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“Anda o sol pelas campinas 

e passeia a mão dourada 

pelas águas, pelas folhas... 

Ah! tudo bolhas 

que vem de fundas piscinas 

de ilusionismo... — mais nada. 

 

Mas a vida, a vida, a vida,  

a vida só é possível 

reinventada. 

 

Vem a lua, vem, retira 

as algemas dos meus braços. 

Projeto-me por espaços 

cheios da tua Figura. 

Tudo mentira! Mentira 

da lua, na noite escura. 

 

Não te encontro, não te alcanço... 

Só — no tempo equilibrada,  

desprendo-me do balanço 

que além do tempo me leva. 

Só — na treva,  

fico: recebida e dada. 

 

Porque a vida, a vida, a vida,  

a vida só é possível  

reinventada”. 

Cecília Meireles 

“A vida só é possível reinventada” 
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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa é o estudo do uso da arteterapia na busca da reinvenção 

da feminilidade. A mulher contemporânea, na faixa etária acima dos 50 anos, 

conquistou espaços até então exclusivos ao gênero masculino, espelhando-se na 

figura paterna, rejeitando o modelo materno que era limitado ao lar e à procriação e, 

assim, viu perder a sua própria natureza feminina, não estando, portanto, satisfeita e 

na plenitude a que aspirava. Esta mulher está em busca de novas possibilidades de 

reinventar sua feminilidade. Verificou-se que as práticas arteterapêuticas são 

capazes de facilitar a busca da feminilidade consciente para a mulher que sofre as 

angústias da contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: arteterapia – arquétipo - reinvenção – feminilidade. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is the study of the use of art therapy in the search for 

the reinvention of femininity. The contemporary woman, over the age of 50, 

conquered spaces previously exclusive to the masculine gender, mirroring herself in 

the paternal figure, rejecting the maternal model that was limited to the home and to 

procreation and thus saw to lose its own nature feminine, being therefore not 

satisfied and in the fullness to which she aspired. This woman is looking for new 

possibilities to reinvent her femininity. It was verified that the therapeutic art practices 

are able to facilitate the search of conscious femininity for the woman who suffers the 

anxieties of contemporaneity. 

 

Keywords: art therapy - archetype - reinvention – femininity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Imagem 1- Feminino reinventado 

 
Pintura em guache – Vera Bedin. 

 

 Pretende-se, com esta pesquisa, estudar o uso da arteterapia na busca da 

reinvenção da feminilidade. A mulher contemporânea, na faixa etária acima dos 50 

anos, é o resultado da luta pela liberação feminina, daquela que queimou soutiens 

na década de 60. Essa mulher foi à luta, ingressou no mundo masculino e, por 

intermédio do trabalho mostrou seu valor; mas, para isso, houve um grande 

investimento emocional, pois teve que agir como um homem, único modelo que 

havia, numa sociedade patriarcal, em que o papel da mulher era no lar. O mitólogo 

Campbell esclarece: 

 
Muitas das dificuldades que as mulheres enfrentam nos dias atuais 
decorrem do fato de estarem adentrando um campo de ação no mundo que 
antes era reservado aos homens, e para o qual não há modelos mitológicos 
femininos. Em consequência a mulher se vê num relacionamento 
competitivo com o homem e nele pode perder o senso de sua própria 
natureza. (CAMPBELL, 2015, p. 7) 

 

 Essa mulher rejeitou o modelo materno, limitada ao lar e a procriação, para se 

espelhar no pai. É a filha do pai, que sem um paradigma feminino que dê substrato 
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na sua trajetória, lança-se num mundo patriarcal em busca de mudança, do saber, 

de ser qualificada, em busca do sucesso em todas as áreas, imitando o modelo 

paterno. É filha do herói (MURDOCK, 1994). 

 No entanto, em certa fase da vida, percebe que o trabalho, o sucesso, não 

supriram suas necessidades espirituais e emocionais, e não lhe trouxeram a 

gratificação e plenitude que aspirava, algo se perdeu neste caminhar. Em algum 

lugar ficou a “sua mulher”, a sua alma feminina e ela sofre desta falta. Esta é a 

angústia da mulher contemporânea, e ela tem necessidade de ir em busca de seu 

feminino. É o momento do retorno à mãe, aprendendo a delicada arte da sutileza, do 

equilíbrio do Sol e da Lua, buscando a reconexão com os dois - o casamento da 

anima e animus. 

 Assim, o tema escolhido para esse trabalho monográfico é o estudo destas 

questões da mulher contemporânea em busca de novas possibilidades em 

reinventar sua feminilidade, no afã de responder ao seguinte questionamento: como 

as práticas arteterapêuticas podem propiciar às mulheres a reinvenção do feminino, 

para atuarem no mundo ainda fortemente patriarcal? 

 O escopo desta pesquisa é aferir se as práticas expressivas, que são a base 

do trabalho arteterapêutico, fundamentado na Teoria Junguiana, são eficazes para o 

reencontro desta mulher com sua própria essência feminina. Em outras palavras, 

objetiva-se verificar se essas estratégias terapêuticas são capazes de facilitar a 

busca da feminilidade consciente para a mulher que sofre as angústias da 

contemporaneidade. 

A pesquisa nesta área é relevante porque essas questões são comumente 

observadas na mulher atual que não tem, ainda, modelos de atuar feminino e diante 

dessa falta de paradigma passa a agir e reagir conforme o modelo masculino, único 

que apresenta-se na sociedade patriarcal e acaba por transformar-se num 

estereótipo masculino, o que lhe acarretará sofrimento e frustração posteriormente. 

 
A sociedade patriarcal valoriza e promove apenas os aspectos masculinos, 
subestimando e até mesmo reprimindo os aspectos femininos. O resultado 
é que a mulher se esvazia, perde sua identidade feminina essencial e se 
torna uma 'cópia' caricatural do homem; o homem, por sua vez, reduzido à 
masculinidade bruta e unilateral, perde a ligação com os valores femininos 
do seu mundo interior e passa a ter uma relação opressora com a mulher. 
Como restaurar a feminilidade, despontencializando a unilateralidade do 
mundo patriarcal, a fim de reequilibrar a identidade psicológica dos sexos e 
plenificar a relação entre o homem e a mulher. (PERERA, 1985, p. 8) 
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A metodologia de pesquisa utilizada para investigação do objeto baseou-se 

no modelo metodológico da pesquisa bibliográfica e, como ilustração do tema, com a 

descrição de alguns aspectos da prática exercida no estágio de conclusão do curso, 

com um grupo de mulheres de cronologia de 55 a 65 anos. 

 Para atingir os objetivos acima mencionados, a monografia foi dividida em 

quatro capítulos.  

O capítulo I foi destinado ao estudo histórico da exploração do trabalho 

feminino a partir da Revolução Industrial, onde será analisada também esta trajetória 

durante e após as Duas Grandes Guerras Mundiais. Posteriormente, apresentar-se-

á a mulher símbolo dos anos 50 e seu papel na sociedade. Em seguida, estudar-se-

á sobre o movimento feminista dos anos 60, finalizando com a mulher 

contemporânea. 

 O capítulo II trata da mulher contemporânea e da reinvenção do feminino, 

iniciando com o panorama psíquico das mulheres que não estão felizes mesmo após 

terem alcançado a emancipação social/sexual/econômica. Depois de tantas lutas, a 

libertação do modelo mulher/casa/marido/filhos, o sucesso profissional, o acesso a 

todos os cargos ditos masculinos, nada disso pode suprir a sensação de que algo 

falta, de que em algum lugar sua alma ficou presa. A necessidade de reinventar uma 

nova feminilidade eis que, o modelo anterior não dá conta das necessidades 

subjetivas da nova mulher. Será abordado, também, sobre os conceitos de 

arquétipo, anima e animus, e a união das polaridades, culminando com a busca da 

sabedoria, através do arquétipo da Velha Sábia. 

  No terceiro capítulo explicar-se-á sobre a Arteterapia - suas origens, sua 

formulação teórica, as modalidades expressivas -, como caminho para a integração 

desta mulher, possibilitando que ela tome consciência da origem de sua frustração e 

angústia e, por intermédio das atividades expressivas, vá ao encontro de uma nova 

feminilidade, resgatando seus valores femininos.  

 Por derradeiro, no quarto capítulo, mostrou-se a aplicação da arteterapia em 

grupo, seus benefícios para a mulher contemporânea que está nesta busca do elo 

perdido com sua feminilidade. 

 Todo este estudo será de grande valia para o futuro profissional desta pós-

graduanda.  
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CAPÍTULO I 

 
 

A LUTA DAS MULHERES 

 

 

“Coletar histórias é uma atividade paleontológica contínua.  
Quanto maior o número de ossos do esqueleto de histórias que tivermos, 

maior a probabilidade de descoberta da história inteira. Quanto mais inteiras forem as histórias, 
maior será o número de mudanças e desenvolvimentos da psique a nós apresentados,  

e melhor será nossa oportunidade de captar e evocar o trabalho da alma”. 
Clarissa Pinkola Estés. 

 

 

Inicia-se, esta pesquisa, com uma breve evolução histórica sobre a luta das 

mulheres na conquista pelo mercado de trabalho. O alicerce histórico, ainda que 

realizado concisamente, é primordial para o desenvolvimento de qualquer pesquisa 

científica. Isto porque, como bem explica Jean Madiran:  

 

(...) o sentido da história não é mais o sentido do passado, mas o sentido do 
futuro: é estar adaptado de antemão ao que será a realidade de amanhã, é 
antecipar-se sobre os eventos futuros de maneira a não ser por eles 
ultrapassados, mas, ao contrário, de, em meio a eles, alguém conservar e 
desenvolver sua existência, sua situação, sua influência, sua prosperidade, 
seu poder.  (MADIRAN apud CUNHA; DIP; 2001, p. 108) 

 

Isto posto, é importante mencionar que, nas sociedades primitivas, à mulher 

cabia a coleta dos frutos e a cultura da terra. Na antiguidade, coube-lhe produzir as 

vestimentas, bem como, tosquiar as ovelhas, tecer a lã, cortar o trigo e preparar o 

pão. Posteriormente, na Idade Média, além da agricultura e vestuário, a mulher era 

responsável pelos trabalhos de tapeçaria e ourivesaria. No período compreendido 

entre os séculos V ao XV, encontram-se mulheres exercendo as profissões de 

escrivã, médicas e professoras e, nesta época, os salários eram próximos aos pagos 

aos homens. Contudo, no Renascimento, destaca Barros que: 

 

(...) as mulheres foram perdendo várias atividades que lhes pertenciam, 
como o trabalho com a seda, com materiais preciosos, com a cerveja e com 
as velas, e se confinaram entre as paredes domésticas, entregues ao 
trabalho a domicilio, que surge nos primórdios do século XVI, perdendo 
importância a partir do século XIX, quando o algodão e a lã são retirados 
das casas para as fábricas. (BARROS, 2007, p. 1055) 
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Esta transformação dos métodos de produção artesanais para a produção por 

máquinas ficou conhecida como Revolução Industrial, um verdadeiro divisor de 

águas da história. A utilização da mão de obra feminina neste universo fabril é o 

estopim desta pesquisa.  

