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RESUMO 
 

 

A presente monografia apresenta algumas possibilidades da Arteterapia com 

mulheres vítimas de violência doméstica e seus desdobramentos psíquicos, 

emocionais e sociais. A Arteterapia, aliada a Psicologia Junguiana, propicia o uso de 

materiais expressivos, possibilitando a expressão e comunicação de símbolos da 

energia psíquica, e favorecendo com isso que mulheres que sofrem violência 

possam expressar seu potencial criativo. A partir desse conhecimento de si mesmas, 

encontram condições de lidarem com o contexto na qual estão inseridas, 

conquistando a força necessária para transformá-lo. Para aprofundar e compreender 

o universo feminino foi realizado um breve histórico de como a mulher se vê, e de 

como é vista pela sociedade. A violência foi abordada em seu conceito e 

consequência na vida de mulheres, e seu reflexo na sociedade. A pesquisa 

demonstrou que o autoconhecimento suscitado na Arteterapia fortalece a quebra de 

paradigmas e o rompimento do ciclo de violência. 

 

Palavras-chave: arteterapia – psicologia junguiana – mulher – violência doméstica – 

autoconhecimento. 
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ABSTRACT  
 

 

This monograph presents some possibilities of Art therapy with women victims of 

domestic violence and their psychological, emotional and social developments. The 

Art Therapy combined with Jung’s Psychology, provides the use of expressive 

materials, enabling the expression and communication symbols of psychic energy, 

and encouraging it to women who suffer violence to express their creative potential. 

From that knowledge of themselves, are able to deal with the context in which they 

operate, gaining the strength to turn it. To deepen and understand the feminine 

universe was made a brief history of how women can be seen, and how it is seen by 

society. Violence was approached in its concept and result in women's lives and its 

reflection in society. Research has shown that self raised in Art Therapy strengthens 

the break of paradigms and breaking the cycle of violence. 

 
Keywords: art therapy - analytical psychology - women - domestic violence - self. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

Imagem 1 – A descoberta da Arteterapia 

  
Disponível em: https://psicologiajundiai.files.wordpress.com/2014/02/57a65-

64115_534964109857298_1068673039_n.jpg?w=652 

 
 

A violência contra a mulher configura-se como fator relevante em minha 

trajetória profissional e pessoal, pois atuei no Núcleo Integrado de Atendimento à 

Mulher - NIAM durante três anos e vivenciei mudanças de vidas que foram 

significativas para as mulheres atendidas e para mim. As histórias traziam em si 

infinitas possibilidades de enfrentamento à situação de agressão, algumas com 

sucesso e outras não. Mas em todas havia a decisão de romper com o ciclo de 

violência, mesmo aquelas que não viam solução para seus sofrimentos. Vivenciar o 

processo de autoconhecimento, desenvolvimento da autoestima e a vontade de 

mudar dessas mulheres foi um grande aprendizado, rico de informações, sensações 

e ressignificações.  

Foi nesse setor que tive meu primeiro contato com a Arteterapia, quando 

algumas integrantes da equipe tiveram a oportunidade de fazer um curso de 

Introdução à Arteterapia na Clínica POMAR em maio de 2009. A experiência e o 

prazer de entrar em contato com meu eu interior através da arte me fez querer 

mergulhar nesse universo imagético cada vez mais. Deparar-me com questões 

inconscientes projetadas nas atividades plásticas, despertou-me o interesse pela 

Arteterapia, prometendo a mim mesma voltar à POMAR para fazer a pós graduação.  
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Inicio minha pós em 2013 e retomo a temática que desenvolvi na presente 

pesquisa, como se fosse o fechamento de algo inacabado. Unir a experiência de 

mulheres que sofreram agressão com a Arteterapia foi a possibilidade de dar vazão 

ao grito de liberdade entalado na garganta de todas nós, mulheres, que lutamos 

para diminuir a cultural e ancestral relação de poder desigual entre os gêneros.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Imagem 2 – A beleza do mistério feminino 

 

Disponível em: http://www.shamanaveda.com.br/home/wp-

content/uploads/2015/04/11156186_1582532548684221_6029551438535124654_n-1-697x350.jpg 

 

 

 A violência contra a mulher demonstra uma situação em que a desigualdade 

da relação de poder entre os gêneros mostra-se de forma agressiva, trazendo 

consequências negativas para as mulheres. A violência conjugal é uma expressão 

do desejo de uma pessoa controlar e dominar a outra. E muitas mulheres 

submetem-se a esse controle e domínio, por medo de perder o companheiro e por 

não reconhecerem que elas próprias podem por fim ao ciclo de violência. Quando 

essa situação alcança um patamar de grande sofrimento e risco de vida, a mulher 

procura apoio nas instituições de acolhimento que estão inseridas nas políticas de 

enfrentamento à violência contra as mulheres. 

Esta pesquisa baseou-se na aplicação da Arteterapia com mulheres vítimas 

de violência e seus desdobramentos psíquicos e emocionais. O foco da pesquisa 

girou em torno das ressignificações suscitadas pelas atividades expressivas com o 

intuito de gerar autoconhecimento, aumento da autoestima, processos autogestivos 

direcionados para a contínua manutenção de si mesma no enfrentamento da 

situação de violência. O reflexo da origem dessa violência está relacionado à cultura 
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patriarcal e submissão a que, historicamente, as mulheres estão inseridas. Porém, a 

mulher vem lutando pra mudar esse panorama.  

Dados estatísticos demonstram o aumento do número de atendimentos no 

Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher em Resende-RJ, onde foi realizado um 

trabalho pela autora. Em 2012 a estatística anual foi de 2.159 atendimentos 

realizados. Já em 2014 foram 2.317 atendimentos e no corrente ano até junho 

constam 1.012 atendimentos. Esses números revelam que os casos de violência 

contra a mulher crescem de forma alarmante. Atividades que suscitem o 

empoderamento dessas mulheres podem amenizar essa experiência de alto 

sofrimento psíquico.  

O objetivo geral deste estudo foi o de investigar como a vivência 

arteterapêutica pode proporcionar um melhor enfrentamento da situação de 

violência. Ao final, pretende-se verificar se, através do autoconhecimento e do 

desenvolvimento da autoestima e da conquista de uma autonomia proporcionada 

pelo processo arteterapêutico, é possível transformar este quadro. 

O estudo em tela foi desenvolvido de acordo com os pressupostos 

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

documento que procurasse mostrar a importância da Arteterapia no enfrentamento 

da violência doméstica e familiar sofrida por mulheres; e do quanto tal estudo 

poderia ser relevante para setores que atendem essas mulheres e na continuação 

dessa pesquisa por outros atores. 

O estudo foi dividido em etapas. Na primeira etapa, foi feito o levantamento do 

referencial teórico pertinente a essa pesquisa com o objetivo de localizar e debater 

com profundidade o tema desse estudo. 

A segunda etapa teve como meta a leitura detalhada do referencial teórico 

previamente escolhido, assim como pesquisas em sites com a temática que 

acarretou em novos livros, artigos e textos. 

A terceira etapa destinou-se à análise das informações coletadas, na 

bibliografia, que possibilitou um melhor entendimento do estudo.  

No capítulo I foram abordadas questões referentes à violência familiar e 

doméstica, e as políticas públicas de enfrentamento. No capítulo II foi apresentado 

panorama histórico do feminino e masculino, assim como a influência do 

patriarcalismo e dos movimentos feministas. No capítulo III foram apresentados os 

pressupostos teóricos da Arteterapia e da Psicologia Analítica, assim como a 
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relevância do trabalho conjunto de ambas. No capítulo IV foram apresentados 

alguns aspectos de pesquisas teóricas sobre Arteterapia com mulheres vítimas de 

agressão e seus desdobramentos. Por fim, serão apresentadas as conclusões e 

recomendações da presente pesquisa.  
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CAPÍTULO I 

 

VIOLÊNCIA E RELAÇÃO DE GÊNERO: UMA CONJUNÇÃO 

PERIGOSA 

 

 

Imagem 3 – Dor x Amor 

 

Disponível em http://vivamelhoronline.com/2012/11/28/impunidade-desafia-combate-a-violencia-

contra-mulher-no-brasil/  

 

 

A violência doméstica configura-se como um dos fatores de maior gravidade 

na relação entre homem e mulher, pois além do sofrimento causado diretamente à 

mulher, a família também sofre as consequências das agressões. Este capítulo 

abordará o termo violência e alguns impactos na relação de gênero, na família e na 

sociedade. Serão abordadas também as políticas públicas vigentes para coibir a 

violência contra a mulher e a história de Maria da Penha que serviu de referência 

para a criação da Lei 11.340 de 2006, que depois de muita luta, concretiza-se como 

instrumento de garantia de uma vida de igualdade de direitos e proteção.  

Porém, a luta para acabar com a desigualdade entre homens e mulheres 

continua, pois ainda acontecem, em nosso cotidiano, situações que precisam ser 

superadas. Alguns movimentos feministas serão abordados para ilustrar que há 

muito ainda o que fazer para diminuir o patriarcalismo presente em nossa sociedade. 

http://vivamelhoronline.com/2012/11/28/impunidade-desafia-combate-a-violencia-contra-mulher-no-brasil/
http://vivamelhoronline.com/2012/11/28/impunidade-desafia-combate-a-violencia-contra-mulher-no-brasil/
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1.1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 

 

Segundo Silva (2006), a Declaração das Nações Unidas sobre a Erradicação 

da Violência contra as Mulheres em 1993 é avaliada como um marco referencial 

para definição da violência doméstica contra a mulher, embora ainda sejam 

necessárias medidas concretas e monitoramento mais eficaz desse tipo de violência.  

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, também conhecida como Convenção de Belém do Pará, foi aceita 

pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos em 1994 e 

reconhecida pelo Brasil em 1995, desempenha um importante papel no contexto e 

conceito da violência de gênero, pois apresenta em seu artigo 1º a definição de 

violência doméstica e familiar contra a mulher: “qualquer ato ou conduta baseada no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher 

[...]”. (SOARES, 2005, p.14).  

Essa Convenção também define em quais esferas a violência manifesta-se, 

tanto na esfera pública quanto na esfera privada: 

 

a) ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em 
qualquer relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha 
compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras 
formas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual; 
b) ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, 
incluindo, entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico 
de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local 
de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de 
saúde ou qualquer outro local; e  
c) perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer 
que ocorra. (Ibidem, 2005, p. 14). 

 

Na maioria dos casos a mulher é a que mais sofre as agressões, que 

configuram-se como consequência de uma relação conjugal em que predomina o 

poder e o desejo de controle de uma pessoa sobre outra. Tanto o homem quanto a 

mulher podem ser violentos e praticar violência, por apresentarem problemas em 

manifestarem seus sentimentos de modo respeitoso e civilizado. Segundo Soares 

(ibidem) esses típicos relacionamentos são baseados no conflito e o que alimenta 

essas agressões é a relação de amor que transforma-se em disputas recíprocas.  
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1.1.1 Formas de violência doméstica e familiar 

 

 

Imagem 4 – Tipos de violência 

 

Disponível em http://seesspa.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/imagesCA0OKZ6X.jpg 

 

 

Para que se entenda melhor a dinâmica da violência e o contexto em que a 

mulher está inserida, é preciso conhecer as suas formas de manifestação. Segundo 

a Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006), a violência física configura-se como qualquer 

comportamento que fira a integridade ou o corpo da mulher. A violência psicológica 

é definida como qualquer atitude que cause dano emocional à mulher, assim como 

prejuízo à sua autoestima, ou comportamento que vise controlar suas ações e 

decisões diante de ameaças, vigilância ou isolamento. Violência sexual define-se 

como qualquer atitude que force a mulher a presenciar e praticar relação sexual sem 

sua vontade, através de ameaças ou uso da força, assim como outros atos. 

