centro, fonte de todas a imagens arquetípicas e de todas as tendências
psíquicas inatas para aquisição de estrutura, ordem e integração. (Stein, 2006,
p.206). Ele representa a unidade dos sistemas consciente e inconsciente,
funcionando, ao mesmo tempo, como centro regulador da totalidade da
personalidade, conforme esclarece Grinberg (1997, p. 231).
"Um padrão potencial inato de imaginação, pensamento ou comportamento
que pode ser encontrado entre seres humanos em todos os tempos e lugares".

2.3.4. Individuação
Ao longo da vida as pessoas desenvolvem-se e passam por diversas
mudanças, etapas, ritos de passagem e transformações. Lidam com os mais
diversos tipos de situações e passam por múltiplas mudanças em muitas esferas. "A
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experiência total de integridade ao longo de uma vida inteira - o surgimento do simesmo na estrutura psicológica e na consciência - é conceituada por Jung e
denominada individuação". (Stein, 2006. p. 153). Ou seja, individuação é o processo
de desenvolvimento psíquico que leva ao conhecimento consciente de totalidade.
É um termo usado por Jung para descrever o desenvolvimento psicológico,
que ele conceitua como um processo de tornar-se uma personalidade unificada e
integrada. Nada mais é do que o produto de uma luta pessoal pelo desenvolvimento
e aquisição da consciência. Citando Stein (2006, p. 84) "A individuação é a flor do
envolvimento consciente de uma pessoa com o paradoxo da psique durante um,
extenso período de tempo".
As conceituações e definições podem fazer parecer que a individuação é um
processo de uma extrema simplicidade e didaticamente fácil de ser entendido,
porém, pode tratar-se de um processo extremamente difícil, demorado e penoso, no
entanto, é de uma profundidade marcante para o indivíduo tornar-se si-mesmo, ou,
conforme esclarece Grinberg (1997, p. 227) "[...] aquele que não se divide nem se
mistura na massa ou no coletivo. Nesse processo, a personalidade desenvolve-se e
unifica-se, e o indivíduo torna-se consciente de sua identidade profunda como ser
único e autêntico no mundo".
Imagem 13 – Ciclo da Vida

Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-yQdDA6yJZAc/UcLZu0rH4BI/ AAAAAAAAH8Y/
h0m72OPy7zM/s1600/d553a525f2dd97bf42daeaa7e0b38
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CAPÍTULO III

PROCESSO CRIATIVO: UMA FORMA DE CANTAR SOBRE OS OSSOS
“A criação espontânea nasce de nosso ser mais profundo e é
imaculadamente e originalmente nós. O que temos que expressar já existe
em nós [...]”
Stephen Nachmanovitch
Imagem 14 – Liberdade (Leonid Afremov)

Imagem 15 – Felicidade (Leonid Afremov)

Disponível em: http://images.fineartamerica.com/
images/artworkimages/mediumlarge/1/in-thevortex-of-passion-leonid-afremov.jpg

Disponível em: https://bullimiaddict.files.
wordpress.com/2012/11/1-the-dance-of-loveleonid-afremov.jpg

Este capítulo visa abordar de que forma o processo criativo e os mitos,
manifestam-se na vida do indivíduo, afinal, conforme diz Ostrower (2013, p. 5) sobre
o processo criador: "Consideramos a criatividade um potencial inerente ao homem, e
a realização desse potencial uma de suas necessidades." E também, como declara
Jung sobre mitologia: "Os mitos são revelações originárias da alma pré-consciente,
pronunciamentos involuntários acerca do acontecimento anímico inconsciente e
nada menos do que alegorias de processos físicos... os mitos têm um significado
vital." (Diniz, 2014, p. 11).
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3.1

PROCESSO CRIATIVO
"O viver artístico não é algo extraordinário restrito a algumas pessoas
socialmente reconhecidas como artistas, mas um aspecto intrínseco da
humanidade do ser humano".
Selma Ciornai

Criar é dar existência a algo, é inventar, é produzir, é gerar. Ser criativo é ter a
capacidade de criar, de imaginar qualquer coisa de novo, de original. A palavra
"criatividade" tem sua origem no latim creare, que indica justamente essa
capacidade de criação. Conforme relata Ostrower (2013, p. 9):
Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em
qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse "novo", de novas
coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos
relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato
criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua
vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar.

A manifestação da criatividade é percebida desde os tempos primórdios, que
é a pré história, período esse, em que os seres humanos se viram motivados e
desafiados a criar, por conta de suas necessidades. Precisavam dar respostas e
soluções criativas às suas demandas. O homem primitivo criou diversas invenções
para facilitar o seu dia a dia e garantir a sua sobrevivência. Machados, lanças,
esculturas, vasos e potes de barro são exemplos de artefatos descobertos por
arqueólogos em escavações que demonstram essa capacidade inventiva ancestral e
inata do ser humano. Além, é claro, da descoberta do fogo, da invenção, da roda, do
barco etc, conforme esclarece Rocha (2009, p. 24). Sobre isto, Ostrower (2013, p. 9)
também nos informa que:
Desde as primeiras culturas, o ser humano surge dotado de um dom
singular: mais do que homo faber, ser fazedor, o homem é um ser formador.
Ele é capaz de estabelecer relacionamentos entre os múltiplos eventos que
ocorrem ao redor e dentro dele. Relacionando os eventos, ele os configura
em sua experiência do viver e lhes dá um significado. Nas perguntas que o
homem faz ou nas soluções que encontra, ao agir, ao imaginar, ao sonhar,
sempre o homem relaciona e forma.

Dessa forma, pode-se afirmar que a criatividade é um potencial intrínseco do
ser humano. Ela é uma capacidade comum em todos os indivíduos, ou seja, todas
as pessoas são criativas e podem manifestar a criatividade. Alguns são mais
criativos, outros menos, porém, é uma habilidade que pode ser estimulada,
desenvolvida e trabalhada. O homem cria, não somente porque quer, deseja ou
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gosta de criar, ele cria por uma necessidade, cria porque precisa. "[...] ele só pode
crescer enquanto ser humano, coerentemente, ordenado, dando forma, criando".
(Ostrower, 2013, p. 5).
Ainda, segundo a mesma autora "[...] criar corresponde a um formar, um dar
forma a alguma coisa". (2013, p. 5). Ela prossegue, dizendo que:
[...] Entendemos o fazer e o configurar do homem como atuações de caráter
simbólico. Toda forma é forma de comunicação ao mesmo tempo que forma
de realização. Ela corresponde, ainda, a aspectos expressivos de um
desenvolvimento interior na pessoa, refletindo processo de crescimento e
de maturação cujos níveis integrativos consideramos indispensáveis para a
realização das potencialidades criativas.
(2013, p. 5 e 6)

O processo criativo é importante porque, segundo afirma Diniz (2014, p. 14), é
por meio dele que se estabelece uma ligação entre o extrapsíquico e o intrapsíquico.
E esta ponte pode ser uma via para a cura da dissociação entre as revelações
internas e externas, uma vez que, ao criar uma obra, o indivíduo estabelece uma
relação extrapsíquica com esse objeto de criação e, concomitantemente, uma
relação intrapsíquica com o conteúdo (interno) que lhe deu origem.
Imagem 16 - Adeus

Acervo pessoal da autora
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essencialmente criativa. E Jung considera o processo criativo como alguma coisa

45

viva inserida na alma do homem. Maia explica que, para Jung "o processo criativo
consiste na ativação do arquétipo até a finalização na obra acabada, num diálogo
constante entre consciente e inconsciente, onde um jogo de opostos está sempre
presente". A mesma autora esclarece que:
Jung nos trouxe a descoberta da espontaneidade criativa da psique
inconsciente como produtora de símbolos e por ela se deixou conduzir,
permitindo que o inconsciente se expressasse em sua vida e em sua obra,
trazendo à sua exposição científica, elementos sentimentais e imaginativos.

