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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa procurou apresentar alguns aspectos do papel da mulher, ao longo 

dos tempos, trazendo as questões que podem ter gerado um certo desequilíbrio 

emocional, a importância de irem em busca do seu potencial criativo, da ampliação 

da percepção subjetiva sobre si mesma, de sua real feminilidade e da reconstrução 

da autoestima. Apresenta a arteterapia como um processo terapêutico capaz de 

fazer uma releitura dos bloqueios emocionais e das questões que as afetam na 

infância no intuito de levar a uma transformação. O encontro arteterapêutico 

semanal, aparece como recurso transformador que possibilitou a um grupo de 

mulheres construírem um campo de expressão mais acolhedor, sutil e criativo, de 

modo que, ao entregarem-se a um espaço de confiança e ampliação da percepção 

sobre a sua vida, encontrarem recursos para lidar com o sofrimento, trabalhando 

com materiais diversos que auxiliam no autoconhecimento, no autocuidado, na 

autovalorização, no afeto e delicadeza proporcionados pelas atividades produzidas. 

 

 

Palavra-chave: Feminino – Arteterapia – Sociedade Patriarcal – Sociedade 

Matriarcal – Autoestima. 
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ABSTRACT 

 

 

This research had the objective to show some aspects of the role of women along 

the time, bringing the issues that may have generated a certain emotional unbalance 

and the importance of going in search of their creative potential, the expansion of the 

subjective perception about themselves, their real femininity and the reconstruction of 

the self-esteem. It also presents art therapy as a therapeutic process capable of re-

reading the emotional blocks and issues that affect them in childhood in order to lead 

to a transformation. The weekly therapeutic art encounter emerges as a 

transformative resource that enabled a group of women to build a more welcoming, 

subtle and creative field of expression, so that when surrendering to a space of 

confidence and expansion of their perception about their life, to find out resources for 

dealing with suffering, working with several materials that help in self-knowledge, 

self-care, self-worth, affection and delicacy provided by the activities produced. 

 

 

Keyword: Feminine - Art Therapy - Patriarchal Society - Matriarchal Society - Self-

Esteem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

LISTA DE IMAGENS 

 

 

Imagem 1  
 

Feminino 
Disponível em: http://hannahadamaszek.com/work/peace-hazy-days/ 
Acessado em: 20/10/2017 
 

11 

Imagem 2 Desconstrução 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/426153183461239393/ 
Acessado em: 04/01/2017. 
 

13 

Imagem 3 Submissão 
Disponível em: http://borboletarodrigues.tumblr.com/post/145958476752 
Acessado em: 15/02/2017. 
 

14 

Imagem 4 O tempo 
Disponível em: http//estou-sem.blogspot.com.br/20111201 archive.html  
Acessado em: 01/02/2017. 
 

15 

Imagem 5 Ruminar 
Disponível em: https://smediacacheak0.pinimg.com/originals/3d/3c/29 /3d3c2 
98ffdc8cd7fddbc648 ed1c175c3.jpg 
Acessado em: 04/01/2017. 
 

16 

Imagem 6 
 

Reencontro 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/59250551325413272/ 
Acessado em: 29/01/2017. 
 

17 

Imagem 7 Faces da Mulher 
Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/g_2cc99ErnA/VBBOePw1lNI/AAAAA 
AAAh7g/Zo4cP2ADZKg/s1600/21.jpg  
Acessado em: 15/11/2016. 
 

18 

Imagem 8 A Deusa 
Disponível em: http://www.cgsociety.org/cgsarchive/stories/2007_06/jussi/wa 
llpaper.jpg  
Acessado em: 04/01/2017. 
 

19 

Imagem 9 A era das deusas 
Disponível em: https://cassiaderesenderixse.blogspot.com.br/2017/09/este-
momento-de-caos-e-necessario-para.html?spref=pi 
Acessado em: 02/10/2017. 
 

20 

Imagem 10 Senhor Absoluto 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/552183604283424354/  
Acessado em: 17/05/2017. 
 

22 

Imagem 11 Eva e Lilith 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/318911217347686836/     
Acessado em: 07/12/2016. 
 

23 

Imagem 12 
 

Submissão 
Disponível em: http://meuspensamentospensam.blogspot.com.br/search?up 
datedmax=2012-04-13T11:53:00-07:00&max-results=60  
Acessado em: 02/04/2017. 

25 

 

http://hannahadamaszek.com/work/peace-hazy-days/
https://br.pinterest.com/pin/426153183461239393/
https://smediacacheak0.pinimg.com/originals/3d/3c/29%20/3d3c2
http://1.bp.blogspot.com/g_2cc99ErnA/VBBOePw1lNI/AAAAA
http://www.cgsociety.org/cgsarchive/stories/2007_06/jussi/wa
http://meuspensamentospensam.blogspot.com.br/search?up


7 

 

 

Imagem 13 
 

Ser mulher 
Disponívelem:https://i.pinimg.com/originals/f9/1c/08/f91c08cead147b0d4ec98
a00da6c5a19.jpg  
Acessado em: 20 05/2017. 
 

26 

Imagem 14 O Resgate 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/357543657908494513/  
Acessado em: 17/01/2017. 
 

27 

Imagem 15 Consciência 
Disponível em: http://belas-imagens.tumblr.com/post/154259660269  
Acessado em: 17/07/2017. 
 

28 

Imagem 16 
 

Feminino Sagrado 
Disponível em: http://anaturalissima.com.br/wp-content/uploads/2016/03/men 
strua%C3%A7   %C3%A3o- sagrado-feminino.jpg  
Acessado em: 07/01/2017. 
 

30 

Imagem 17 A era das deusas 
Acervo pessoal da autora. 
 

32 

Imagem 18 Senhor Absoluto 
Disponível em: http://www.blckdmnds.com/wpcontent/uploads/2013/07/pai 1. 
jpg  
Acessado em: 01/02/2017. 
 

33 

Imagem 19 
 

Patriarcalismo 
Disponível em: http://www.almanart.org/les-supports-photographiques.html  
Acessado em: 01/02/2017. 
 

35 

Imagem 20 
 

O Eu 
Acervo pessoal da autora. 
 

36 

Imagem 21 A era do pai 
Disponível em: https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/ee/6b/85/ee6b 
85669d881823a0ab8 1cd18e7d8aa.jpg 
Acessado em: 04/01/2017. 
 

38 

Imagem 22 Desejo Feminino 
Disponível em: http://celiabasto.tumblr.com/post/120619123030 
Acessado em: 04/01/2017. 
 

42 

Imagem 23 O resgate 
Acervo pessoal da autora. 
 

43 

Imagem 24  
 

Em busca da sua identidade 
Disponível em: http://rebloggy.com/post/art-vintage-collage-photoshop-miodi 
gital-art-digital-collage-art-digital-collag/110574600074  
Acessado em: 12/03/2017. 
 

44 

Imagem25 Olhar   
Acervo pessoal da autora. 
 

45 

Imagem 26 Mulher 
Disponível em: http://sopascampeao.blogspot.com.br/2014/09/blog-post_1.ht 
ml?spref=pi 
Acessado em: 04/01/2017. 

49 

 

https://i.pinimg.com/originals/f9/1c/08/f91c08cead147b0d4ec98a00da6c5a19.jpg
https://i.pinimg.com/originals/f9/1c/08/f91c08cead147b0d4ec98a00da6c5a19.jpg
http://anaturalissima.com.br/wp-content/uploads/2016/03/men
http://www.blckdmnds.com/wpcontent/uploads/2013/07/pai%201
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/ee/6b/85/ee6b%2085669d881823a0ab8%201cd18e7d8aa.jpg
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/ee/6b/85/ee6b%2085669d881823a0ab8%201cd18e7d8aa.jpg
http://celiabasto.tumblr.com/post/120619123030
http://rebloggy.com/post/art-vintage-collage-photoshop-miodi
http://sopascampeao.blogspot.com.br/2014/09/blog-post_1.ht


8 

 

Imagem 27 
 

O Segredo   
Acervo pessoal da autora. 
 

50 

Imagem 28 A dor 
Disponível em: https://smediacacheak0.pinimg.com/originals/1a/82/c4/1a82c 
40f50720ab68f161d3cd 310678e.jpg      
Acessado em: 20/03/2016. 
 

51 

Imagem 29  
 

Reinventando 
Disponível em: http://estou-sem.blogspot.com.br/2011_12_01_archive.html  
Acessado em: 01/02/2017. 
 

53 

Imagem 30 
 

Anima e animus    
Disponível em: http://www.lediorosa.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Voc 
es.jpg   
Acessado em: 31/01/2017. 
 

56 

Imagem 31 
 

Individuação 
Acervo pessoal da autora. 
 

58 

Imagem 32 
 

Metamorfose 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/341147740495846406/     
Acessado em: 12/12/2016. 
 

60 

Imagem 33 
 

Prática I   
Acervo pessoal da autora. 
 

63 

Imagem 34 Prática II         
Acervo pessoal da autora. 
 

65 

Imagem 35 
 

Prática III 
Acervo pessoal da autora. 
 

65 

Imagem 36 
 

Prática IV  
Acervo pessoal da autora. 
 

66 

Imagem 37 
 

Prática V              
Acervo pessoal da autora. 
 

67 

Imagem 38  
 

Prática VI 
Acervo pessoal da autora. 
 

68 

Imagem 39 
 

Prática VII 
Acervo pessoal da autora. 
 

69 

Imagem 40 Prática VIII  
Acervo pessoal da autora. 
 

70 

Imagem 41    Prática IX  
Acervo pessoal da autora. 
 

71 

Imagem 42 
 

Prática X  
Acervo pessoal da autora. 

 

72 

Imagem 43 Prática XI  
Acervo pessoal da autora. 

72 

 

https://smediacacheak0.pinimg.com/originals/1a/82/c4/1a82c
http://www.lediorosa.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Voc


9 

 

 

Imagem 44 
 

Prática XII 
Acervo pessoal da autora. 
 

73 

Imagem 45 Renovação 
Acervo pessoal da autora. 

74 

 
 
 
 
 
 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

SUMÁRIO 

 

 

RESUMO ........................................................................................................ 

ABSTRACT ....................................................................................................  

LISTA DE IMAGENS ......................................................................................  

APRESENTAÇÃO .......................................................................................... 

INTRODUÇÃO ................................................................................................  
 

04 

05 

06 

11 

13 

CAPÍTULO I: ARTETERAPIA – IDENTIFICAÇÃO DO FEMININO................ 
 

18 

CAPÍTULO II: O SAGRADO........................................................................... 
2.1 LILITH........................................................................................................ 
2.2 EVA............................................................................................................ 
 

30 
37 
40 

CAPÍTULO III: ARTETERAPIA....................................................................... 
3.1 DESENHO.................................................................................................. 
 

45 
50 

CAPÍTULO IV: PSICOLOGIA ANALÍTICA .................................................... 
 

53 

CAPITULO V: UM NOVO OLHAR NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO.. 
5.1 A INSTITUIÇÃO......................................................................................... 
5.2 PERFIL DO GRUPO DE ESTÁGIO........................................................... 
5.3 FASE DAGNÓSTICA................................................................................. 
5.3.1 Arteterapia e as modalidades expressivas......................................... 
5.3.2 Colagem com imagens......................................................................... 
5.3.3 Pintura.................................................................................................... 
5.3.4 Contas e missangas............................................................................. 
5.3.5 Selfie e box............................................................................................ 
5.4 DESDOBRAMENTO.................................................................................. 
5.4.1 O Dia da Beleza..................................................................................... 
5.5 PROCESSO AUTOGESTIVO.................................................................... 
 

60 
61 
61 
62 
62 
63 
64 
66 
67 
69 
69 
70 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.......................................................... 

REFERÊNCIAS................................................................................................ 

74 

76 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



11 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Imagem 1: Feminino 

 
Disponível em: http://hannahadamaszek.com/work/peace-hazy-days/ 

 

 
A arteterapia sempre esteve em minha vida. Na minha prática como 

profissional da educação, acredito que boa parte das ideias de Jung já estavam 

dentro de mim. Utilizava técnicas expressivas e fiquei encantada ao descobrir como 

http://hannahadamaszek.com/work/peace-hazy-days/
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o ser humano é rico na maneira de expressar seus sentimentos. E, da mesma forma 

que o mundo a nossa volta tem tantas coisas que ainda precisam ser descobertas e 

pesquisadas, o nosso mundo interior também tem possibilidades de descobertas 

múltiplas.  Considero que todos nós somos artistas e não sabemos, na maioria das 

vezes. Produzimos arte a todo instante e nem nos damos conta disto.       

           O trabalho de arteterapia resgata o artista dentro de cada um e também ajuda 

a entrar em contato com aquilo que se é profundamente. Sou apaixonada pela arte; 

sempre fui desde pequena. Amo cantar, dançar, interpretar e pintar. A arte caminha 

comigo e a sinto dentro de mim. Assim sendo, logo que conclui a faculdade de Belas 

Artes, pensei na pós em arteterapia, que parecia simples, porém levou alguns anos 

para se concretizar. Muitas coisas aconteceram, e só ano passado, entrei na Pomar. 