Violência patrimonial é compreendida como qualquer atitude que represente 

retenção, diminuição, destruição parcial ou total de instrumentos de trabalho, 

documentos, bens, valores e direitos econômicos. E a violência moral configura-se 

como qualquer ato que represente calúnia, difamação ou injúria.  
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1.2. QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA? 

 

 

A violência doméstica e familiar não impacta somente a mulher, mas seus 

filhos, familiares e consequentemente a sociedade. Refletir sobre o conceito de 

segurança pública é necessário, pois conclui-se de que há muito ainda a ser feito 

para que haja a proteção e garantia dos direitos pertinentes à mulher e seus 

familiares, assegurando o livre exercício como cidadã e melhora na qualidade de 

vida. Em alguns casos mais graves, em que a mulher corre risco de vida, ela e seus 

filhos são encaminhados para abrigos, cujo o endereço é mantido em sigilo para que 

haja proteção dos mesmos. Tal medida será detalhada na seção sobre políticas 

públicas. 

A mulher que sofre agressões abdica de objetivos e sonhos por subjugar-se à 

uma pessoa por diversos fatores que podem ser afetivos, sociais e financeiros. E, 

devido a isso, a mulher tende a isolar-se por medo e submissão ao companheiro. É 

cerceada no seu direito de ir e vir, que é reconhecido a todos os cidadãos pela 

Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Sua autoestima diminui, podem ocorrer 

sintomas depressivos, assim como outras consequências nocivas. 

Não é só na segurança pública, mesmo que esta garanta o acesso aos 

diversos setores que prestam serviço à mulher, que a violência surte efeitos, há 

estudos de que é também um problema de saúde pública e social. 

 Silva (2006) relata que, em 1996, houve a 49º Assembléia Mundial de Saúde, 

na qual foi aceita a resolução WHA 49.25, que declarou a violência como um 

problema de saúde pública, pois tem aumentado sua ocorrência em todo o mundo, 

enfatizando as consequências prejudiciais desta para os indivíduos, as famílias, as 

comunidades e os países.  

Segundo a autora, a violência contra a mulher tem sido objeto de grande 

preocupação em vários países, especialmente na América Latina, onde estudos 

indicam uma prevalência maior. E, devido a esse aumento, a violência doméstica 

contra a mulher tem sido mostrada como uma constante de proporção 

extremamente nociva, que acarreta graves consequências à saúde da mulher, e 

contribui para o aumento de mortalidade feminina e materna.  
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1.2.1 Efeito Dominó: o impacto da violência nos filhos 

 

 

Imagem 5 – Efeito da violência nos filhos 

 

Disponível em http://portalcostanorte.meionorte.com/wp-

content/uploads/2015/07/20151311311_violencia291014.jpg 

 

 

As consequências da violência doméstica e familiar contra a mulher também 

atingem os filhos que convivem com esta situação. Segundo Kitzmann (2007), as 

crianças ficam expostas às agressões quando tentam intervir nos conflitos entre os 

pais, ou são implicadas acidentalmente no “fogo cruzado”. Elas também podem 

sofrer estresse psicológico, particularmente quando são postas a relatar a violência 

às autoridades, assim como quando precisam testemunhar contra um dos pais na 

justiça. Esse sofrimento pode ser aumentado quando os genitores tentam culpar a 

criança por suas brigas e suas agressões.  

O meio violento em que os filhos estão inseridos influencia seus 

comportamentos e atrapalha seu pleno desenvolvimento. Os conflitos familiares 

podem fazer com que a criança se isole ou fique agressiva, devido ao sofrimento de 

ver os pais em brigas constantes. Os filhos que testemunham a violência doméstica 
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e familiar contra a mulher estão suscetíveis a ter diversos problemas psicossociais, 

pois sentem-se amedrontados, dificultando em alguns casos sua socialização. A 

exposição a esses conflitos familiares, segundo alguns especialistas, pode ser 

considerada uma forma de maus-tratos psicológicos.  

É preciso ter um olhar mais amplo para a violência doméstica e familiar contra 

a mulher e toda sua dimensão, pois várias crianças são prejudicadas em seu bem 

estar biopsicossocial e podem reproduzir as atitudes agressivas na sociedade. 

Algumas podem reproduzir o que “foi aprendido” com futuros companheiros, pois 

internalizam as agressões como referência social e cultural, transmitida de forma 

errônea pelos pais. “É na família que ocorrem os primeiros aprendizados dos hábitos 

e costumes da cultura” (BOCK, 1999, p. 249). 

 

 

1.3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 

 

 

Após décadas de lutas e movimentos feministas com o objetivo de igualdade 

de direitos entre homens e mulheres, foram criadas e implementadas políticas de 

enfrentamento à violência contra as mulheres no cenário político brasileiro. É 

necessário enfatizar de que ainda há muito para ser feito, mas informar o que já foi 

feito e está em vigor é inevitável, pois grandes foram os avanços. 

A cartilha de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que faz um balanço 

das ações dos anos de 2006 e 2007 da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 

aborda que combater a violência contra as mulheres não demonstra só uma 

percepção das diversas dimensões do fenômeno, “como também a convicção de 

que para superá-lo é preciso investir no desenvolvimento de políticas que acelerem 

a redução das desigualdades entre homens e mulheres.” (BRASIL, 2007, p. 7). 

Não se pode negar os avanços dos direitos às mulheres existentes em todo o 

mundo, mas as desigualdades entre homem e mulher ainda continuam. Por em 

prática as políticas que suscitam o empoderamento da mulher é um desafio, pois o 

patriarcalismo ainda forte em nossa sociedade interfere no pleno funcionamento das 

ações de enfrentamento à violência. 
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Imagem 6 – Chega de violência 

 

Disponível em http://www.redetiradentes.com.br/wp-content/uploads/2014/11/Imagen-

Viol%C3%AAncia-contra-as-Mulheres.jpg 

 

 

 De 1985 a 2002, foram criadas as delegacias especializadas e os serviços de 

atendimento às mulheres, porém há muita coisa ainda a ser realizada para garantir 

os direitos das mulheres.  

 A cartilha também informa que a Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres foi elaborada e implementada a partir de 2003 e integra 

 

ações destinadas à prevenção, à assistência e à garantia dos direitos da 
mulher em diferentes campos. O conceito central da Política é a integração 
dos serviços nas áreas de saúde, segurança, educação, assistência social, 
cultura e justiça, de forma a permitir às mulheres romperem com o ciclo da 
violência. (BRASIL, 2007, p. 8) 

 

 

1.3.1 Rede de serviços: principais ações no combate à violência 

 

 

Antes da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, as ações de 

acolhimento e proteção à mulher que sofre violência eram restritas às Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher e casas-abrigo.  

http://www.redetiradentes.com.br/wp-content/uploads/2014/11/Imagen-Viol%C3%AAncia-contra-as-Mulheres.jpg
http://www.redetiradentes.com.br/wp-content/uploads/2014/11/Imagen-Viol%C3%AAncia-contra-as-Mulheres.jpg
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Somente em 2003 com a concepção da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres, as ações contra a violência foram renovadas e incrementadas, pois 

possibilitou um atendimento integral constituindo redes de serviços de forma 

coordenada com as três esferas da federação. Em 2007 foi lançado o Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as mulheres, o que consolidou a 

indispensabilidade de uma rede articulada de atendimento à mulher. (Brasil, 2011). 

Símbolos importantes que podem destacar-se no fortalecimento da rede de 

enfrentamento à violência contra as mulheres destacar são, a promulgação da Lei 

Maria da Penha e a criação da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.  

A Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) pressupõe em seu artigo 9º, como 

uma das estratégias de enfrentamento, que  

 

a assistência à mulher  em situação de violência doméstica e familiar 
será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as 
diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema 
Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre 
outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente 
quando for o caso. (BRASIL, 2006). 

 

É também estabelecida pela Lei a formação de serviços especializados no 

atendimento dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher: centros de 

referência de atendimento à mulher; casas-abrigo/serviços de abrigamento; núcleos 

de defensoria pública; serviços de saúde e centros de perícia médico-legal 

especializados; centros de educação e reabilitação dos agressores, centros de 

responsabilização e educação dos agressores, previstos no art. 35 e juizados de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 29. (Brasil, 2011). 

A criação da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 ocorreu em 2005 

pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, objetivando a orientação às mulheres 

em situação de violência sobre seus direitos e promovendo a divulgação dos 

serviços disponíveis para atendimento. Essa Central pode ser acessada de forma 

gratuita, via ligação telefônica, por mulheres de todo o país e desempenha um 

importante avanço na procura aos serviços da rede de atendimento, garantindo seus 

direitos. Cabe também ao Ligue 180 a oitiva da sociedade sobre o atendimento 

recebido em cada serviço que faz parte da rede, e a partir dessa escuta das 

usuárias, buscar o aprimoramento dos atendimentos prestados. 
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É importante ressaltar o grande avanço na política de enfrentamento à 

violência que ocorreu nesses últimos anos, fato que garantiu uma maior visibilidade 

da situação de violência vivenciada por milhares de mulheres no Brasil e oferta de 

garantia de direitos e acolhimento para a mulher e sua família.  

 

 

1.4 MARIA DA PENHA: UM EXEMPLO DE LUTA 

 

 

Imagem 7 – Maria da Penha 

 

Disponível em http://www.tvredepetropolis.com.br/portal/wp-content/uploads/Maria-da-Penha-Maia-

Fernandes-s%C3%ADmbolo-de-luta-contra-a-viol%C3%AAncia-sofrida-pelas-mulheres.-Foto-Fabio-

Rodrigues-Pozzebom-ABr.jpg 

 

 

 No decorrer da história muitas mulheres demonstraram grandes lutas para 

acabarem com a hegemonia masculina e a desvalorização feminina. Dentre essas 

destacamos no Brasil a cearense Maria da Penha.  

Segundo Penha1, no ano de 1983, ela foi vitimada por seu então marido, com 

um tiro nas costas enquanto dormia, que a deixou paraplégica. Ele foi julgado e 

                                                           
1
 Disponível em <http://www.mariadapenha.org.br/index.php/quemsomos/maria-da-penha>. Acessado em 

16/11/2015. 

http://www.tvredepetropolis.com.br/portal/wp-content/uploads/Maria-da-Penha-Maia-Fernandes-s%C3%ADmbolo-de-luta-contra-a-viol%C3%AAncia-sofrida-pelas-mulheres.-Foto-Fabio-Rodrigues-Pozzebom-ABr.jpg
http://www.tvredepetropolis.com.br/portal/wp-content/uploads/Maria-da-Penha-Maia-Fernandes-s%C3%ADmbolo-de-luta-contra-a-viol%C3%AAncia-sofrida-pelas-mulheres.-Foto-Fabio-Rodrigues-Pozzebom-ABr.jpg
http://www.tvredepetropolis.com.br/portal/wp-content/uploads/Maria-da-Penha-Maia-Fernandes-s%C3%ADmbolo-de-luta-contra-a-viol%C3%AAncia-sofrida-pelas-mulheres.-Foto-Fabio-Rodrigues-Pozzebom-ABr.jpg
http://www.tvredepetropolis.com.br/portal/wp-content/uploads/Maria-da-Penha-Maia-Fernandes-s%C3%ADmbolo-de-luta-contra-a-viol%C3%AAncia-sofrida-pelas-mulheres.-Foto-Fabio-Rodrigues-Pozzebom-ABr.jpg
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condenado, mas conseguiu liberdade devido a recursos requeridos por seus 

advogados de defesa.  