Dessa forma, segundo explica Andrade (2000), na década de 1920 Jung insere a
arte no tratamento de pacientes, considerando que o material artístico, as
representações de imagens e sonhos eram uma simbolização do inconsciente
pessoal e coletivo. E é nesse contexto, o qual relaciona o processo criativo com a
psique, que é possível destacar o que elucida Ostrower (2013, p. 25):
[...] Mobilizando-nos, as ordenações da forma simbólica rebatem em áreas
fundas de nosso ser que também correspondem a ordenações. Trata-se,
nessas ordenações interiores, de processos afetivos, ou seja, de formas do
íntimo sentimento de vida. São as 'nossas formas' psíquicas.

Foi nesse sentido que Silveira (1994) fez uso da arte com objetivo terapêutico.
Desenvolveu preciosos trabalhos que marcaram a sua época. De acordo com a
mesma autora, as atividades expressivas são de extrema importância no processo
criativo, pois, "são aquelas que melhor permitem a espontânea expressão das
emoções, que dão mais larga oportunidade para os afetos tomarem forma e se
manifestarem, seja na linguagem dos movimentos, dos sons, das formas e das
cores." (p. 13) E, segundo Philippini (2013, p. 11), as atividades expressivas
configuram uma produção simbólica que, após concretizada, em diversas
possibilidades plásticas, permite que aconteça o confronto e progressivamente
possibilita a atribuição de significado aos conteúdos oriundos de níveis muito
profundos da psique (inconsciente), proporcionando assim, gradativamente, a
apreensão dessas informações pela consciência. E, de acordo com a mesma autora,
"[...] é fundamental para a prática da Arteterapia uma intensa e ativa interação com o
processo criativo". (p.13).
Como foi visto, diversos autores debruçaram-se sobre o tema criatividade,
com diferentes enfoques, porém, o que se pode apreender de tudo isso, é que, viver
de uma maneira criativa, consiste numa condição saudável, visto que, a criatividade
envolve toda a sensibilidade do ser humano.
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3.2

MITO
"Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para
podermos viver a vida que nos espera. A pele velha tem que cair para que
uma nova possa nascer."
Joseph Campbell

Segundo Diniz (2014, p. 14), "O mito é a forma primitiva, no sentido de
primeira e primordial, de abstração e pensamento do homem. Ao estudar os mitos
com atenção, percebemos gozos e dores tão nossos, subterrâneos tão conhecidos e
tão tenebrosos." Os mitos funcionam como um instrumento com possibilidades para
acessar conteúdos do inconsciente. E a Arteterapia utiliza-se desse conhecimento
teórico para aplicá-lo em sua prática.
A importância dos mitos, segundo Jung, está em seu poder de tornar
acessível ao indivíduo um encontro simbólico consigo mesmo, pois temos esses
mitos dentro de nós mesmos.
Os mitos retratam o processo de busca de Si-mesmo, ou seja, o processo de
individuação, a jornada do/a herói/heroína. Eles nos ensinam padrões para a jornada
existencial, portanto, tem um significado vital. Segundo confirma Diniz (2014, p. 18):
"Os mitos narram experiências que tem sido vividas repetidamente por toda história
da humanidade, retratam a grande experiência interna que é o processo de
individuação."
O mito é visto pelos mitólogos modernos como um elemento que contêm as
estruturas de vivências do ser humano, isto é, que contêm padrões que possibilitam
o ser humano colocar-se na realidade. É como nos diz Silveira (1997, p. 114): "São
modelos exemplares de todas as atividades humanas significativas". A mesma
autora ainda acrescenta:
A interpretação que Jung faz dos mitos acrescenta aos conceitos dos
especialistas modernos dimensões mais profundas. Segundo Jung 'os mitos
são principalmente fenômenos psíquicos que revelam a própria natureza da
psique'. Resultam da tendência incoercível do inconsciente para projetar as
ocorrências internas, que se desdobram invisivelmente no seu íntimo, sobre
os fenômenos do mundo exterior, traduzindo-as em imagens.
(1997, p. 114)

Dessa forma, podemos observar com clareza no mito da La Loba todo esse
processo de individuação do feminino, conforme afirma Silveira (1997, p. 115): "O
mito encarna o ideal de todo ser humano: a conquista da própria individualidade." E,
além do mito da La Loba indicar os passos que devem ser seguidos para que a
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mulher encontre o caminho para individuar-se, também verificamos no mito os
fenômenos psíquicos que revelam a própria natureza da psique como Jung
observou. Eles contém as pistas necessárias para que possamos perceber e
apreender as potencialidades espirituais da vida, pois são histórias que tratam da
sabedoria de vida.
Os mitos são histórias da busca de todo ser humano da verdade, de um
sentido e de uma significação. Todos os seres humanos necessitam contar suas
histórias e compreendê-las, para que suas vidas façam ou tenham sentido. Os
indivíduos precisam compreender os aspectos e etapas da vida, enfrentá-los e darlhes um significado. Campbell (2014, p. 6) explica que o que de fato realmente conta
e que tem valor genuíno, do qual, muitas vezes esquecemos, é prodígio de estarmos
vivos. E para se chegar a essa experiência é necessário ler mitos. "Eles ensinam
que você pode se voltar para dentro, e você começa a captar a mensagem dos
símbolos. [...] O mito o ajuda a colocar sua mente em contato com essa experiência
de estar vivo. Ele lhe diz o que a experiência é". Ainda segundo Campbell:
Dizem que o que procuramos é um sentido para a vida. Não penso que seja
assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar
vivos, de modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico,
tenham ressonância no interior de nosso ser e de nossa realidade mais
íntimos, de modo que realmente sintamos o enlevo de estar vivos. É disso
que se trata, afinal, e é o que essas pistas nos ajudam a procurar, dentro de
nós mesmos.
(2014, p. 5)
Imagem 17 - Cantar sobre os ossos

Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/--7Gwva794r4/TuzLx8R-n-I/AAAAAAAAAFs
/1AFhRdGjbYM/s1600/La_Loba____La_Huesera____by_steeringfornorth.jpg
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Percebe-se que os mitos são de grande importância na psicologia analítica.
Portanto, o estudo dos mitos é algo indispensável para analistas junguianos,
psicoterapeutas e arteterapeutas. É imprescindível esse conhecimento no currículo
desses profissionais.

3.3

CANTAR SOBRE OS OSSOS

Mas, afinal, o que é "cantar sobre os ossos"? Nesta história, segundo Estés,
os ossos de lobo representam “a força e o aspecto indestrutível do Self selvagem, a
natureza instintiva, a criatura dedicada à liberdade, que permanece incólume, que
jamais aceitará os rigores e as exigências de uma civilização morta ou
excessivamente civilizadora". (1994, p.53). Ou seja, os ossos significam uma
metáfora para aquilo que é indestrutível, que é representado pela alma ou pelo
espírito nos mitos e nas histórias. É aquilo que La Loba indica que dever ser
procurado pelas mulheres: a indestrutível força da vida. Eles são um símbolo de
firmeza e virtude, aquilo que é mais essencial, que não se presta a uma fácil
redução, pois é a parte mais "sólida" do corpo, que dificilmente se quebra, é a
inabalável energia da vida, segundo a simbologia arquetípica. E é dentro de nós que
se encontram os ossos para que nos transformemos, assim como possamos
também modificar o nosso mundo.
Cantar é o sopro que tem o sentido de um princípio de vida, conforme declara
Diniz (2014, p. 38). Ela também afirma que "Nós somos portadores do Sopro, do
pnema (espírito). O canto é o próprio sopro, e esse sopro é uma força criativa, que,
tornando-se um com a palavra, doa vida a ela. Privada do sopro, a carne não se
constrói. É o sopro que mantém o corpo vivo." E, de acordo com Estés:
Cantar significa usar a voz da alma. Significa sussurrar a verdade do poder
e da necessidade de cada um, soprar alma sobre aquilo que está doente ou
precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no
ponto mais profundo do amor e do sentimento, até que nosso desejo de
vínculo com o Self selvagem transborde, e em seguida com a expressão da
nossa alma a partir desse estado de espírito.
(1994, p. 45)