Hoje, vejo que estou no caminho certo e feliz por estar aqui.                                               
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INTRODUÇÃO 

 

 

Imagem 2: Desconstrução 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/426153183461239393/ 

 

Este estudo monográfico foi organizado na busca de evidenciar alguns 

aspectos que estão relacionados ao feminino. Através de relatos históricos pode-se 

perceber as transformações do comportamento feminino e suas consequências, que 

influenciaram na perda de plenitude da dimensão feminina, na transformação da 

autoestima e no seu reposicionamento de valores em relação ao homem, propõe 

através da reflexão de conceitos básicos junguianos, caminhos que darão a esta 

mulher condições de repensar seu lugar na sociedade.  

O que justifica a necessidade da mulher repensar seu lugar, é o fato de que o 

homem, identificado com o princípio masculino, controlou tudo que referia-se ao 

princípio feminino. No tempo em que havia uma relação de igualdade entre homens 
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e mulheres, onde o papel da mulher era respeitado pelos homens, que era capaz de 

perceber e valorizar o papel feminino de gerar e cuidar dos filhos dando a ele a 

mesma importância que dava a mãe natureza, que fertilizava e produzia a planta. 

Quando se instala a sociedade de caça, o homem sobrepõe-se da força física e 

descobre sua importância na fertilização, tomando para si o domínio deste feminino. 

Partindo desta nova reorganização social, a mulher afasta-se da sua natureza inicial, 

gerando assim uma série de conflitos internos e uma constante busca de encontro 

com o seu ser, pois os princípios masculinos reafirmaram-se como soberanos 

ligados ao racional e dominante. O que fez com o que mulher reafirmasse o seu 

comportamento ligado ao coletivo, ao sensível e ao sentimental, aumentando sua 

submissão diante do poder masculino. Com o tempo, a mulher percebeu a perda da 

sua identidade feminina, negou sua própria natureza, rejeitou a sensibilidade, a 

maternidade, adotando papéis masculinos. 

 
Imagem 3: Submissão 

 
Disponível em: http://borboletarodrigues.tumblr.com/post/145958476752 

http://borboletarodrigues.tumblr.com/post/145958476752
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Justifica-se este estudo, a partir da análise de que o papel da mulher vem 

sendo transformado ao longo do processo histórico desde o tempo das cavernas aos 

dias atuais, onde vivenciaram um sentimento de anulação dentro de sua própria 

casa, na qual o homem era considerado o “rei”. Estarão em foco elementos do 

feminino sagrado e seus arquétipos, descrição de características das sociedades 

matriarcais, o lugar ocupado pelas mulheres nas sociedades patriarcais serão 

incluídos comentários sobre os conceitos ligados ao feminino, animus e anima, 

referências ao feminino arquetípico através da arte, a individuação e o self 

propiciando o desenvolvimento da consciência da mulher.                                                                                                                                                                            

 

Imagem 4: O tempo 

 
Disponível em: http//estou-sem.blogspot.com.br/20111201 archive.html  

 

Partindo deste princípio, a mulher vem procurando afastar-se de valores que 

lhe são impostos pela sociedade patriarcal, e com o passar dos anos, essa 
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submissão ao homem distancia-se e vem trazendo para a mulher, alguns conflitos 

psicológicos. 

Serão incluídos relatos sobre o início da arteterapia no Brasil e em outros 

países, e o uso da arteterapia com grupo de mulheres.  

 

Imagem 5: Ruminar 

 
Disponível em: https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/3d/3c/29/3d3c298ffdc 

8cd7fddbc648ed1c175c3.jpg 

 
 

A casuística ilustrará o processo arteterapêutico desenvolvido com um grupo 

de mulheres, que se utilizou de diversos recursos artísticos para auxiliá-las, 

https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/3d/3c/29/3d3c298ffdc%208cd7fddbc648ed1c175c3.jpg
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/3d/3c/29/3d3c298ffdc%208cd7fddbc648ed1c175c3.jpg
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estimulando ao encontro com arquétipos femininos perdidos e sua consequente 

transformação. 

 

Imagem 6:  Reencontro 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/59250551325413272/  

 

Sendo assim, o objetivo deste estudo é verificar como o processo 

arteterapêutico pode contribuir para minimizar os efeitos da desigualdade das 

mulheres à margem da sociedade, através de estratégias plásticas expressivas, bem 

como ajudar a construir um espaço onde a mulher possa revelar-se como ser 

criativo, aprendendo a lidar com situações adversas, e reconstruindo sua 

autoimagem a partir de seus próprios recursos. 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/59250551325413272/
https://br.pinterest.com/pin/59250551325413272/
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CAPITULO I 

 

IDENTIFICAÇÃO DO FEMININO 

 

 

Imagem 7: Faces da Mulher 

 
Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/g_2cc99ErnA/VBBOePw1lNI/AAAAAAAAh7g/Zo4cP2A 

DZKg/s1600/21.jpg 

 
 

Todo mundo concorda em que há fêmeas na espécie humana; constituem 
hoje como outrora, mais ou menos a metade da humanidade; e, contudo, 
dizem-nos que a feminilidade corre perigo. (SIMONE de BEAUVOIR,1980, 
p. 07) 
 

 

Para entender um pouco da trajetória da mulher, é necessário ter uma visão 

mínima do que significa esse feminino na história humana. Segundo Muraro (2003, 

p. 7) traz muitas surpresas, pois nem sempre homens e mulheres viveram e este 

http://1.bp.blogspot.com/g_2cc99ErnA/VBBOePw1lNI/AAAAAAAAh7g/Zo4cP2A%20DZKg/
http://1.bp.blogspot.com/g_2cc99ErnA/VBBOePw1lNI/AAAAAAAAh7g/Zo4cP2A%20DZKg/
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percurso relaciona-se como fazem hoje. E isso vai ser visto como algo que faz uma 

enorme diferença na vida, na relação entre os seres humanos e até no planeta.  

Partindo do princípio, que a espécie humana vivia da coleta e da caça de 

pequenos animas e que não era preciso usar força física, as mulheres tinham lugar 

de equivalência. Para Muraro (2009, p. 05) “[...] a mulher ainda é considerada um 

ser sagrado porque pode dar a vida, e, portanto, a fertilidade da terra e dos animais. 

O princípio masculino e o feminino governavam o mundo juntos. Não existia 

desigualdade entre ambos os sexos”.  

                                                    

Imagem 8: A Deusa 

 
Disponível em: http://www.cgsociety.org/cgsarchive/stories/200706/jussi/wallpaper.jpg 

 

O homem via a mulher como Deusa e dava a ela o direito ao poder, que não 

era conquistado pela força. Observando a história das Deusas, pode-se perceber o 

reflexo do inconsciente coletivo no comportamento feminino. Aceitar a divindade que 

há em ser mulher é evocar o feminino sagrado existente em todas nós. As mulheres 

http://www.cgsociety.org/cgsarchive/stories/2007_06/jussi/wallpaper.jpg
http://www.cgsociety.org/cgsarchive/stories/2007_06/jussi/wallpaper.jpg
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que trabalham com as energias da mãe terra, aprendem então utilizá-las em 

benefício próprio, tornando-se como Deusas. 

 

Imagem 9: A era das Deusas 

 
Disponível em: https://cassiaderesenderixse.blogspot.com.br/2017/09/este-momento-de-caos-

enecessario-para.html?spref=pi 
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Se formos lembrar das deusas egípcias, gregas ou latinas, veremos que 
elas também, no seu comportamento, se pareciam muito com as mulheres 
reais: mães preocupadas com suas filhas, como Deméter com Perséfone; 
ciumentas e birrentas com o marido como Hera com Zeus; vaidosas como 
Afrodite; mulheres “cabeça” como Atena, ou mais independentes como 
Ártemis. Esposas dedicadas a salvar o marido, como Ísis, não se poupando 
em nada, mas que podia ser vingativa ao mesmo tempo. Todas elas 
apresentam diversos aspectos do feminino, e como são deusas, de certo 
modo suas características são divinas, isto é, eternas, inalteráveis. 
(BONAVENTURE, 2000, p. 13) 
 
 
 

Sendo assim, “Esse poder não trazia privilégio pessoal para quem mandava. 

Por isso, todos, por sua vez, acabavam por exercê-lo.” (MURARO, 2003 p. 14). Não 

existia a noção de individualismo, porque os interesses dos grupos envolvidos 

estavam além dos interesses pessoais. Para Muraro, 

 

 
Homens e mulheres viviam da coleta dos frutos das árvores e da caça aos 
animais miúdos, os grupos eram muito pequenos e sentiam medo diante da 
natureza grandiosa e frequentemente hostil. Por isso, a lei regia o 
comportamento desses grupos era: Lei da solidariedade e da partilha. 
(2003, p. 12).      

 

Segundo Monteiro (1998, p. 25), “Busca o significado e unidade entre o 

mundo e o homem. É o princípio intuitivo, perceptivo, ligado à fertilidade”. 

Características estas específicas ao feminino.  

Para Whitmont (1991, p. 147), esse sistema de oposições: “[...] trata-se de 

uma percepção predeterminada arquetipicamente, impressa como padrão na psique 

inconsciente. A oposição e a complementariedade entre macho e fêmea estão entre 

as mais básicas representações do dualismo.”  

A igualdade entre os sexos foi anulada no período da sociedade de caça e o 

homem então usou da força para dominar seu espaço, lugar este que jamais perdeu.   

Para Muraro, a autoridade passou a ser exercida pela força. E o homem 

começou a mostrar a inveja que tinha da mulher por ela ser capaz de parir, e ele 

não. E isso com duas cerimônias que se encontram em todas as sociedades de 

caça [...] inicia-se a supremacia masculina (2003, p. 16/17). A partir desse momento, 

“a feminilidade passa a ser definida como submissão, castidade, fidelidade, 

obediência, sacrifício [...] Transfigura-se para a mulher tudo o que ameaça a ordem 

patriarcal e o lugar do homem como senhor absoluto.” (CAVALCANTI, 1993, p. 111) 

           



22 

 

O drama da cultura patriarcal reside no fato de ela ter usurpado o princípio 
masculino somente para o homem fazendo com que este se julgasse o 
único detentor de racionalidade, do mando e da construção da sociedade, 
relegando para a privacidade e para tarefas de dependência a mulher, não 
raro considerada um apêndice, um objeto de adorno e satisfação. (BOFF; 
MURARO, 2002, p. 76). 

 

Observando a história das Deusas, pode-se perceber o reflexo do 

inconsciente coletivo no comportamento feminino. Aceitar a divindade que há em ser 

mulher é evocar o feminino sagrado existente em todas nós. As mulheres que 

trabalham com as energias da mãe terra, aprendem então a utilizá-las em benefício 

próprio, tornando-as Deusas. 

 
Imagem 10: Senhor Absoluto 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/552183604283424354/  

 
 

Se formos lembrar das deusas egípcias, gregas ou latinas, veremos que 
elas também, no seu comportamento, se pareciam muito com as mulheres 
reais: mães preocupadas com suas filhas, como Deméter com Perséfone; 
ciumentas e birrentas com o marido como Hera com Zeus; vaidosas como 
Afrodite; mulheres “cabeça” como Atena, ou mais independentes como 
Ártemis. Esposas dedicadas a salvar o marido, como Ísis, não se poupando 
em nada, mas que podia ser vingativa ao mesmo tempo. Todas elas 
apresentam diversos aspectos do feminino, e como são deusas, de certo 
modo suas características são divinas, isto é, eternas, inalteráveis. 
(BONAVENTURE, 2000, p. 13) 

https://br.pinterest.com/pin/552183604283424354/
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O homem e a mulher, na era matriarcal, anterior a Cristo, viam o feminino 

respeitado e considerado como sagrado. 

 

No princípio era Mãe, o Verbo veio depois. Na primeira etapa, o mundo é 
criado por uma Deusa Mãe sem auxílio de ninguém. Na segunda ele é 
criado por um Deus andrógeno ou um casal criador. Na terceira, um deus 
macho ou toma o poder da Deusa ou cria o mundo sobre o corpo da deusa 
primordial. Finalmente, na quarta etapa, um deus macho cria um mundo 
sozinho. (MURARO, 1991, p. 8) 

 
Muitas versões sobre a história deste feminino nos cercam, segundo o 

Gênesis, ao longo dos tempos, o papel da mulher dentro da sociedade, passou por 

algumas metamorfoses.  

Das histórias de Adão, Lililth e Eva, até os dias de hoje, a mulher distanciou-

se do seu significado sagrado e adaptou-se aos valores ditados pela sociedade 

patriarcal, atropelando, muitas vezes, seus próprios desejos e valores. Na bíblia, 

segundo Monteiro (1998, p. 27), vê-se a formação desta polaridade. No princípio, 

expressa igualdade, depois permite a interpretação de submissão. A mulher é 

apresentada, como causadora do pecado original.  “Em Gênesis, 1:27 –“E criou 

Deus o homem à sua imagem; à   imagem de Deus o criou; Gênesis, 2:7 – E formou 

o senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes fôlego da vida; e 

o homem foi feito alma vivente.” 