Portanto, iniciando pela Revolução Industrial, o capítulo tratará, também, do 

papel da mulher na Segunda Guerra Mundial, bem como, nos eventos pós-guerra, 

as batalhas de emancipação feminina dos anos 60, a mulher nos anos 80, 

culminando com seu ingresso às universidades e ao competitivo mundo dos 

negócios, das profissões liberais e carreiras públicas, num universo que, por muitos 

anos, foi predominantemente masculino. 

 Ressalta que, a mulher, objeto deste estudo, é, portanto, a que viveu nos 

anos 50, pertencente à classe média, branca, cujo ideal era o casamento, os 

cuidados com o lar e a submissão às ordens do marido. Esta mulher contemporânea 

conquistou seu espaço sob um paradigma totalmente masculino. 

 

1.1 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

 

“Apesar do elevado número de trabalhadoras presentes nos primeiros  
estabelecimentos fabris brasileiros, não se deve supor que elas foram  

progressivamente substituindo os homens e conquistando mercado de  
trabalho fabril. Ao contrário, as mulheres vão sendo progressivamente  

expulsas das fábricas, na medida em que avançam a industrialização e a  
incorporação da força de trabalho masculina”. 

(RAGO, 1997, p. 581-582) 
 

 

Imagem 2 – Mulheres trabalhando em fábrica  

 
Disponível em: < http://pessoal.educacional.com.br/up/20021/1111376/t1311.asp>. 
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O fenômeno denominado Revolução Industrial teve inicio na Inglaterra, no 

século XVIII, e durou até a segunda metade do século XIX, produzindo reflexos em 

escala mundial. Isto porque a Europa Ocidental passou por um processo de grandes 

transformações econômicas, tecnológicas e sociais, com evoluções significativas 

dos processos produtivos, caracterizados pela produção em larga escala realizadas 

nas fábricas, e gerando uma nova visão entre o trabalho humano e as máquinas. 

Neste cenário, no final do século XIX, com o avanço do Capitalismo, 

aconteceu o ingresso da mulher no mundo laboral. Tratava-se da mulher pobre, que 

não tinha outra alternativa e, juntamente com a mão de obra infantil, foi chamada 

para participar da Revolução Industrial, com destaque para a indústria do ramo têxtil, 

como mão de obra barata, necessária e “dócil” (BARROS, 2007, p. 1055), ocupando 

as piores funções e ganhando menos que os homens.  

As mulheres também foram chamadas para exercerem outras funções. 

Cavalcanti apresenta o depoimento de Ann Eggley, uma mineradora de 18 anos, 

que trabalhava nas minas da Inglaterra neste período: 

 
Eu realmente não sei como soletrar o meu nome. Nós acordamos às 4:00, 
algumas vezes às 4:30 h. Iniciamos o trabalho assim que descemos às 
minas. Nós encerramos os trabalhos após as 16 ou 17:00h. Nós 
trabalhamos o tempo inteiro, exceto as horas de lanche, e às vezes, nem 
temos tempo para comer. Eu sou gradadora (quem empurra a vagonete) e 
tenho feito isto por muito tempo. Eu sei que as vagonetes são muito 
pesadas e o trabalho é muito duro para mim. O suor é abundante sempre. À 
noite, estou muito cansada. É muito comum, ao chegarmos em casa, não 
termos forças para tomar banho e vamos direto para a cama. Normalmente, 
adormecemos na própria cadeira. Meu pai vive dizendo que é uma 
desgraça meninas trabalharem nas minas, mas, infelizmente, não temos 
outra coisa a fazer. Eu trabalho há onze anos nas minas. As garotas estão 
sempre cansadas. Eu fiquei doente duas vezes neste inverno, com fortes 
dores de cabeça. 
(...) 
 

Nós nem sempre temos bebidas e comida suficiente, mas temos uma boa 
ceia. Eu sei que meu pai acorda às duas horas da manhã para trabalhar e 
não retorna antes das 16:00h. Nós trabalhamos constantemente 14 horas 
por dia, exceto aos sábados. Nós usamos calças e, nas mudanças de 
minas, nossos sapatos ficam amarrados na cintura. As garotas nunca 
trabalham nuas da cintura para baixo. Os homens não nos insultam nas 
minas. A conduta das garotas nas covas é inconstante. Eu nunca frequentei 
uma escola. O máximo que fiz foi ir a uma escola de domingo, mas tive que 
abandoná-la. 
 
Ao abandoná-la, pensei como era ruim desperdiçar meus finais de semana. 
Aproveito os domingos para andar e respirar ar fresco. Eu nunca aprendi 
nada. Nunca vou à Igreja ou à Capela; não há igrejas ou capelas em 
Gawber, a mais próxima fica a mais de uma milha. Nunca ouvi que um bom 
homem virá para o mundo, representando o filho de Deus e será 
responsável pela salvação dos pecadores. Ninguém me conta nada sobre 
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Cristo. Meu pai e minha mãe nunca me ensinaram a rezar. Eu não sei rezar. 
Eu nunca rezei. (CAVALCANTI, 2005, p. 246) 

 

Imagem 3 – Mulher trabalhando nas minas de carvão 

 
 

Disponível em: http://act14-anjovida.blogspot.com.br/2012/03/revolucao-industrialcomplemento.html 

 

O trabalho da mulher proletária era tido, pela sociedade da época, como "um 

mal necessário", em razão da miséria em que vivia. 
 

Importante mencionar que, no Manifesto do Partido Comunista, publicado em 

1948, Marx e Engels corroboram o acima exposto, sobre as circunstâncias do 

ingresso feminino no mundo das fábricas: 

 
Quanto menos habilidade e dispêndio de força o trabalho manual exige, isto 
é, quanto mais a indústria moderna se desenvolve, tanto mais o trabalho 
dos homens é suplantado pelo das mulheres.  
 
Diferenças de sexo e de idade já não tem qualquer validade social para a 
classe operária. Há apenas instrumentos de trabalho que, segundo a idade 
e o sexo, tem custos diferentes. (MARX; ENGELS, 1987, p. 41) 

 

 O ingresso das mulheres no mercado de trabalho em funções anteriormente 

exercidas apenas pelos homens provocou luta entre os gêneros. Segundo Costa, 

 

Os homens substituídos pelas mulheres na produção fabril acusavam-nas 
de roubarem seus postos de trabalho.  
 
A luta contra o sistema capitalista de produção aparecia permeada pela 
questão de gênero. A questão de gênero colocava-se como um ponto de 
impasse na consciência de classe do trabalhador. 
 
Assim, nasceu a luta das mulheres por melhores condições de trabalho. Já 
no século XIX havia movimento de mulheres reivindicando direitos 
trabalhistas, igualdade de jornada de trabalho para homens e mulheres e o 
direito de voto. (COSTA, 2017, p. 1) 
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Imagem 4 – Mulheres reivindicando direitos 

 

Disponível em: http://www.jfnews.com.br/historia-do-dia-internacional-da-mulher.html 

 

Observando-se a história da mulher desde o advento da indústria, constata-se 

um período de acesso à consciência de si mesma, de seu valor, de sua capacidade, 

da equivalência de seu labor ao trabalho masculino, seja o intelectual ou o realizado 

de maneira braçal.  

Em razão da necessidade de trabalhar na indústria, a mulher alcançou um 

nível de consciência de sua situação, de suas mazelas e partiu para lutar pelos seus 

direitos. A revolução marxista, ou o pensamento marxista, contribuiu para essa 

tomada de consciência e insuflou na mulher a vontade de lutar pelos seus direitos. 

Essas mulheres, proletárias, passaram a lutar por igualdade de direitos 

laborais, direito à instrução, e passaram a se organizarem. A situação da mulher 

operária, conforme descrevem Marx e Engels, pela importância histórica, merece 

transcrição: 

 

O burguês vê na mulher um mero instrumento de produção. Ouve dizer que 
os instrumentos de produção devem ser explorados coletivamente, e 
naturalmente não pode pensar senão que o destino de propriedade coletiva 
caberá igualmente às mulheres. Não concebe que se trata precisamente de 
suprimir a posição das mulheres como meros instrumentos de produção. 
(MARX; ENGELS, 1987, p. 51) 

 

A mulher de classe média, em face do acesso à instrução, passou a lutar 

também pelas condições femininas, de exploração de sua força de trabalho, de 

igualdade trabalhista e direito à instrução. 



21 

 

Como resultado, verifica-se, já no século XIX, a existência de dois 
movimentos paralelos: de um lado a discussão sobre a situação da mulher 
proletária, centrada nas questões de desigualdade de direitos trabalhistas e 
na exploração da mão de obra; de outro, a organização das mulheres 
pertencentes principalmente aos segmentos médios, intelectualizadas, com 
o objetivo específico de lutar pela emancipação feminina e pela conquista 
dos direitos civis. Apesar de diferirem na origem e nos objetivos, esses dois 
movimentos apontavam para uma direção comum: a sociedade precisava 
rediscutir os papeis sociais atribuídos a homens e mulheres. (MENDEZ 
2017, p. 03) 

 

 Verifica-se, portanto, nas palavras de Michelle Perrot (apud CAVALCANTI, 

2017, p. 5) que, “(...) o que importa reencontrar são as mulheres em ação, inovando 

em suas práticas, mulheres dotadas de vida, e não absolutamente como autômatas, 

mas criando elas mesmas o movimento da história”. 

 

1.2 O TRABALHO DA MULHER DURANTE AS GUERRAS 

 

 

“Sem mulheres, não há vitória rápida”. 
David Lloyd George, 1915. 

 

 

Imagem 5 – “A vitória espera em seus dedos” 

 
Disponível em: http://olive-drab.com/ gallery/description_0134.php 

 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) interrompeu o movimento feminista 

iniciado no final do século XIX e início do século XX, pois, ao recrutarem os homens 

para o campo de batalha, as mulheres foram chamadas para ocuparem seus lugares 

nas fábricas. Elas também foram convocadas para compor o efetivo de grupamentos 

femininos das forças armadas. 
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Nas fábricas, trabalhavam na produção de armamentos e munições, 
embalagens, ferramentas. Toda a indústria estava voltada a suprir às 
necessidades da guerra. Nos serviços auxiliares, trabalhavam como 
bombeiras, guardas de trânsito, paramédicas, motoristas. Os exércitos 
criaram órgãos exclusivamente femininos para liberar os homens do serviço 
administrativo. Neste período, as mulheres provaram suas habilidades em 
todos os setores. Quebrando recordes de produção e como exemplo de 
eficiência, construíram um legado que viria a se repetir na Segunda Guerra 
Mundial (MELLO, 2017, p. 2) 

 

 As imagens abaixo mostram as campanhas da época convocando as 

mulheres para participarem da Guerra. 

 

Imagem 6 – “Faça o trabalho que ele deixou para trás”. 

 
Disponível em: http://mckitterick.tumblr.com/ post/147430726355 

 

Com o advento da Segunda Grande Guerra (1939-1945), as mulheres 

novamente passaram a ocupar o espaço laboral deixado pelos homens, não só 

porque precisavam alimentar os filhos como também porque o país necessitava da 

força tarefa feminina. 