Cantar sobre os ossos através da voz do arquétipo da Velha Sábia, que é La
Voz Mitológica, significa resgatar a intuição feminina e todo o poder criativo que ela
detém. Estés afirma que "A Velha, a Mulher Selvagem, é La Voz Mitológica. Ela é a
voz mítica que conhece o passado e nossa história ancestral e mantém esse
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conhecimento registrado nas histórias." E é através da utilização da voz, a partir do
canto da criação que La Loba sopra vida sobre aquilo que já morreu ou aquilo que
esta morrendo nas mulheres; ela descobre os ossos e os incuba, para então,
derramar alma, cantar sobre eles, ou seja, cantar sobre o que há de essencial e
poderoso em nosso ser mais profundo e assim, dar vida ao Self animal instintivo que
há dentro de cada mulher, pois, sem ele, o feminino perde sua forma. Estés (1994,
p. 53) nos diz "Esse Self/mulher-lobo deve ter liberdade para se movimentar, para
falar, para ter raiva e para criar. Esse Self é duradouro, possui boa capacidade de
recuperação e grande intuição."
Imagem 18 – Mulher-Lobo

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/501869952198114098/
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É La Loba, A Velha, Aquela que Sabe, que nos ajuda a acessar o universo
desconhecido do nosso interior, trazendo numerosas e produtivas ideias, insights,
imagens e criatividade. Dessa forma, é possível haver o renascimento e a
experiência psíquica da transformação, em qualquer mulher, em torno do mito de La
Loba. Como afirma Diniz (2014, p. 34) Esse mito "É o resultado subjetivo de um
encontro com o arquétipo da transformação." Todavia, no mito da La Loba, o
renascimento é concebido a partir de três elementos: os ossos - símbolo do que é
mais essencial e indestrutível, a força do canto - que é o sopro da vida, e, com a
ajuda da velha sábia, personificada na figura de La Loba, que é a guardiã da alma.
Ela vive dentro de nós e nos transcende.
Assim, Diniz (2014, p. 38) declara:
[...] se algo está perdido, é à nossa sabedoria interna da velha sábia que
devemos recorrer - ela nos ajudará a recolher os ossos e, a partir deles e
com o ato primordial do cantar, seremos auxiliados na nossa
transcendência, na nossa transformação, na busca de nossa autenticidade,
no resgate da nossa inteireza.

3.4

MULHERES QUE CANTARAM SOBRE OS OSSOS
"Sem nós, a Mulher Selvagem morre. Sem a Mulher Selvagem, nós
morremos, Para a verdadeira vida, ambas têm de existir."
Clarissa Pinkola Estés (1998, p. 38)

As mulheres selecionadas para fazer parte deste estudo monográfico - Leila
Diniz e Nise da Silveira - fizeram um percurso especial em suas vidas, aquele que é
chamado de 'Jornada da Heroína'. Elas foram em busca de caminhos de
preenchimento e realização, deram significado especial à existência, foram ao
encontro do si mesmo, tornaram-se quem eram em essência e, mais que isso,
puderam contribuir para que outras pessoas e outras mulheres pudessem trilhar
esse caminho, ou seja, trouxeram para o mundo as suas contribuições, que são
únicas. Suas vidas e suas histórias podem nos ensinar como "cantar sobre os
ossos", pois, elas verdadeiramente cantaram sobre os seus ossos. Elas cantaram
sobre o que havia de essencial dentro de si, em um trabalho totalmente solitário, no
deserto da psique, e este canto fez com que seus restos psíquicos fossem
conclamados e trazidos à sua forma vital. E assim, elas puderam trazer, cada uma
delas, sua dádiva para o mundo.
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Imagem 19 – Mulher Selvagem

Disponível em: https://santapacienciablog.files.wordpress.com/2015/06/11260580_
10152491065872185_ 2296509087220221672_n.jpg

É importante frisar que essas grandes mulheres são iguais a todas nós. Se
elas são (ou foram) especiais, nós também somos. Como afirma Estés (1994, p. 37)
"[...] a Mulher Selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres". E, ainda
segundo a mesma autora:
As pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da
Mulher Selvagem. No fundo, estão pedindo provas da existência da psique,
Já que somos a psique, somos também a prova. Cada uma e todas nós
comprovamos não só a existência da Mulher Selvagem, mas também a sua
condição em termos coletivos. Somos a prova do inefável numen feminino.
Nossa existência é paralela à ela.
(p. 28)

3.4.1 Leila Diniz
"Viver, intensamente, é você chorar, rir, sofrer, participar das coisas, achar a
verdade nas coisas que faz. Encontrar em cada gesto da vida o sentido
exato para que acredite nele e o sinta intensamente."
Leila Diniz
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Imagem 20 – Leila Diniz

Disponível em: http://zupi.com.br/wp-content/uploads/2013/02/Leila-Diniz.jpg

Leila Diniz (1945 - 1972) foi atriz e é o maior símbolo da revolução feminina
ocorrida no Brasil na década de 60. Em anos em que tudo era motivo de repressão,
Leila foi intransigente e posicionou a mulher de um jeito inédito: como um ser livre,
com seus próprios sonhos, vontades e desejos. Leila foi nossa deusa da liberdade e
dos desafios dos costumes estabelecidos. O seu movimento também proclamou em
alta voz a necessidade de liberdade do corpo, da mulher e do desejo, ou seja, das
liberdades femininas mais essenciais.
Leila é considerada uma mulher revolucionária, ela marcou época não só
como atriz, mas como mulher que rompeu tabus e conceitos através de suas ideias
e atitudes. Fazia declarações polêmicas em plena época da ditadura militar e
enfrentou e subverteu conceitos de uma sociedade extremamente machista.
Exibia sua grande barriga de grávida de oito meses na Praia de Ipanema, é
fotografada sem o recato tradicional e tímido das grávidas daquele tempo, uma
atitude que na época era inédita e audaciosa. Ela desfrutou do prazer de gerar,
tomou banho de mar e sol, foi fotografada sem se preocupar com o que iriam pensar
sobre ela, uma condição libertária em relação ao corpo. Sua gravidez foi alegre,
despojada, orgulhosa, livre. Uma exteriorização de sua personalidade forte.
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Leila faleceu cedo, ainda jovem, aos 27 anos, num acidente de avião, em
1972. A aeronave da Japan Airlines em que ela estava, explodiu no ar próximo à
Nova Déli na Índia, quando voltava de uma viagem à Austrália, onde fora premiada
em um festival de cinema. Porém, o tempo que viveu foi suficiente para deixar
marcada a sua história em nossa sociedade. Ela contribuiu para fazer a diferença,
tornando-se símbolo da "nova mulher" e uma referência nas mudanças da nossa
sociedade na década de 70.
Leila foi uma mulher que cantou sobre os ossos. Foi profundamente livre. É,
portanto, um forte símbolo de liberdade em nossa sociedade. Cantou os hinos da
criação e da recriação. Foi uma criatura plena de sua natureza instintiva, dedicada
totalmente à sua liberdade, fiel a si mesma, apegada e zelosa ao seu Self selvagem,
o qual jamais aceitou os padrões, rigores, exigências e expectativas de sua época.
Leila não permitiu que esses parâmetros penetrassem seu ser, a paralisassem, e a
"civilizassem", pelo contrário, ela transbordou seu Self selvagem, seus instintos
sobre toda uma coletividade, mostrando a que veio, ser inteira, ser ela mesma,
tornando-se, portanto, um mito.
Leila é um excelente exemplo de individuação, dentro da concepção de Carl
Gustav Jung, E também de uma mulher que cumpriu a sua 'jornada da heroína' e
abriu novos caminhos para a mulher e também para o homem brasileiro.
Leila foi um feminino que se realizou e pôde trazer contribuições não só à sua
própria vida, mas, também para o mundo. É a etapa da "dádiva para mundo',
segundo as etapas da jornada do herói descritas por Joseph Campbell, conforme
escreveu Del Picchia e Balieiro (2010, p. 69):
O círculo completo, a norma do monomito, requer que o herói inicie agora o
trabalho de trazer os símbolos da sabedoria, o Velocino de Ouro, ou a
princesa adormecida, de volta ao reino humano, onde a bênção alcançada
pode servir à renovação da comunidade, da nação, do planeta ou dos dez
mil mundos.