 

Imagem 11: Eva e Lilith 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/318911217347686836/ 
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A partir daí se estabelece um novo olhar para o feminino, onde pode-se 

encontrar a expressão de submissão. Onde as mulheres então, assumiram o papel 

de subordinadas, sem voz ativa e colocadas em uma situação de anonimato. Sendo 

assim, restaram dois modelos a seguir: a de Eva pecadora ou de Maria Virgem, a 

Santa. Aquelas que não cumpriam com o que era considerado suas funções, como 

as de cuidar do lar, da sua família e a tentativa de buscar novas atitudes eram 

chamadas de Bruxas, pois fugiam ao modelo passivo pré-determinado ditado pela 

sociedade vigente.  

A partir do momento em que esta mulher deixa de viver a sua essência, que é 

o princípio feminino escraviza-se, sendo sufocada de forma cruel e adoecendo em 

sua mente e corpo. A mulher já não podia trabalhar fora de casa e, portanto, a sua 

subsistência era promovida pelo homem e não por ela. Assim, a partir da dominação 

econômica, ao correr das gerações, a mulher passou a desenvolver uma submissão 

psicológica ao introjetar a sua condição de inferioridade em relação ao homem 

(MURARO, 2003, p. 25) 

                                                                                                

Somente quando a mulher passou a ser vista como propriedade patriarcal, 
ou, mais precisamente como meio de adquirir propriedade é que a virgem 
intocada e por conseguinte, a defloração anatômica atingiram uma 
significação positiva e a desse modo indiretamente também tornou-se um 
evento importante para mulher, do qual dependia a sua futura vida enquanto 
mulher. (NEUMANN, 2000, p. 75) 

 

 

Segundo Jung, (2015, p. 28) “O encontro de duas personalidades assemelha 

se ao contato de duas substâncias químicas: se alguma reação ocorre, ambos 

sofrem uma transformação.” As reações “químicas” geradas são únicas, por isso é 

perceptível como somos diferentes. Monteiro diz que, masculino e feminino são 

diferenciações complementares. Do encontro destes dois princípios, a criatividade é 

gerada. Um ritmo harmonioso e natural nos sintoniza com o correr da vida, 

buscando a totalidade em cada um de nós. A natureza é uma só, e masculino e 

feminino são polos do mesmo fenômeno (1998, p. 26). Sendo assim, masculino e 

feminino desenvolvendo sua própria sociabilidade, sua própria cultura, sua própria 

psicologia, a diferença psicocultural se reforça e torna mais complexa a diferença 

físico-endócrina. (OLIVEIRA, 1993, p. 31) 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/carl-gustav-jung/
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Ainda segundo Muraro & Boff (2002), a relação entre eles passa a ser de 

dominação, como a mulher representava o princípio feminino que necessitava ser 

dominado, foi subjugada pelo homem. Assim, o mundo passou a ser competitivo, e a 

mulher conservou os valores de solidariedade e partilha, que foram passados para 

seus descendentes.  

 

Imagem 12: Submissão 

.  
Disponível em: http://meuspensamentospensam.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-04-

13T11:53:00-07:00&max-results=60  

             

Já segundo Harding, 1985, neste âmbito, o resgate do feminino torna-se 

essência, e discute as transformações no mundo social, a crise de identidade da 

mulher e sua busca no referencial masculino do que é ser mulher. O princípio 

feminino é mais ligado aos sentimentos, do que às leis e princípios do mundo 

exterior.  

http://meuspensamentospensam.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-04-13T11:53:00-07:00&max-results=60
http://meuspensamentospensam.blogspot.com.br/search?updated-max=2012-04-13T11:53:00-07:00&max-results=60
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Muraro diz que, “A condição da mulher, na era industrial, tal como a do 

homem, sofreu grandes transformações. [..] ela passou a trabalhar nas fábricas junto 

com o homem, mas com salários e posição inferiores aos dele.” (2003, p. 31)  

Neste mesmo ano, Marx, escreveu o Manifesto Comunista o qual encorajou 

algumas mulheres reunirem-se e escrever o Manifesto Feminista. 

 
Imagem 13: Ser mulher 

 
Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/f9/1c/08/f91c08cead147b0d4ec98a00da6c5a19.jpg  

  

Segundo Harding (1985) ao longo dos anos, desde o movimento feminista, as 

mulheres imitam os homens, adotando os papéis masculinos, perdendo, assim a 

identidade feminina.  Ao negar sua natureza, acreditando que tal atitude fará com 

que ela seja aceita socialmente e na tentativa de se igualar ao homem, acaba por 

rejeitar a maternidade e perdendo assim a sensibilidade. 

https://i.pinimg.com/originals/f9/1c/08/f91c08cead147b0d4ec98a00da6c5a19.jpg
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“Os movimentos de mulheres, no fim da década de 1960, passaram a ter uma 

importância maior do que se imagina: eles não só denunciavam a super exploração 

das mulheres no mercado de trabalho, como também em toda a cultura.”  

(MURARO, 2003, p. 40). 

A partir daí, iniciou-se uma crítica do patriarcado, onde surge a necessidade 

de resgatar este feminino que acaba por ficar esquecido historicamente. Para que 

assim, esta mulher possa reformular a compreensão a respeito de si mesma, 

compreendendo a importância de resgatar os valores femininos que foram 

completamente esquecidos.  

 

Imagem 14: O Resgate 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/357543657908494513/ 

 

A voz interior é a voz de uma vida mais plena e de uma mais ampla e abrangente. 
Por isso, dentro da mitologia, o nascimento de um herói ou seu renascimento 
simbólico costuma coincidir com o nascer do sol; é que o formar-se da 
personalidade equivale   a um aumento da consciência.  (JUNG, 2002c, p. 190) 

https://br.pinterest.com/pin/357543657908494513/
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É importante destacar que, para que os valores femininos tenham novamente 

seu lugar, é necessário que cada ser humano, masculino ou feminino, se reconheça 

em toda sua plenitude, pois, tanto os valores femininos como os valores masculinos 

são importantes e cada um possui qualidades únicas que devem ser preservadas. 

 
 

Imagem 15: Consciência 

 
Disponível em: http://belas-imagens.tumblr.com/post/154259660269 

 

Segundo Muraro, para que o planeta possa sobreviver, é necessário que a 
mulher traga para o domínio público os valores arcaicos da solidariedade e 
da partilha, que só ela, na cultura patriarcal moderna, conserva - e não o 
homem. A mulher preserva os valores que foram a base da espécie humana 
(2003, p. 60).   

 
 

Com o passar do tempo, o patriarcado começa a desmoronar. A mulher 

precisa ocupar uma nova posição na sociedade pois passa a existir a ausência 

http://belas-imagens.tumblr.com/post/154259660269
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quase total da figura masculina nos grupos familiares. Elas já não estão mais só 

dentro de casa, agora cuidam dos filhos, da casa e estão também no mercado de 

trabalho. Sendo assim, o número de famílias chefiadas por mulheres expande-se.   

A percepção desses valores nos traz duas polaridades diferentes, 

contribuindo para o equilíbrio interior de cada um dos seres levando assim ao sanar 

das desigualdades estabelecidas através dos tempos. Se estes paradigmas forem 

restaurados, não se fará mais necessário os movimentos organizados pelas 

mulheres, na tentativa de serem vistas com igualdade pelos homens. E assim, 

homens e mulheres voltarão a viver em harmonia. 
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CAPITULO II 

 

O SAGRADO 

 

 

Que nada no limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a 
liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Porque 
alguém disse e eu concordo que o tempo cura, que a mágoa passa, que 
decepção não mata. E que a vida sempre, sempre continua.  

                                                                 Simone de Beauvoir 
 

 

Imagem 16: Feminino Sagrado 

 
Disponível em: http://anaturalissima.com.br/wp-content/uploads/2016/03 /menstrua%C3%A7   

%C3%A3o- sagrado-feminino.jpg 

http://anaturalissima.com.br/wp-content/uploads/2016/03/menstrua%C3%A7%20%20%20%C3%A3o-%20sagrado-feminino.jpg
http://anaturalissima.com.br/wp-content/uploads/2016/03/menstrua%C3%A7%20%20%20%C3%A3o-%20sagrado-feminino.jpg
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As imagens simbólicas descritas por Jung como arquétipos, assim como a 

grandeza das deusas mitológicas ampliam nossa consciência interior, este 

conhecimento permite à mulher compreender-se e desvendar-se, pois refletem 

diferentes sentimentos e geram diferentes reflexões. 

Se a mulher não estiver em harmonia com suas “deusas interiores” e com sua 

própria alma, poderia ser usada como fantoche pelo homem que, através das 

críticas, a fará sentir-se culpada e não conseguirá firmar-se emocionalmente, e nem 

saberá ser verdadeira quanto aos seus próprios valores e sentimentos. Ficará assim, 

mutilada das suas referências míticas e impossibilitada de concretizar a sua   

individuação, seu crescimento interior que, segundo Jung (1929/1987, p. 103). “[...] é 

o tornar-se, um consigo mesmo e ao mesmo tempo com a humanidade toda, em 

que também nos incluímos”. Para a teoria Junguiana, deusas são arquétipos, que 

são os padrões emocionais de nossos pensamentos, instintos, sentimentos, 

comportamentos, e que poderíamos chamar de essência do feminino. 

O conhecimento das deusas, segundo Bolen (2003) proporciona também 

informações úteis para os homens. Aqueles que quiserem compreender melhor as 

mulheres podem usar os padrões de deusa para compreender que há diferentes 

tipos de mulher, e assim saber o que esperar delas.   

Segundo Jung, os arquétipos possuem a função de reproduzir os conteúdos 

simbólicos do inconsciente coletivo, que é a parte da psique que contêm as imagens 

construídas ao longo da história. 

Assim, os arquétipos são conjuntos dinâmicos, de imagens primordiais, 

orientadores da vida. Os arquétipos não atuam de forma dinâmica, ele é 

simplesmente uma reação inconsciente instintiva, armazenada no inconsciente 

coletivo. Essas imagens primordiais são formas semelhantes a motivos repetidos da 

imaginação humana e manifesta-se por meio de toda história humana, que 

funcionam tanto no inconsciente como entre o inconsciente e a consciência. Jung 

(2016) diz que o arquétipo é projetado pelo indivíduo sob a forma de imagens 

psíquicas específicas, principalmente, nos sonhos, nos contos de fadas e nos mitos.  

 
Uma deusa é, portanto, a forma que um arquétipo feminino pode assumir no 
contexto de uma narrativa. O arquétipo da deusa pode aparecer como 
princesa, rainha ou bruxa, nos contos de fadas. Quando sonhamos ou 
fantasiamos, nossa mente inconsciente pode recorrer às imagens 



32 

 

arquetípicas comuns a nossa cultura, ao que Jung chamou de inconsciente 
coletivo. (J.e R. WOOLGER, 1989, p. 15) 
 

  

O Sagrado Feminino é, portanto, um processo de autoconhecimento, que 

brota como essência no despertar do que é ser mulher, trazendo clareza a um 

mundo de mistérios. Com isso, permite que a mulher e o homem despertem em seu 

interior a energia feminina. É um processo de autoconhecimento, que brota como 

essência no despertar do que é ser mulher.  

Este Sagrado Feminino tem grande importância para as mulheres que 

trabalham com as energias da mãe terra, e aprendem, então, a utilizá-las, para que 

possam carregar consigo mesmas este dom de aceitar que ser mulher é um aspecto 

da divindade, é um presente da natureza, identificada como as “Deusas”. 

 

 
Imagem 17: A era das Deusas 

 
Acervo pessoal da autora 
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A busca desta sintonia com a mãe Terra pode ser um caminho importante 
na busca da harmonia de nossa sociedade, que não valoriza o feminino, no 
qual as mulheres, para tornarem-se respeitadas, procuram assumir posturas 
masculinas nos campos profissional, cultural e social. Contudo, ao adquirir 
qualidades masculinas, como autoritarismo, a mulher perde seu poder de 
acolhimento, de ternura e de sentir prazer, aponta (ARCURI, 2006, p. 18) 

 

.                  

É a partir do encontro desta harmonia com a natureza que a mulher se 

fortalece e passa a crer na sua sexualidade, não sendo mais apenas objeto de 

desejo, mas sim, senhora de si. Desta forma a mulher aprende a resgatar a própria 

origem, o que a encoraja para irem busca de sua autenticidade. 

A mulher por muito tempo e ainda nos dias de hoje, foi ridicularizada pelos 

homens o que a fez assumir uma postura que trouxe marcas profundas na sua vida 

emocional, o que a flagela, e aprisiona no seu próprio ser. Assim, ela passa a viver 

um mundo de submissão e discriminação, onde então no papel de vítima, deixa de 

lado o seu sagrado feminino, e passa apenas a servir ao homem e a suas vontades. 