Maria da Penha fez de sua história de dor uma luta contra a violência. Ela 

lançou em 1994 o livro “Sobrevivi... Posso Contar”. Este livro serviu de instrumento, 

em 1998 para, em parceria com o CLADEM (Comitê Latino-americano e do Caribe 

para a Defesa dos Direitos da Mulher) e CEJIL (Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional) denunciar o Brasil na Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

da Organização dos Estados Americanos OEA. Este ato fez com que o Brasil fosse 

internacionalmente condenado por tolerância e omissão estatal, mostrando como os 

casos de violência contra a mulher eram tratados pela justiça brasileira. Através 

dessa condenação, o Brasil foi obrigado a efetivar algumas propostas. Dentre elas, 

Penha destaca a mudança da legislação brasileira para conceder, nas relações de 

gênero, a prevenção e proteção da mulher em situação de violência doméstica e a 

punição do agressor. 

A partir dessas propostas, o governo federal, através da Secretaria de 

Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com cinco organizações não 

governamentais, juristas e respondendo aos importantes tratados internacionais 

assinados e sancionados pelo Brasil, originou um projeto de lei que foi aprovado por 

unanimidade na Câmara e no Senado Federal, em 07 de agosto de 2006, sendo 

convertido na Lei Federal 11340 - Lei Maria da Penha. 

  

 

1.5  LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

 

Mesmo com o conhecimento da Lei Maria da Penha que coíbe a violência 

doméstica, os números de agressões vêm crescendo muito, ultimamente. Foi 

realizado um levantamento da violência contra a mulher no Brasil pelo instituto de 

pesquisa DataSenado (2013), onde foi constatado, por meio de entrevistas 

telefônicas, que mais de 13 milhões e 500 mil mulheres sofreram com agressões 

(19% mulheres com 16 anos ou mais). Deste percentual, 31% ainda tem convívio 

com o agressor. Dessas que convivem com o agressor, 14% sofrem algum tipo de 

violência. A partir desse resultado, e expandindo para todo o Brasil, conforme dados 

do Censo Demográfico de 2010, chega-se ao número de 700 mil brasileiras que 
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continuam sendo alvo de violência doméstica e familiar. Dados estatísticos 

alarmantes para a política pública vigente que dispõe de órgãos e instituições que 

prestam apoio e auxílio às mulheres vítimas de agressão. Este assunto será 

detalhado na próxima seção. 

Segundo a pesquisa do DataSenado, as taxas de homicídio contra mulheres 

são influenciadas em grande parte pela violência doméstica e familiar. Fazendo um 

comparativo com 84 países, o Brasil aparece no ranking de taxas de homicídios 

femininos em 7º lugar.  Essa posição coloca o Brasil em situação pior que os países 

sul americanos (em exceção a Colômbia), que a Europa (em exceção a Rússia), os 

países africanos e árabes, onde a cultura feminina é muito diferente da nossa.  

Em outra fonte de dados nacionais sobre violência contra a mulher, foi 

demonstrado que: 

do total de 52.957 denúncias de violência contra a mulher, 27.369 
corresponderam a denúncias de violência física (51,68%), 16.846 de 
violência psicológica (31,81%), 5.126 de violência moral (9,68%), 1.028 de 
violência patrimonial (1,94%), 1.517 de violência sexual (2,86%), 931 de 
cárcere privado (1,76%) e 140 envolvendo tráfico (0,26%). (Instituto Patricia 
Galvão, 2014 – Compromisso e Atitude)

2
 

 

 A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR) recebeu ligações, nos 

primeiros seis meses do ano de 2014, que demonstram o impacto da violência 

doméstica sobre os filhos das mulheres vítimas das agressões: “64,50% dos filhos 

presenciaram a violência e, em outros 17,73%, além de presenciar, também 

sofreram agressões.” (Ibidem).  

  A violência doméstica e os assassinatos de mulheres também impacta a 

sociedade, pois trata-se de um assunto de segurança pública. Em 2013, o Intituto 

Patricia Galvão e Data Popular realizaram uma pesquisa onde foi revelada a grande 

preocupação da sociedade com este assunto. De cada dez entrevistados, sete 

consideraram que as mulheres são agredidas mais dentro de casa do que em locais 

públicos e sentem-se inseguras em suas próprias casas. A pesquisa revelou que a 

violência está presente no cotidiano da maior parte dos brasileiros:  

 

entre os entrevistados, de ambos os sexos e todas as classes sociais, 54% 
conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro e 56% conhecem 
um homem que já agrediu uma parceira. E 69% afirmaram acreditar que a 

                                                           
2
 Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/dados-e-estatisticas-sobre-violencia-contra-as-

mulheres/>. Acessado em: 11/06/2015 
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violência contra a mulher não ocorre apenas em famílias pobres.(Instituto 
Patricia Galvão, 2014 – Compromisso e Atitude) 

 

Mas na pesquisa do DataSenado (op. cit) há uma avaliação de que após a 

sanção da Lei Maria da Penha, grande parte das mulheres mostrou estar mais 

protegida, conforme mostra a imagem abaixo: 

 

 

Imagem 8 – Estatística: proteção após Lei Maria da Penha 

 

Disponível em 

http://www.senado.gov.br/senado/datasenado/pdf/datasenado/DataSenado-Pesquisa-

Violencia_Domestica_contra_a_Mulher_2013.pdf 

 

 

Este último dado estatístico demonstra que a Lei Maria da Penha tem seu 

reconhecimento pelas mulheres e pela sociedade, mas ainda precisa oferecer uma 

proteção mais efetiva, que pode ser possibilitada pela implementação das políticas 

públicas vigentes ou criação de novas.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senado.gov.br/senado/datasenado/pdf/datasenado/DataSenado-Pesquisa-Violencia_Domestica_contra_a_Mulher_2013.pdf
http://www.senado.gov.br/senado/datasenado/pdf/datasenado/DataSenado-Pesquisa-Violencia_Domestica_contra_a_Mulher_2013.pdf
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CAPÍTULO II 

 

FEMININO x MASCULINO NO MITO FUNDADOR DO OCIDENTE 

 

 

Imagem 9 – Adão e Eva 

 

Disponível em: http://taboaonews.com.br/wp-content/uploads/2012/06/adao.jpg 

 

 

A relação entre o homem e a mulher vem sendo contada desde a Bíblia até 

os tempos atuais. O capítulo presente discorrerá sobre alguns recortes da história, 

conceitos, diferenças e semelhanças dos gêneros, movimentos feministas e cultura 

patriarcal. 

 

 

2.1 ADÃO E EVA: INÍCIO DO PATRIARCALISMO 

 

 

Segundo a Bíblia, Deus criou Adão e de sua costela fez Eva para lhe fazer 

companhia. Após a criação de Eva, Adão disse: “Esta, sim, é osso dos meus ossos 

e carne da minha carne! Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada.” 

(OMARTIAN, 2009, p. 5). E, supostamente devido a esse pronunciamento de Adão, 

surgiu a ideia de que o homem teria que deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, 
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para tornarem-se uma só carne. E surgiria também dessa ideia a criação do 

casamento como uma instituição natural do ser humano.  

Adão e Eva viviam bem no jardim do Éden, mas havia uma árvore do 

conhecimento do bem e do mal que eles não poderiam comer do fruto, pois Deus 

havia dito que, se comessem, morreriam. Mas uma serpente apareceu para Eva e a 

convenceu a comer do fruto dessa árvore, dizendo que ela e Adão não morreriam e 

seriam conhecedores do bem e do mal. Eva foi a primeira a comer e depois Adão. 

Após comerem o fruto, perceberam que estavam nus, sentiram vergonha e cobriram-

se com folhas de figueira. Deus, ao descobrir o ato, repreendeu a mulher e o 

homem, dizendo: 

Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez; com 
sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, 
e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos 
à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que 
não comesse, maldita é a terra por sua causa; com sofrimento você 
se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e 
ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. 
Com o suor do seu rosto você comerá seu pão, até que volte à terra, 
visto que dela foi tirado; porque você é pó, e ao pó voltará. 
(OMARTIAN, 2009, p. 6, grifo da autora) 

  

Independente da religião e suas crenças, que já são fatores fortemente 

influenciáveis, observa-se na história de Adão e Eva a hegemonia masculina, pois, 

graças ao homem, a mulher foi “criada” e tem a autoridade e posse sobre ela, 

quando menciona que o desejo da mulher será para o marido e este a dominará. O 

pecado de comer do fruto proibido é praticado primeiramente por Eva e Adão é 

culpado por dar ouvidos a ela.  

 

 

2.2 LILITH: A PRIMEIRA MULHER DE ADÃO 

 

 

Na versão que a cultura ocidental adquiriu majoritariamente sobre a gênese 

humana, nos escritos bíblicos, há a omissão de uma figura feminina que é muito 

presente na cultura judaica, assim como na mitologia suméria e folclore hebreu, esta 

chama-se Lilith. Segundo Albuquerque (2013), Lilith só é mencionada apenas uma 

vez na Bíblia, em Isaías, capítulo 34, versículo 14, porém apenas em versões mais 

antigas das escrituras.  
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Lilith é referenciada como a primeira reação feminina contra o domínio 

masculino. Robles (2006) informa que ela demonstra, antes de Eva, reconhecer a 

beleza do seu corpo e, que a mulher já estava pronta para apropriar-se do seu lado 

erótico com a mesma energia com que instituía sua existência em um mundo 

subordinado aos ditames divinos. 

 

 

Imagem 10 – Lilith (John Collier) 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lilith#/media/File:Lilith_(John_Collier_painting).jpg 

 

 

A mesma autora informa que, segundo a lenda hebraica, Deus, ao criar Adão, 

também originou a mulher do barro para que o homem não ficasse sozinho sobre a 

Terra; e a nomeou Lilith, que, na língua suméria, corresponde a "alento" [o sopro 

divino]. Mas, quando ambos se uniram, começaram a discutir, pois Lilith objetou-se a 

manter-se por baixo do homem durante o sexo. Obstinada à sua certeza de 

igualdade, ela reivindicou de Adão mudança em sua posição para que ela também 

usufruísse do deleite do amor. Adão não aceitou, justificando que era peculiar do 

homem deitar-se sobre a mulher e completou dizendo que não cederia a seus 
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desejos. Ofendida em seu orgulho, Lilith ficou com raiva da conduta do marido e 

expressou o indescritível nome de Deus, deixando-o para sempre.  