Leila viveu e amou da maneira que quis, em um Brasil dominado por uma
ditadura terrível e feroz. Ela não se submetia, nem a homens nem a instituições.
Sempre esteve em contato profundo com a Velha Sábia.
Leila, essa mulher revolucionária, libertária, esse arquétipo da mulher
selvagem vive dentro de cada mulher. É como canta Rita Lee: "Toda mulher é meio
Leila Diniz".
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3.4.2 Nise da Silveira
“Todo mundo deve inventar alguma coisa, a criatividade reúne em si várias
funções psicológicas importantes para a reestruturação da psique. O que
cura, fundamentalmente, é o estímulo à criatividade. Ela é indestrutível. A
criatividade está em toda parte.”
Nise da Silveira
Imagem 21 – Nise da Silveira

Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-5vAmXKahD0A/VIuBY2is1_I/AAAAAAAADNs/FIRs2eb4zM/s1600/convite_nise_da_silveira.jpg

Nise da Silveira nasceu em 1905 e morreu em 1999. Dedicou sua vida à
psiquiatria. Era Alagoana, cursou a faculdade de psiquiatria na Bahia e foi psiquiatra
principiante no hospício da Praia Vermelha. Ainda jovem, contrariou o papel que era
esperado para as mulheres de sua época, sendo admitida na Faculdade de
Medicina da Bahia, formou-se médica, defendendo sua tese "Ensaio Sobre a
Criminalidade da Mulher no Brasil" no final de 1926. Foi a única mulher da sua turma
na faculdade de 157 alunos.
Ela manifestou-se radicalmente contrária às formas agressivas de tratamento
de sua época, tais como o confinamento em hospitais psiquiátricos, camisa de força,
eletrochoque, insulinoterapia, lobotomia, entre outras técnicas torturantes. Essa
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mulher se rebelou contra a psiquiatria que aplicava violentos choques para "ajustar"
pessoas e propôs um tratamento humanizado, que usava a arte para reabilitar os
pacientes.
Conforme nos diz Hollanda, "É sabido que a doutora Nise da Silveira foi uma
psiquiatra notável que criou formas radicalmente inovadoras no enfrentamento da
esquizofrenia e, ainda, que é sempre lembrada como uma pessoa fascinante,
acolhedora e corajosa." (apud SILVA, 2013, p. 17).
Conforme relata Laís Modelli, Nise começa a trabalhar, em 1944, no Hospital
Pedro II, no Rio de Janeiro, antigo Centro Psiquiátrico Nacional. Ela cria, juntamente
com o psiquiatra Fábio Sodré, a Terapia Ocupacional no tratamento psiquiátrico.
Ainda no mesmo ano, cria a Seção de Terapêutica Ocupacional e Reabilitação
(STOR) do Centro Psiquiátrico Pedro II.
O STOR tinha alguns setores especializados, mas foi a criação do atelier de
pintura, oferecido aos pacientes como uma forma de reabilitação, que o tornaria
famoso. Em pouco tempo o atelier do STOR ganhou notoriedade e a produção dos
pacientes tornou-se um material impressionante sobre as imagens da psicose. As
produções realizadas no atelier deste setor já haviam despertado a atenção de
pesquisadores de saúde mental e médicos, mas críticos de arte também viram
naqueles trabalhos obras artísticas dignas de exposição. Dessa forma, foram
organizadas duas exposições internacionais com as obras dos pacientes.
Uma das maiores contribuições de Nise, foi a criação do internacionalmente
famoso Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, em 1952, para reunir
a rica e complexa iconografia concebida por seus pacientes no STOR. Foram esses
trabalhos artísticos dos internos que culminaram na criação do Museu. Nise dirigiu o
STOR desde a sua fundação, em 1946, até sua aposentadoria compulsória em
1974.
Nise encontrou na psicologia profunda de Jung a base para explicar a
produção artística dos psicóticos no atelier de pintura do STOR, bem como a
possível linguagem para entender o processo da psicose. Em 1955, visando
propagar as ideias de Jung entre nós e criar uma ponte entre o Museu de Imagens
do Inconsciente e a sociedade, criou o Grupo de Estudos C. G. Jung. Nise foi uma
das maiores representantes da corrente junguiana no Brasil. Segundo relata
Fernando Portela Câmara (2002; disponível em: http://www.polbr.med.br/ano02/
wal0902.php):
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O encontro de Nise com a psicologia Junguiana não foi obra do acaso. Ao
iniciar a terapia ocupacional com psicóticos no CPPII, usando a pintura, o
desenho e a modelagem, logo ela percebeu algo singular: uma profusão de
figuras circulares ou "mandalas", e a recorrência de temas mitológicos e
religiosos, e logo percebeu que estava lidando com uma produção viva do
inconsciente daqueles pacientes. Foi em Jung que ela encontrou
semelhante observações e um sistema teórico que procura interpretar estes
achados.

Nise da Silveira deu novo rumo à psiquiatria no Brasil, foi pioneira ao defender
que a comunicação com os ditos "loucos" - esquizofrênicos graves - só poderia ser
estabelecida inicialmente em nível não verbal, daí a importância das artes plásticas,
que permearam boa parte de sua obra e sua vida.
Nise da Silveira é outro grande exemplo de mulher que "cantou sobre os
ossos". Foi um feminino à frente de seu tempo. Numa atitude de rebeldia, contrária
às regras e convenções de sua profissão e de sua época, cria algo revolucionário.
Ela usa todo o seu potencial criativo, enfrenta as críticas, as dificuldades e segue em
frente com seu objetivo. Nise foi fiel aos seus instintos, ao seu Self Selvagem, não
se dobrou à cultura machista que existia dentro da sua profissão, superou os
empecilhos postos no caminho e concluiu sua trajetória. Ela cumpriu a Jornada da
Heroína.
Uma mulher delicada e de aparência frágil, porém com a força interna de um
leão. Nise cantou o hino da criação e fez o que tinha que ser feito através dela,
somente por ela e por mais ninguém. Deu ouvidos à sua intuição, passou por cima
da censura ao seu trabalho, que foi pioneiro, buscou apoio e ajuda e conseguiu
concretizar seus objetivos.
Nise desloca a loucura da escuridão levando luz aos delírios, alucinações,
gestos e imagens pintadas ou modeladas pelos doentes mentais, seus pacientes.
Sua contribuição para o coletivo, ou seja, sua "dádiva para o mundo", foi uma
vasta e preciosa obra literária científica, importantes conhecimentos dentro da área
da psiquiatria e o Museu do Inconsciente, que reuniu a rica e complexa iconografia
concebida por seus pacientes no STOR. Além disso, outra realização de Nise foi
introduzir entre os psicóticos o convívio com gatos e cachorros, com o intuito de
favorecer a afetividade entre os internos e os animais.
Dessa forma, Nise abriu rotas para distantes circunavegações pelos estratos
mais profundos da psique do esquizofrênico, e ofereceu chaves para que portas
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fossem abertas em sua profissão. Um novo olhar foi lançado sobre a psiquiatria, e
novos caminhos foram abertos para o tratamento de esquizofrênicos.
Nise viveu de forma plena, cumprindo aquilo a que veio fazer em sua
existência, ser o que se é. Cantou sobre os ossos e se tornou completamente livre
para exercer seu potencial criativo. Foi ousada e totalmente apaixonada pelo seu
ofício. Imersa em seu entusiasmo por conta da sua percepção e descoberta, Nise
modificou uma dura realidade com a força vital que habitava seu íntimo. Só assim,
vivendo a vida de forma positiva e com uma empolgação contagiante, haverá
possibilidade de transformação, de mudança!
É exatamente como a própria Nise disse "É necessário se espantar, se
indignar e se contagiar, só assim é possível mudar a realidade"
A psiquiatra, dita rebelde, fora dos moldes de sua profissão e de seu contexto
temporal, nos presenteia apenas sendo quem é, um primoroso exemplo de um
feminino que se realizou plenamente.
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CAPÍTULO IV