Na ânsia de liberta-se dessa submissão e ser aceita pela sociedade, a mulher 

rejeita a maternidade, perdendo a identidade feminina. Dessa forma, o princípio 

feminino fica ameaçado, dando origem ao movimento feminista. A partir daí, as 

mulheres passam a imitar os homens, adotando papéis masculinos diante da 

sociedade. (HARDING, 1985).  

Imagem 18: Senhor absoluto 

 
Disponível em: http://www.blckdmnds.com/wp-content/uploads/2013/07pai1.jpg 

http://www.blckdmnds.com/wp-content/uploads/2013/07pai1.jpg
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“O reino do feminino é um centro gerador, lá não há forma, mas a capacidade 

de gerar, a energia que dará origem a forma, pois a obra criadora jorra das 

profundezas inconscientes, do arquétipo da Mãe.” (JUNG, 2011, p. 91). 

 “A feminilidade passa a ser definida como submissão, castidade, fidelidade, 

obediência, sacrifício [...] Transfigura-se para a mulher tudo o que ameaça a ordem 

patriarcal e o lugar do homem como senhor absoluto.” (CAVALCANTI, 1993, p. 111).  

Segundo Monteiro, Jung veio resgatar um status mais igualitário da condição 

da mulher, ao reconhecer que cada sexo traz dentro de si as qualidades do gênero 

oposto (1998, p. 18). 

A visão do homem no mundo é fragmentada, que possui o pensamento 

separado do sentimento, a mente separada do corpo. Ele não pode ser racional e 

intuitivo ao mesmo tempo. (CAVALCANTI, 1993). 

Aos poucos as mulheres foram perdendo a conexão com o feminino sagrado, 

com isso, o feminino e a mulher vem sendo desvalorizados. Valores masculinos e 

femininos tradicionais vem sofrendo questionamentos, e com isso sinalizam uma 

maior valorização das dinâmicas femininas. Segundo (Whitmont, 1991, apud 

Monteiro, 1998, p. 18) expressa tal emergência do feminino como o retorno da 

deusa: 

                                     
A deusa é a guardiã da interioridade humana. O   patriarcado regula os 
elementos externos do comportamento humano, mas desvaloriza o instinto, 
os sentimentos e sensações, a intuição, a emoção individualizada, e as 
profundezas do feminino, exceto quando estão a serviço do coletivo. É 
muito significativo que efeminado tenha sido cunhado como termo 
pejorativo. Dentro da não orientação, cada pessoa precisa descobrir sua 
fonte interior de consciência autentica e diretriz espiritual, precisa localizar a 
divindade interna... A vinda da deusa não implica rejeição da ética, mas a 
emergência de uma nova ética que funda muito mais solidamente na 
consciência individual. (WHITMONT, 1991, apud MONTEIRO, 1998, p. 18) 

 
 

Neste caminho conquistado à força, o homem alcança a supremacia 

patriarcal, o poder soberano e a mulher acabam por perder sua energia feminina, o 

que origina uma sociedade robotizada. 

 
Já não era mais a fecundidade do solo a fonte de toda a vida e de toda a 
criatividade, mas o intelecto que criava as novas invenções, a técnica, o 
pensamento abstrato e o Estado com suas leis. Não era mais o ventre 
materno, mas o próprio espírito que passava a ser o poder criador e, desse 
modo, não eram mais as mulheres, mas os homens que dominavam a 
sociedade. (RINNE, 1999, p. 55) 
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Imagem 19: Patriarcalismo 

Disponível em: http://www.almanart.org/les-supports-photographiques.html 
                     
 

Com esse pensamento que o homem, totalmente empoderado de seu 

princípio masculino, tentou controlar tudo o que era identificado por ele como 

princípios femininos, a natureza e a mulher. Esses dois princípios governam o 

mundo juntos, cada fase da vida humana traz uma relação entre o 

masculino/feminino. No início da humanidade, época em que reinava o princípio 

feminino, o homem vivia mais próximo de seu inconsciente, tinha relações de 

harmonia e equilíbrio com a natureza. O homem e a mulher viviam integralmente. As 

relações eram igualitárias e a mulher era valorizada por ser quem gerava e cuidava 

dos filhos. Na mesma época, era associada com a terra que, quando fertilizada, 

gerava as plantas. Mas, em um determinado período, na época das sociedades de 

caça, o princípio masculino tomou o poder e passou a reinar sozinho.  
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Imagem 20: O Eu 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 

Neste período as relações eram de poder absoluto. O homem destinou para si 

o domínio público e para a mulher o privado. A relação entre eles passa a ser de 

dominação/submissão, pois a mulher representava o princípio feminino e por isso 

necessitava ser dominada, e assim ela foi subjugada pelo homem. O mundo 

competitivo. A mulher já no domínio privado, conservou os valores de solidariedade 

e partilha, que foram passados para futuras gerações (MURARO & BOFF, 2002) 

 
 
Não é que exista um comportamento especifico de homem e de mulher. O 
que de fato existe é uma diferença de frequência e intensidade nestes 
comportamentos. É exatamente essa diferença que lhes permite uma 
interação na medida em que um pode complementar o outro, criando uma 
relação de reciprocidade. Mas é importante observar que um não 
complementa o outro porque um tem algo que o outro não tem. Na verdade, 
um está dentro do outro. O homem está na mulher e a mulher está no 
homem. O homem tem a dimensão do feminino dentro de si e a mulher tem 
a dimensão do masculino dentro de si. “Urge resgatarmos o melhor de 
ambas as tradições, a do matriarcado e a do patriarcado, seja com 
instituições históricas e culturais, seja como, arquétipos e valores”. 
(VASCONCELLOS Apud MURARO e BOFF, 2002, p. 69). 
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“Já que são dois, dois devem ficar, com suas diferenças e seus laços de 

dependência recíproca, únicos a assegurar a reprodução da espécie, a ordem social 

e a felicidade” (BADINTER, 1986, p. 237). 

A redenção do sagrado feminino diz respeito, tanto ao homem quanto a 

mulher. É necessário que ambos mudem o olhar para áreas espiritual, familiar, 

social, política, econômica, cultural, e que deixe fluir as necessidades de cada um. 

Para que os valores femininos e masculinos sejam revalorizados, compreendidos e 

respeitados. 

“Não se trata de uma luta de gêneros, mas sim, a busca de instauração do 

princípio feminino que, em parceria com o masculino, pode desenvolver a 

sustentabilidade do planeta.” (VASCONCELLOS Apud MURARO e BOFF, 2002, p. 

71).  

O homem antigo, experimentava o mundo a partir das imagens arquetípicas 

que eram formadas da sua relação com ele (NEUMANN, 1998). 

Essa cultura é resultado das dinâmicas arquetípicas, que provêm das 

experiências psíquicas dos povos, é a relação que o homem estabelece entre a 

consciência e o inconsciente que determina o caráter de toda uma cultura. Isto 

significa que à medida que há a evolução da consciência do homem primitivo, que 

se encontrava “mergulhado” nos processos inconscientes, há uma transformação e 

desenvolvimento do homem como um todo (NEUMANN, 1998). 

 

2.1 LILITH 
 

Segundo Gênesis, Eva não foi a primeira mulher de Adão, mais sim Lilith, 

uma mulher independente e emancipada que não se dobrou diante do poder 

masculino, e questionou seu lugar de igualdade com os homens, e assim abalou a 

estrutura patriarcal. Conforme o mito, Lilith fora a primeira esposa de Adão, anterior 

à Eva. 

No mito, Lilith fora a primeira esposa de Adão, anterior a Eva. Os dois foram 

criados por Deus para que não houvesse superioridade entre nenhum dos dois 

sexos, Deus os fez do mesmo pó (ROBLES, 2006).  

Desta linda mulher, com cabelos longos e negros, seu corpo, uma escultura, 

rosto suave e mãos delicadas pouco é sabido. Algumas culturas dizem que: Deus 
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criou Adão e Lilith do mesmo pó, e esta durante o ato sexual questionou sua posição 

subjugada. 

 

 
Imagem 21: A era do pai 

 
Disponível em: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/ee/6b/85/ 

ee6b85669d881823a0ab81cd18e7d8aa.jpg 

 

 “[...] por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu 

corpo? Por que devo ser dominada por você? Contudo eu também fui feita de pó e 

por isso sou igual.” (SICUTERI, 1998, p. 35) O desejo de Lilith, é que desta forma os 

dois pudessem desfrutar do prazer e do amor em igualdade. Eram iguais. 

Adão, entendeu o pedido de Lilith como ousadia e negou-o, abandonando-a. 

Ofendido foi queixar-se para Deus, que pediu para três de seus anjos trazerem Lilith 

novamente para seu marido sob a pena de ser amaldiçoada (RIBEIRO, 2012). Lilith 

não concordou com a sentença e foi amaldiçoada e relegada à convivência com 

demônios. Em sua revolta declarou guerra ao Pai, não permitindo mais paz entre 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/ee/6b/85/
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homens, mulheres e crianças. É sombra e inimiga de Eva. Entre outras associações, 

Lilith é associada como figura feminina à serpente. 

Lilith, agora amaldiçoada, foi transformada em demônio, transita entre o céu e 

a terra, arrasta os homens para as desgraças é quem faz surgir as doenças e a 

morte. As imagens de Lilith marcaram o Feminino com o estigma da astúcia, da 

traição, da perversão. (RIBEIRO, 2012). Pelos mais variados motivos, Lilith foi 

identificada como o tradicional vampiro, que atua em vários lugares em versões 

diferentes.  

Como afirma Paiva (1990, p. 64): 

 

 [...] Lilith tentou se matar jogando-se no Mar Vermelho depois da posição 
divina que dizimou seus filhos. Com remorso, os anjos propuseram um 
acordo [...]: Lilith teria todo o poder sobre os recém-nascidos, até oito dias 
depois de seu nascimento para meninos, e até oito dias do nascimento para 
as meninas. Além disso, teria um poder ilimitado sobre todas as crianças 
nascidas fora do casamento. Deveria, entretanto, perder seus poderes cada 
vez que visse sobre um amuleto a imagem dos três anjos. 

 

Sua imagem retorna de tempos em tempos, sempre que uma mulher luta por 

igualdade e liberdade. Lilith não é somente o demônio. Para Monteiro (1998) ela 

também representa o aspecto sombrio do feminino – desejo e sensualidade ilícitos – 

reprimidos da consciência. Referem-se à sua humilhação, fuga e diminuição perante 

Adão. É associada a raiva e à vingança, na aparência de mulher sedutora e 

assassina. 

Ainda conforme Monteiro (1998, p. 34),  

 
O feminino torna-se demoníaco quando banido do inconsciente, mas não se 
afasta de nós, acabando por nos possuir de forma inconsciente. A mulher 
fica dominada por ódios, ambição, inveja, frustação, pressentimentos, ciúme 
e sentimento de insegurança. 
 
 

               Lilith, segundo Robles (2006), encontra-se mergulhada e atormentada nas 

profundezas de seus desejos.  Determinada em sua vontade, mas presa às regras 

que não consegue modificar. Ela é nas mulheres aquele demônio temido e o anjo, 

que apesar da dor e do esquecimento, deseja restaurar a ordem transtornada. Para 

Pires (2008, p. 50):  

 

É a “Fêmea sedutora e lasciva, mulher independente que se coloca em 
posição de igualdade com o masculino e representa o puro instinto 
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sensual/sexual, Lilith não parece poder ser adotada em nossa cultura, 
eminentemente patriarcal, como referência de identificação. Ao contrário, 
parece ter de permanecer na sombra, isolada e aquietada pela repressão 
imposta pelo social.” 
 
 

Para Pires, o mito ajudou a compreender o feminino que passa a ter o 

significado de negação e desvalorização, sinônimo do mal. 

 

2.2 EVA 

             

Eva foi segunda mulher de Adão.  Monteiro (1998, p. 27) comenta que: “em 

Gênesis 2:23 – Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Está 

será chamada de varoa, porquanto do varão foi formada. Gênesis 3:20 – E chamou 

Adão o nome da sua mulher, Eva porquanto ela era a mãe de todos os viventes.” 

Eva é considerada primeira mulher, primeira esposa, mãe de todos. Feita de 

uma de suas costelas e por isso é inferior a ele. É a culpada pelo pecado original 

quando comeu o fruto da árvore da sabedoria o que levou a expulsão dela e de 

Adão do Paraíso. Pires (2008, p. 51) afirma que: “Também foi culpada pelos 

padecimentos humanos, pois a partir daí a mulher começou a parir com dor e o 

homem precisou obter seu sustento por meio do próprio trabalho.” É o início da vida 

terrena caracterizada pela dor, pelo trabalho e pela morte. Afirma, Robles (2006) que 

a partir daí a mulher fica responsável pelo pecado de ter cedido ao demônio e a 

cometer pecado e de ser a culpada pela perda do Paraíso.  No entanto, Eva assume 

o papel principal ao ser seduzida pela serpente. Eva e Adão comem o fruto proibido 

da árvore do conhecimento. Com o poder da escolha, o homem também torna-se 

responsável por seu destino, e com certeza, o peso desta obrigação o retira para 

sempre do Paraíso. Para Pires (2008, p. 68): “Assim é esperado que a mulher  

identifique-se com o modelo representado por Eva – a esposa fiel e obediente ao 

marido, a mulher passiva e submissa ao homem. Sua realização está no casamento, 

na maternidade e na vida doméstica.” 