Tal qual visto na Primeira Guerra, as mulheres não ficaram só trabalhando 

nas fábricas de tecelagem. Relata Fujita (2017, p. 2) que, novas funções foram 

confiadas às mulheres, numa verdadeira alteração na cadeia produtiva. Elas 

passaram a conduzir trens e ônibus, atender ao público nas agências de Correios, 

serviram de mão de obra nas fábricas de armas e munições, como datilógrafa em 

repartições públicas. 
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Imagem 7 – Mulheres trabalhando em fábrica de munição em Londres 

 
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2015/05/08/guerra-destruiu-

figura-do-homem-heroi-e-consagrou-mulher-no-trabalho.htm 

 

Permitiram às mulheres, inclusive, o alistamento militar e serviços mais 

complexos, como aqueles realizados nas operações de análises de códigos do 

inimigo. McKitterick assevera que, 

 
as mulheres no apoio da Força Aérea eram vitais - homens eram os pilotos 
de caça, as mulheres eram pilotos de transporte - além de desempenhar 
papéis de apoio como manutenção e preparação de aeronaves, embalagem 
de pára-quedas, comunicações e inteligência, gerenciamento do radar, 
planejamento do tempo e Claro, fazendo a restauração. (trad. Da Autora) 
(McKITTERICK, 2017, p. 1) 

 

 As imagens abaixo mostram as mulheres desenvolvendo atribuições típicas 

do gênero masculino. 

 

Imagem 8 - Mulheres pilotos a serviço da  
Força Aérea 

 
Disponível em: https://tokdehistoria.com.br/tag 

/mulher-pilotando/ 

Imagem 9 – Mulheres fazendo a manutenção  
de aeronave 

 
Disponível em: http://pre.univesp.br/as-mulheres-

na-guerra#.WPYkm7i1vIU 

https://tokdehistoria.com.br/tag
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Nesta fase, o homem perdeu seus ares de herói. Isto por que, nas palavras 

de Rago (apud FUJITA, 2017, p. 3), “a guerra vai forçar tanto as mulheres quanto os 

homens a situações em que os homens vão deixar de ser heróis e vão mostrar 

fragilidade. Aquela ideia que homem é poderoso, é viril, é racional, a guerra acaba 

com tudo isso”.  

Porém, o fato do homem deixar de ser herói e da mulher assumir vários 

postos de trabalho antes pertencentes à classe masculina, não significa que elas 

passaram a ser respeitadas profissionalmente e de forma igualitária. Ressalta Fujita 

(2017, p. 3) que “quando os sobreviventes da Segunda Guerra retornaram para 

casa, uma parte da mão de obra feminina foi desprezada; a outra parte pode manter 

seus postos de trabalho, embora ganhando menos e em funções tidas como de 

homens”.  

 A guerra favoreceu a emancipação feminina, em função da necessidade 

premente do trabalho da mulher e inclusive de crianças. Com o término do grande 

conflito, a mulher nega-se a voltar ao status quo anterior e passa a fazer a sua 

guerra pelo direito do trabalho em igualdade de condições.  

Contudo, várias revistas começaram a publicar que a universidade e o trabalho 

levavam a mulher a uma masculinização, falta de cuidados com os filhos e o marido. 

Os artigos das revistas incutiam a ideia de que a mulher devia aceitar seu papel 

feminino. Essa fala da mídia fez com que as mulheres voltassem para o lar convictas 

de que seus papéis na sociedade restringia-se aos limites do lar. Friedan 

exemplifica: 

 

Em 1949, o Ladies' Home Journal publicou também «Male and Female» 
(Macho e Fêmea), de Margaret Mead. Todas as revistas falavam então na 
«Modern Woman: The Lost Sex» (Mulher Moderna: O Sexo Perdido), de 
Garnham e Lundberg, lançado em 1942, com seu aviso de que as carreiras 
profissionais e uma educação mais requintada estavam conduzindo a 
mulher à masculinização, com consequências profundamente perigosas 
para o lar, as crianças e a vida sexual, tanto do homem como da mulher.  
E assim a mística feminina começou a espalhar-se pelo país, acrescida de 
velhos preconceitos e confortáveis convenções, que facilmente deram ao 
passado um apoio no presente. Por detrás da nova mística existiam 
preconceitos e teorias enganadoras em sua sofistificação e aparência de 
verdades consagradas. (FRIEDAN, 1971, p. 40) 

 

Friedan ainda explica que: 

 

Nos quinze anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, esta mística 
de realização feminina tornou-se o centro querido e intocável da cultura 
americana contemporânea. Milhões de mulheres moldavam sua vida à 
imagem daquelas bonitas fotos de esposa suburbana beijando o marido 
diante do janelão da casa, descarregando um carro cheio de crianças no 
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pátio da escola e sorrindo ao passar o novo espalhador de cera no chão de 
uma cozinha impecável.  
Faziam pão em casa, costuravam a roupa da família inteira e mantinham a 
máquina de lavar e secar em constante funcionamento. Mudavam os 
lençóis duas vezes por semana, em lugar de uma só, faziam cursos de 
tapeçaria e lamentavam suas pobres mães frustradas, que haviam sonhado 
seguir uma carreira. Seu sonho único era ser esposa e mãe perfeita. Sua 
mais alta ambição, ter cinco filhos e uma bonita casa. Sua única luta, 
conquistar e prender o marido. Não pensavam nos problemas do mundo 
para além das paredes do lar e, felizes em seu papel de mulher, desejavam 
que os homens tomassem as decisões mais importantes, e escreviam, 
orgulhosas, na ficha do recenseamento: «Ocupação: dona de casa». 
(FRIEDAN, 1971, p. 20) 

 

Visto assim, pode-se dizer que o movimento feminista em seu início teve duas 

vias; uma, trilhada pela mulher proletária, com objetivo de escapar da exploração 

laboral, deixando de ser mão de obra barata para servir aos interesses do 

Capitalismo que emergia, lutando pela igualdade de condições, já que produzia tanto 

ou mais que o homem, buscando igualdade de salário também, e a continuação 

dessa luta no pós-guerra; e, a outra, iniciada no pós-guerra pela mulher classe 

média, mas logo abortada ante o discurso paternalista de que seu lugar e função era 

no recesso do lar. 

 

1.3 A MULHER DOS ANOS 50 

 

 

“Uma boa esposa sabe o seu lugar”. 
O Guia da Boa Esposa, 1955. 

Revista Housekeeping Monthly 
 

Imagem 10 – A esposa perfeita 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/319755642264072151/ 
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Na metade do século XX o capitalismo explodiu em sua 'época de ouro', e 

países como os Estados Unidos, com sua revolução tecnológica, propiciaram um 

alto padrão de conforto doméstico, com seus eletrodomésticos, objetos de desejo 

das donas de casa.  

 

As atenções do mercado se voltaram às “rainhas do lar”, ou seja, às 
mulheres que procuravam a realização nos “papéis de mães-esposas-
donas-de-casa” encarnando o ideal de feminilidade estampado nas revistas 
femininas, nos programas televisivos e nas propagandas publicitárias 
daqueles anos. (BORGES, 2013, p. 282) 

 

Assim é que, nos anos 50, a mulher classe média, americana, principalmente, 

era o modelo da felicidade, aspiração de muitas outras no mundo, pois a publicidade 

mostrava-as lindas, com seus aspiradores de pó, fornos elétricos e máquinas de 

lavar, reinando felizes com seus belos aventais, sorriso no rosto, para esperar o 

marido, o dono de tudo a quem deviam obediência, conforme era o seu papel na 

sociedade conjugal, e a maioria como Bela Adormecida, seguia valores como os 

apresentados no Guia da Mulher Casada (documento anexo).  

 

Imagem 11 – Uma boa esposa sempre sabe  
o seu lugar 

 
Disponível em: http://escrevalolaescreva.blogspot. 

com.br/2013/01/guia-da-esposa-perfeita.html 

 

Imagem 12 – Mulher encantada com o 
refrigerador 

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

pin/437201076301958004/visual-
search/?x=7&y=0& w=557&h=483 

 

O Guia da Esposa orientava a mulher para o cumprimento de seu papel no 

casamento e na sociedade. Vivia-se a fase da mulher “rainha do lar”, mas que 

também era escravizada na vida doméstica, onde seu papel era restrito ao de 

esposa e mãe. Devia estar com o jantar pronto para quando ele chegasse, a casa 

primorosamente limpa e a mulher, linda e arrumada, mostrando felicidade ao 

receber o marido na volta do trabalho. A mulher devia saber que ele era o chefe do 

lar. (COSTA, 2016). 

http://escrevalolaescreva.blogspot/
https://br.pinterest.com/%20pin/437201
https://br.pinterest.com/%20pin/437201
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A revista eletrônica “Mega Curioso” (Disponível em: <http://m.megacurioso. 

com.br/comportamento/75330-5-conselhos-que-as-esposas-ouviam-nos-anos-50-pa-

ra-agradarem-a-seus-maridos.Htm>. Acessado em 23.01.2017), publicou, em 08 de 

março 2017, uma reportagem sobre “Os 5 conselhos que as esposas ouviam nos 

anos 50 para agradar seus maridos”. Citou que, em 1943, Edward Podolsky, na obra 

“How to be a Good Wife” (“Como ser uma boa esposa” – trad. da autora), o escritor 

ensinou às mulheres como manter o casamento dos sonhos, com os seguintes 

conselhos: “Não incomode seu marido com problemas insignificantes e reclamações 

quando ele chegar em casa depois de um dia de trabalho. (...) Deixe que ele conte à 

você sobre os problemas dele; os seus vão parecer bobagens se você comparar." 

Além disso, elencaram outros cinco conselhos: 
 

1 – Não fale. 
2 -  Aprenda a cozinhar.  
3 -  Sexualmente se você for frígida não conte à ele pois ao homem não faz 
diferença se você tem ou não prazer; e se você for caliente, não vá exaurir 
seu homem como uma sanguessuga.  
4 – ´(...) as roupas íntimas devem estar impecavelmente limpas e nem 
precisa dizer, mas toda mulher deve vestir roupas íntimas da melhor 
qualidade que ela puder comprar. E a cor deve ser preferencialmente rosa. 
E rendas e babados, desculpa por dizer, deixam a roupa de baixo mais 
atraente e são aprovados pelos homens em geral´. 
5 - O seu marido é seu chefe e você deve perdoá-lo de tudo. (MEGA 
CURIOSO, 2017, p. 1) 

 

A publicidade promovia essa ideologia, seduzindo a mulher com os modernos 

aparelhos domésticos, sempre enfatizando o lugar da mulher, conforme observamos 

nas publicidades abaixo: 

Na propaganda de batedeira elétrica (imagem abaixo), extrai-se a seguinte 

mensagem: "O chefe faz tudo menos cozinhar, é para isso que existem as esposas".  

 

Imagem 13 – O Chefe faz tudo, menos cozinhar – é 
para isso que existem as esposas. 

 
Disponível em: http://m.megacurioso.com.br/compor- 

tamento/ 75330-5-conselhos-que-as-esposas-
ouviam-nos-anos-50-para-agradarem-a-seus-

maridos.htm 

Imagem 14 - "É bom ter uma garota dentro de 
casa". 