A ARTETERAPIA DANDO VOZ AO FEMININO SILENCIADO

“Eles acharam que balas nos silenciariam, mas falharam e, então, do
silêncio vieram milhares de vozes. Os terroristas pensaram que mudariam
nossos objetivos e eliminariam nossos desejos, mas apenas uma coisa
mudou na minha vida: a fraqueza, o medo e a falta de esperança morreram,
enquanto a força, o poder e a coragem nasceram.”
Malala Yousafzai
Imagem 22 – O Despertar

Disponível em: http://data.whicdn.com/images/22447960/405646_377189865630680_
257275867622081_1640913_2036195245_n_large.jpg

Metaforicamente o processo arteterapêutico possibilita procurar os "ossos" no
deserto, cantar o "hino da criação" sobre o esqueleto e transformá-lo em "La Loba",
"A Velha", "Aquela que sabe". Ou seja, com a Arteterapia é possível despertar na
Mulher o seu instinto selvagem e dar voz ao feminino silenciado.
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Neste capítulo será descrito o trabalho realizado no estágio com as 6
mulheres, suas etapas, seus desdobramentos e as transformações ocorridas em
cada uma das 6 componentes deste grupo feminino.
Também serão apresentadas algumas das muitas modalidades expressivas
que a Arteterapia utiliza, as quais fizeram com que as 6 mulheres do estágio
pudessem encontrar dentro de si a sua voz e então retomá-la de maneira firme,
forte, eficiente e equilibrada. E, dessa forma, trazendo a cada uma delas saúde
psíquica, bem estar, autonomia e fortalecimento da autoestima.

4.1

O ESTÁGIO

Conforme descrito no capítulo II, subitem 2.2, 5º parágrafo, os cursos em
Arteterapia requerem a realização de 100 horas de estágio e 60 horas de
supervisão, conforme critérios estabelecidos pela UBAAT (União Brasileira de
Associações de Arteterapia) para o currículo mínimo. Dessa forma, cumprindo as
normas da referida instituição, o estágio foi realizado numa Escola Municipal do
subúrbio do Rio de Janeiro, onde exerço a função de Professora de Artes Plásticas,
no período de 07 de maio de 2015 a 24 de novembro de 2015, contemplando a
carga horária exigida. Foi disponibilizada a sala de artes para realização do trabalho
arteterapêutico com o grupo, uma vez por semana e, a partir de setembro, por duas
vezes na semana. Cada encontro tinha a duração de 2 horas e foram realizados 36
encontros. As participantes do grupo, o qual originou este estudo, foram de 6
mulheres, com idades de 19, 33, 44, 40, 65 e 75 anos. E todas elas ficaram do início
ao fim do estágio, não houve desistência.
Para a realização deste estágio foram enviados pelos alunos convites para as
mulheres de suas famílias (mães, tias, madrinhas, avós, irmãs etc), ou seja, para
mulheres que fizessem parte da comunidade escolar, para participarem das Oficinas
Criativas realizadas por mim, desde que fossem maiores de 18 anos, em dias e
horários especificados. O convite descrevia que nessas Oficinas elas estariam
criando, experimentando diversos materiais expressivos, compartilhando magníficas
experiências sobre os processos criativos realizados e fazendo arte. E tudo isso
gratuitamente.
O desenvolvimento das sessões arteterapêuticas (oficinas criativas) do
estágio se deu conforme as orientações de Angela Philippini, tendo como referencial
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bibliográfico o livro Grupos em Arteterapia - Redes Criativas para Colorir Vidas
(2011).
O processo arteterapêutico grupal realizado no estágio foi de caráter breve, e
composto por 3 ciclos: o primeiro foi o da fase Diagnóstica, o segundo o da fase dos
Estímulos Geradores, e o terceiro o da fase que trata dos Processos Auto Gestivos.
Em média, cada um desses ciclos compreendeu em torno de 33 horas, totalizando
as 100 horas exigidas para o estágio.
O primeiro ciclo - Diagnóstico - teve como objetivo o desbloqueio e ativação
do processo criativo, para tanto, foi necessário a experimentação de diversos
materiais e técnicas expressivas, ou seja, a execução de diversas modalidades
plásticas. É nessa fase em que são observadas todas as dinâmicas do grupo. Como
nos esclarece Philippini (2011, p. 94), este ciclo é o momento de "Observação de
indicadores comportamentais do grupo quanto à comunicação de seus aspectos
afetivos mais relevantes, formas de desempenho plástico e expressivo; dificuldades
e facilidades operacionais; interesses por materialidades."
Além disso, nesta fase de diagnóstico também deve ser observado,
principalmente, a temática predominante no grupo e, a partir disso, fazer a
"Formulação da hipótese diagnóstica: que será referente à observação de uma
questão psicodinâmica central que permeia as interações e as comunicação grupais
e que poderá ser validada ou não no II ciclo de trabalho". (Philippini, 2011, p.94)
O segundo ciclo - Estímulos Geradores - implica na investigação e a
validação da hipótese diagnóstica elaborada no primeiro ciclo. Trata-se do
desdobramento e desenvolvimento do percurso que foi iniciado no ciclo anterior,
através das atividades diagnósticas e suas experimentações plásticas e expressivas.
Essa investigação e validação da hipótese diagnóstica dá-se através da
utilização de estímulos geradores, juntamente com as atividades plásticas e
expressivas, os quais ajudam a explicitar conteúdos latentes, porém desconhecidos
ou ignorados, para que possam ser confrontados, enfrentados e, assim, elaborados
e transformados.
Os estímulos geradores podem ser: documentários, filmes, músicas, textos,
poesias, reportagens, histórias, contos, imagens, dentre outros.
No terceiro ciclo e último - Processos Auto Gestivos - trabalha-se o
encaminhamento para a conclusão do processo arteterapêutico breve, onde o grupo
possui autonomia criativa para escolher e solicitar as atividades que gostariam de
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fazer: Repetir alguma técnica, aprender algo novo, experimentar outros tipos de
materialidades ou trabalhar algum tema específico. Nesta fase o facilitador/estagiário
deve incentivar o grupo a fazer experimentações e construções coletivas. E, como
enfatiza Philippini (2011, p. 97), "Neste período, cabe ao facilitador/estagiário
instrumentalizar o processo do grupo, reforçando e fortalecendo esta autonomia
para que o desligamento se faça sem maiores dificuldades".

4.2

CARACTERIZANDO O GRUPO

Abaixo um quadro com algumas informações sobre as mulheres participantes
do grupo do estágio arteterapêutico.