Eva representaria o papel reservado à mulher, de auxiliar do masculino, a 

quem completaria ao tornar-se uma única carne com ele, o que já indica a espécie 

de ligação que deve existir entre ambos. 
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O matriarcado é anterior à ampliação da consciência, a e era governado pelo 

arquétipo da Grande Deusa que era ao mesmo tempo mãe, filha, donzela, virgem, 

meretriz e bruxa. É a senhora das estrelas, a beleza da natureza, o útero gerador da 

terra. (WHITMONT, 1991) 

A mulher aprende a resgatar a própria origem, o que a encoraja para ir em 

busca de sua vida, sua autenticidade. “[...] e sanar essas feridas, a mulher acabou 

negando os seus aspectos arquetípicos, isto é, aqueles padrões vivos e primordiais 

que evocam e moldam a energia psíquica conforme algumas características 

específicas” (SANFORD, 1999, p. 43).      

 
Pois quando o feminino é assim dominado pelo animus e forçado para o 
segundo plano, surge facilmente depressões, insatisfação geral, perda da 
sensação de vida, sintomas compreensíveis para o fato de que uma metade 
da personalidade tem sua vida quase roubada pela usurpação do animus. 
(JUNG, 2006, p. 27) 

 

           Na sociedade matriarcal, as mulheres trabalham bastante, são firmes em 

suas decisões e atitudes não se colocando superiores a ninguém. Cada um exerce 

da melhor forma o seu papel onde o limite é respeitado. Homens e mulheres, 

mantém um relacionamento aberto, não há a necessidade de casamento, e sim de 

respeito mútuo. O relacionamento continua enquanto houver interesse de ambas as 

partes, 

                     
Nesta sociedade matriarcal, não há preocupação com o acúmulo de 
riquezas, mais sim, com o bem-estar de todos da família e, eventualmente 
por decisão da mulher, com um de seus parceiros em especial, por motivo 
de doença ou envelhecimento, pode ser convidado pela matriarca a morar 
com ela a partir desse momento. (VASCONCELLOS, 2015, p. 73) 

 
      

Segundo Pires (2008) atualmente, exige-se que as mulheres tenham um 

comportamento baseado em moldes tradicionais de boa esposa, boa mãe, boa filha, 

boa dona de casa e, ao mesmo tempo, adaptem-se ao cotidiano e à realidade atual, 

em que elas devem desempenhar uma gama maior de tarefas. Arquetipicamente, o 

aspecto tradicional feminino está diretamente relacionado à Eva, que representa a 

submissão, dependência, fraqueza, inferioridade e maternidade. Já a mulher 

moderna está ligada à figura de Lilith, segundo Pires (2008, p. 68)   

 

[...] que simboliza a natureza instintiva feminina não passível de controle, a 
figura mítica de Eva parece atender a uma imagem melhor do feminino 
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diante das leis de Deus, mesmo sendo ela responsável pelo pecado 
original. Por esse motivo, Eva pode ser vista como modelo ideal de mulher, 
criado por deus para estabelecer um padrão eterno de conduta feminina. 
 

 

                  E aí fica a pergunta trazida pela história do Rei Arthur: “Sabe o que 

realmente quer a mulher? Ela quer ser senhora de sua própria vida!“ (JOHNSON, 

1991, p. 98)  

 
Imagem 22:  Desejo Feminino 

 
Disponível em: http://celiabasto.tumblr.com/post/120619123030 

 
                

Segundo a história, o rei Arthur, cavaleiro da Távola Redonda, caçava em 

floresta vizinha, quando foi aprisionado pelo Rei. Violou as leis e poderia ter sido 

morto, enforcado, mas o rei o concebeu a liberdade em troca de uma resposta para 

a seguinte pergunta: “O que realmente quer a mulher?” (JOHNSON, 1991, p. 97) 

Difícil era entender ou saber os seus reais desejos. Enfim, ele tinha o prazo 

de um ano para encontrar uma resposta. Ao voltar para casa, durante o percurso, 

perguntou a todos que encontrava: rainhas, princesas, freiras, frades, sábios e 

nenhuma resposta foi encontrada. No entanto, todos avisaram que havia uma bruxa 



43 

 

que, provavelmente, saberia a resposta, mas ele deveria se precaver porque ela 

cobrava por seus serviços (JOHNSON, 1991). O ano passou e Arthur, sem resposta 

e sem saída, resolveu procurar a tal bruxa. A resposta estava com ela, mas o preço 

cobrado parecia ser impossível. A bruxa, pediu como pagamento, casar-se, com o 

cavaleiro mais nobre da Távola Redonda que é o amigo mais íntimo de Arthur. O Rei 

ficou horrorizado com o pedido da velha bruxa, que era horrenda. Mesmo assim, o 

amigo aceitou casar-se para salvá-lo. O casamento foi anunciado e com isso, o 

segredo foi revelado e assim, o Rei Arthur se salvou da forca. (JOHNSON, 1991). 

A imagem da bruxa pode ser comparada ao medo feminino de encontrar a 

resposta de seus reais desejos, bem como pela sua negação em percebê-los o que 

a leva a ansiedade em buscar a aceitação social e ter de volta sua identidade, 

assim, acaba negando a sua própria natureza e sem perceber, assume uma 

identidade falsa, que lhe é dada, para que possa sentir-se aceita e readaptada 

socialmente.  

Imagem 23: O resgate 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Segundo Rosalind Miles (2000, p.153) 

 
Todos os desenvolvimentos futuros, a partir de agora, precisam ser 
abordados da perspectiva de ambos os sexos, porque homens e 
mulheres são igualmente importantes para o fazer da história. A 
esperança para o futuro, assim como o triunfo do passado, está na 
cooperação e na reciprocidade de mulheres e homens. 



44 

 

A mulher incorporou a ideologia da sua inferioridade, assim, como o 

sentimento interno de fragilidade e a impotência de ser um indivíduo, negando os 

valores femininos e adotando os masculinos (CAVALCANTI, 1993). Partindo desse 

princípio, a mulher, sente a necessidade de irem busca de si mesmo e de sua 

identidade atual. 

 
Imagem 24: Em busca da sua identidade 

 
Disponível em: http://rebloggy.com/post/art-vintage-collage-photoshop-mio-digital-art-digital-collage-

art-digital-collag/110574600074 

                  

 

A julgar pela nossa realidade atual, isso nos parece uma utopia inalcançável. 

Contudo, se a humanidade deseja alcançar o equilíbrio, para com isso chegar a uma 

convivência harmônica e reverter o caminho destrutivo que fiz até agora, é preciso 

tentar fazer ressurgir o sentimento de esperança, de que ainda é possível gerar um 

mundo movido por relações de igualdade e dignidade entre homens e mulheres.  

 

 

http://rebloggy.com/post/art-vintage-collage-photoshop-mio-digital-art-digita
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CAPITULO III 

 

ARTETERAPIA 

 

 

Imagem 25: Olhar 

 
Acervo pessoal da autora 

             
 

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”. (PHILIPPINI, 2013, p.67).  

A arteterapia surge como um veículo facilitador para que conteúdos internos 

possam emergir, promovendo o encontro em si mesmo, de forma tranquila, lúdica e, 

sobretudo, sensível às necessidades, abrindo caminho para a transformação. “Tudo 

que se faz com arte, se faz com alma.” (DINIZ, 2009. p. 21). 
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Para Jung, a “Arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do 

inconsciente de cada um” (apud DINIZ, 2010, p. 11). A Arte se apresenta com 

liberdade de expressão, sensibilidade, criatividade, vida, e a Arteterapia é uma 

concepção de forma libertadora. Sobre Arteterapia, Philippini (2008, p. 13) afirma:  

 

Uma, dentre as inúmeras formas de descrever o que é mesmo Arte Terapia, 
será considerá-la como um processo terapêutico, que ocorre através da 
utilização de modalidades expressivas diversas. As atividades artísticas 
utilizadas, configurarão uma produção simbólica, concretizada em inúmeras 
possibilidades plásticas, diversas formas, cores, volumes, etc. Esta 
materialidade permite o confronto e gradualmente a atribuição de significado 
às informações provenientes de níveis muito profundos da psique, que 
pouco a pouco serão apreendidas pela consciência.  

 

         Pensando assim, a arte aparece como a forma que o ser humano encontrou 

para se expressar. Lá no tempo das cavernas, o homem utilizava a arte como forma 

de expressão, colocando para fora suas emoções e sentimentos. Em relação à 

Arteterapia, Diniz (2010, p. 12) complementa,  

 

[...] esclarecendo que cada ser é único, singular, já que recebe a Vida para 
desenvolver seus potenciais. A Arteterapia facilita o ser humano a chegar a 
esse âmago, essa singularidade do Ser, a chegar a essência. [...] A 
arteterapia é uma facilitadora de decifração do mundo interno, e a 
possibilidade de acessar esse mundo em um ambiente cuidadoso e 
acolhedor que nos ajuda a ter encontros com o mais profundo de nós, 
visando à saúde total do Ser. O processo psíquico desenvolve seu 
dinamismo por meio de imagem simbólica. 
 

 

O homem primitivo representava suas expressões simbólicas (desenhos 

rupestres) nas paredes das cavernas, o que nos leva a pensar que são 

manifestações do inconsciente que no caso, eram representadas por imagens e 

símbolos. “A arte é quase tão antiga quanto o homem” (FISCHER, 1971, p. 21).  De 

uma forma geral, a arte arranca de nós emoções profundas e a Arteterapia nos 

encaminha para um mergulho em mundo imaginário, conduzindo-o na busca do 

autoconhecimento. Diferentes experiências artísticas podem ser exploradas na 

Arteterapia. Neste trabalho, será relatado sobre pintura, escultura, dramatização, 

história e colagem.  São as expressões artísticas que trazem os conteúdos do 

consciente e do inconsciente. Este estudo foi realizado com a abordagem 

arteterapêutica de sustentação teórica Junguiana, a Psicologia Analítica. 

Uma das indagações mais frequentes dos que se interessam pela arteterapia 

é saber como usar cada material nas situações terapêuticas, ou mais 
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especificamente, se haveria uma lista de atividades previamente estabelecidas para 

realizar com cada paciente. Para que isso fosse possível seria necessário 

estabelecer um conjunto de significados definidos a priori para os materiais 

disponibilizados no Setting e, de preferência, umas espécies de ordem sequenciada 

como eles deveriam ser utilizadas em diferentes contextos e fases do processo. 

Entretanto, creio que se fosse para estabelecer tais regras, a mais básica de todas 

seria justamente evitar a criação de regras, e seguir uma premissa apenas, qual 

seja, a de enveredar pelos caminhos expressivos mais lúdicos para o cliente e, por 

que não dizer, também para o arteterapeuta! Ou dito de modo mais teórico, um bom 

critério a seguir seria perceber o interesse do cliente em relação aos materiais 

expressivos, e atividades que mais facilmente pudessem ser aceitos pela sua 

"função principal". E, ao anunciar a possibilidade de recorrer a aspectos ligados à 

tipologia junguiana, para se pensar como proceder a utilização dos materiais e 

atividades em diferentes contextos da arteterapia, não se está propondo uma prática 

regida pelos tipos como se fossem diagnósticos fixos a serem seguidos rigidamente. 

Simplesmente propõe-se que o arteterapeuta siga os movimentos mais "naturais" 

orientados pela função principal do cliente, quando tiver que fazer essa escolha. 

Afinal, a pesquisa dos elementos materiais em seus aspectos concretos e simbólicos 

é tarefa fundamental no percurso de todo Arteterapeuta, e jamais esgota-se, pois, 

considerando a infinidade de recursos expressivos que podem fazer parte de sua 

prática, essa busca nunca chega ao fim.  

Em arteterapia de abordagem Junguiana, aponta Philippini (2000), que Jung, 

em sua obra, descreveu amplamente como, nas culturas mais diversas, etapas do 

processo de individuação eram codificadas em símbolos, com temáticas similares e 

estas representações do inconsciente coletivo repetidas em mitos, contos, tradições 

religiosas, tratados alquímicos e ritos de passagem de locais geograficamente 

distantes. Estas imagens recorrentes em toda a humanidade reaparecem em 

sonhos, desenhos, pinturas, esculturas e nos símbolos produzidos através da 

imaginação ativa e nas técnicas de visualização e meditação. 