 

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/ 
383580093232440424 
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Imagem 15 - O destino de uma mulher caso seu marido ficasse sem café fresco 

 

Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2015/03/debate-sobre-a-imagem-da-
mulher-nas-propagandas-mobiliza-cada-vez-mais-gente-4713742.html 

 

A imagem acima refere-se a uma propaganda de 1960, na qual a marca 

americana Chase & Sanborn transmite a seguinte mensagem: “Se o seu marido 

descobre que você não está experimentando na loja para encontrar o café mais 

fresco...Se ele descobre que você está se arriscando a comprar um café velho e 

sem graça...ai de ti. Hoje há um modo seguro para testar o café antes de você 

comprar”. (Tradução da autora) 
 

O sitio Mega Curioso ainda apresenta a recomendação do Dr. Robinson para 

as hipóteses ocasionais de infidelidade do marido. Segundo ele, a mulher deve 

perdoar e esquecer. “Ou, melhor ainda: faça com que ele acredite que você não 

sabe. Um ocasional lapso de um caminho direito não significa que ele deixou de 

amar você”. 
 

Por derradeiro, o conselho de renomado eugenista da época, Professor B.G. 

Jefferis, qual seja: "A regra n.1: Reverencie seu marido. Ele sustenta, a mando de 

Deus, uma posição de dignidade como líder da família e cabeça da mulher. 

Qualquer quebra nessa ordem indica um erro na unidade ou uma digressão de 

dever." (MEGA CURIOSO, 2017) 
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Imagem 16 - “Mostre a ela que o mundo é dos homens” 

 
Disponível em: http://bianuaecrua.blogspot.com.br/2015/05/o-machismo-na-publicidade.html 

 

Ressalta Cavalcanti (1993) que, a mulher poderia e, era até desejável, que 

tivesse cultura suficiente, ou mesmo ter frequentado a universidade; no entanto, com 

o fim único e exclusivo de ser uma brilhante esposa, aquela que sabe manter 

conversação interessante e atualizada com os amigos do casal, com o chefe do 

marido, a fim de auxiliá-lo nas suas promoções, a ter sucesso profissional, a galgar 

um posto melhor, objetivando ascensão social. Em suma: para emoldurar o quadro 

da família feliz, adornar o retrato do casamento ideal. Ler alguns livros significava ter 

mais brilho social. 
 

Um belo retrato desses dourados anos 50 está estampado no filme “O Sorriso 

de Mona Lisa” (2003), mostrando o que era a vida e os valores desejados e 

impostos à mulher.  
 

O enredo acontece numa tradicional universidade americana para moças, 

onde o objetivo primordial de todas é o casamento, como ápice da realização de 

uma mulher, não importando seus sonhos ou suas aptidões para carreiras 

profissionais. Esse paradigma é quebrado quando a nova professora, papel vivido 

pela atriz Julia Roberts, consegue, com a turma do último ano, conscientizar as 

alunas de suas potencialidades e de que o casamento não pode ser o único objetivo 

de felicidade para uma mulher. Ao final, obtém êxito com as alunas, mas, é obrigada 
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a abandonar a escola ante as pressões da direção e da sociedade burguesa de ex-

alunas. 

 

Imagem 17 – O sorriso de Mona Lisa 

 
Disponível em: http://www.adorocinema.com/ 

filmes/filme-40141/fotos/detalhe/? 
cmediafile=18351160 

Imagem 18 – Professora e alunas  

 
Disponível em: http://www.adorocinema. 
com/filmes/filme-40141/fotos/detalhe/? 

cmediafile=18351160 

 

 

Na França, Simone de Beauvoir, filósofa, escritora e precursora denunciante 

da situação da mulher, escreveu a obra “O Segundo Sexo”, a qual até hoje serve de 

inspiração para as mulheres do mundo ocidental. Explica ela que,  

 

A mulher, em se casando, recebe como feudo uma parcela do mundo; 
garantias legais protegem-na contra os caprichos do homem; mas ela torna-
se vassala dele. (...) Ela toma-lhe o nome, associa-se a seu culto, integra-se 
em sua classe, seu meio; pertence à família dele (...), dá-lhe sua pessoa, 
deve-lhe a virgindade e uma fidelidade rigorosa. (BEAUVOIR, 1980, p.169). 

 

A autora ainda relata que, esta mulher, embora sentindo angústia, a qual não 

podia nominar, muitas vezes conseguia ludibriar essas frustrações, consumindo 

belas coisas: 

 

Graças aos veludos, às sedas, às porcelanas de que se cerca, a mulher 
poderá satisfazer parcialmente essa sensualidade preensiva que 
ordinariamente sua vida erótica não satisfaz; encontrará também nesse 
cenário uma expressão de sua personalidade, foi ela quem escolheu, 
fabricou, 'descobriu' móveis e bibelôs, quem os arrumou segundo uma 
estética em que a preocupação da simetria ocupa em geral lugar 
importante, (...) dando socialmente testemunho de seu padrão de vida. O lar 
é para ela o quinhão que lhe cabe na terra, a expressão de seu valor social, 
de sua mais intima verdade. Como ela não faz nada, ela se procura 
avidamente no que tem. (BEAUVOIR, 1980, p. 197) 

http://www.adorocinema/


31 

 

Destarte, a casa era o reino, o refúgio seguro. "À noite principalmente, quando 

estão fechadas as janelas, a mulher sente-se rainha; a luz espalhada ao meio dia 

pelo sol perturba-a; à noite ela não se sente mais despojada, porque abole o que 

não possui, (...)" e, sob a luz do abajur iluminando sua casa, nada mais existe. 

(BEAUVOIR, 1980, p.196-197) 

 

Imagem 19 – Sob a luz do abajur 

 
Disponível em: www.google.com.br 

 

Nesta época a maioria das mulheres ainda não tinha consciência de sua 

subjetividade, diversa da subjetividade masculina, não possuía identidade, não 

reconhecia a si própria como detentora dos direitos, como um sujeito de desejo, pois 

o que lhe era imposto como projeto de vida e missão de mulher era a felicidade no 

lar. E quando essa função não era vivenciada como felicidade a mulher passava a 

murchar, a sentir raiva, e culpa (porque tinha tudo e assim mesmo sentia-se infeliz, a 

culpa deveria ser dela). O relato de Beauvoir é bem realista:  

 

Lavar, passar, varrer, descobrir os flocos de poeira escondidos sob a noite 
dos armários, é recusar a vida, embora detendo a morte: pois num só 
movimento o tempo cria e destrói (...). Mas a mulher não é chamada a 
edificar um mundo melhor; a casa, o quarto, a roupa suja, o assoalho são 
coisas imotas (...) ela ataca a poeira, as manchas, a lama, a imundície; 
combate o pecado, luta contra Satã. Mas é um triste destino ter que 
rechaçar continuamente um inimigo, ao invés de se voltar para metas 
positivas; amiúde, a dona de casa suporta-o com ódio. (...) Ao ver na vida 
só promessa de decomposição, exigência de um esforço indefinido, ela 
perde toda a alegria de viver; fica com os olhos duros, o rosto preocupado, 
sério, sempre de atalaia; defende-se pela prudência e pela avareza. 
(BEAUVOIR, 1980, p. 201) 

 

Neste estado de coisas, muitas mulheres passaram a adoecer e a medicina 

não conseguia diagnosticar a causa de seus sintomas, chamando-o de "mal sem 

nome". Como se vê, o problema extravasou do lar para os consultórios médicos. E 
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os maridos, a medicina, a psicanálise, a farmacologia não compreendiam e não 

encontravam a cura para essa "doença" da qual sofriam as mulheres e as deixavam 

irritadas e infelizes dentro dos lares. (FRIEDAN, 1971).  

Relata Friedan (1971, p. 22) que, as sugestões, na época, para manter a 

felicidade no casamento, eram proibir o ingresso das mulheres nas universidades, 

pois entendiam que o sentimento de frustração da mulher era "o problema da dona 

de casa culta", e as revistas estavam cheias de 'receitas' para manter o marido, ser 

boa dona de casa, ser feminina. Em 1957, Friedan relacionou o “mal sem nome” 

com a mística feminina, quando elaborou pesquisa junto às suas colegas, 15 anos 

após a graduação do Smith College.  

Adentra-se, assim, na década de 60, com uma mulher cuja voz estava 

silenciada, e encontrava-se engessada em sua própria casa, adornada de aparelhos 

eletrodomésticos construídos pela sociedade dos homens para que reinasse como 

uma rainha dentro de um lar feliz. Essa ideologia da sociedade patriarcal era incutida 

nas mulheres, as guardiãs da felicidade do lar, ao custo de sua própria identidade, 

de sua anulação enquanto ser humano. Assim, os maridos poderiam viver a paz 

doméstica, com uma mulher boneca, pronta para satisfazer seus desejos, dar 

comodidade e conforto. Quando a mulher exasperava-se com a situação, esperava-

se que tomando algum tônico, fabricado para "acalmar a mulher geniosa", como o da 

imagem abaixo, fizesse esses sintomas rebeldes acalmarem. 

 
Imagem 20 –  Mulher geniosa, lar infeliz, use Neuro Fosfato Eskay 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/487444359639026359/ 
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As obras “A Mística Feminina” e “O Segundo Sexo” serviram de base para o 

movimento feminismo pós-moderno que se iniciou nos anos 60. 

 

 

1.4 OS ANOS 60 E O FEMINISMO 

 

 

 “Precisamos desembaraçar-nos das velhas tradições, dos hábitos ultrapassados, para 
então ir em frente. O movimento feminista deu apenas o primeiro passo nessa direção. É 

necessário que se fortaleça para dar o segundo passo. O direito de voto e a igualdade 
civil podem ser reivindicações justas, mas a emancipação real não começa nem nas urnas 

nem nos tribunais. Começa na alma de cada mulher. A história nos ensina que em todas 
as épocas foi por seu próprio esforço que os oprimidos se libertaram de seus senhores. É 

preciso que a mulher aprenda essa lição: que a sua liberdade se estenderá até onde 
alcance seu poder de libertar-se a si mesma”. 

Emma Goldman, 1921 

 

 
Imagem 21 – Poder e Igualdade 

 
Disponível em: http://romianyan.deviantart.com/art/Power-and-equality-513214421 

 

O movimento pela liberação feminina iniciou na década de 60, mais 

especificamente em 1964, nos Estados Unidos, com a denominação Liberação das 

Mulheres, e foi chamado de Segunda Onda, tendo em vista que a primeira teria sido 

o movimento pelo voto feminino, ao final do século XIX.  

 Esse movimento, dos anos 60, usou a bandeira crítica de que as mulheres 

teriam como única satisfação cuidar dos filhos e do lar. "Esta nova observação 

incendiou o cenário social, especialmente nos Estados Unidos, que foi invadido por 
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mulheres que queriam trabalhar, sustentarem-se e serem respeitadas com igualdade 

de capacidade" (GASPARETTO JÚNIOR, 2017, p. 1)  

Como mencionado anteriormente, a francesa Simone de Beauvoir, em sua 

obra "O Segundo Sexo", apontou para o papel subjugado da mulher numa 

sociedade paternalista cuja função era no lar. Ainda em 1949, plantou seu discurso 

feminista, no sentido de evidenciar, as mulheres, a situação e o porquê da 

insatisfação, pois nem todas tinham consciência das causas de suas frustrações, e 

que poderiam lutar por um destino melhor do que o confinamento no lar e a 

submissão ao homem.  

Esse movimento de liberação feminina foi oriundo e direcionado às mulheres 

brancas, pertencentes à classe média, porque as mulheres da classe pobre tinham 

como destino o trabalho e o movimento era diverso, não sendo, também, objeto 

deste estudo. 