Mulher Idade

Estado Civil

O

75

Separada

R

65

Casada

K

46

Divorciada

S

40

Casada

M

34

Casada

A

19

Solteira

Escolaridade

Profissão

Nível Médio

Professora

completo

aposentada

Nível Médio
completo
Nível Médio
completo
Nível Médio
completo

Aposentada

Contabilidade

1

3

(autônoma)
Costureira
Operador de

incompleto

Telemarketing

incompleto

3

Técnica em

Nível superior

Nível Médio

Filhos

Estudante

1

4

1

Além dessas informações também é importante relatar de que forma essas
mulheres chegaram ao estágio.
Todas elas faziam parte da comunidade escolar, pois eram parentes dos
alunos da escola em que o estágio aconteceu (três mães, uma tia, uma avó e uma
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irmã), porém elas não se conheciam. Neste início das sessões a comunicação entre
elas era pequena, ou seja, havia pouca interação, elas ficavam a maior parte do
tempo quietas, o que culminava numa apatia. Pode-se então dizer que nas primeiras
sessões predominava a timidez.
Em relação à instituição, tinham um bom relacionamento, porém, distante. E
com relação a minha pessoa, era inicialmente uma interação fria, com certa
desconfiança, por conta de que ainda não sabiam exatamente o que estava
acontecendo ali naqueles encontros. Ou seja, num primeiro momento havia um certo
distanciamento em relação a mim.
Quanto ao uso dos materiais elas demonstravam certo receio e insegurança,
pois alegavam não saber fazer arte, não ter "jeito", diziam não saber desenhar ou
pintar, tinham medo de "fazer errado", no entanto, nunca se negaram a executar as
atividades propostas.
De um modo geral, em relação ao aspecto emocional, elas demonstravam
ansiedade, desânimo com certas perspectivas e rumos de suas vidas e tristeza com
questões que estavam atravessando.
E, durante o desenrolar do estágio, foi percebido, em sua maioria, que as
mulheres não possuíam voz dentro do ambiente familiar e/ou dentro do ambiente de
trabalho, o que lhes trazia baixa autoestima, sentimento de desvalorização e se
percebiam desacreditadas, não conseguiam enxergar que tinham potencial, que
eram importantes, que poderiam ser protagonistas de suas próprias vidas. Elas não
possuíam autonomia sobre si mesmas.

4.3

AS ATIVIDADES EXPRESSIVAS

No primeiro ciclo - Diagnóstico - foram feitos com o grupo de mulheres os
mais diversos tipos de experimentações plásticas, com os mais variados tipos de
materiais com o intuito de perceber do grupo o seu processo criativo; saber quais
materiais/atividades facilitavam o desempenho plástico, criativo e expressivo, e
quais dificultavam ou desorganizavam esse desempenho; em que circunstâncias
eram ativadas memórias afetivas, reminiscências, ludicidade, alegrias, tristezas;
como o grupo comunicava-se entre si, com a facilitadora e com a instituição e, por
fim, detectar a temática/questão principal e dominante no grupo.
As atividades do primeiro ciclo foram:
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Sessão 01: Colagem



Sessão 02: Pintura



Sessão 03: Tecelagem



Sessão 04: Desenho



Sessão 05: Origami + Kirigami



Sessão 06: Self Box



Sessão 07: Self Box



Sessão 08: Mosaico



Sessão 09: Feltragem Seca



Sessão 10: Costura



Sessão 11: Ensaio Fotográfico



Sessão 12: Colagem
Com base nestas sessões, partindo das observações, comentários, falas e

acontecimentos, foi traçado o perfil do grupo e, então constatada e definida a tônica,
ou seja, a questão psicodinâmica central do grupo, a ser trabalhada no segundo
ciclo (Desdobramento: Estímulos Geradores): o silenciamento feminino.
Destacaram-se, para efeitos de decisão da temática predominante do grupo
para ser aprofundada no segundo ciclo, as sessões 09 (atividade de Feltragem
Seca) e 11 (Ensaio Fotográfico).

4.3.1 Feltragem Seca

Atividade realizada no 1º ciclo - Diagnóstico, sessão nº 09.
Antes de tratar dos benefícios terapêuticos da feltragem torna-se necessário
explicar o que é feltragem seca e como ela surgiu. Feltro é um tecido não tecido, que
tem aproximadamente 6300 anos. É um tecido anterior à fiação, tecelagem e tricô. A
feltragem consiste na prensagem, adensamento e pressionamento das fibras de lã,
utilizando água e sabão. Alguns feltros são macios e outros são resistentes a ponto
de adquirir forma dos materiais. A feltragem é a mais antiga forma de produção de
tecido. Remontando até ao Neolítico, esta técnica era utilizada por todos os povos
onde existisse a criação de ovelhas, tendo surgido muito antes da tecelagem ou
fiação da lã. A feltragem com agulhas, conhecida também como feltragem seca, é a
arte de trabalhar a lã sem a água e sabão.
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Os benefícios terapêuticos da feltragem são: despertar o sentido visual (as
cores e a imagem criada), tátil (O contato com a lã é extremamente macio e
agradável) e auditivo (o barulho da agulha furando), expressando assim o interior e a
imaginação, ou seja, liberação do fluxo criativo. Possibilitar o extravasamento das
emoções e sentimentos através do movimento constante e repetitivo feito com a
agulha (para que a lã penetre no feltro). Favorecer a elaboração das emoções
conflitantes e incômodas, amenizando-as e transformando os estados anímicos
harmoniosos. Facilita a percepção de que é possível transformar sensações de
raiva, tristeza e conflito e, a partir disso, ver beleza na imagem criada. Além disso
também contribui para propiciar centramento, concentração, paciência e promover
tranquilidade, sensação de bem estar, leveza, relaxamento e redução do estresse
através do movimento feito com a agulha. E também ordenação e integração das
formas (imagens) produzidas. Quando se está feltrando, simultaneamente se está
reunindo, estruturando, integrando, ordenando e organizando elementos para
desenvolver, concluir a atividade e também reencantar o olhar.
Imagem 23 - Feltragem Seca (grupo)

Acervo da Autora
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Abaixo estão alguns depoimentos das mulheres que foram selecionados:
“Cheguei irritadíssima, estressada e doida para matar um, no entanto estou
saindo da sessão leve.” (K)
“Estava sem inspiração. Fiz uma florzinha que saiu tão tristonha... Apesar
disso, gostei da técnica. Extravasei minhas emoções na atividade.” (R)
"Estava frustrada com problemas pessoais. Mas extravasei minha raiva aqui,
furando com a agulha.” (A)
Esta atividade expressiva proporcionou extravasar, integrar e transformar
emoções antes nomeadas como incômodas. Metaforicamente, considerei ser um
momento no qual os "ossos" de cada mulher estavam sendo recolhidos,
reconhecidos e organizados de forma mais saudável.
Imagem 24 - Feltragem Seca (individual)

Acervo da Autora
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4.3.2 Ensaio Fotográfico

Atividade realizada no 1º ciclo - Diagnóstico, sessão nº 11.
O Ensaio Fotográfico foi realizado em um estúdio profissional, com diversos
acessórios, roupas, chapéus, perucas, máscaras, tecidos, bijuterias, maquiagem etc.
Tudo isso para proporcionar àquelas mulheres interesse e motivação, para que
pudessem montar pelo menos quatro personagens cada uma delas.
Os benefícios terapêuticos de um Ensaio Fotográfico são: possibilitar que se
conte e se ouça histórias dos personagens que aparecem, pois todos nós somos
personagens de narrativas vividas e daquelas que se gostaria de viver, e, dessa
forma, elaborar, resgatar, restaurar, transformar e registrar trechos de nossa própria
biografia. Dar voz a alguns dos inúmeros personagens que nos habitam, os
aproximar da consciência para trazer informações antes desconhecidas.
Além disso, O ensaio fotográfico proporciona ativação do imaginário,
percepção de informações de níveis inconscientes, ativação da expressividade e da
comunicação simbólica, estruturação, elaboração de conteúdos inconscientes, e
fundamentalmente consciência da auto imagem.
Abaixo estão alguns depoimentos das mulheres que foram selecionados:
“Trouxe esse chapéu para fazer uma homenagem ao meu pai.” (O)
“Montei os personagens pensando em sonhar, em ser aquilo que não dá pra
ser o tempo todo.” (M)
“Não ando sempre assim, mas gostaria de poder andar sempre arrumada
desse jeito.” (S)
"As árabes são guerreiras sofridas. A flor acaba suavizando até aquela mulher
que é muito forte.” (K)
“Eu quero ser arquiteta!” (A)
“Esse é o meu momento! Esse momento pra mim é maravilhoso, é nessa
hora que eu relaxo e que faço as minhas coisas.” (R)
Percebe-se, através dos personagens criados para o ensaio fotográfico, que
vários conteúdos - o desejo, a homenagem, o empoderamento - ganharam corpo e
voz, tornaram-se conscientes. Metaforicamente, considerei que, neste momento,
cada mulher "cantava sobre seus ossos".
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Imagem 25-A - Ensaio Fotográfico