Consta na lenda que Lilith optou por um caminho totalmente diferente dos 

preceitos divinos e seguiu carreira endemoniada, pois não foi respondida por Adão 

em seu pedido e não teve imparcialidade de Deus. Lilith havia dito para Adão que 

eram iguais, pois tinham sua origem do mesmo barro. Desse embate emergiu o 

primeiro corte do laço matrimonial e as resultantes vinganças mútuas que renderam 

crimes de sangue. Adão queixou-se a Deus, pois queria que Lilith voltasse. A 

divindade, então, mandou três anjos à Terra, para buscar Lilith, com a ameaça de 

que, caso ela não concordasse em voltar, mandaria matar cem de seus filhos a cada 

dia. 

Os mensageiros Sennoi, Sansanui e Samangaluf saíram em sua 
busca pelas planícies, montanhas e rios até que acabaram por 
encontrá-la no Mar Vermelho. Ali imploraram a Lilith que concordasse 
em regressar, que se submetesse aos caprichos de Adão e, com sua 
obediência, evitasse a cólera de Seu Criador. Como ela persistisse 
em se opor, os anjos advertiram-na de que recairia de forma 
inevitável o castigo supremo sobre ela e sobre seus filhos. Humilhada 
no mais profundo de seu ser, Lilith, ou a primeira Eva - como a 
chamariam indistintamente os intérpretes da Bíblia -, jurou vingança 
fazendo o mesmo a todos os recém-nascidos que encontrasse em 
sua passagem. (ROBLES, 2006, p. 37)  

 

Chega-se à conclusão de que tanto Lilith quanto Eva representam figuras 

transgressoras quanto à autoridade masculina. Uma exigiu igualdade na posição 

sexual e a outra desobedeceu a uma ordem divina. Elas ousaram no ímpeto de 

liberdade e causaram grandes mudanças na história da humanidade. Ambas foram 

punidas pelos seus atos e 

 

Todos os dias, por toda a eternidade, “Lilith, "a mãe dos demônios" 
tem que se conformar com a morte de 100 lilim; da mesma forma, 
Eva é a responsável pela morte de todos os seus descendentes que 
poderiam ser imortais se continuassem a viver no Paraíso”. (LARAIA, 
1997).

3
 

 

 

2.3 DIFERENÇAS X SEMELHANÇAS ENTRE OS SEXOS 

 

Imagem 11 – Masculino e Feminino 

                                                           
3
 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-77011997000100005&script=sci_arttext>. 

Acessado em: 01/09/2015. 
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Disponível em http://ifecampinas.org.br/wp-content/uploads/2015/05/topic-2.jpg 

 

 

A relação entre supostos opostos, homem e mulher, provoca discussões 

sobre semelhanças e diferenças biológicas, sociais, culturais, psicológicas e até 

cognitivas. Muitas são as teorias sobre essa polaridade entre os sexos. Porém, 

serão apresentadas apenas aquelas que suscitam a reflexão do embate dessa 

relação devido aos papéis atribuídos aos homens e mulheres, e como eles 

influenciam o relacionamento entre os gêneros.  

Cabe esclarecer a diferença entre os termos sexo e gênero, pois seus 

significados impactam na discussão em tela. Olinto (1998) menciona que sexo 

constitui a caracterização genética e anátomo-fisiológica dos seres humanos. 

Gênero é uma construção social do sexo. Significa a “distinção entre atributos 

culturais alocados a cada um dos sexos e à dimensão biológica dos seres”. 

(Heilborn apud ibidem, p. 162).    

Na passagem da Bíblia, quando Adão e Eva reconheceram-se nus, tiveram 

consciência de si mesmos. Fromm (1991) analisa que ambos tiveram a percepção 

de que eram diferentes e pertencentes a diferentes sexos. Porém, mesmo com essa 

constatação física, as diferenças não pararam por aí.  

A oposição entre os gêneros com características e singularidades próprias, é 

absorvida na cultura e passada da família para as crianças, ou seja, a sociedade 

contribui para a formação dessa dicotomia no nosso desenvolvimento.  Biaggio 

(apud NEGREIROS e CARNEIRO, 2004, p. 35) descreveu que é esperado 
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culturalmente que os meninos sejam, “fortes, independentes, agressivos, 

competentes e dominantes, e as meninas dependentes, sensíveis, afetuosas e que 

suprimam seus impulsos agressivos e sexuais”.   

Fromm (ibidem) também apresenta os papéis dos gêneros, descrevendo que 

o masculino possui as qualidades de penetração, orientação, atividade, disciplina e 

aventura; já o feminino possui qualidades de receptividade produtiva, proteção, 

realismo, paciência e maternidade. Mas o autor deixa claro que as características se 

misturam e o que é preponderante em um pode se apresentar em outro. 

Não se pode esquecer que esses papéis são construídos socialmente e que 

cada cultura apresenta algumas peculiaridades que são próprias de seus valores e 

crenças. Exemplo dessas diferenciações encontra-se em alguns países do Oriente 

Médio, onde são referenciadas situações de desrespeito à dignidade e liberdade das 

mulheres. Mais adiante será abordado o assunto com a experiência de Malala, uma 

jovem paquistanesa que luta por igualdade de direitos. 

 

 

2.3.1 Anima e Animus: Algumas Semelhanças 

 

 

Imagem 12 – Animus e Anima 

 

Disponível em: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/236x/a6/65/e0/a665e02508153c855511efca52d82671.jpg 

 

Ser um homem feminino, não fere o meu lado masculino. 

                                                                Pepeu Gomes 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/a6/65/e0/a665e02508153c855511efca52d82671.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/a6/65/e0/a665e02508153c855511efca52d82671.jpg
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Foram apresentadas as diferenças entre os papéis dos gêneros masculino e 

feminino, assim como a constatação de que nem sempre são específicos a um só 

sexo, pois as qualidades de um podem ser encontradas no outro sexo. Grinberg 

(2003) corrobora isso ao afirmar que ambos os sexos recebem elementos um do 

outro, tanto físicos e hormonais, quanto psicologicamente. Portanto no inconsciente 

de cada homem localiza-se aspectos de uma personalidade feminina e no de cada 

mulher, aspectos de uma personalidade masculina.  

 Jung (apud Hall e Nordby, 2014) conceituou anima como o arquétipo que 

integra o lado feminino da psique masculina e animus como o arquétipo que integra 

o lado masculino da psique feminina. O homem expandiu o seu arquétipo de anima 

pelo convívio sucessivo com mulheres durante muitas gerações; e a mulher 

potencializou o seu arquétipo de animus pelo convívio com os homens. Vivendo e 

compartilhando experiências um com o outro durante gerações, cada sexo atraiu 

características do sexo oposto que oportunizam o entendimento do outro sexo.  

 

 

2.4 POR ISSO NÃO PROVOQUE, É COR DE ROSA CHOQUE.  

 

 

Imagem 13 – Mulher que reconhece sua força 

 

Disponível em:  http://leidoproximo.com.br/wp-content/uploads/2014/09/sobre-mulheres-
fortes-e-assustadoras.jpg 

 

 

http://leidoproximo.com.br/wp-content/uploads/2014/09/sobre-mulheres-fortes-e-assustadoras.jpg
http://leidoproximo.com.br/wp-content/uploads/2014/09/sobre-mulheres-fortes-e-assustadoras.jpg
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Nas duas faces de Eva, a bela e a fera 
Um certo sorriso de quem nada quer... 
Sexo frágil, não foge à luta 
E nem só de cama, vive a mulher... 
Por isso não provoque, é Cor de Rosa Choque. [...] 

                                                                               Rita Lee (Cor de Rosa Choque) 

 

A cultura da submissão e subordinação da mulher ao homem não teve 

apenas influência do segmento religioso, na contramão quanto à origem do ser 

humano bíblico, mas em consonância referente à hegemonia masculina, a cultura 

patriarcal evidencia a era da Pré-História, de como a mulher das cavernas era 

tratada pelo homem, como ser inferior e subjugada ao homem.  O conhecimento 

adquirido na escola e na mídia é o da mulher arrastada pelos cabelos pelo homem, 

e este a dominava quanto aos seus interesses. O homem caçava, era provedor e a 

mulher permanecia em seu reduto, preparando refeições e cuidando dos filhos. Há 

estudos paleontológicos que refutam essa tese, descrevendo a mulher numa 

posição de igualdade, mas é mister destacar o quanto a cultura do patriarcalismo se 

faz presente, mesmo que a história dessa Era esteja errada.  

 Na história do movimento feminista no Brasil, encontra-se como destaque a 

luta das mulheres da elite pela cidadania, que resultou o direito à educação e ao 

voto; porém a história mostra que é apenas uma parte da luta por direitos iguais. Em 

todo o mundo, negras e indígenas apresentaram resistência à dominação imposta 

pela construção do Estado Moderno e, embora essas lutas não tivessem uma 

ligação direta com o movimento feminista, dar visibilidade a elas é imprescindível 

para que haja compreensão dos desafios presentes no feminismo na atualidade.  

Diversos movimentos feministas propuseram mostrar a força da mulher e a 

luta por igualdade de direitos. Barreto (2004) descreveu alguns movimentos que 

aconteceram no Brasil. Um dos mais importantes foi o que aconteceu em 1910, ano 

em que foi criado o Partido Republicano Feminino, que teve como objetivo ser um 

canal de expressão das opiniões e luta pela emancipação das mulheres. A autora 

também destacou que as mulheres ganharam o direito de voto em 1932, mas esse 

direito foi suspenso pelo presidente Getúlio Vargas, fato que permaneceu até 1945. 

Entretanto, em meados dos anos 70, surgiram outros movimentos para mudanças 

na política do Brasil, assim como reivindicações no cenário econômico e religioso.  

Barreto também menciona que o movimento feminista teve um apoio de peso 

para essa luta, das Nações Unidas, que instituiu o Dia Internacional da Mulher, 
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assim como possibilitou que as mulheres pudessem expressar-se e organizarem 

encontros para comemorar esse dia. Desde então, os movimentos não mais 

cessaram e as mulheres continuam na luta por direitos iguais.  

 

 

2.4.1 Malala: Um grito de liberdade 

 

 

Quanto à luta por igualdade de direitos, há que se destacar a história de 

Malala Yousafzai, adolescente paquistanesa que aos 11 anos de idade começou 

sua luta escrevendo um diário na BBC, onde relatava as dificuldades enfrentadas 

para estudar devido ao regime cruel do Talibã.  

 

 

Imagem 14 - Malala 

 

Disponível em: http://theweeklyworld.com/wp-content/uploads/2014/12/malala-

f0bd0f041de707ba2efb72ccf9efae6640ba62641.jpg 

 

 

Segundo o site G.A.T.E, o blog Diary of a Pakistani schoolgirl projetou para 

o mundo a situação vivida pelas meninas paquistanesas, que tinham a determinação 

em permanecerem com seus estudos, e a vigilância constante do Talibã. Malala 

usava um pseudônimo, Gul Makai, escolhido por ser nome de uma heroína de um 
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conto popular pashtun, uma etnia do Paquistão. Um tempo depois, a adolescente, 

após repercussão do seu blog, revelou-se com seu nome verdadeiro e ficou 

conhecida no Paquistão. 

Em 2012, Malala já era bem conhecida em seu país e em grande parte do 

mundo. Numa tarde de outubro do mesmo ano, quando a adolescente voltava da 

escola com outras crianças no noroeste do vale de Swat, o ônibus em que ela 

viajava foi invadido por um pistoleiro do Talibã. Malala foi baleada na cabeça, além 

de outros dois estudantes que também estavam no ônibus.  