Além da precursora do movimento feminista, Simone de Beauvoir, os anos 60 

trazem a americana e revolucionária Betty Friedan. As duas são os ícones do 

movimento pela emancipação feminina. O livro Mística Feminina, de FRIEDAN, best 

seller publicado em 1963, foi o grande estopim para a chamada segunda onda 

feminista, desencadeada no ocidente estremecendo a América. Extrai-se da obra: 

 

A ideia do livro surgiu de um encontro com suas ex-colegas de escola, 
ocasião em que Betty, então esposa e dona de casa, percebeu que suas 
amigas estavam tão insatisfeitas quanto ela que já estava casada desde 
1947. Betty passou a questionar muitas mulheres em todas as classes 
sociais e durante alguns anos, fazendo um levantamento de suas queixas e 
mazelas para compreender e tentar fazer com que as mulheres 
percebessem os contornos e causas do 'mal sem nome', dessa imensa 
insatisfação e angústia, esse cansaço físico exacerbado, a 'fadiga da dona 
de casa'. "Você levanta de manhã sentindo que não é possível viver mais 
um só dia igual aos outros, de modo que toma tranquilizantes, porque ajuda 
a não dar muita atenção de que tudo o que você faz é sem importância", 
declaração de dona de casa (FRIEDAN, 1971, p. 30) 

 

Este era o contexto em que viviam as mulheres nos anos 50 e que continuaria 

pelos 60, até o advento do movimento de emancipação feminina.  

Friedan (1971, p. 31) relata que, o “mal sem nome” se alastrava contagiante 

entre as mulheres. O problema chegou à tamanha proporção que foi objeto de 

matérias na imprensa, com muitas reportagens no New York Times, entre outros. 

Médicos, psicanalistas, antropólogos analisaram o caso, mas não encontraram 
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respostas ou tratamentos que funcionassem. Após uma extensiva pesquisa entre as 

mulheres, ela concluiu que: 

 

Caso eu esteja certa, o problema sem nome, que fervilha hoje no íntimo de 
tantas mulheres, não é uma questão de perda de feminilidade, excesso de 
cultura, ou exigências domésticas. É muito mais importante do que parece à 
primeira vista. É a solução daqueles novos e velhos problemas que vêm há 
anos torturando esposas, maridos e filhos, intrigando médicos e 
educadores. Pode muito bem ser a chave de nosso futuro como nação e 
como cultura. Não podemos continuar a ignorar essa voz íntima da mulher, 
que diz: "Quero algo mais que meu marido, meus filhos e minha casa." 
(FRIEDAN, 1971, p. 31) 

 

Imagem 22 – Movimento feminista 

 
Disponível em: http://corpoacorpo.uol.com.br/blogs/mulher-de-corpo/11-fatos-femininos-que-

marcaram-a-historia/2017 

 

A companheira de Sartre, Beavoir, em 1949 já tentava abrir os olhos das 

mulheres, apontando que, mesmo quando inserida no mercado de trabalho, a 

mulher não havia conseguido sua libertação, pois não se enxergava como sujeito, 

não tinha identidade própria. 

 

Imagem 23 – “Não se nasce mulher: torna-se”. 

 
Disponível em: www.google.com.br 
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Foi necessário o transcurso de alguns anos antes para que as mulheres 

tomassem consciência de suas questões e fossem à luta, o que aconteceu nos anos 

60, quando o discurso sobre liberação feminina de Betty Friedan foi o estopim, pois 

o terreno já estava fértil, ou seja, as mulheres do mundo ocidental estavam 

sufocadas, e o grito saiu pela garganta das jovens dos anos 60, que tomaram às 

ruas.  

 

Em 7 de setembro de 1968, centenas de mulheres se reuniram em frente ao 
teatro onde era realizado o concurso Miss América, na cidade de Atlantic 
City (EUA), para protestar contra a ditadura de beleza imposta às mulheres 
da época. As manifestantes levaram alguns símbolos da feminilidade, ou 
instrumentos de “tortura”: sapatos de salto alto, cílios postiços, maquiagens, 
espartilhos, cintas e, claro, os sutiãs. Esses objetos foram reunidos e 
colocados em uma lata de lixo para serem queimados. Mas a prefeitura não 
autorizou o uso de fogo. O episódio ficou conhecido como Bra-burning (ou 
Queima dos sutiãs), tornando-se um marco da luta feminista. (BELNHAK; 
DIAS, 2017, p. 1) 

 

Como se vê, houve o ato emblemático da queima dos soutiens, um ato 

libertário simbólico, que não passou de intenção, porque a queima realmente não 

aconteceu. 

 

Imagem 24 – Queima do sutiã – Segunda Onda 
do Feminismo 

 
Disponível em: http://feministaspocos.blogspot. 

com.br/p/historia.html 
 

 

Imagem 25 – Luta Feminista 

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

category/uncategorized/ 

 
Com e eclosão deste movimento, inclusive no Brasil, mudanças importantes 

ocorreram no comportamento social, na vida privada, na vida política e, 

principalmente, no mercado de trabalho. 

 O advento da pílula anticoncepcional, definitivamente, libertou sexualmente a 

mulher, e o movimento foi incrementado pela liberação sexual.  
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Imagem 26 – Anticoncepcional & liberdade feminina 

 

Disponível em: http://www.vix.com/pt/bdm/saude-mulher/pilula-anticoncepcional-medico-esclarece-

duvidas 

 

Esta nova época ficou caracterizada pelo "amor livre", sob a bandeira de "faça 

amor não faça a guerra".  

 

Imagem 27 – Faça amor, não faça guerra. 

 

Disponível em: http://baloodesign.blogspot.com.br/2014/07/faca-amor-nao-faca-guerra.html 

 

Ressalta-se que o divórcio passou a ser banalizado com altos índices de 

ocorrência (no Brasil, somente no final da década de 70). 

 

Os anos 60 até os anos 80 foram de muita liberdade sexual, de revisão dos 

papeis sexuais, da androginização da cultura - unissex era a palavra que 

representava essa modernidade. 
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1.5 A MULHER PÓS ANOS 60 

 

 

“Amava seu mundo interior,  
caos selvagem, bosque antiquíssimo e adormecido,  

sobre cujo silencioso despertar verde-luz 
 seu coração se erguia”. 

Rilke 

 A mulher, após a liberação feminina, partiu para a realização fora do lar, 

abraçou carreiras, competiu com os homens, alcançou sucesso.  

 

Imagem 28 – Abraçando Carreiras 

 
Disponível em: www.google.com.br 

 

Houve uma migração para o terreno que antes era predominantemente 

masculino. As mulheres ingressaram no mercado de trabalho e, na década de 90, 

sua inserção no mundo profissional foi consolidada, a bandeira levantada pelas 

feministas foi firmada.  

 

Imagem 29 – Mulher conquistando mercado de trabalho 

 
Disponível em: http://br.depositphotos.com/4771667/stock-photo-woman-in-home-office-with.html 

 

A mulher, no entanto, acarretou para si acúmulo de trabalho, desempenhando 

múltiplas atividades, e maiores desafios: trabalho, casa, filhos, esposa. Essas 
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circunstâncias trouxeram muitas mudanças na sua vida pessoal, na sistemática da 

família e da sociedade. 

 

Imagem 30 – Mulher maravilha 

 
Disponível em: http://www.zblog.com.br/feliz-dia-internacional-da-mulher/ 

 

 Essa multiplicidade de papéis, as demandas de ordem profissional, a 

competição com o homem, trouxeram impactos na vida da mulher contemporânea, 

nas suas escolhas e na sua vida pessoal. A mulher passou a ser um indivíduo 

valorizado pelo status social alcançado (LOPES; DELLAZZANA-ZANON; BOECKEL, 

2017, p.1).  

 Para essa travessia, a mulher rejeitou o paradigma materno, eis que, o 

modelo feminino até então não poderia sustentar sua nova identidade de mulher 

competitiva e independente.  

Segundo Campbell, "muitas das dificuldades que as mulheres enfrentam nos 

dias atuais decorrem do fato de estarem adentrando um campo de ação no mundo 

que antes estava reservado aos homens e para o qual não há modelos mitológicos 

femininos". (CAMPBELL, 2015, p. 17). Espelhou-se, então, no pai, competindo com 

o homem de forma masculina, dentro de um mundo fundamentalmente patriarcal, 

lutando para mostrar seu valor, igualitário ao homem. 

 

A sociedade patriarcal valoriza e promove apenas os aspectos masculinos, 
subestimando e até mesmo reprimindo os aspectos femininos. O resultado 
é que a mulher se esvazia, perde sua identidade feminina essencial e se 
torna uma 'cópia' caricatural do homem; o homem por sua vez, reduzido à 
masculinidade bruta unilateral, perde a ligação com os valores femininos do 
seu mundo interior e passa a ter uma relação opressora com a mulher. 
Como restaurar a feminilidade, despotenciando a unilateralidade do mundo 
patriarcal, a fim de reequilibrar a identidade psicológica dos sexos e 
plenificar a relação entre o homem e a mulher? (PERERA, 1985, p. 9) 
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 Num primeiro momento, no discurso que era extremado, sem clareza quanto 

aos valores femininos, o homem era o inimigo. Num segundo momento, o 

movimento feminista percebe que o único caminho que se apresenta é a mulher 

descobrir quem ela é, a sua forma de estar no mundo, usando um modo seu, 

usando linguagem e signos femininos. "É o único caminho possível, o interno, a 

descida profunda dentro de si mesma, para resgatar os valores femininos" 

(CAVALCANTI, 1993, p.134).  

A mulher atual participa ativamente do mundo profissional, mas "(...) ela ainda 

se encontra confusa em relação à sua própria identidade e ao seu verdadeiro papel 

na vida. Os novos valores entram em conflito com os antigos e ela não sabe que 

direção seguir." Diante dessa indefinição, muitas regridem e optam pelos valores 

antigos, vivenciando o papel de mãe e esposa. "A frustração só irá aparecer mais 

tarde, quando os filhos crescerem ela se vir sem função." (CAVALCANTI, 1993, p. 

135). 

 Destarte, a mulher necessita continuar sua jornada para o encontro consigo 

mesma, uma longa caminhada na qual deixou de ser expectadora da vida e passou 

a ser protagonista. Para tanto ela sacrificou muito de sua essência feminina e agora 

tenderá a se reinventar num novo modelo de mulher, assunto que será abordado no 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 
 
 

A MULHER CONTEMPORÂNEA E A REINVENÇÃO DO FEMININO 

 

 

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. 
Simone de Beauvoir 

 
 

 Esse capítulo inicia com uma breve abordagem sobre aspectos do feminino 

ferido para, em seguida, apresentar alguns conceitos da Psicologia Analítica, 

desenvolvida por Carl Gustav Jung, utilizados no desenvolvimento deste estudo 

monográfico. Como foi visto no capitulo anterior, um grupo expressivo de mulheres 

conseguiu vencer dentro de um universo laboral masculino, ascendendo às 

profissões anteriormente destinadas aos homens e obtendo o almejado sucesso. 