Acervo da Autora
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Imagem 25-B - Ensaio Fotográfico

Acervo da Autora

4.3.3 Tecelagem

Atividade realizada no 2º ciclo - Estímulos Geradores, sessões nº 22 e 23.
A tecelagem é uma das formas de artesanato mais antigo ainda presente nos
dias atuais. Há cerca de 12.000 anos, portanto, na era Neolítica, os primeiros
homens usavam o princípio da tecelagem entrelaçando pequenos galhos e ramos
para construir barreiras, escudos ou cestas. Teia de aranha ou ninho de pássaros
podem ter sido as fontes de inspiração tal trabalho. Uma vez que essa técnica já era
conhecida naquela época, é provável que o homem primitivo tenha começado a usar
novos materiais para produzir os primeiros tecidos rústicos, e, mais tarde, vestuário.
A atividade da tecelagem tem como benefícios terapêuticos: dominar o fio e
com ele formar estruturas, cuja harmonia (de fios, cores, altos e baixos) resulta do
reflexo das próprias construções existenciais. Criar seu próprio suporte através da
linha na tecelagem (desde que se saiba tramá-lo a contento). “Tal como em nossas
vidas, em que a produtividade tece o fio, nossa linha biográfica, cuja harmonia vai
resultando de nossas próprias construções existenciais.” (Philippini, 2009, p. 61).
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Desafiar o imaginário a construir novas combinações através das cores, dos fios e
suas texturas, pois oferecem o suporte à atividade criativa. Apropriação do próprio
fluxo criativo e existencial.
As habilidades envolvidas no processo são: Concentração, estruturação,
ordenação, articulação, entrelaçamento, organização, integração, relacionar, tramar,
urdir, desembaraçar, reunir, desenvolvimento psicomotor.
E, como estímulo gerador, foi lido o conto "A Moça Tecelã" de Marina
Colassanti (anexo I), mostrando as ilustrações do livro que foram todas feitas com a
técnica do bordado.
Imagem 26 - Tecelagem com Tear (grupo)

Acervo da Autora

Abaixo estão alguns depoimentos das mulheres que foram selecionados:
“Quero tecer um novo caminho: casa, trabalho, família. E quero destecer tudo
que me deixa triste e chateada.” (A)
Quero tecer renovo, tempo, calma, pois apesar de aparentar calma, estou
muito agitada. E destecer tudo de ruim, tudo que atrasa minha vida: o emprego que
me estressa.” (M)
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“Quero destecer o marido e a sogra. Ele porque está com a mão machucada
e teima, e ela porque está doente; e depois quero tecê-los novamente.” (R)
Tecendo seus fios e cada vez mais apropriadas de suas vozes, as mulheres
proferiram seus desejos quanto ao rumo de suas vidas. Como La Loba, a voz e a
canção - os desejos quanto ao rumo das próprias vidas - puderam soar de forma
clara e firme.
Imagem 27 - Tecelagem com Tear (individual)

Acervo da Autora
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4.4

PERFIL FINAL DO GRUPO DE MULHERES

Ao final do estágio pode ser percebida uma grande transformação dessas
mulheres e inúmeros progressos, alguns sutis, porém, outros, notórios! Eram mais
extrovertidas, alegres e falantes. Interagiam umas com as outras, inclusive com
palavras de ânimo e apoio. Estavam muito mais animadas e otimistas com as novas
perspectivas e rumo de suas vidas. Estavam se sentindo totalmente empoderadas,
com a voz ativa nos ambientes familiar e de trabalho, e, por conta disso, houve um
elevado aumento da auto estima, o que contribuiu para que se sentissem mais
seguras e confiantes de suas decisões e posicionamentos. Estavam nitidamente
mais empenhadas em seus processos criativos, relatando as atividades plásticas
que faziam em casa a partir do que foi aprendido ao longo dos nossos encontros.
Passaram a ter coragem de dizer o que realmente estavam sentindo e pensando,
sem medo e sem culpa. E determinadas a respeitarem seus ciclos, seu tempo, suas
limitações. E, com tudo isso, começaram a se sentir valorizadas, pois elas estavam
valorizando a si próprias, e colocando-se em primeiro lugar.
Imagem 28 - Retrospectiva

Acervo da Autora
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A Retrospectiva de todo o processo do estágio foi realizada nas duas últimas
sessões (34 e 35), ou seja, dentro do terceiro ciclo (Processos Auto Gestivos).
Foi o momento em que todas as produções que elas fizeram foram expostas.
E então, as mulheres puderem relembrar, rememorar todo o processo que foi vivido
durante o estágio. Foram feitas algumas perguntas e, dentre elas, se a Arteterapia
havia trazido alguma mudança em suas vidas.
Abaixo estão alguns desses depoimentos das mulheres:
“Eu acho que os trabalhos conseguiram extrair o que as pessoas queriam
botar pra fora. Às vezes a pessoa não consegue trabalhar isso de outra maneira e
então, naquela tinta, na pintura, na costura, na modelagem, a pessoa consegue
botar pra fora.” (K)
“Eu consegui tentar entrar no meu equilíbrio. Deu pra voltar a ficar mais
calma. Dentro de casa meu marido falava para eu ir para a minha arte porque eu
ficava mais calma, por causa da faculdade, dos problemas com minha filha. [...] Eu
já não estava mais chorando à toa, brigando à toa.” (M)
“Eu acho que eu mudei muito! Me fez sentir mais segura, pois eu sou muito
tímida. Me fez mostrar o que eu estou sentindo, o que eu quero e o que eu acho. E
também o equilíbrio, porque às vezes eu sou muito impaciente. Agora eu paro,
penso... Me ajudou a ter muita paciência.” (A)
“Neste final de semana eu fui curta e grossa: Vou viajar no próximo feriadão!
Minha cunhada disse que tinha compromisso e não poderia ficar com a mãe, minha
sogra. Eu disse: ‘Minha filha dá um jeitinho, porque sexta-feira, de manhã cedinho,
eu estou me mandando!’ Então, eu estou me impondo! Eu estava começando a me
sentir um capacho! Ficando com raiva de mim mesma e revoltada comigo e isto
estava me fazendo mal. Mas estou me impondo! Eu acho que a gente tem que
dividir as tarefas em partes iguais. Eu quero esses três dias pra mim!” (R)
“Quando eu pensei em desistir porque eu estava sem paciência com essas
coisinhas pequenininhas, meu marido disse para eu continuar vindo, pois eu estava
muito mais calma.” (S)
“Como pessoa eu não mudei. Mas minha filha dizia: ‘Vai para sua arte que a
senhora fica mais calma!’ Eu não mudei, mas com a Arteterapia eu consegui manter
mais calma em algumas situações, pois eu sou muito explosiva [...] Senti os dias que
não pude vir. Senti falta porque eu me acalmo fazendo isso! Quando você se acalma
consegue pensar melhor no estrago que vai fazer e então faz meio estrago.” (K)
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Diante dessas falas e desses depoimentos podemos perceber uma real
transformação na vida dessas mulheres. Fica claro que o contato com a Arteterapia
foi extremamente eficaz, revitalizador e transformador. Foi perceptível que as
questões e conteúdos inconscientes das seis mulheres conseguiram ser plasmados
nas produções e, então, trabalhados durante todo o processo.
E, em se tratando da temática principal do grupo, ou seja, a questão
psicodinâmica central, que foi constatado o silenciamento feminino, vemos
claramente no depoimento de "R" o resgate desta voz: "Neste final de semana eu fui
curta e grossa: Vou viajar no próximo feriadão! [...] Então, eu estou me impondo! [...]"
Imagem 29 - Celebração

Acervo da Autora
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Imagem 30 – Transformação

Disponível em: https://obolkut.files.wordpress.com/2013/07/wolfmoon.jpg

No início do estágio a comunicação verbal entre as mulheres e comigo era
pouca, pois elas não se conheciam e nem conheciam a mim, porém, a comunicação
através de suas produções por meio das atividades plásticas sempre foi muito
significativa, apesar de certa insegurança inicialmente com os materiais. Foi um
grupo de mulheres que gostava de fazer arte, ficavam felizes e empolgadas sempre
que algo novo, técnica ou material, lhes eram apresentados. O suposto medo de
errar ou de não saber fazer sempre era superado durante o processo de
criação/produção.
No decorrer das sessões percebi alguns de seus principais aspectos
emocionais.