Malala foi submetida a uma cirurgia delicada para a retirada da bala de sua 

face em um hospital militar paquistanês. Posteriormente, com a ajuda de 

autoridades internacionais, ela foi transferida para o Queen Elizabeth Hospital, na 

cidade de Birmingham, no Reino Unido, para receber um tratamento especializado e 

uma placa de titânio.  

Após a tentativa de homicídio, Malala ampliou mundialmente sua luta pela 

educação e pela vida de mulheres oprimidas. Após sua alta do hospital e posterior 

recuperação, Malala e sua família permaneceram no Reino Unido. A adolescente 

começou a frequentar a Edgbaston High School, e seu pai recebeu um cargo no 

consulado do Paquistão em Birmingham.  

O primeiro pronunciamento público de Malala ocorreu nove meses após o 

ataque, em seu aniversário de 16 anos, quando fez um discurso na Assembleia de 

Jovens da Organização das Nações Unidas (ONU). Nesse pronunciamento Malala 

disse: “Eles pensaram que a bala iria nos silenciar, mas eles falharam. Nossos livros 

e nossos lápis são nossas melhores armas. A educação é a única solução, a 

educação em primeiro lugar. Os terroristas pensaram que mudariam meus objetivos 

e interromperiam minhas ambições, mas nada mudou na vida, com exceção disto: 

fraqueza, medo e falta de esperança morreram. Força, coragem e fervor nasceram”, 

completou, emocionando a audiência. (G.A.T.E., 2015).4 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Disponível em:<http://www.gatebr.com/a-luta-de-malala/>. Acessado em: 02/08/2015 
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CAPÍTULO III 

 

ARTETERAPIA E PSICOLOGIA JUNGUIANA: UMA INTERFACE 

REVELADORA 

 

 

Imagem 15 – O poder das cores 

 

Disponível em: http://aatesp.com.br/resources/files/pics/2015317222anuncio_aatesp.jpg 

 

 

A cor é um meio para se exercer influência direta sobre a alma. A cor 
é a tecla. O olho é o martelo. A alma é o piano de inúmeras cordas. 
Quanto ao artista, é a mão que, com a ajuda desta ou daquela tecla, 
obtém da alma a "vibração certa". 

Kandinsky 

 

 

A Arteterapia embasada com a Psicologia Junguiana possibilita uma maior 

compreensão de conteúdos inconscientes e idiossincráticos. A interpretação da 

expressão artística pelo viés da teoria de Jung favorece um campo riquíssimo de 

compreensão de símbolos e significados. Este capítulo abordará alguns aspectos 

básicos da Arteterapia e da Psicologia Analítica, assim como suas interfaces. 

 

 

3.1 ARTETERAPIA: VAMOS CONHECER! 
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 O que é arte? Não há como conceituar arte em uma única explicação. 

Frederico Morais (apud PHILIPPINI, 2013) enumerou 801 definições para arte, posto 

que esta conceituação é subjetiva e particular.  

A arte é vista como uma forma singular de linguagem do ser humano, um 

modo de comunicação sensível e expressivo, que acontece por meio de uma troca 

recíproca entre as instâncias conscientes e inconscientes em um jogo no qual o 

conhecimento histórico-cultural, o sentimento e a emoção se fazem sempre 

presentes (Vigotski apud Ribeiro, 2002). 

Philippini (2013) afirma que a arte acontece na “possibilidade de construir, 

expandir e multiplicar espaços de criação, a princípio internos e depois 

materializados externamente em múltiplas formas expressivas pela coletividade”. 

(p.67). A autora também descreve que a arte é entendida como processo 

expressivo, no contexto arteterapêutico. Portanto, não estará abordando questões 

particulares de ordem estética, técnica ou acadêmica, nem vinculações do processo 

criativo à qualquer escola artística. 

Segundo Souza5, a utilização da arte como recurso terapêutico surgiu a partir 

do século XIX. O psiquiatra europeu Max Simon, no ano de 1876, após análise de 

pinturas de seus pacientes, classificou-as conforme as patologias de cada um deles. 

Morselli (1894), Júlio Dantas (1900) e Fusac (1900) foram médicos que também 

analisaram expressões artísticas dos pacientes. Porém, em 1906, Mohr fez um 

comparativo dos trabalhos artísticos de doentes mentais com pessoas que não 

possuíam transtorno mental, observando que a história de vida dos pacientes era 

expressa nos trabalhos por eles realizados. 

A mesma autora exemplifica que Freud também se interessou pela arte no 

século XX. E na observação de imagens, analisou que há manifestação do 

inconsciente na produção artística, como se fosse uma catarse. Entretanto, o 

primeiro a usar a produção artística na clínica foi Jung, solicitando que seus 

pacientes fizessem desenhos para expressarem sentimentos, situações conflituosas 

e sonhos. De acordo com Souza:6 

a criatividade tem uma função psíquica natural, estruturante, e não é 
sublimação de instintos sexuais como acreditava Freud. Segundo 
Jung a energia psíquica não muda de objeto enquanto não se 
transforma. [...] A atividade plástica e a criatividade, para Jung, são 

                                                           
5
 Disponível em <http://www.ubaat.org/>. Acessado em: 06/06/2015. 

6
 Disponível em <http://www.ubaat.org/>. Acessado em: 06/06/2015. 
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funções psíquicas inatas que contribuem com a evolução da 
personalidade e com a estruturação do pensamento. 
 

 A arte como finalidade terapêutica tem na Arteterapia a sua melhor vertente, 

sendo conceituada pela AATA – Associação Americana de Arteterapia (ibidem, 

p.11): 

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

  

Segundo Philippini (2013), a Arteterapia é considerada um processo 

terapêutico que ocorre a partir da utilização de diversas modalidades expressivas. 

Essas expressões artísticas caracterizam uma produção simbólica que se concretiza 

em várias possibilidades plásticas com diversas formas, cores, volumes etc. Essa 

concretização possibilita a atribuição de significado aos dados oriundos de níveis 

profundos da psique.  

A autora relata que a Arteterapia possibilita a decodificação do mundo interno 

e o enfrentamento das imagens apresentando a estrutura psíquica.  E afirma que:  

 

a compreensão destas formas simbólicas possibilita o confronto com 
o inconsciente e a tomada de consciência de seus conteúdos, pois o 
mundo das emoções e o mundo das coisas concretas não estão 
separados por fronteiras intransponíveis. (op. cit, p. 103). 
 

De acordo com Philippini (op. cit), a conjunção dos materiais expressivos, a 

preparação adequada do setting e o acolhimento do arteterapeuta, possibilitam a 

tradução da energia psíquica de forma concreta e nesse processo arteterapêutico 

poderão ocorrer as necessárias transformações do psiquismo para aquele indivíduo 

em particular. 

 

 

3.2  MODALIDADES EXPRESSIVAS 
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São várias as modalidades expressivas que podem ser utilizadas, como por 

exemplo, a colagem, o desenho, a pintura, a modelagem, a tecelagem, o mosaico, a 

assemblagem, a expressão corporal, a fotografia, a música, o teatro, a escrita 

criativa, e a contação de histórias entre outras.  

 

 

3.2.1 Colagem 

 

 

Imagem 16 – Mulher e recortes 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 

Segundo Phillipini (2009) a modalidade expressiva colagem é uma estratégia 

fundamental. Comumente é a linguagem que inicia o processo arteterapêutico por 

ser operacionalmente mais simples, barato e por apresentar numerosas 

possibilidades plásticas e estéticas. Há diversos materiais que podem ser utilizados 

na colagem, mas é preciso dar a eles uma ordenação cuidadosa. Algumas misturas 

de materiais em colagem de técnica mista são: panos e papéis, papéis e materiais 

orgânicos como sementes, flores e folhas secas, papéis e areia em cores naturais 

ou pigmentadas, combinar papéis com fitas, botões e sianinhas, rendas e galões, e 

mais uma infinidade de materiais que possibilitarão ao arteterapeuta diversas 
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combinações plásticas. A colagem é indicada para cronologias diversas e apresenta 

facilidade operacional. Esta modalidade estrutura, sintetiza e integra os conteúdos 

inconscientes através da organização e disposição dos materiais usados. 

 

 

3.2.2 Desenho 

 

 

Imagem 17 – Chegada e partida 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 

No desenho, o cliente de Arteterapia não precisa saber desenhar, o que é 

uma queixa recorrente no setting terapêutico, conforme afirma Philippini (2009). 

Porém, o arteterapeuta precisa ter um conhecimento básico dos principais recursos 

gráficos, bem como dos “elementos fundamentais do discurso visual, um alfabeto 

composto por ponto, linha, traços, luz, sombra, configurações, perspectivas, 

projeção, proporcionalidade e relações espaciais” (ibidem, p. 52). Essa modalidade 

registra a elevação gradual do conteúdo inconsciente até a consciência, da forma de 

expressão difusa até a forma objetiva que torna visível o tema simbólico a ser 

apurado. Os materiais gráficos mais usados no desenho são: lápis de cera, lápis de 

cor, grafite, carvão de desenho, canetas hidrocores e de gel, pastel seco, pastéis a 

óleo e canetas de nanquim. 
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Para Chendo (2013), o enfoque terapêutico dado às modalidades prioriza o 

campo da sensorialidade e materialidade. Utilizando a expressão plástica considera-

se cores, formas e volumes. Os níveis inconscientes e profundos da psique são 

expressos nas produções plásticas, permitindo o enfrentamento dessas informações 

reveladas, oportunizando insights, e transformações da estrutura psíquica 

direcionada a uma interação renovada com o self.  

 

 

3.2.3 Pintura 

 

 

Imagem 18 – Explosão de cores e formas 

 

Acervo pessoal da autora 

 

           Pinte como quiser e morra feliz 

Henry Miller 

 

 

 A pintura é uma modalidade expressiva que permite fluidez, o que em alguns 

clientes causa insegurança, por não saberem como controlar a direção da tinta. 

Philippini explica que essa falta de controle é um importante aprendizado na pintura, 

é preciso “deixar fluir, deixar sair, escorrer, extravasar, transbordar, abrir mão do 

controle, não tentar controlar a forma e deixar-se levar pelo prazer da descoberta 

que vem insinuada por cada tom, cada mancha, cada espaço em branco.” (2009, p. 

38).  
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A mesma autora afirma que a pintura possibilita a exploração do jogo 

simbólico, favorecendo o desbloqueio criativo, por isso é uma efetiva estratégia para 

iniciar processos na Arteterapia, superar o medo da criação e experimentação, 

ocasionando base efetiva para investigar as projeções do cliente nas sessões 

seguintes.  

 

 

3.3 NISE DA SILVEIRA: UMA PIONEIRA NO USO DA ARTE COMO FATOR 

TERAPÊUTICO  

 

 

Imagem 19 – Nise da Silveira 

 

Disponível em: http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/images/slide-nise.jpg 

 

 

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 

 

No Brasil, a pioneira na Arteterapia com abordagem da Psicologia Junguiana 

foi a psiquiatra Nise da Silveira, que analisou imagens de seus pacientes no Centro 

Psiquiátrico D. Pedro II e produziu importantes estudos que auxiliaram o campo de 

pesquisa da Arteterapia.  