 
Apesar de sua incomensurabilidade existe uma estreita conexão entre dois 
campos que se pede uma análise direta. Essa relação baseia-se no fato de 
a arte, em sua manifestação, ser uma atividade psicológica e, como tal, 
pode e deve ser submetida a considerações de cunho psicológico; pois, sob 
este aspecto, ela, como toda atividade humana oriunda de causas 
psicológicas, é objeto da psicologia. (JUNG, 1971, p. 54) 
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           A arteterapia é um processo voltado ao autoconhecimento e desenvolvimento 

pessoal. O cliente e o Arteterapeuta desenvolvem um processo de interação e 

comunicação através das linguagens artísticas diversas. No âmbito deste estudo, 

este processo é amplamente fundamentado pela teoria da psicologia junguiana. É 

todo adaptado, através das estratégias aplicadas, para o cliente que está sendo 

atendido escolha a linguagem que facilita as manifestações do inconsciente. O 

Arteterapeuta não lê o desenho. Neste momento, o Arteterapeuta e o cliente juntos, 

vão conversar sobre o desenho. 

          Para Kramer (apud Jung e Asawa, 1994, p. 33), a arteterapia diferencia-se 

claramente da psicoterapia. Em seu primeiro livro, escreve: 

 
O Arteterapeuta [...] comunica-se com seus estudantes por meio das pinturas 
produzidas e essa comunicação tem valor terapêutico [...]. A função básica do 
Arteterapeuta é tornar disponível para as pessoas os prazeres e satisfação que o 
trabalho criativo pode proporcionar. 
 

Hoje, a Arteterapia está bastante desenvolvida em vários países e é um 

campo de conhecimento específico. Um dos fundamentos da arteterapia é o que 

através da prática expressiva analogamente no seu cérebro e na sua psique, aquilo 

que se repete. A arteterapia permite que a pessoa indique o processo e não ao 

contrário. Assim o processo se constrói, a partir do estimulo criativo de cada pessoa. 

A arteterapia baseia-se no: Arteterapeuta, cliente e processo.  

A arteterapia é um método terapêutico onde prioriza-se basicamente o fazer 

criativo. Esse fazer já é terapêutico, por isso, independentemente de qualquer 

elaboração que se faça depois. Quando o trabalho está pronto, surge outra 

possibilidade que é trabalhar, o que foi produzido ali, usando aquela comunicação 

como instrumento para ampliar o processo de autoconhecimento daquela pessoa. 

Falando do trabalho, falando de si mesma, por um caminho que passou pelos 

sentidos e não só pela dimensão racional. Durante este fazer, há o benefício 

terapêutico, porque permite dialogar com o que ainda não sabe o que é em palavras. 

Nem sempre se consegue expressar o que se sente, o que incomoda, através da 

palavra. Neste momento, um material artístico, como um borrão de tinta, uma argila 

amassada, pode comunicar as questões a serem compreendidas. Durante o 

processo, quando a pessoa já está mais fortalecida, já pode conseguir junto com o 
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Arteterapeuta, olhar aquele trabalho feito lá atrás, que não sabia bem o que 

significava, e dar nome para o que agora é mais compreensível.  

Individuação é segundo Jung, (2000) o processo pelo qual o ser humano 

chega ao autoconhecimento, sendo levado a estabelecer contato com seu 

inconsciente, não só com o seu inconsciente pessoal (integrando a própria sombra), 

mas também elementos do inconsciente coletivo. 

 
Todos os recursos utilizados em arteterapia contribuem para um mergulho 
dentro de nós mesmos, a fim de despertar e deixar emergir potencialidades 
latentes, enriquecendo assim nosso repertório criativo que vai permear nossa 
conduta diante da vida, num sentido mais produtivo e significativo, 
desbravando e trilhando caminhos antes não alcançados. (PHILIPPINI, 2008, 
p. 13) 
 

 

Imagem 26: Mulher 

 
Disponível em: http://sopascampeao.blogspot.com.br/2014/09/blog-post_1.html?spref=pi 
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Philippini (2009 p. 9) ensina a retratar através de cartografias, a refletir e 

elaborar mapas (imagens) que identificam as próprias inquietudes, percepções, 

entendimentos acerca da consciência do que se é, e do que se quer descobrir em si 

próprio, ressaltando que para isso é preciso ter coragem para seguir rumo às águas 

profundas do inconsciente. A autora nos ensina que “A coragem gera liberdade de 

expressão e sustenta a autonomia criativa”.  

Sobre as diversas modalidades expressivas, Ligia Diniz (2010, p. 13) 

esclarece que: “A Arteterapia utiliza diferentes recursos expressivos como aliados 

em uma leitura simbólica do fazer artístico: artes plásticas e ciência, música, 

expressão corporal e a leitura, como contos de fadas, lendas e mitos.” Dentre as 

suas modalidades, destacam-se o desenho, a pintura, a modelagem, o recorte e 

colagem, a gravura, a construção, o teatro, a criação de personagens, a caixa de 

areia, a escrita poética, a tecelagem, a música, a dança, a contação de histórias, 

(VICTÓRIO, 2008). Neste contexto serão destacadas algumas modalidades 

expressivas: 

 

3.1 DESENHO 

 

Imagem 27: O Segredo 

 
Acervo pessoal da autora 
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Segundo Philippini (2009, p. 49), “O desenho permite expressar histórias 

pessoais com clareza, apenas utilizando a configuração linear da imagem”. Philippini 

afirma que, o desenho “conta a história, configura o símbolo e facilita a compreensão 

no nível da consciência”. (PHILIPPINI, 2009, p. 50-51). 

Ainda de acordo com (Philippini, 2009, p. 57), o desenho relaciona-se às 

seguintes possibilidades: percepção espacial, percepção das relações luz-sombra, 

delimitar e designar; expansão do movimento gráfico; delinear e configurar; 

objetividade; percepção de ponto-traço-linha (alfabeto visual); coordenação 

psicomotora entre figura e fundo; coordenação viso- motora”, dentre outros. Pode-se 

destacar nessa modalidade, os diversos materiais que podem ser utilizados o 

desenho: lápis grafite, lápis de cor, giz de cera, grafite, carvão, pastel seco, pastel 

óleo, lápis de cor aquarelado, hidrocor, cada qual com sua especificidade no uso. 

Para a Philippini, a Arteterapia possibilita a decodificação do mundo interno, e o 

enfrentamento das imagens apresentando a estrutura psíquica.  

  

Imagem 28: A dor 

 
Disponível em: https://smediacacheak0.pinimg.com/originals/1a/82/c4/1a82c40f50720ab68f161d3cd3 

10678e.jpg 
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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). 
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CAPITULO IV 

 

PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

 

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 
 

 

Imagem 29: Reinventando 

 
Disponível em: http://estou-sem.blogspot.com.br/2011_12_01_archive.html           

http://estou-sem.blogspot.com.br/2011_12_01_archive.html
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A arteterapia fundamentada na Psicologia Analítica, base deste estudo 

monográfico, atua como efetivo processo terapêutico e pode mostrar a 

transformação pelo qual as mulheres passam ao longo dos tempos, através da 

utilização de recursos expressivos diversos, com o objetivo de permite a livre 

expressão e comunicação de símbolos da energia psíquica. Sua finalidade 

terapêutica, permite a ampliação da consciência, o aprofundamento em si-mesma e 

a reconstrução da autoestima, o que vai favorecer o encontro com a própria 

essência. Para que esse benefício se faça valer, é necessário a entrega, em um 

espaço de confiança, onde possa sentir-se à vontade para abrir caminho para que 

aconteça a exploração dos mais diversos materiais, para propiciar o seu 

autoconhecimento. Neste exato momento, pode-se dizer que está estabelecido, o 

encontro delas com a sua essência.         

Para Jung, a Psicologia Analítica é uma obra ampla que apresenta raízes 

profundas. Nela aborda os conceitos básicos que explicam o funcionamento da 

psique. Jung era um homem bastante intuitivo e perceptivo, dono de suas próprias 

experiências, era a sua própria fonte de pesquisa e análise.  Acreditava que o ser 

humano deveria ser visto como um todo. Segundo ele, no inconsciente encontram-

se, em movimento, conteúdos pessoais, adquiridos durante a vida e mais as 

produções do advindas inconsciente coletivo, que foi sua maior descoberta teórica. 

Segundo ele, o inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique, e 

constitui-se dos materiais que foram herdados da evolução da humanidade ao longo 

dos tempos. É nessa camada do inconsciente que todos os seres humanos são 

iguais. Jung chamou de arquétipos a estes traços funcionais do inconsciente 

coletivo. Segundo ele: 

 
Existem tantos arquétipos quantas as situações típicas da vida. Uma repetição infinita 
gravou estas experiências em nossa constituição psíquica, não sob a forma de 
imagens saturadas de conteúdo, mas a princípio somente como formas sem 
conteúdo que representavam apenas a possibilidade de um certo tipo de percepção e 
de ação. (JUNG, 2010, p. 221) 

 
Jung fala que o mérito da observação de que os arquétipos existem não 

pertence a ele e sim a Platão, com seu pensamento “de que a ideia é preexistente e 

supra ordenada aos fenômenos em geral.” De acordo com Jung esta constatação 

“significa nada menos do que a presença, em cada psique, de disposições vivas 

inconscientes, e, nem por isso menos ativas, de formas ou ideias em sentido 



55 

 

platônico que instintivamente pré-formam e influenciam seu pensar, sentir e agir.” 

Segundo Jung, o processo de individuação, leva o indivíduo ao conhecimento e ao 

respeito mútuo entre o consciente e o inconsciente individual. Na concepção 

junguiana, a personalidade compõe-se de vários fatores que se completam, Como: o 

ego, o inconsciente individual e seus complexos, o inconsciente coletivo e seus 

arquétipos, a persona, o anima e animus e a sombra. O self destaca a 

personalidade, as funções do sentimento, do pensamento, da intuição e da 

sensação. 

Neste trabalho chamo a atenção, para as noções dos princípios masculino e 

feminino, animus e anima, segundo Jung. As representações, internalizadas do 

arquétipo feminino no homem é chamado Anima, e as representações internalizadas 

doo arquétipo masculino na mulher, Animus. A anima representa o princípio 

feminino, “a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique 

do homem – os humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a 

receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza e, por 

fim, mas não menos importante, o relacionamento com o inconsciente” (VON 

FRANZ, ano, p. 212). Já o arquétipo do Animus, corresponde ao princípio masculino 

no inconsciente da mulher, e é basicamente moldado por seu pai ou quem o 

representasse. Jung foi um pouco além, embora tenha afirmado que todos os seres 

humanos compartilham dos mesmos arquétipos, referiu que há diferenciação entre 

masculino e feminino.  

 
[…] a pessoa é masculina e feminina, não é só homem ou só mulher. De tua alma 
não sabes dizer de que gênero ela é. Mas se prestares bem atenção, verás que o 
homem mais masculino tem alma feminina, e que a mulher mais feminina tem 
alma masculina. Quanto mais homem és, tanto mais afastado de ti o que a mulher 

realmente é, pois, o feminino em ti mesmo te é estranho e desprezível. (JUNG, 
2010, p. 263) 
 
    

O homem possui dentro de si a imagem da mulher, ou seja, nos seus sonhos 

e fantasias. O “eu” vai ao encontro das figuras femininas, boas e más, como bruxas, 

feiticeira, deusa, mãe, irmã, esposa, prostituta e outras representações similares, 

que farão referência às suas experiências no mundo e que são figuras 

arquetípicas. E, do mesmo modo, nos sonhos e fantasias da mulher, encontram-se 

figuras que vão e vêm originadas de suas intenções com diversos homens. Jung diz 

que, a Anima seria “a imagem do sujeito, tal como se comporta em face dos 
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conteúdos do inconsciente coletivo ou então é uma expressão dos materiais 

inconscientes coletivos, que são constelados inconscientemente pelo sujeito.” 

(2008b, p. 156). Ou ainda que ela é “uma imagem coletiva de mulher no 

inconsciente do homem, com o auxílio da qual ele pode compreender a natureza da 

mulher. ” (2008b, p. 66). 

 

Imagem 30: Anima e animus   

 
Disponível em: http://www.lediorosa.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Voces.jpg acessado em 

31/01/2017 
                                
 
 

A mãe, ou quem a represente, é a primeira imagem de Anima experimentada 

pelo homem. Já para a mulher o Animus passa a ser vivenciado por meio dos 

modelos masculinos do inconsciente da mãe, e depois do pai. É através dos 

modelos masculinos e femininos, que aparecem os preconceitos entre ambos os 

sexos que estão diretamente relacionados com suas experiências com os pais. 

Na mulher tem características masculinas, sendo nomeado por Animus. Uma 

vez que estamos falando de conteúdos do inconsciente, Anima e Animus abrangem 

http://www.lediorosa.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Voces.jpg%20acessado%20em%2031/01/2017
http://www.lediorosa.com.br/wp-content/uploads/2014/05/Voces.jpg%20acessado%20em%2031/01/2017
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disposições complementares a vida consciente do homem e da mulher 

respectivamente. Eles possuem todas aquelas qualidades comuns que faltam à 

atitude consciente. Com relação ao homem, Jung diz: 

                 

[...] quanto mais viril sua atitude externa, mais suprimidos são os traços 
femininos; aparecem, então, no inconsciente. Isto explica por que homens 
bem masculinos estão sujeitos a certa fraqueza bem característica; 
comportam-se para com as emoções do inconsciente com a 
determinabilidade e impressionabilidade femininas. (JUNG, 2008a, p. 392) 

 

Jung diz sobre as mulheres: 

 
[...] as mais femininas apresentam quase sempre, em relação a certas 
coisas internas, uma ignorância, teimosia e obstinação tão grandes que só 
poderíamos encontrar na atitude externa do homem. São traços masculinos 
que, excluídos da atitude externa feminina, se tornaram qualidades da alma. 
(JUNG, 2008a, p. 392). 