As

mulheres

sentiam-se

inseguras,

ansiosas,

desprezadas

e

desvalorizadas em algumas situações dentro do ambiente familiar e/ou de trabalho,
tristes, desanimadas com algumas perspectivas, e com suas trajetórias de vida. Não
percebiam que tinham força, coragem e voz para mudar a situação em que viviam e
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que já haviam se acostumado a viver. Não estavam suportando suas vidas naquele
momento, porém, lhes faltava a coragem para dar um basta a tantos conflitos e
sofrimentos.
E foi assim que, em determinado momento do estágio, tanto eu, quanto elas,
percebemos que lhes faltava a coragem desta voz, aquela que, as impediria de ser,
segundo R, "capacho dos outros"! Era necessário então, fazer ressurgir a potência
desta voz.
Por não possuírem autonomia sobre suas próprias vidas, ou seja, por viverem
sempre em função do outro, por se sentirem desacreditadas e não enxergarem o
potencial que havia dentro de cada uma delas, o resgate desta voz não foi nada
simples e fácil, como todo processo de transformação não o é, porém, em certa
altura do estágio, a coragem veio à tona!
A atividade plástica da feltragem foi o momento em que toda a raiva,
descontentamento e sofrimento de estar nesta delicada e angustiante situação de
silêncio, foram evidenciados e ao mesmo tempo aliviados. Um dos benefícios
terapêuticos da feltragem é o extravasamento das emoções e sentimentos através
do movimento constante e repetitivo feito com a agulha (para que a lã penetre no
feltro) e, a partir daí favorecer a elaboração destas emoções conflitantes, incômodas
e desagradáveis, amenizando-as e transformando os estados anímicos. Esta
atividade facilitou a percepção de que era possível transformar essas sensações
negativas em estados harmoniosos. Dessa forma, elas conseguiram enxergar
claramente como estavam vivendo: ressentidas com o silêncio absoluto em que
estavam mergulhadas, ou seja, tendo todas os desejos, vontades e decisões de
suas vidas sendo regidos e decididos por outras pessoas. Todavia, isto precisava
mudar, esta situação necessitava ser transformada! Elas sabiam...
Perceber nitidamente o cenário em que suas vidas estavam, fez com que
despertassem para uma necessária mudança. Mas ainda faltava algo, carecia um
pouco mais de confiança e crédito em si mesmas, dessa forma, escolhi uma outra
atividade que pudesse, de algum jeito, lhes trazer esta segurança, firmeza e
convicção nelas próprias.
Essa sessão foi o ensaio fotográfico! Posterior à sessão da feltragem, foi uma
atividade essencial e reveladora do percurso, pois conseguiu trazer à estas
mulheres a autoestima e força que precisavam para prosseguir com o despertar tão
indispensável e necessário da voz.
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O ensaio fotográfico possibilitou dar vez e voz a inúmeros personagens que
habitavam o interior de cada mulher, eles puderam ser ouvidos e contaram suas
histórias, anseios, medos e desejos e, assim, tornaram-se mais próximos da
consciência trazendo informações que antes eram desconhecidas dessas mulheres.
Dessa forma, puderam elaborar, resgatar, restaurar, transformar e registrar trechos
da suas próprias biografias. Além disso, foi fundamental interagir e ter a consciência
da auto imagem.
Houve também um significativo aumento da auto-estima, pois, ao escolherem
as roupas e acessórios disponibilizados no estúdio, elas produziram personagens
que as fizeram sentirem-se verdadeiras atrizes de televisão e cinema, lindas e
exuberantes. Conseguiram enxergar que são belas, fotogênicas, sensuais, fortes,
guerreiras, mas, também sensíveis.
Durante todo o desenrolar do estágio foi possível perceber o crescimento
criativo de cada mulher. Era bastante claro que a cada encontro elas se envolviam e
se desenvolviam cada vez mais com seus próprios processos criativos e,
principalmente, com seus conteúdos inconscientes. Através das atividades plásticas
as informações inconscientes vinham à tona, por vezes trazendo certo desconforto,
porém, elas já estavam com coragem suficiente para enfrentá-las, mesmo que, por
muitas vezes, em meio à lágrimas. Ainda assim os insights aconteciam.
Dessa forma, conclui que, de fato, a Arteterapia é um poderoso instrumento
para tratar do feminino maltratado, machucado, doente, silenciado, e por
consequência, triste. Foi possível perceber que o processo arteterapêutico, através
de modalidades expressivas diversas e criativas aliadas ao desafio proposto pelos
materiais, proporcionou voz a este feminino antes ferido. As seis mulheres do
estágio

tornaram-se

mais

confiantes,

melhoraram

significativamente

sua

autoimagem e iniciaram um belo processo de falar sobre si. O fiapinho de voz
transformou-se aos poucos, durante o processo, engrossando e tomando corpo, até
ficar confiante e, às vezes, chegando a bradar!
A Arteterapia contribuiu para o fortalecimento da identidade dessas mulheres,
e auxiliou no resgate da voz de cada uma delas. Dessa forma, pude constatar que o
processo arteterapêutico é um importante aliado para o empoderamento feminino.
Recomenda-se a ampliação deste estudo para outros grupos de mulheres,
em outros locais e instituições, potencializando, desta forma, os benefícios da
Arteterapia no trato das questões de gênero.
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ANEXO I
A MOÇA TECELÃ
Por Marina Colasanti
Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das
beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara, para começar o dia.
Delicado traço cor de luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá
fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes
lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte
demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira
grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida
pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido.

Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o
vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça
tecer com seus belos fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza.
Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes
do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na
hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe
estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite
que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia
tranquila.
Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e
tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira vez
pensou como seria bom ter um marido ao seu lado. Não esperou o dia seguinte.
Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no
tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi
aparecendo,

chapéu

emplumado,

rosto barbado,

corpo

aprumado,

sapato

engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos
sapatos, quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na
maçaneta, tirou o chapéu de pluma, e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada
contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar
ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante algum tempo.
Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque,
descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que
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ele poderia lhe dar. “Uma casa melhor é necessária.” – disse para a mulher. E
parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de
tijolo, fios verdes para os batentes, e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a
casa, já não lhe pareceu suficiente. “Para que ter casa, se podemos ter palácio?” –
perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com
arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos
e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha
tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o
dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o
ritmo da lançadeira. Afinal o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido
escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. “É para que
ninguém saiba do tapete.” – disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu:
“Faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos!” Sem descanso tecia a
mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas,
as salas de criados.
Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela
própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com
todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha
de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando
com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da
torre, sentou-se ao tear. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a
lançadeira ao contrário, e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a
desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os
jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha.
E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A
noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado,
olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro
dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada
subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu.
Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara.
E foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu
na linha do horizonte.
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