Nise foi uma psiquiatra à frente de seu tempo, pois trouxe ideias inovadoras e 

lutou para inserí-las no cenário psiquiátrico institucional. Segundo Câmara (2002), 

quando trabalhou no Hospital Pedro II, Nise não concordava com os tratamentos 
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psiquiátricos usados como choque elétrico, cardiazólico e insulínico, camisas de 

força, isolamento, psicocirurgia e outros tratamentos que considerava muito brutais. 

 Devido à esse posicionamento contrário aos tratamentos vigentes da época, 

Nise introduziu, com a ajuda do psiquiatra Fábio Sodré, a terapia ocupacional no 

hospital psiquiátrico. A terapia ocupacional usada por Nise era uma psicoterapia não 

verbal, singular e adequada à reabilitação de psicóticos. Para ela essa terapia 

possibilitava "a expressão de vivências não verbalizáveis que no psicótico estão fora 

do alcance das elaborações da razão e da palavra". (NISE apud CÂMARA).7 

Nise também defendia que os esquizofrênicos não tinham embotamento 

afetivo, pois, para ela, as produções artísticas realizadas pelos pacientes seriam 

uma comprovação da permanência da afetividade, embora recalcada no íntimo 

deles, em um mecanismo de proteção. A partir dessa constatação, Nise procurou 

nortear seu trabalho, proporcionando um ambiente que oferecesse instrumentos que 

possibilitassem o intermédio dessa afetividade adormecida com o mundo externo e 

sua expressão. Com este trabalho pioneiro, diferenciado e inovador, Nise fundou, 

em 1952, o Museu de Imagens do Inconsciente. 

Nise da Silveira estudou diversas teorias para embasar seu trabalho, mas foi 

na psicologia de Jung que ela encontrou respaldo para explicar a produção artística 

dos psicóticos no atelier de pintura do setor de terapia ocupacional. Segundo 

Câmara (2002), Nise criou um grupo de estudos em 1955, para divulgar a teoria de 

Jung, com o intuito de possibilitar uma ponte entre o Museu de Imagens do 

Inconsciente e a sociedade.  

O contato de Nise com Jung foi além das leituras; ela escreveu cartas a ele 

no intuito de entender melhor as mandalas produzidas por seus pacientes. Câmara 

(ibidem) afirma que Jung impressionou-se com o material do Museu de Imagens do 

Inconsciente e sugeriu que Nise estudasse mitologia e religiões para descobrir a 

fonte ou os arquétipos do material, pois poderiam ser a expressão do inconsciente 

coletivo. Jung enfatizou para Nise que o inconsciente coletivo manifesta a linguagem 

dos mitos e que os mitos sintetizam toda experiência ancestral da humanidade 

simbolizada em figuras que ele chamou "arquétipos".  Este termo e outros da 

Psicologia Junguiana serão abordados na próxima seção. 

 

                                                           
7
 Disponível em: <http://www.polbr.med.br/ano02/wal0902.php>. Acessado em: 17/10/2015 
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3.4 PSICOLOGIA JUNGUIANA E ALGUNS CONCEITOS 

 

 

Imagem 20 – Carl Gustav Jung 

 

Disponível em: http://www.ajb.org.br/new/i/jung.jpg 

 

 

Arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do 
inconsciente de cada um. É a liberdade de expressão, é 
sensibilidade, criatividade, é vida.  

Jung 

 

 

Para que se compreenda melhor a abordagem junguiana na Arteterapia, é 

preciso conhecer seus conceitos. Hall e Nordby (2014, p. 24) descreveram que 

“conceito é um nome descritivo, ou um rótulo, aplicado a um grupo de fatos 

observados e que dizem respeito a algum fenômeno natural, assim como às ideias, 

inferências ou hipóteses que procuram explicar os fatos observados”.   

Jung expressou em seus livros suas experiências e observações de seus 

sonhos, fantasias e imagens. “Minha vida é a quintessência do que escrevi e não o 

contrário. O que sou e o que escrevo são uma só coisa. Todas as minhas ideias e 

todos os meus esforços, eis que sou.” (JUNG apud GRINBERG, 2003, p. 11). 
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Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875 em Kesswil, na Suíça. Era o 

filho mais velho e o único sobrevivente dos três filhos de um pastor suíço reformado, 

Johann Paul Achilles Jung e Emillie Preiswerk. Jung foi uma criança introvertida e 

sensível e tinha momentos de muita solidão. Devido a isso, passava horas brincando 

sozinho. Ele produzia torres com cubo de madeira, desenhava quadros de guerras e 

preenchia um caderno com borrões de tintas, criando fantasiosas interpretações. 

(Ibidem, 2003). 

Devido às suas próprias experiências pessoais, quando Jung formou-se 

psiquiatra, estava apto a perceber que os pacientes também guardam um segredo, 

uma história que não é revelada e que ninguém conhece. Para ele, (apud Grinberg 

2003) cada indivíduo é único. E para cada experiência há um significado e uma 

forma única de resolução de conflitos. A cura não seria o objetivo final, mas, sim, o 

reajuste da atitude psicológica tendo a intermediação do terapeuta.  

Diniz (2009) expressa que a alma traduz-se em linguagem. A autora cita 

Jung, dizendo que o homem possui em si um universo de mitos, símbolos, sonhos, 

religiosidade, arte e alquimia. Também menciona que a percepção de mundo do 

homem pode dar-se através do mergulho interior. A observação da alma das 

pessoas se daria com o processo analítico, onde a arte demonstra esta observação 

ou escuta. A autora esclarece que ao procurar-se entender o social, um grupo de 

pessoas, tem-se de estar atento às suas músicas, aos poemas, às pinturas, às 

danças e às outras expressões da alma.  

A expressão artística, segundo Diniz (ibidem), permite uma comunicação que 

vai além da verbalização, pois esta não traz à tona todos os conteúdos internos. A 

autora também relata que os bisões encontrados nas cavernas no período pré-

histórico demonstravam a função estruturante da consciência, mesmo o homem não 

sabendo escrever e ainda não tendo desenvolvido a arte de desenhar. Com este 

recuo na história das manifestações e expressões artísticas, há a demonstração de 

que o homem estrutura o seu “eu” desde os primórdios. 

Segundo Philippini (2013), a abordagem junguiana revela que os indivíduos 

sofrem influência dos símbolos nos processos de transformação e 

autoconhecimento. Os símbolos emergem do self, que é um “centro de saúde, 

equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial mais pleno, a 

totalidade da psique e a essência de cada um”. (p. 15).  
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A autora explica que a Arteterapia, juntamente com a teoria junguiana, 

oferece base material compatível para que sejam plasmados os símbolos pela 

energia psíquica em várias criações. Esses símbolos concretizados nas diversas 

modalidades expressivas demonstram numerosos estágios da psique e suscitam a 

comunicação entre o inconsciente e o consciente.  

A energia psíquica, ou mesmo o sonho, precisa de um caminho para ser 

mostrada. Segundo Hall e Nordby (2014), a nascente de energia natural encontra-se 

nos instintos. Essa energia instintiva segue a própria direção, similar a uma 

cachoeira; mas, a modelo desta última, não conduz nenhum trabalho. Jung faz a 

analogia de uma usina de força que imita uma cachoeira, que simulando sua força, 

pode obter energia elétrica. Assim ocorre no mecanismo psíquico que imita o 

instinto, tornando-se capaz de usar sua energia para propósitos particulares. 

A energia natural precisa ser conduzida a novos canais para que se faça um 

trabalho. É a essa analogia que Jung dá o nome de símbolo. A usina de força é um 

símbolo da cachoeira. Ou seja, o símbolo, embora se assemelhe ao original, não é 

idêntico a ele.   

Os mesmos autores elucidam parafraseando Jung de que o símbolo não é um 

signo que esconde uma coisa que todos conhecem, pois este não é o seu conceito. 

Mas revela uma tentativa de ilustrar, através da analogia, alguma coisa que ainda 

está inteiramente no domínio do desconhecido, ou de algo que ainda virá a ser. Um 

símbolo é uma tentativa de apresentar um arquétipo, mas o resultado não é 

fidedigno.  

 

 

3.4.1 Arquétipos 

 

 

 Para Jung não só memórias pessoais estão presentes no inconsciente de 

cada pessoa, mas fantasias herdadas da imaginação humana. Essas estruturas, 

inatas e capazes de produzir ideias mitológicas, foram intituladas de arquétipos. Eles 

formam uma espécie de sede, uma base comum a toda a humanidade e da qual 

surge a consciência. Essa constatação revelou a existência de duas camadas no 

inconsciente: a pessoal e a transpessoal ou inconsciente coletivo. O inconsciente 

pessoal é o depositário de experiências que não têm a aceitação do ego, de todas 
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as atividades psíquicas e conteúdos que não se compatibilizam com a consciência. 

Já o inconsciente coletivo é o que contém imagens latentes, chamadas por Jung de 

“imagens primordiais”. O homem herda essas imagens de sua ancestralidade, 

passado que abarca todos os antecessores humanos, bem como os antecessores 

pré-humanos ou animais. (Hall e Nordby, 2014).  

 

 

Imagem 21 – A influência dos arquétipos 

 

Disponível em http://www.psicosmica.com/2014/12/introducao-arquetipos-e-inconsciente.html 

 

 

Os arquétipos são estruturas universais coletivas, básicas e peculiares da 

vivência de determinadas experiências periódicas, que revelam a capacidade 

criativa singular e autônoma da psique.  

Segundo Grinberg (2003), nossas escolhas, criações, enfrentamentos de 

diversas situações de forma heroica ou covarde, são influenciadas pelos arquétipos. 

O que é recebido de herança não é a experiência, mas o potencial para 

experimentar papéis e situações de uma determinada forma. Um arquétipo não é 

igual a suas manifestações, porém opera como um pano de fundo da experiência. 

São as experiências do indivíduo que irão ocupá-lo. Por isso a forma do arquétipo 

muda sempre. 

Os arquétipos são estruturas bipolares, pois apresentam características 

positivas e também negativas. Para a psique não há informação do que é do bem e 
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mal. As principais características dos arquétipos são apresentadas na Persona, 

Anima e Animus, Sombra e Self.   

A palavra Persona, segundo Hall e Nordby (ibidem), era referida originalmente 

como uma máscara usada por um ator e que lhe concedia compor uma determinada 

personagem numa peça teatral. Na psicologia junguiana, o arquétipo de persona 

atende a um objetivo parecido, concede a um indivíduo a oportunidade de compor 

uma personagem que não seja ele mesmo necessariamente. A persona é uma 

“máscara” que uma pessoa usa na intenção de ser aceita socialmente. Ela é 

inevitável à sobrevivência, pois nos dá a possiblidade de sermos capazes de 

conviver com as pessoas, inclusive com aquelas que não gostamos, de modo 

cortês. É a sustentação da vida social e comunitária. 

Os arquétipos Anima e Animus são, respectivamente, o lado feminino da 

psique masculina e o lado masculino da psique feminina. Estes arquétipos já foram 

apresentados no capítulo anterior. 

A sombra é um dos arquétipos que mais sugestiona o ego. A palavra sombra 

nos remete a conteúdos privados de luz, ou seja, sem a luz da consciência. Esses 

conteúdos já pertenceram alguma vez à consciência, o ego reconhece 

inconscientemente que está em débito com tais aspectos desprezados.  