Contudo, tendo seguido o paradigma masculino, o único que lhe parecia capaz de 

conduzi-la à vitória, ao final vê-se frustrada, porque algo de profundo e essencial 

dentro dela perdeu-se nesse processo competitivo. 

 

Imagem 31 – Beleza Feminina 

 
Disponível em: Pintura de Orneore Metelli. In BRODSKAÏA, Nathalia. Arte Naif. Rio de Janeiro: 

Numen, 2007, p. 151. 

 

2.1 O FEMININO FERIDO 

 

 

"As pessoas vão fazer qualquer coisa, não importa o quão absurdo,  
para evitar olharem para suas próprias almas." 

Carl G. Jung 

https://pensador.uol.com.br/autor/simone_de_beauvoir/
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Imagem 32 – Feminino ferido 

 
Disponível em: http://somostodosum.ig.com.br/blog-autoconhecimento/a-mulher-sofrida-9234.html 

 

 A mulher do século XXI, enquanto protagonista de seu destino cumprindo o 

"tornar-se mulher", no dizer de Beauvoir, deverá atravessar portais internos, em 

busca do autoconhecimento, do entendimento do que foi a sua trajetória, como foi, 

abrindo espaço para as novas gerações de mulheres, no sentido de valorização do 

feminino em consentâneo com a sua polaridade masculina.  

 O feminismo reformulou seus postulados iniciais e não considera mais o 

homem seu inimigo. "A teoria do feminismo revaloriza qualidades femininas negadas 

anteriormente e vê a necessidade da criação de uma identidade feminina de acordo 

com sua própria essência". (CAVALCANTI, 1993, p. 134). É imperioso que a mulher 

faça a travessia dentro de si, iluminando recantos desconectados para fazer essa re-

ligação com seu feminino. 

 

Trata-se hoje da urgência de aprofundamento das mulheres dentro de si 
mesmas, para se religarem aos valores básicos femininos que o mundo 
patriarcal negou, e que a mulher também alienou de si mesma, perdendo 
sua linguagem própria de signos e símbolos em busca de reconhecimento. 
(...) A busca do crescimento e do desenvolvimento é uma tarefa árdua, e 
isso exige mudanças profundas dentro de si mesma e o abandono de 
posições regressivas e cômodas. (CAVALCANTI, 1993, p. 134) 

 

 Nas palavras de Manisha Roy (apud ZWEIG, 1990, p. 213), as mulheres pós 

emancipação estavam "ansiosas para comerem o fruto da consciência masculina, 
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baseada no racionalismo materialista". A educação formal valorizava a razão e a 

cientificidade, para ambos os sexos, sobrando pouco para as qualidades femininas, 

como: "intuição, sentimento, subjetividade, capacidade de se relacionar, reações 

emocionais, tolerância e muitos outros traços que associamos com o estilo feminino 

de ser foram reprimidos e desvalorizados em ambos os sexos". 

A mesma autora ainda relata que: 

 
Tanto na psicoterapia quanto na vida cotidiana, encontramos mulheres que 
são profissionais altamente inteligentes e de sucesso, mas que são 
reprimidas e infelizes. (...) Queixam-se de perder o controle de suas vidas. 
Passam por grandes apuros para construir relacionamentos e têm grandes 
dificuldades para expressar emoções, especialmente as negativas, exceto 
talvez explosões ocasionais de impulsos histéricos. Apesar do sucesso 
exterior, essas mulheres sofrem devido a uma auto imagem bastante 
desfavorável, pois perderam seu eu feminino em algum lugar ao longo do 
caminho. Venderam suas almas ao animus, que as ajuda a serem "homens" 
de sucesso, mas não a serem mulheres auto suficientes. Sua conversa é 
inteligente e lógica, mesmo quando falam de amor e relacionamentos e 
raramente revelam sentimentos como mulheres precisam ou acalentam tais 
experiências. (ROY apud ZWEIG, 1990, p. 211 – 212) 

 

 Como mencionado, toda esta competição da mulher rumo ao sucesso, 

tentando provar o seu valor em relação ao homem, lhe trouxe angústia, uma 

sensação de perda. 

 

(...) as mulheres começaram a relatar um sentimento de insatisfação com os 
limites desses caminhos recém fundados, lamentando a feminilidade 
perdida. A analista junguiana June Singer chama essa síndrome de 'a 
tristeza da mulher de sucesso'. Origina-se, diz ela, da perda de contato com 
a nossa feminilidade, pela prioridade dada ao desenvolvimento da 
identidade individual, às custas dos valores de relacionamento. (ZWEIG, 
1990, p. 186).  

 

 Está-se falando de mulheres que hoje estão na faixa de idade de 50 anos e 

acima, e que durante muitos anos, talvez dois terços de suas vidas, conforme, 

Wheelwright, se envolveram em atividades masculinas e "esqueceram o erro básico 

de sua atitude: não descobriram as forças do seu ego feminino" e continuaram a 

competir com os homens sob a falsa impressão de crescimento e realização. 

Segundo a autora:  

 

Pela primeira vez, apesar de todo o sucesso obtido de acordo com os 
padrões masculinos da sociedade, mesmo no trabalho que a satisfaz, uma 
mulher poderia parar depois da meia idade (talvez até antes) para se 
perguntar por que não está feliz com o seu sucesso. Minha resposta seria 
que alguém mais obteve a sua realização por ela - a saber, o seu 
componente masculino. (WHEELWRIGHT apud  ZWEIG, 1990, p. 229) 
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 Esta mulher está vivendo árdua tarefa de transformação, de busca de 

autoconhecimento, para alcançar sua identidade real e poder expressar-se no 

mundo a partir de sua integralidade, sem negação dos aspectos de sua feminilidade 

muitas vezes desvalorizados no mundo masculino. "Para isso terá de fazer a 

descida dentro de si mesma, à sua essência psíquica, e atualizá-la através de seus 

símbolos femininos no mundo". (CAVALCANTI, 1993, p. 136). 

 

Imagem 33 – Busca do autoconhecimento 

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

 

 A reinvenção da feminilidade consiste, preliminarmente, nas mulheres 

perceberem que, em maior ou menor grau, desenvolveram o vício de serem "super 

mulheres" e de sacrificarem tudo, inclusive até a vida amorosa, os relacionamentos, 

numa corrida para mostrarem ao mundo que são tão produtivas e podem ter tanto 

sucesso profissional quanto os homens. (ZWEIG, 1990). 

 Salutar ressaltar que, essa "perda" atingiu também o universo masculino, ao 

passo que foram privados dos ensinamentos que o feminino tem para oferecer ao 

equilíbrio e harmonia psíquico de ambos.  

 

Os homens compensaram essa perda da força interior com o aumento da 
dependência da racionalidade, a ânsia de conquistas materiais, de poder e 
controle; enquanto as mulheres, em posição de desvantagem, privada do 
acesso às dimensões profundas relacionadas ao seu aspecto feminino, 
progressivamente, permaneceram alienadas de si mesmas. (WHITMONT 
apud MENEZES, 2003, p. 35). 
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A sabedoria intuitiva, a ludicidade e a manifestação dos sentimentos, 

comportamentos eminentemente femininos, passaram a ser vistos como de não 

credibilidade, a conexão com a interioridade do ser também foi perdida. A seguir, 

serão apresentados alguns conceitos da Psicologia Analítica que fundamentam a 

abordagem arteterapêutica apresentada neste estudo monográfico. 

 

2.2 JUNG E OS ARQUÉTIPOS 

 

 

 

“O arquétipo é, na realidade, uma tendência instintiva,  
tão marcada como o impulso das aves para fazer seu ninho  

e o das formigas para se organizarem em colônias”. 
Carl Jung 

 

 

Imagem 34 – Carl G. Jung 

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

 

O conceito de “Arquétipo”, que é utilizado nesta pesquisa, surgiu em 1919, 

elaborado pelo suíço Carl G Jung, que foi discípulo de Sigmund Freud. 

Jung elaborou esta teoria a partir de seus estudos sobre o inconsciente 

coletivo, o qual se situa em uma camada mais profunda do que inconsciente 

pessoal. Explica Jung: 

 

O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um 
inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência 
pessoal, não sendo portanto uma aquisição pessoal. Enquanto o 
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inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já 
foram conscientes e no entanto desapareceram da consciência por terem 
sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca  
estiveram na consciência e portanto não foram adquiridos individualmente, 
mas devem sua existência apenas à hereditariedade. Enquanto o 
inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o 
conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de 
arquétipos. (JUNG, 2000, p. 51) 

 

O autor enfatiza que o significado de “arquétipo” está interligado à ideia do 

inconsciente coletivo, pois lembra a existência de determinadas formas na psique, 

que estão presentes em todo tempo e em todo lugar. Jung explica melhor sua teoria: 

 

Minha tese é a seguinte: à diferença da natureza pessoal da psique 
consciente, existe um segundo sistema psíquico, de caracter coletivo, nâo-
pessoal, ao lado do nosso consciente, que por sua vez é de natureza 
inteiramente pessoal e que - mesmo quando lhe acrescentamos como 
apêndice o inconsciente pessoal - consideramos a única psique passível de 
experiência. O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, 
mas é herdado. Ele consiste de formas preexistentes, arquétipos, que só 
secundariamente podem tomar-se conscientes, conferindo uma forma 
definida aos conteúdos da consciência. (JUNG, 2000, p. 52) 

 

No ensinar de Silveira (2015, p. 148), arquétipos podem ser compreendidos 

como a disposição do indivíduo em produzir imagens e pensamentos similares a 

todos os seres, em todas as partes do mundo em épocas diversas, a partir do 

inconsciente coletivo, daí o caráter universal de que se reveste.  
 

Hyde & McGuinness apresentam uma definição sucinta de arquétipos: 

 

Arquétipos: modos de percepção a que, a priori, são herdados. Eles estão 
ligados aos instintos e regulam a própria percepção. Os arquétipos são 
ideias primordiais, comuns a toda a humanidade, e que se expressam 
através das imagens arquetípicas. Estas estão carregadas de emoção e 
atuam de modo autônomo a partir do inconsciente. (2012, p. 172) 

 

Para a doutrina junguiana, arquétipo é um conceito fundante, pertence ao 

âmago de sua teoria: 

 

O conceito de arquétipo (...) é derivado da variada e repetida observação de 
que, por exemplo, os mitos e contos de fadas da literatura mundial contém 
certos motivos que aparecem sempre e em todos os lugares. Esses 
mesmos motivos nós os encontramos nas fantasias, sonhos, delírios e 
alucinações do ser humano de hoje. Essas imagens e associações típicas 
são designadas representações ou ideias arquetípicas. Quanto mais nítidas 
forem, tanto mais virão acompanhadas de tons sentimentais bem vivos (...). 
São impressionantes, influenciam e fascinam. Têm sua origem no arquétipo 
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que em si é uma forma irrepresentável, inconsciente e preexistente que 
parece ser parte da estrutura hereditária da psique e que pode, por isso, 
manifestar-se como fenômeno espontâneo em qualquer lugar. (JUNG apud 
ROTH, 2011, p.106-107) 

 
 Roth (2011, p. 107) explica que a expressão 'arquétipo', deriva das palavras 

“arché”, significando origem, princípio, começo e “typus”, com o significado de 

modelo, imagem, forma. Assim é que Jung, inicialmente, utilizou o termo "imagens 

primordiais", mais adequada para a compreensão do que seja um arquétipo,  

"porque Jung pesquisou sua origem com a ajuda de símbolos concretos como 

formas de expressão dos processos inconscientes, como eles se apresentam, como 

nos sonhos por exemplo". 