 
 

Para concluir, partimos da ideia de que para que aconteça a aceitação dos 

opostos, a aceitação dos lados de nossa psique que nós normalmente excluímos, e 

necessário a busca pelo caminho da individuação, da totalidade.  Em outras 

palavras: “Tu és escravo daquilo que precisas em tua alma. O homem mais 

masculino precisa da mulher, por isso é seu escravo. Torna-te tu mesmo mulher, e 

ficarás livre da escravização à mulher.” (JUNG, 2010, p. 263) 

 "Individuação, segundo Jung, (1928, p.49), significa tornar-se um ser único, 

homogêneo, na medida em que por 'individualidade' entendemos nossa 

singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também que nos 

tornamos o nosso próprio si mesmo. Podemos, pois, traduzir 'individuação' como 

'tornar-se si mesmo”.  

A grande busca de Jung consistia em conhecer a si mesmo e o significado da 

vida.  Em suas pesquisas, percebeu que a psique trilha um único objetivo, que é o 

encontro com seu próprio centro, a unicidade, é o retorno do ego às suas origens.  

Deu então a esse objetivo da vida psíquica o nome de Individuação, que não é 

repentino, mas sim, apresenta-se um processo. 

O processo, em si, só se dá no confronto do consciente com o inconsciente, o 

que vem a resultar num amadurecimento dos componentes da personalidade e na 

união destes numa síntese, como também na realização de um indivíduo único e 

inteiro. 
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Imagem 31: Individuação 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 

A individuação é constante, não é um lugar em que o indivíduo chega, mas 

um processo que cada indivíduo passa a viver, de forma contínua. Jung escreveu 

que: 

           
Para diferenciar o eu do não eu, é indispensável que o homem – na função 
de eu – se conserve em terra firme, isto é, cumpra seu dever em relação à 
vida e, em todos os sentidos, manifeste sua vitalidade como membro ativo 
da sociedade humana. Tudo quanto deixar de fazer nesse sentido cairá no 
inconsciente e reforçará a posição do mesmo. E ainda por cima ele se 
arrisca a ser engolido pelo inconsciente. (2007b, p. 65) 

 
 

O conceito de processo de individuação é o eixo da psicologia Junguiana.  É 

através dele que a pessoa vai se conhecendo, retirando suas máscaras, retirando as 

projeções lançadas anteriormente no mundo externo e integrando-as a si mesmo.  

Não se trata de um processo fácil e simples, nem tampouco ocorre linearmente.  

Jung (1928, p. 49) diz, que todo indivíduo possui uma tendência para a Individuação 

o que significa tornar-se um ser único, na medida em que por 'individualidade' 

entendemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando 
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também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Pode-se, pois, traduzir 

'individuação' como 'tornar-se si mesmo'."  

Segundo Jung (2008b, p. 53): 

                         
[...] é impossível chegar a uma consciência aproximada do si mesmo, 
porque por mais que ampliemos nosso campo de consciência, sempre 
haverá uma quantidade indeterminada e indeterminável de material 
inconsciente, que pertence à totalidade do si mesmo. Este é o motivo pelo 
qual o si mesmo sempre constituirá uma grandeza que nos ultrapassa. 
Quanto mais conscientes nos tornamos de nós mesmos através do 
autoconhecimento, atuando consequentemente, tanto mais se reduzirá a 
camada do inconsciente pessoal que recobre o inconsciente coletivo. Desta 
forma, vai emergindo uma consciência livre do mundo mesquinho, 
susceptível e pessoal do eu, aberta para a livre participação de um mundo 
mais amplo de interesses objetivos.  
 

 

Para Jung, os processos inconscientes relacionam-se de forma complementar 

a atitude consciente para que seja formada a totalidade que chama de si mesmo. 

Partindo desse princípio, quando adoecemos psicologicamente ou fisicamente, pode 

ocorrer uma aproximação e contato com o self, que abrange não só a psique 

consciente, como a psique inconsciente, sendo, portanto, por assim dizer, uma 

personalidade que também somos. (JUNG, 2008b, p. 53)  
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CAPITULO V 

 

UM NOVO OLHAR 

 

 

Imagem 32: Metamorfose 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/341147740495846406/ 

                                    
 

Acredito que a verdadeira tarefa para a mutação das mulheres de hoje será 
descobrirem por si mesmas quem são. Parte dessa descoberta, no entanto, 
implica um diálogo com sua história e com as influências sofridas em seu 
desenvolvimento, que as afetaram pessoal, cultural e espiritualmente. 
(LEONARD, 1990, p. 32) 
 

                                                                             

Para ilustrar a importância do sagrado Feminino no processo arteterapêutico 

com teoria junguiana, foi realizado um estágio supervisionado do Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu em Arteterapia convênio POMAR-SPEI, desenvolvido na 

Escola Camille Flammarion, onde foram utilizadas diversas formas de abordagem, 

https://br.pinterest.com/pin/341147740495846406/
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com um grupo de 20 mulheres adultas, com faixa etária entre 18 e 40 anos, em 

condições de pobreza, residentes numa comunidade de risco. O objetivo era 

proporcionar um trabalho arteterapêutico de grupo onde pudessem expor suas 

dores, seus sonhos e seus desejos e para que pudessem ir ao encontro de si 

mesmas. O trabalho foi realizado com carga horária de 100 horas, distribuídas em 

36 sessões, formando três grupos de doze sessões, que ocorreram em dias e 

horários fixos, no período de fevereiro a dezembro de 2016, e que foram 

supervisionados pela coordenadora do curso, Ângela Philipinni. 

O processo foi realizado com a atuação em parceria com outra estagiária, 

trazendo uma breve abordagem arteterapêutica, que compreendeu três fases: 

diagnóstico, estímulos geradores e processo autogestivo.  

 

5.1 A INSTITUIÇÃO 

 

Nesta escola as famílias são acolhidas parcialmente, algumas vezes na 

semana. Todo trabalho é realizado por voluntários com o objetivo de desenvolver 

nas famílias a afetividade, o amor ao próximo, a autoestima e a educação. A 

instituição trabalha com as famílias divididas em grupos: crianças, adolescentes, 

jovens e adultos (mulheres). Essa foi a melhor maneira encontrada para que o 

trabalho fluísse, com horários e dias da semana fixos. A partir daí, foram 

organizadas atividades adequadas às diversas idades e que vão ser cumpridas com 

o auxílio dos voluntários. A presença é controlada, e transformada no fim do mês, 

em cesta básica, e em outros atendimentos (médico, dentário, psicológico), mas 

sempre com a condição de participarem da reorganização de comportamento de 

seus filhos. 

 

5.2 PERFIL DO GRUPO DE ESTÁGIO 

 

O grupo iniciou com a participação de 20 mulheres adultas. Entre elas, 

senhoras, jovens e adolescentes com bebês pequenos e algumas grávidas.  A 

maioria da própria comunidade. Na escola, existem dois grupos diferentes, o que 

muitas vezes dificultou um pouco o convívio entre elas.  Durante as primeiras 

sessões, mostraram-se agitadas, falando sem parar, atropelando umas às outras. 

No decorrer das sessões, foram se acalmando. Porém, a cada atividade expressiva 
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proposta, a ansiedade não permitia que esperassem a vez. A disputa pelo “material” 

era visível. Apesar de fazerem parte do mesmo grupo, não era amigável o 

entrosamento entre elas. Cumpriam todas as tarefas propostas, mas demonstravam 

dificuldades, ao manusear agulhas e tesouras. Demostraram também resistência 

quando apresentei em outras atividades plásticas. Imediatamente relacionaram a 

atividades feitas na escola (recorte, colagem, guache, massinha) com seus filhos. 

Tinham dificuldades de se envolverem com as atividades, que eram realizadas sem 

muita criatividade. Com o passar do tempo, o processo começou a tomar forma. 

Algumas já davam significado ao que estavam fazendo, e passaram a participar com 

mais envolvimento. Outras, não se interessaram e partiram, o que possibilitou que 

novas integrantes. 

 

5.3 FASE DIAGNÓSTICA 

 

Distribuída em 12 sessões, a primeira fase do processo arteterapêutico trouxe 

a observação como elemento chave, para que nosso objetivo final fosse alcançado. 

Foi necessário a observação das mulheres no grupo, e também de forma individual, 

quando realizavam as tarefas. O caminho a ser percorrido era longo. Era preciso 

evidenciar questões simbólicas do coletivo, para que se pudesse traçar um perfil 

psicodinâmico do grupo. Durante este processo, foram utilizadas várias modalidades 

expressivas que evidenciaram aspectos diversos da criatividade. Desde o início, o 

grupo mostrava-se tímido, apesar de ter falado bastante no início. Todas as 

mulheres mostraram-se extremamente reticentes e quase não quiseram falar. A 

timidez e a negação foram características constantes.  

Era preciso um incentivo constante. E a disputa por território                                                                                                                           

era grande entre elas. Lembro-me da atividade de colagem, e o quanto foi 

satisfatório ver o encantamento delas pelas imagens. Neste momento, o silêncio se 

fez ouvir pela primeira vez. 

 

5.3.1 Arteterapia e as modalidades expressivas 

No processo arteterapêutico, a utilização de diferentes modalidades 

expressivas serve como mediação, como um veículo para a comunicação da 

subjetividade com o propósito de materializar através de símbolos. “Cada vez que 

um símbolo é produzido no processo terapêutico, seus significados inconscientes 
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demandam propostas de atividades criativas para desvelá-los. ” (PHILIPPINI, 2009, 

p.17). 

Algumas das modalidades expressivas trabalhadas no setting arteterapêutico: 

 

5.3.2 Colagem com imagens 

 
 

Imagem 33: Prática I 

 
Acervo pessoal da autora 

                   
 

Ainda segundo esclarece Philippini (2009, p. 24):   

 
A colagem propicia um campo simbólico de infinitas possibilidades de 
estruturação, integração. Organização espacial e descoberta de novas 
configurações. É instigante como um mapa do tesouro, pois as informações 
estão ali desde o princípio, embora, num primeiro momento, nem sempre 
consigamos decifrar os códigos em que estes mapas estão decifrados.   

 
 

As colagens nos dão pistas simbólicas, não só através da natureza das 

imagens escolhidas em uma composição, mas também através da relação entre 

figuras, pela presença das polaridades cromáticas (policromia e monocromia), pela 

posição e forma de ocupação no suporte, pelo modo como movimentam-se e 

relacionam-se entre si as imagens, conforme o exemplo a seguir, em que segundo 

informações dadas pela própria autora, após a realização da colagem, elucidam 

pontos importantes do percurso arteterapêutico. 
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No primeiro momento, foi feita a organização do espaço com as imagens, 

cola, tesouras sem ponta e papéis para os fundos de diferentes cores. Breve 

relaxamento ouvindo o “som do silêncio”.  

Logo, foi oferecido o material e solicitado que fizessem a colagem de forma 

que sentissem vontade. 

Durante a produção, o grupo manteve-se concentrado, em silêncio e as 

escolhas foram minuciosas. As dificuldades de entrega para o processo 

arteterapêutico, começavam a sumir. A música relaxante, o aroma do creme nas 

mãos, todo cuidado ao tocar e escolher as imagens, foi o momento onde 

começaram a se observar e ver quantas coisas bonitas, prazerosas podem estar tão 

próximas e que não consegue-se enxergar pelo turbilhão de coisas que a que se dá 

prioridade.  Algumas ocorrências e comportamentos significativos movimentaram o 

processo arteterapêutico.  Nesta tarefa, fica claro a busca pelo si mesmo quando “M” 

agrupa as imagens pela polaridade cromática (monocromia) e diz que essas cores a 

deixam calma. Já “L”, escolheu todas as imagens em preto e branco e não disse 

nenhuma palavra durante o processo. Enquanto “MO” quis fazer duas colagens e 

usou temas diferentes (comidas e casa) e falou bastante sobre sua prática diária no 

restaurante que trabalha e o quanto ter uma atividade fora do convívio familiar fez 

bem para manter a família mais organizada. 

As meninas grávidas escolheram apenas imagens relacionadas ao tema. 

Outra, ao terminar, quis falar. Era uma colagem linda, com uma casa bonita, 

crianças, muito verde. Enfim, assim que acabou de se expressar oralmente, colou 

um quadrado em branco no centro da imagem e disse ser o seu vazio.  