Grinberg (2003) esclarece que a Sombra potencializa-se com qualidades que 

são contrárias às da Persona, com a qual têm uma relação compensatória. Por isso, 

nos sonhos esse arquétipo costuma surgir vestido de figuras equipadas de atributos 

negativos ou características temíveis, opostas àquelas socialmente aceitas. A 

Sombra também pode emergir na forma de um animal, um monstro ou uma força 

agressiva. 

O Self é um arquétipo que organiza a personalidade e configura-se como 

constituinte principal do inconsciente coletivo, assim como o sol é o centro do 

sistema solar. O Self é um arquétipo que ordena, organiza e unifica; atrai a si os 

outros arquétipos e os harmoniza. Une a personalidade, atribuindo-lhe um senso de 

firmeza e unidade. O arquétipo do Self pode ser referido como um fator interno de 

orientação, muito distinto de nosso ego consciente exterior. O Self tem a habilidade 

de conduzir e de influenciar a personalidade, tornando-a capaz de amadurecer e de 

ampliar a sua perceptibilidade. (Hall e Nordby, 2014). 
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3.4.2 Individuação 

 

 

 Para Hall e Nordby (ibidem) o ser humano nasce num estado de totalidade 

indiferenciada. Analogicamente a uma semente que cresce e torna-se uma árvore, o 

desenvolvimento humano forma-se com uma personalidade completamente 

diferenciada, equilibrada e unificada. Mas, segundo Jung, só é alcançada 

completamente por Jesus e Buda. Jung enfatiza que ninguém consegue fugir à 

poderosa influência do arquétipo de unidade. A individuação é o conceito-chave de 

nosso desenvolvimento. Os sistemas de personalidade: psique, consciência, 

inconsciente pessoal e inconsciente coletivo (arquétipos) estão destinados a ficarem 

individualizados, pois cada um vai se diferenciando dentro de si mesmo. Cada 

sistema inicia-se como uma estrutura simples para depois converter-se numa 

estrutura intricada, assim como a larva metamorfoseia-se em borboleta.  

 

 

Imagem 22 - Individuação 

 

Disponível em: http://www.casaametista.com.br/wp-content/uploads/2013/03/borbolete2.jpg 

 

 

A personalidade de um indivíduo tende a individualizar-se, mas necessita de 

experiências propícias e de educação para sua individuação sadia. Exclusivamente 

através da conscientização pode um sistema de personalidade proceder à sua 

individuação. Pressupõe-se que seja, ou que deveria ser o objetivo supremo da 

educação tornar consciente o que é inconsciente. Educar, como aponta a etimologia 
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da palavra, é retirar de dentro da pessoa algo que já está evidente nela em estado 

nascente, mas não “lotar de conhecimentos um recipiente vazio”...  

Tendo essa orientação e direção, o psicoterapeuta e o arteterapeuta podem 

conduzir sessões suscitando a autonomia da pessoa atendida, trabalhando questões 

que a mesma já possui em estado latente e proporcionar a reorganização ou 

exclusão destas, e o nascimento de outras.   

Segundo Grinberg (2003) o papel do terapeuta é muito mais o de favorecer e 

encorajar a pessoa a achar seu próprio caminho do que lhe designar o que fazer, ou 

falar o que é certo ou errado. Para Jung, a ênfase está na autonomia e 

responsabilidade do indivíduo no mundo.  

Somente através da conscientização pode um sistema de personalidade 

proceder à sua individuação. A psicoterapia e a arteterapia fazem parte desse 

processo. Jung apud Hall e Nordby (2014) esclareceu que a individuação manifesta-

se através de imagens e sonhos, e deu o exemplo de aquarelas feitas por uma 

mulher de meia-idade que estava sendo tratada por ele. As pinturas mostravam-se 

sob forma de mandalas, ou seja, elas tinham formas circulares (representando a 

psique) tendo desenhos emaranhados equilibrados. Para Jung a análise dos 

sucessivos desenhos conta a história do processo de individuação desta mulher.  
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CAPÍTULO IV 

 

VIVÊNCIA ARTETERAPÊUTICA: RESSIGNIFICANDO VIDAS 

 

 

Imagem 23 – Se descobrindo... um ato de coragem! 

 

Disponível em: https://nandadornelles.files.wordpress.com/2014/01/arte_terapia_santi.jpg 

 

 

Que venha essa nova mulher de dentro de mim.  
Com olhos felinos, felizes e mãos de cetim.  
E venha sem medo das sombras que rondam o meu coração.  
E ponha nos sonhos dos homens a sede voraz da paixão. 
Que venha de dentro de mim ou de onde vier.  
Com toda malícia e segredos que eu não souber.  
Que tenha o cio das onças e lute com todas as forças. 
Conquiste o direito de ser uma nova mulher. 
Livre, livre, livre para o amor. 
Quero ser assim, quero ser assim, senhora das minhas 
vontades e dona de mim. [...] 

                                                                           Simone (Uma nova mulher) 

 

 

A Arteterapia mostra-se ser um ótimo instrumento de resgate da autoestima 

de mulheres que sofrem violência doméstica e familiar, pois oportuniza a ampliação 

da percepção subjetiva sobre si mesmas e sobre a violência com o uso da 

https://nandadornelles.files.wordpress.com/2014/01/arte_terapia_santi.jpg
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expressão artística. E com essa descoberta do potencial criativo conseguem ter 

meios de empoderar-se, obtendo subsídios para libertarem-se do contexto violento 

em que estão inseridas. 

 
 

4.1 ARTETERAPIA: INSTRUMENTO DE EMPODERAMENTO 

 

 

 O cansaço de permanecer em uma situação de conflitos constantes, 

humilhação, ameaças e agressões físicas, faz com que mulheres que sofrem 

violência procurem centros de referência de atendimento e/ou delegacias. Os 

centros de referência de atendimento à mulher em situação de violência atuam na 

prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, pois têm como objetivo 

“promover a ruptura da situação de violência e a construção da cidadania por meio 

de ações globais e de atendimento interdisciplinar (psicológico, social, jurídico, de 

orientação e informação) à mulher [...].” (BRASIL, 2006, p. 11). 

 Mas, além desse primeiro pedido de socorro onde são ofertados acolhimento 

e orientação para as mulheres que sofrem violência, é imprescindível oferecer 

espaços alternativos para o autoconhecimento, o desenvolvimento da autoestima, a 

ativação do feminino e empoderamento.  

Para que ocorra esse enfrentamento, é primordial um “olhar pra si mesma”. É 

preciso entender os motivos que fazem com que essas mulheres permaneçam num 

contexto de baixa autoestima, de anulação de si mesmas e dependência do outro.  

Segundo Leão (2012), o trabalho arteterapêutico com mulheres em situação 

de violência amplia seus horizontes reflexivos, permitindo-lhes experimentar novos 

caminhos para a expressão de seus sentimentos, conflitos e afetos.   

O contato com materiais utilizados em atividades artísticas, como argila, lápis 

de cera, tintas, lápis de cor, sucatas, etc., possibilita a essas mulheres uma melhor 

interação consigo mesma, pois expressam imagens que simbolizam suas 

experiências de vida e desejos nem sempre nomináveis pela linguagem verbal.  

Segundo Oliveira (2010), a Arteterapia mostra-se como um recurso acolhedor 

e terapêutico, pois a mulher pode perceber-se como sujeito criativo, descobrindo-se 

capaz de criar algo com suas próprias mãos. Esse contato com as diversas 

modalidades expressivas e seus materiais possibilita a revelação de aspectos 
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subjetivos da mulher que não surgem no verbal, no falar. A expressão artística 

permite a criação de uma ponte entre conteúdos do inconsciente para o consciente. 

Conteúdos esses que podem estar cheios de afeto, mas também de 

potencialidades. Para a autora, a sabedoria que se nota é interna, está dentro da 

mulher, formando um processo criativo genuíno.  

 

 

Imagem 24 – Processo criativo 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 

  A Arteterapia configura-se como uma possibilidade de trabalho neste 

contexto de sofrimento, que manifesta-se no âmbito das relações de afetividade e 

convivência entre casais. Philippini (apud Leão, 2012), afirma que o uso dos 

recursos expressivos facilita o processo de individuação, pois materializa imagens 

do inconsciente, favorecendo sua comunicação e auxiliando a colheita de seus 

símbolos na fonte viva das imagens, com a viabilidade de transformá-los, se 

possível, em linguagem verbal. O contexto arteterapêutico pode fazer emergir as 

dificuldades mais arcaicas e conflitos mais profundos, ainda não conscientes, o que 

tende a propiciar a sua elaboração psíquica. 

Estudos realizados por Érika Vasconcellos (apud LEÃO, 2012, p. 60-61), 

revelam que 
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a imagem como processo anterior à elaboração da palavra, como 
elemento pré-verbal e, portanto, como conteúdo psíquico, está  
estreitamente relacionada aos processos primários na constituição 
das experiências primitivas ligadas à vida pregressa. Considera-se 
que o trabalho arteterapêutico facilita a redução das defesas (que 
dificultam o processo terapêutico) por intermédio da atividade não 
verbal, pois, sendo a linguagem pela palavra nosso canal de 
comunicação mais comum, tornamo-nos aptos a estruturar meios de 
defesa contra situações mobilizadoras de ansiedade e angústia, 
fazendo uso de recursos verbais. Entretanto, por meio da expressão 
imagética, estas defesas podem tornar-se menos rígidas, havendo 
maior possibilidade da resolução dos conflitos. 

 

Por isso a materialização de sentimentos e vivências pela criação de um 

instrumento artístico concreto pode facilitar o direcionamento construtivo da energia 

psíquica. Ao converter conteúdos subjetivos em objetos, com a utilização de 

materiais expressivos, a mulher conseguirá sentir-se mais à vontade para falar sobre 

sua própria subjetividade por meio da projeção, podendo, progressivamente, 

discernir e compor seus próprios sentimentos que foram investidos.  

Em resumo, ao descobrir suas possibilidades e potencialidades criativas, a 

mulher percebe-se como indivíduo, como ser criador que, além de plasmar imagens 

e símbolos em seu processo arteterapêutico, pode dar cor e forma a sua própria 

existência. Ou seja, pode recriar a si própria, recriando também a relação com seus 

pares e com o mundo. 

 

 

4.2 OPERACIONALIDADE DE UM GRUPO ARTETERAPÊUTICO  

 

 

Qualquer grupo que seja criado tem como meta reunir indivíduos com 

objetivos em comum. Mas para que estes sejam concretizados é preciso viabilizar 

um espaço de acolhimento, escuta, fala, reflexão, empatia, troca e expressão. 

Porém cada grupo tem sua característica e dinâmica própria devido à sua 

especificidade, o que suscita uma variedade de intervenções. 

Moscovici (2007) informa que para compreender o funcionamento de um 

grupo é preciso conhecer os componentes do processo grupal: objetivos, motivação, 

comunicação, processo decisório, relacionamento, liderança e inovação. Entretanto 

a matéria prima de um grupo são seus integrantes, que carregam valores e filosofias 

próprias.  
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A interação entre os participantes de um grupo concede conhecimento mútuo 

e reconhecimento de pontos comuns que fornecerão a base para organização de 

regulamentos coletivos, implícitos e explícitos na dinâmica grupal. E como resultado 

dessa interação, a cultura grupal manifesta pelos membros reunirá “produtos 

materiais e não-materiais desse processo, tais como objetos, documentos, obras de 

arte, conhecimentos, vocabulário próprio, experiências, sentimentos, atitudes, 

preconceitos, valores e normas de conduta”. (Ibidem, p. 99). 