 É ainda de Roth (2011, p. 108) o esclarecimento no sentido de que, no 

inconsciente coletivo não se encontram imagens prontas que se mostram nos 

sonhos ou fantasias em determinadas circunstâncias. É equivocada essa percepção, 

pois os arquétipos advindos do inconsciente coletivo não se apresentam como 

imagens prontas, mas sim, são "instâncias ordenadas com "capacidade" de produzir, 

de maneira significativa, imagens e símbolos e assim torná-los acessíveis à 

consciência".  

 Os arquétipos, pela sua natureza, pode-se dizer, estão interligados com os 

instintos e o inconsciente coletivo, e são a fonte dos símbolos psíquicos, esses 

atraindo e estruturando a energia criadora da civilização e da cultura, conforme Stein 

(2006).  

 À medida em que Jung foi aprofundando seus estudos acerca da psique, 

concebeu o inconsciente coletivo como tendo conteúdo de forças e padrões 

universais e predominantes, denominados arquétipos. Os instintos e os arquétipos, 

afirmou, são comuns a todos os indivíduos, todos têm os mesmos: 

 

Da mesma forma como os instintos dos pássaros de migração e construção 
de ninho nunca foram aprendidos ou adquiridos individualmente, também o 
homem traz do berço o plano básico de sua natureza, não apenas de sua 
natureza individual, mas de sua natureza coletiva. Esses sistemas herdados 
correspondem às situações humanas que existiram desde os primórdios: 
juventude e velhice, nascimento e morte, filhos e filhas, pais e mães, uniões, 
etc.. Apenas o sistema individual experimenta essas coisas pela primeira 
vez, mas não o sistema corporal e o inconsciente. Para esses só interessa o 
funcionamento habitual dos instintos que já foram pré-formados de longa 
data. (JUNG apud STEIN, 2006, p. 84) 
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Imagem 35 – Organização das formigas em sociedade 

 
Disponível em: http://www.ebah.com.br/content/ABAAABGZwAL/por-que-as-formigas-vivem-juntas 

 

 Os instintos e os arquétipos tem correspondência entre si de forma bastante 

íntima. Nas palavras de Franz: 

 

Chamamos de instinto os impulsos fisiológicos percebidos pelos sentidos. 
Mas, ao mesmo tempo, esses instintos podem também manifestar-se como 
fantasias e revelar, muitas vezes, a sua presença apenas por meio de 
imagens simbólicas. São essas manifestações que chamo de arquétipos. A 
sua origem não é conhecida; e eles se repetem em qualquer época e em 
qualquer lugar do mundo – mesmo onde não é possível explicar a sua 
transmissão por descendência direta ou por “fecundações cruzadas” 
resultantes de migração. (FRANZ, in JUNG et al, 2008, p. 83) 

 

Assim, na experiência prática e concreta da vida, os instintos e os arquétipos 

estão sempre misturados e nunca em forma pura, encontrando-se no inconsciente 

onde "se chocam e lutam entre si", traduzindo a teoria junguiana. (STEIN, 2006) 

"Quando coordenado, porém, o arquétipo fornece forma e significado ao instinto, e o 

instinto fornece energia física em bruto às imagens arquetípicas para ajudá-las a 

realizar" (STEIN) e que, segundo Jung, é "a meta espiritual para a qual tende a 

natureza inteira do homem; é o mar em direção ao qual todos os rios percorrem 

seus acidentados caminhos; é o prêmio que o herói conquista em sua luta com o 

dragão." (JUNG apud STEIN, 2006, p. 95). 

Silveira (2007) também se manifesta no sentido de que o arquétipo é sempre 

virtual, daí que se difere da imagem arquetípica, sendo essa a atualização da 

potencialidade da energia psíquica. Essas imagens interiores, que buscam 

existência são fenômenos observáveis nos sonhos, nos contos de fadas, nos mitos, 
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nos dogmas e ritos religiosos, nas artes, na filosofia, nas produções oníricas das 

pessoas ditas normais ou também no delírio dos loucos. 

Diante do exposto, verifica-se que há vários arquétipos. Jung faz destaque a 

dois, em razão de possuírem grande significado: 

 

(...) pois, pertencendo por um lado à personalidade, e por outro estando 
enraizados no inconsciente coletivo, eles constroem uma espécie de elo de 
ligação ou ponte entre o pessoal e o impessoal, bem como entre o 
consciente e o inconsciente. Estas duas figuras - uma é masculina, a outra 
feminina - foram denominadas de animus e anima por Jung. (...) São 
características femininas no homem e masculinas na mulher que 
normalmente estão sempre presentes em determinada medida, mas que 
são incomodas para a adaptação externa ou para o ideal existente, não 
encontrando espaço algum no ser voltado para o exterior. (JUNG, 2006, p. 
15) 

 

Imagem 36 – Arquétipos de Animus e Anima 

 
Disponível em: http://cafecomjung.blogspot.com.br/2013/09/o-animus.html 

 

Os arquétipos Animus e Anima estão intimamente ligados ao objeto desta 

pesquisa e serão analisados no item que segue.  

 

2.3 JUNG E OS ARQUÉTIPOS ANIMUS E ANIMA 

 

 

“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”. 

Carl Jung  
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Imagem 37 – Animus e Anima 

 
Disponível em: https://trilhas.diogenesjunior.com.br/logos-eros-anima-e-animus-aea0301804ab 

 

 De acordo com Franz (In JUNG et al, 2008, p. 234) os problemas morais 

podem emergir de uma figura interior. “Se o sonhador for um homem, irá descobrir a 

personificação feminina de seu inconsciente; e caso seja uma mulher, será uma 

personificação masculina”. Essas formas masculina e feminina foram denominadas 

por Jung de Animus e Anima, que significa “alma” em latim. 

A representação da imagem da alma é sempre pelo gênero oposto ao 

indivíduo. Assim, a imagem da alma da mulher seria masculina - o Animus e a 

imagem da alma do homem, feminina - a Anima. Trata-se de um par arquetípico, 

considerados os intermediários entre o consciente e o inconsciente. Para Jung,  

 

(...) animus e anima trazem à consciência efêmera uma vida psíquica 
desconhecida, pertencente a um passado longínquo. É o espírito de nossos 
ancestrais desconhecidos, seu modo de pensar e sentir, seu modo de 
vivenciar vida e mundo, deuses e homens. A realidade destas camadas 
arcaicas é presumivelmente a raiz da crença em reencarnações e em 
lembranças de "vidas passadas". (JUNG, 2000, p. 266) 

 

 Franz explica melhor sobre a Anima: 

 

Anima é 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. Não foi por mero acaso que 
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antigamente utilizam-se sacerdotisas (como Sibila, na Grécia) para sondar a 
vontade divina e estabelecer comunicação com os deuses.  
Um bom exemplo da anima como uma figura interior da psique masculina é 
encontrado nos feiticeiros e profetas (xamãs) dos esquimós e de outras 
tribos árticas. 
Nas suas manifestações individuais, o caráter anima de um homem é, em 
geral, determinado por sua mãe. Se o homem sente que a mãe teve sobre 
ele uma influência negativa, sua anima vai expressar-se, muitas vezes, de 
maneira irritada, depressiva, incerta, insegura e suscetível.  
Se, por outro lado, a experiência de um homem com sua mãe tiver sido 
positiva, sua anima também poderá ser afetada, mas de um modo diferente, 
tornando-o efeminado ou submisso a mulheres, incapaz portanto de lutar 
em face às dificuldades da vida.  
A manifestação mais frequente da anima é a que toma a forma de uma 
fantasia erótica. (FRANZ apud JUNG et al, 2008, p. 234-238). 

 

 O Animus, por sua vez, é caracterizado da seguinte forma: 

 

(...) o animus (...) aparece mais comumente como uma convicção secreta 
“sagrada”.  
Dificilmente podemos contradizer uma opinião do animus porque em geral é 
uma opinião certa; no entanto, raramente enquadra-se numa determinada 
situação individual. É uma opinião que parece razoável, mas que está fora 
de propósito. (...) O animus é influenciado pelo pai da mulher. É o pai que 
dá ao animus da filha convicções incontestavelmente “verdadeiras”, 
irretrucáveis e de um colorido todo especial – convicções que nunca têm a 
ver com a pessoa real que é aquela mulher.  
(...) o animus não consiste apenas de qualidades negativas como a 
brutalidade, a indiferença, a tendência à conversa vazia, às ideias 
silenciosas, obstinadas e más. Também apresenta um lado muito positivo e 
valioso; pode lançar uma ponte para o self por meio da atividade criadora. 
(...) o lado positivo do animus pode personificar um espírito de iniciativa, 
coragem, honestidade e, na sua forma mais elevada, de grande 
profundidade espiritual. (FRANZ In JUNG et al, 2008, p. 251 – 260) 

 

O animus/anima permite que o ego tenha acesso ao inconsciente coletivo e 

viva a experiência das profundezas da psique. (ROTH, 2011, p. 118). 

 Segundo Jung, a imagem da alma é projetada nos homens com os quais a 

mulher está emocionalmente envolvida. O Animus tem natureza racional, busca pelo 

conhecimento, atividades significantes, heroicas. A Anima, representando os 

sentimentos, a intuição, Eros, o amor, os relacionamentos. 

 Grinberg (2003, p.152) adverte da importância do desenvolvimento da Anima 

e do Animus positivos, pois além de terem como principal função fazer a ponte entre 

o mundo consciente e o inconsciente, "possibilitando uma relação dialética entre 

eles" e do caráter histórico desses arquétipos, estabelecendo um elo com as raízes 

dos ancestrais, tanto a Anima, no homem, quanto o Animus, na mulher, "são 

arquétipos envolvidos no relacionamento com o sexo oposto e funcionam na relação 

afetiva com o mundo exterior. Juntos representam os arquétipos da união ou 

conjunction conjugal".  
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Contudo, não se pode deixar de mencionar que o componente psíquico pode 

causar possessão. A possessão do homem pela Anima e da mulher pelo Animus foi 

pouco explorado por Jung. Emma Jung, em sua obra “Anima e Animus” e, Marie 

Louise Von Franz, em seus estudos dos contos de fada, analisaram este tema. A 

este respeito Mourão explica que: 

 

No momento que a mulher passa a ser “possuída” por seu animus ela irá 
apresentar um “problema de animus”. E quando isso ocorre à mulher ela se 
torna irritante para aqueles com quem convivem. Pois seu animus 
apresenta o caráter de um homem inferior o que a torna arrogante e 
prepotente, mesmo que ela não queira transparecer isso. 
(...) 
Portanto, o animus leva a mulher a ter opiniões insensatas e obstinadas, ela 
fica cheia de lugares comuns. Suas opiniões não exprimem o essencial, só 
conceitos vazios e destituídos de sentido. É como se estivesse tomada por 
um juiz arbitrário, e tentar convencê-la de que suas opiniões não possuem 
fundamento é apenas dar murro em ponta de faca. 
Além disso, um ponto importante é que ao contrario da anima que invade o 
homem com humores e uma sentimentalidade baixa, a mulher é dominada 
pela frieza. Um caráter masculino inferior a torna brutal, rude. Ela se torna 
determinada, porém não de uma forma positiva, mas de uma forma 
obsessiva.(...) 
(...) o animus pode matar a vida interior e produtiva da mulher. (MOURÃO, 
2013, p. 2) 

 

Franz indica uma saída para o confronto com o animus: 

 

Quando uma pessoa com uma consciência desenvolvida sente que o 
animus nela contido está pleno de uma atividade muito significativa, é inútil 
tentar fugir ou mesmo procurar compreender intelectualmente o seu 
significado. Ao invés disso, a pessoa deveria usar a energia proveniente do 
animus de uma maneira adequada, empreendendo alguma atividade 
masculina, tal como o trabalho intelectual criativo; se assim não for, a 
pessoa é dominada e possuída pelo animus. (FRANZ apud MOURÃO, 
2013, p. 4). 