 

5.3.3 Pintura 

A pintura na Arteterapia permite diversas possibilidades. Philippini (2009, p. 

44) diz que é um recurso que permite “mobilizar emoções, facilitando a fluência e a 

expressão de afetos.” 

Na quinta sessão, a modalidade expressiva escolhida foi a pintura, que gerou 

algumas queixas: “Não sei pintar”. “Sou péssima nisso”. “Eu gosto de pintar”. “Isso é 

coisa para criança”. Demoraram para se aproximar do material. A música tocava, o 

som ecoava, e a única coisa que acontecia, eram os olhares cruzados. A música de 

meditação, com um som suave, o aroma de canela como estimuladores, tintas, 
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pincéis, paninhos de limpeza, papéis coloridos, estimuladores para a expressão 

criativa. 

 

Imagem 34: Prática II 

 
Acervo pessoal da autora 

 

A pintura causou, neste momento, uma intensa mobilização emocional e 

despertou a insegurança que existia dentro de cada uma. Talvez, naquele momento, 

a tinta pudesse desencadear ou revelar coisas mais íntimas. Da escolha da cor do 

papel, que cor usar e o que fazer com tudo foi rendendo experimentações incríveis. 

 

Imagem 35: Prática III 

 
Acervo pessoal da autora 
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Segundo Philippini (2009), nem sempre a vivência da fluidez propiciada pela 

pintura é cercada de prazeres. Às vezes, vem cercada de receios. Neste contexto, 

em que pintar, a princípio, estava sendo um bloqueio ou uma medida de segurança. 

Quando a participante de pintar iniciou, escolhendo o papel pela cor, e dando 

afetividade à sua pintura, todas “arriscaram-se” e fizeram também. Ao término da 

atividade já conseguia-se ver que olhar havia mudado. Ali houve um desbloqueio 

criativo que deu margem à repetição da atividade por algumas, e a satisfação de 

outras na leitura do seu trabalho. Começou-se, então, a favorecer o processo 

criativo desse grupo de mulheres.  

 

 5.3.4 Contas e missangas 

 

 
Imagem 36: Prática VI 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

 

 

 

                                                                                

Uma vez organizado o espaço, coloquei uma música suave, tranquila. Esta 

atividade foi muito disputada entre o grupo de mulheres, as peças coloridas, 

brilhantes foram as mais cobiçadas. As cores deram ao trabalho um sentido de 

renovação. No conteúdo simbólico, posso dizer que as missangas e as contas nas 

cores vermelhas foram as mais escolhidas pelo grupo. Ocorrências e 

comportamentos significativos: Todas as mulheres mostraram-se extremamente 
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animadas com as missangas. Alguns relatos mostram bem isso.  ‘Gosto muito de 

fazer bijuterias”.  

A mais nova do grupo, não queria parar a produção de um colar pois 

precisava que ficasse bem longo. Outra, experimentou animada no braço a pulseira 

lilás brilhante. Envolveram-se muito na produção, e não queriam parar. Pediram que 

pudessem fazer novamente em outro dia. Produziram ainda outras peças que 

quiseram levar para as filhas.  Uma comentou que adora bijuteria e sempre que 

pode compra para se enfeitar. Ela fez rapidamente vários colares e pulseiras que 

combinavam com a cor da roupa que foi escolhida para usar com o acessório. 

Todas, num aspecto geral, mostraram satisfação para a confecção de colares, 

brincos e pulseiras. Outra, comentou que adora se arrumar, mas que o marido só a 

coloca para baixo, dizendo que ela está horrível. Nesse momento, todas começaram 

a falar de coisas pessoais, então foi feito um desfile com as “bijus” prontas e 

sentiram-se “empoderadas” usando algo que foi confeccionado por elas.  

 

5.3.5 Selfie box  

 
Imagem 37: Prática V 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 

Chegou a última etapa da fase diagnóstica. Aqui, procurei trabalhar com 

materiais diversos sobre uma caixa de MDF preparando seu espaço para coisas 

importantes. Neste momento as mulheres já sabiam o que fazia falta em suas vidas, 
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e o que precisava ser revisto em cada uma. Foi colocada uma música bem diferente, 

segundo elas. Passaram creme nas mãos com o aroma de baunilha ou de canela. 

Existe uma grande ansiedade no grupo para iniciar o trabalho. Estamos aos poucos, 

trabalhando a espera. Outra grande importância é o silêncio, que apesar de muito 

difícil de conseguir, vem instalando-se lentamente nas sessões. Todas pegaram logo 

os tecidos e quando perceberam o guardanapo, um elemento desconhecido, logo 

uma delas perguntou “como poderia ser usado”. Logo todas escolheram o mesmo 

material e demostraram grande habilidade e satisfação em aprender uma nova 

forma de produzir as caixas. 

 

Imagem 38: Prática VI 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

A caixa foi colocada em cima da mesa e, com disciplina, não a tocaram antes 

do comando. E outros materiais plásticos como: guardanapos de decoupagem, 

tecidos, flores artificiais, laços e fitas, rendas, adesivos, miniaturas de MDF, colas e 

tesouras foram oferecidos. 

Foi feito um relaxamento trabalhando a respiração ao som da música. Em 

seguida, observaram as partes do corpo e a forma como as sentiam. Esse momento 

foi surpreendente. A grande maioria, nunca tinha se observado. O cabelo, a cor dos 

olhos, desenho de rosto, o sorriso. Foi encantador para elas, conseguirem se ver 

através do olhar do outro. Conversamos bastante sobre o que estava acontecendo 

neste momento, o que cada uma estava sentindo, o que guardariam dentro daquela 

caixa, e como percebiam-se fazendo algo que já era tão importante para elas. Esses 
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conteúdos simbólicos, o sentimento, a emoção, o aroma e o tocar nos objetos, 

traziam uma nova forma de percepção do mundo. 

 

5.4 DESDOBRAMENTO 

 

A presença das mulheres passa a ser assídua e fecham-se ainda mais 

quando aparece alguém novo. A produção é sempre impecável, até MI tem se 

apresentado mais envolvida no grupo, apesar de apresentar grande dificuldade no 

manuseio com a tesoura, mas é determinada na escolha de seu material. Gosta 

muito de flores. MO sempre muito falante e muito detalhista, produziu uma peça 

imensamente delicada e quase infantil, apesar do modo bruto como apresenta-se no 

grupo. MA que pouco falava, ao produzir sua caixa, mostrou-se muito alegre e 

animada. Hoje, apareceu arrumada, de cabelos soltos e avisou a todos que amanhã 

será seu aniversário. Pediu abraço e cantou parabéns para si mesma. “E” chegou, 

nesta sessão, mostrou-se silenciosa e hábil na produção. Usou bem os detalhes e 

as combinações de cores. “LU” Chegou abatida, explicou que o filho estava doente. 

Produziu uma peça com revestimento de onça, e não quis nenhum detalhe além de 

uma fita também de onça. Acabou por contar que estava se separando e que estava 

muito triste pela saudade de suas filhas que ficaram com o pai. Algumas escreveram 

dentro da caixa. Outras só decoraram com delicadeza. Agora é a hora de ir em 

busca de significados ocultos.  

Segundo Philippini (2000), [...] o caminho da amplificação simbólica no 

contexto do processo arteterapêutico é decisivo para elucidar alguns aspectos da 

múltipla gama de significados a serem desvendados a partir da produção simbólica. 

 

5.4.1 O Dia da Beleza 

 

Imagem 39: Prática VII 

 
Acervo pessoal da autora 
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O imaginário e memória fluíram. De tempo em tempo, uma nova imagem 

refletia no espelho, deixando transparecer a felicidade da alma. Aqui, todas dentro 

de suas performances, viajaram no tempo. Foram de encontro como seu 

inconsciente. Esse foi um momento de grandes emoções.  

“Eu que não sabia que era tão bonita.” MO. 

 

5.5 PROCESSO AUTOGESTIVO 

                  

Este momento é marcado pelo final da abordagem arteterapêutica, onde o 

cliente faz as próprias escolhas entre as técnicas a serem repetidas ou não. Dentro 

dessas escolhas fizemos uma seleção do que era viável e nos organizamos. Eram 

muitos os pedidos a serem analisados. Existia naquele grupo, uma grande 

necessidade pelo alimento, que sempre estava ligado à comemorações. Estavam 

sempre querendo comemorar alguma coisa, qualquer coisa. Hoje, elas já sabiam 

escolher, muito diferente daquelas mulheres do início que não mostravam-se 

dispostas para fazer nada. Essas mulheres mostraram um avanço significativo, isso 

ficou evidente. MO, mostrou-se determinada quanto ao tomar decisões sobre a sua 

relação afetiva. Mulheres que mal falavam o que sentiam e nem relatavam o que 

acontecia no dia-a-dia, transformaram-se em mulheres empoderadas, decididas.  

 

Imagem 40: Prática VIII 

 
Acervo pessoal da autora 
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Resolvemos iniciar, trabalhando com música em ritmos diferentes. Sabíamos 

que o Funk iria ser o mais tocado e não foi diferente. De olhos vendados, dançaram 

envolvidas pela batida da música.  Logo, voltamos aos cup cakes. 

Mesa colorida, cheiro de doçura e muita animação e cuidado ao deliciarem os 

bolinhos. Utilizamos mais uma vez as fantasias, e brincamos bastante com a criação 

de novos personagens. Esse dia foi muito bom. Relembramos o bolinho de caneca, 

agora elas já sabiam a receita. Contamos histórias, agora elas mais falantes, 

lembraram até da fada dos dentes, relembrando a infância. Algumas até se 

emocionaram. 

O bolinho de caneta reativou a memória olfativa. 

 

Imagem 41: Prática IX 

 
Acervo pessoal da autora 

     

 

Agora, já demonstram uma relação mais próxima com os detalhes e para 

fazê-los, utilizaram palitos. O Natal aproximava-se e com ele o desejo de decorar a 

casa, então, voltamos às massas e produzimos potes de vidros com massa de 

biscuit. Elas são muito caprichosas. Aliás, não só o comportamento, como também a 

aparência delas mudou.  
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Pediram para que repetíssemos a massa de biscuit para fazermos chaveiros 

para suas casas.  

Imagem 42: Prática X 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Essas chaves vêm cheias de conteúdos simbólicos pois simbolizam a 

autonomia que tanto almejavam. 

Imagem 43: Prática XI 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Aliás, não só o comportamento, como também a aparência delas mudou. 

Chegam penteadas, com banho tomado, escova de progressiva no cabelo, 
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maquiadas e com um “sorrisão” na face. Essas mulheres, transformaram suas vidas 

em busca do “eu”. Agora, conceitos foram reestabelecidos pelo grupo, isso gerou 

confiança e trouxe segurança na hora de tomar decisões. Isso é muito importante 

para elas. 

Agora já é hora de retornarmos aos pincéis e tintas. Cores vem surgindo e até 

misturas fizeram. Pintamos vasos pequenos e delicados. 

 
 

Imagem 44: Prática XII 

 
Acervo pessoal da autora 

            

Ao final do processo, elas, agora sensibilizadas, voltam ao início onde a 

mulher apresentava uma forte ligação com a terra.                     
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Imagem 45: Renovação 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 

Conclui-se que o processo arteterapêutico, pode, a partir de suas diferentes 

modalidades expressivas, gerar mudanças necessárias para conquistar-se a 

autoestima e reesignificar o feminino, para que este possa retomar sua característica 
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do início da relação humana, onde homens e mulheres viviam em contato com a 

natureza. O homem em sua ambição descobriu que podia não só usufruir, como 

dominar a terra. E assim foi feito, deixando para trás valores essenciais para a 

convivência. A partir daí, homens e mulheres já não partilhavam mais, e a 

obediência ao homem só aumentava.  

Hoje, vivemos uma grande exacerbação pela busca do bem material, da 

objetividade e principalmente da racionalidade. O mundo necessita das qualidades 

que ambos os sexos possuem, porém falta à busca pelo significado da afetividade, 

da vida e principalmente, a busca pelo feminino sagrado. 

Existe uma urgência em buscar esse feminino perdido. Muitos 

questionamentos são feitos e poucas são as respostas encontradas para essa 

situação. Homens e mulheres continuam em conflitos diários.   Essa busca 

constante da mulher pelo resgate do feminino, só terá aceitação, quando derem ao 

feminino seu devido valor. Assim, serão restituídos, sua dignidade e o respeito aos 

saberes femininos. 

Recomenda-se que o processo arteterapêutico também seja efetuado em 

outros grupos de mulheres, de cronologias e contextos diversos, para ampliar a 

compreensão e eficácia do mesmo.  Através deste trabalho, pode-se observar uma 

ampliação da consciência, um aprofundamento em si - mesmo, uma reconstrução da 

autoestima, e abertura para uma transformação interna e externa. 

Desta forma, as mulheres acompanhadas no grupo puderam aprender a lidar 

melhor com o sofrimento, com os próprios sintomas e puderam desenvolver recursos 

físicos e psíquicos para lidar com as desigualdades e a marginalização oferecida 

pela sociedade. 
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