 

 

Imagem 25 – A força transformadora de um grupo 

 

Disponível em: http://blogs.diariodonordeste.com.br/blogdecinema/wp-

content/uploads/2012/12/F-600x387.jpg 

 

 

O simples fato de estar em companhia do outro transforma o contexto 

perceptivo de cada integrante de um grupo. Cada encontro viabiliza a metamorfose 

conjunta e a reorganização individual. A experiência compartilhada acarreta em cada 

um a reflexão e insight para mudanças de comportamentos e atitudes.  

Philippini afirma que “a história de um grupo constrói-se e configura-se a partir 

das vivências que seus participantes possam compartilhar em determinado território, 

e tanto quanto possível, atividades realizadas, atendendo aos objetivos [...].” (2011, 

p.30). 
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Ainda segundo a autora, um grupo arteterapêutico pode durar em torno de 6 a 

8 meses, por ser uma abordagem terapêutica breve, tendo a regularidade de um 

encontro semanal, em sessões de pelo menos 1h30min de duração. A 

intermediação do arteterapeuta como facilitador é de primordial relevância, pois sua 

postura firme sustenta o território criativo e simbólico do grupo, além de propiciar um 

ritmo regular das atividades. Outro fator de suma importância é o setting 

arteterapêutico, que como um território criativo, propicia a evolução da consciência e 

o desenvolvimento do processo expressivo.  

Philippini (2011) descreve que o trabalho com um grupo arteterapêutico 

apresenta ciclos psicodinâmicos de abordagem terapêutica breve semelhantes: o 

ciclo I é a fase diagnóstica, que tem como objetivo o desbloqueio e ativação do 

processo criativo. O ciclo II são os estímulos geradores, que após definição da 

questão psicodinâmica central, ocasiona o desdobramento e o desenvolvimento do 

percurso iniciado no ciclo I.  O ciclo III apresenta os processos autogestivos que 

viabilizam a autonomia criativa com atividades de conclusão do processo grupal. 

 

 

4.3 GRUPO ARTETERAPÊUTICO COM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA: 

IMPORTÂNCIA E RESULTADOS  

 

 

Nas pesquisas realizadas, foi observado que o trabalho realizado com 

mulheres vítimas de violência doméstica possibilitou, através do feedback das 

atividades expressivas realizadas no setting arteterapêutico, o desenvolvimento de 

uma melhor consciência sobre si mesmas, legitimando suas necessidades, 

aperfeiçoando formas de relacionamento mais respeitoso com quem elas têm 

convívio, e consigo mesmas.  

As histórias de vida dessas mulheres são permeadas por sofrimento, 

insegurança, baixa autoestima, medo e vergonha. E quando de fato “enxergam-se” 

nas modalidades expressivas do grupo arteterapêutico, essas mulheres conseguem 

ter elementos para possibilitar a mudança que tanto precisam. 

Em um Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de 

Violência de Salvador foi realizado um grupo arteterapêutico, pela arteterapeuta 

Gracia Conçalves. Ela enfatizou a relevância do grupo para as mulheres em 
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situação de violência, verbalizando que elas sentiam-se representadas no processo 

intermediado pela arte e a partir daí começaram a entender essa dinâmica e a dar 

sentido à vida delas. Segundo relato de duas participantes do grupo, o projeto teria 

ajudado no âmbito familiar e no trabalho. Elas também demonstraram felicidade por 

conseguirem o reencontro consigo mesmas. (Fasulo, 2011). 

 

 

Imagem 26 – Grupo arteterapêutico 

 

Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/ 

 

 

 O trabalho em grupo faz com que as mulheres se reconheçam uma nas 

outras e, desse modo, superem obstáculos e fortaleçam a autoestima para o 

enfrentamento da realidade no âmbito violento e conflituoso. A Arteterapia desvela 

conteúdos que podem ser trabalhados de forma conjunta, no compartilhamento de 

experiências que podem auxiliar e encorajar atitudes na direção de uma vida sem 

violência, possibilitando um grande aprendizado rico de informações, emoções e 

sentimentos reciclados ou criados a partir do conhecimento de si mesmas. 

 A importância de estarem inseridas em um grupo arteterapêutico é legitimada 

quando as mulheres demonstram que as relações estabelecidas entre elas, 

proporcionam amparo em seu sofrimento. Elas não sentem-se sozinhas na dor, no 

compartilhamento da violência revelada nas modalidades expressivas e na 
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consequente compreensão do que foi vivenciado. Isso acarreta motivação para não 

desistirem de lutar por uma nova vida. 

Esse sentimento de pertencimento a um grupo que compartilha dos mesmos 

sofrimentos e angústias, encoraja e faz com que a mulher encontre meios de romper 

com mais segurança seu contexto de violência. Esclarecendo essa força feminina 

Estés (1994, p. 464) enfatiza que 

 
O modo de reverter um drama trágico num drama heróico está em 
revelar o segredo, em falar a respeito dele com alguém, em escrever 
um outro final, em examinar nosso papel nele e quais as nossas 
qualidades ao suportá-lo. Esse aprendizado compõe-se em partes 
iguais de dor e prudência. O fato de se ter passado por tudo isso é 
uma vitória do espírito profundo e selvagem.  

 

 Esse trecho do livro de Clarissa Pinkola Estés, intitulado “Mulheres que 

correm com os lobos: mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem” transmite a 

força que a mulher possui em transformar sofrimento em superação, em 

crescimento. A Arteterapia aliada à Psicologia Junguiana pode facilitar o contato da 

mulher que sofre violência consigo mesma, com seus arquétipos, sua ancestralidade 

que desde os primórdios traz em si a característica de coragem, força, sem perder a 

delicadeza.  

 O processo criativo despertado no grupo arteterapêutico traz à tona imagens 

recorrentes que, segundo Jung (apud Philippini, 2013), ressurgem em sonhos, 

desenhos, pinturas e esculturas. O universo arquetípico em Arteterapia fornece uma 

direção que guia o entendimento universal da produção simbólica. 

Nachmanovitch (1993) relata que por trás do impulso criativo há um nível 

mais profundo de compromisso, um estado de comunhão com um todo que está 

além de nós. Quando esse componente de união é inserido em nossas formas de 

expressão, conseguimos algo que ultrapassa a mera criatividade, o simples 

propósito ou a mera dedicação; avançamos um estado em que atuamos por força do 

amor. O amor está relacionado à perpetuação da vida e, portanto, inevitavelmente 

conectado a nossos valores mais profundos. 

 Essa expressão de Nachmanovitch remete ao que a Arteterapia proporciona 

às mulheres que sofrem ou já sofreram violência doméstica e familiar: 

ressignificações de vidas, recomeços e quebra de paradigmas. As mulheres tornam-

se empoderadas, pois conseguem através do seu singular e idiossincrático potencial 
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criativo entrarem em contato consigo mesmas, autoconhecendo-se, ocasionando o 

despertar do amor próprio que irradia-se para a família e para a sociedade.  

 

 

Imagem 27 – O encantamento de auto revelar-se 

 

Disponível em: 

https://patriciareisferreira.files.wordpress.com/2014/10/graffiti_arte_urbana_ashop_04.jpg 

 

 

 Proporcionar o autoconhecimento através das modalidades expressivas é dar 

o pincel a esta mulher que busca dar novo colorido e formas ao seu quadro da 

existência, com a oportunidade de novas folhas a serem preenchidas com um 

manancial de luzes, sombras, cores, texturas e materiais presentes em si mesma.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Imagem 28 – Deixando fluir o processo criativo 

 

Disponível em: http://files.cacef.webnode.com.br/200000309-037a004743/mulher-oriental--arte-

4627b.jpg 

 

 

A violência e a relação de gênero impactam não só as mulheres, mas as 

famílias e, consequentemente, a sociedade. A desigualdade entre os gêneros ainda 

mostra-se muito presente numa relação conjugal. A violência manifesta-se não só na 

esfera privada, mas na pública também, trazendo problemas na segurança e na 

saúde. Há muito ainda a ser enfrentado para que sejam derrubados os paradigmas 

patriarcais. A violência de gênero causa prejuízo na vida afetiva, social e financeira 

das mulheres. As políticas públicas vigentes que prestam serviço de acolhimento e 

auxílio a essas mulheres são instrumentos que possibilitam um maior apoio 

imediato, mas ainda são insuficientes. 

Após esta pesquisa, concluí que a Arteterapia pode atuar como um divisor de 

águas. Pode facilitar e provocar o desvelamento do universo pessoal e singular 

dessas mulheres, criando meios que permitam a elas resgatarem seu potencial 

criativo a partir da ampliação da percepção subjetiva sobre si mesmas e sobre a 

violência. 
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O processo de individuação, que possibilita o desenvolvimento salutar da 

psique, assemelha-se ao processo de metamorfose da borboleta, que para tornar-se 

livre do casulo, passa por fases dolorosas, vencendo a si mesma para irromper em 

lindas asas que a levam à plenitude. A Arteterapia faz parte desse processo, 

revelando com a Psicologia Junguiana, símbolos e imagens que ajudam na 

conscientização suscitada pelas atividades expressivas, procedendo à individuação. 

A partir das experiências analisadas, pude perceber que a mulher que sofre 

violência acessa conteúdos inconscientes e enxerga-se nas modalidades 

expressivas, num processo de revelação que mescla sentimentos ruins e bons. 

Desse modo, tendo o conhecimento de si mesma, consegue subsídios para mudar o 

rumo de sua história e recomeçar uma vida livre de violência, na companhia ou não 

de seu companheiro que praticou a agressão. A Arteterapia facilita o processo de 

individuação dessa mulher, auxiliando no seu empoderamento e a busca contínua 

de seu desenvolvimento e amadurecimento. 

Pude também observar que o compartilhamento de experiências, entre as 

mulheres que sofreram violência, faz com que elas se reconheçam umas nas outras, 

propiciando um espaço legítimo de autoconhecimento, fortalecimento, aumento de 

autoestima e empoderamento. Com as diversas modalidades expressivas da 

Arteterapia, ocorre uma maior ampliação do horizonte reflexivo, despertando as 

mulheres vítimas de violência para novas experiências, tornando-as mais confiantes. 

Muitas vezes elas, inclusive, percebem que seu sofrimento e conflitos na relação 

conjugal nasceram da falta de contato profundo consigo mesmas.  

Recomenda-se a ampliação deste estudo para outros grupos, pois é 

necessário possibilitar mudanças não só no enfrentamento da violência contra a 

mulher, mas também na prevenção na forma de atividades que poderiam ser 

aplicadas nas escolas com crianças e adolescentes para mudança de paradigmas 

quanto à cultura patriarcal e o conhecimento das consequências da violência 

doméstica. Paralelamente também seriam trabalhados os pais, para esclarecimento 

sobre as causas da violência, suas formas, consequências, políticas públicas e leis e 

até a formação de multiplicadores nos bairros e comunidades para palestras 

informativas.  
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