 

 Atualmente, existe discussão sobre o modelo de polaridades presente no 

pensamento junguiano e muitos teóricos da psicologia analítica estão partindo para 

o entendimento de que tanto às mulheres quanto os homens têm um arquétipo 

sexualmente igual e também sexualmente diferente.  

 

Recentes iniciativas do pensamento pós-junguiano buscam desfazer a 
rígida ligação entre anima e animus, com pessoas do sexo masculino ou 
feminino, compreendendo assim as qualidades arquetípicas ligadas à anima 
e ao animus como qualidades arquetípicas independentes de sexo, 
disponíveis a toda e qualquer pessoa em seu inconsciente coletivo. (ROTH, 
2011, p. 154). 
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Destarte, dá-se ênfase aos polos feminino e masculino existentes no mundo 

psíquico, afastando a linguagem de Jung sobre Anima e Animus, classificação que 

foi adequada à época em que foi fundada, eis que, agora, é o momento de transição 

dessa classificação, conforme apontado por Zweig: 

 

Quando as mulheres não mais colocarem o Masculino para fora de si 
mesmas (sobre um homem ou uma sociedade), o animus já não será 
inconsciente e já não poderão nos chamar de possuídas por ele. 
Reciprocamente, quando os homens não mais colocarem o Feminino para 
fora deles mesmos e sobre as mulheres, eles não mais estarão nas garras 
de uma anima inconsciente. Isto, então, pressagia uma enorme mudança 
em nossos relacionamentos íntimos, bem como em nossas vidas criativas. 
E exige que desenvolvamos uma nova linguagem que vá além da 
classificação de Jung, que era mais apropriada para o seu tempo. (ZWEIG, 
1994, p. 185). 

 

Portanto, quando a mulher reconhece a possessividade do Animus e deixa-o 

participar do seu mundo, tornando-o consciente, a possessão acaba. Neste caso, 

“(...) o animus pode tornar-se um companheiro interior precioso que vai contemplá-la 

com uma série de qualidades masculinas como a iniciativa, a coragem, objetividade 

e a sabedoria espiritual”. (MOURÃO, 2013, p. 4) 

 

2.4 A FEMINILIDADE REINVENTADA 

 

 

“Temos de nos tornar na mudança que queremos ver”. 
Mahatma Gandhi 

 

 Esta seção abordará o casamento do feminino e do masculino e o arquétipo 

da Velha Sábia. 

 

2.4.1 O casamento do feminino e do masculino 

 

 

“Ânsia voraz de me fazer em muitos,  
Fome angustiosa da fusão de tudo,  

sede da volta final da grande experiência:  
uma só alma em um só corpo,  

uma só alma-corpo,  
um só, um!...  

Como quem fecha numa gota o Oceano,  
afogado no fundo de si-mesmo...”  

Guimarães Rosa  
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Imagem 38 – O casamento do feminino e do masculino 

 
Disponível em: https://www.pinterest.pt/explore/almas-g%C3%A9meas/ 

 

 Para uma melhor compreensão do tema a ser exposto, importante trazer à 

baila uma parte da obra “O Banquete”, de Platão, na qual ele explica que, no 

princípio, havia, além do masculino e do feminino, um terceiro sexo, que participava 

do masculino e do feminino, mas que agora não existe mais, tendo permanecido 

apenas o nome: andrógino.  

Relata Platão: 

 

(...) a figura das pessoas era completamente redonda, as costas e os 
quadris formavam um círculo, e elas tinham quatro mãos e quatro pernas, e 
sobre o pescoço redondo, dois rostos idênticos. Estas duas faces que 
estavam viradas para lados opostos se encontravam numa única cabeça 
com quatro orelhas, e todos os outros detalhes podem ser imaginados a 
partir dessas indicações.  
E os sexos eram três, enquanto o macho se originou do sol, a fêmea 
originou-se da terra, e o terceiro sexo, que tinha elementos em comum com 
ambos, originou-se da lua, que, justamente, compartilha da natureza do sol 
e da terra. 
E eles eram redondos, assim como redonda era a maneira como 
procediam, por semelhança a seus genitores. Assim, eram terríveis na força 
e no vigor e tinham soberbas ambições e atacavam os deuses... 
Então, Zeus teve uma ideia e disse: ´Acredito que encontrei uma forma na 
qual os seres humanos podem continuar a existir, porém renunciando às 
suas insolências. Cortarei cada um pela metade, e assim se enfraquecerão, 
mas ao mesmo tempo duplicarão de número e se tornarão mais unidos a 
nós...´ 
Dito isso, começou a cortar os seres humanos em dois pedaços (...).  
Assim, como a forma originária foi cortada em duas, cada metade sentia 
nostalgia da outra e a procurava... 
Portanto, ao desejo e à busca da completude dá-se o nome de amor. 
(PLATÃO apud MAIS, 2000, p. 162-163) 
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Imagem 39 - Andrógino 

 
Disponível em: http://dreamelo.blogspot.com.br/2014/04/mito-do-androgino-e-das-almas-gemeas.html 

 

 Silveira (2015, p. 274) afirma que a intuição já sabia, antes da ciência 

confirmar, que todo ser humano é bissexual por natureza ou andrógino.  

Como se viu, os andróginos eram seres bissexuais, redondos, e potentes, 

temidos por Zeus, que os dividiu pela metade, uma parte feminina e outra masculina, 

para reduzir-lhes a força. Desde então, cada um busca ansiosamente a sua metade. 

"Numerosos mitos falam de um ser divino primordial, sem idade, macho e fêmea 

simultaneamente, no qual todos os opostos se acham fundidos numa unidade pré-

consciente". (SILVEIRA, 2015 p. 276) 

Também é importante mencionar que o conceito de si-mesmo (Self) é a pedra 

angular da teoria junguiana. O Self é o núcleo mais profundo da psique (FRANZ, In 

JUNG et al, 2008, p. 261), denominado por Jung de arquétipo central, arquétipo da 

ordem e totalidade da personalidade. Nas palavras de Jung (apud MEIRA, 2017, p. 

1), "consciente e inconsciente não estão necessariamente em oposição um ao outro, 

mas complementam-se mutuamente para formar uma totalidade: o self". 

“Anima e animus, como princípios de natureza oposta e complementar, fazem 

a mediação entre consciente e inconsciente e, simbolicamente, revestem a psique 

de desejo fazendo nascer a experiência do Self”, o arquétipo da totalidade. 

(AMARAL, 2017, p. 2) 

A mulher deve buscar o encontro com seu feminino e estar aberta a expressá-

lo de forma criativa, e buscar o equilíbrio das polaridades masculina e feminina, 

dentro de si. Leonard (apud ZWEIG, 1990, p. 205) afirma que, quando as mulheres 

começarem a expressar seus valores serão capazes de curar o masculino.  
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Essas forças que habitam cada ser humano deverão ser reconhecidas e 

integradas para que aconteça o que Cavalcanti denomina “hierogamos”, o 

casamento entre as polaridades feminina e masculina dentro de cada ser. Para 

tanto, homem e mulher deverão passar por processos de desenvolvimento, para que 

possa haver o encontro entre o homem e a mulher, "quando a mulher não só aceitar 

em si os valores femininos e não se envergonhar de afirmá-los diante do homem, 

como também desenvolver seu princípio masculino" (CAVALCANTI, 1993, p. 139) 

para poder ter com ele o diálogo na mesma linguagem e, em contrapartida, o 

homem entrará em contato com a mulher dentro de si para poder tomar a mulher 

fora de si como sua companheira. 

Na época em que Jung estava envolvido com estudos dos processos 

alquímicos, elaborou a teoria:  

 

Inspirado na fase do processo alquímico (coniunctio) na qual um casamento 
entre duas substâncias químicas (hierogamos) propicia o nascimento de 
uma terceira, Jung utilizava o termo conjunção para representar a 
integração, com ajuda da consciência, de aspectos inconscientes da 
personalidade. Essa união leva a uma transformação e renovação da 
atitude do próprio ego e da consciência. (GRINBERG, 2003, p. 223). 

 

Jung trata dos arquétipos, o Rei e a Rainha, animus e anima, irmão e irmã, 

simbolizando a união do feminino e do masculino. O Rei e a Rainha, são o Sol e a 

Lua, simbolizando o casamento consigo mesmo, o ser individual, ou o self. Na 

alquimia, Jung encontrou um tema recorrente: "o casamento alquímico' entre um Rei 

e uma Rainha (ouro e prata) que se unem e morrem e renascem como um 

hermafrodita." (HYDE & McGUINNESS, 2012, p.137). 

 

Imagem 40 – Sol e Lua 

 
Disponível em: www.google.com.br 
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A integração dos princípios masculino e feminino faz parte do caminho para a 

individuação, de que fala Jung, no sentido do ser se tornar a si próprio, realizar o 

casamento interno do Sol e da Lua, para poder fazer o casamento com o outro. O 

homem, como um indivíduo ao encontro da mulher, num novo formato de união, o 

hierogamos, "o homem aceitando ser regido da mesma forma pela umidade lunar, e 

a mulher pela luz brilhante do sol." (CAVALCANTI, 1993, p. 139) 

Somente após a integração dessas polaridades o ser parte para a 

individuação, o tornar-se a si próprio, viver verdadeiramente a sua individualidade, 

realizando a transcendência de um estado para outro, agora sem cair na 

parcialidade, caminhando para encontrar o verdadeiro sentido para sua vida, até 

chegar ao portal que dá acesso à sabedoria. O ingresso dependerá de como foi a 

sua jornada, da concretização de seu casamento interior, para chegar ao Velho 

Sábio. 

 

2.4.2 O arquétipo da Velha Sábia 

 

 

“Ninguém ama tanto a vida como o homem que está a envelhecer”. 
Sófocles 

 

Imagem 41 – Evolução feminina 

 
Disponível em: www.google.com.br 

 

O processo de busca de si mesmo e de individuação perdura e, na fase dos 

55 aos 75 anos, o ser está em proximidade da sabedoria, mais próximo do final da 

vida, surge então o arquétipo da "Velha Sábia", ou do correspondente masculino 

(ROTH). Jung continuou a buscar respostas ao dilema espiritual até o final da vida, 

conforme Hyde e McGuinness (2012) e, ao chegar à velhice, retirou-se para 

Bollingen, em busca do velho sábio, Filemon. 

https://pensador.uol.com.br/autor/sofocles/
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O arquétipo do "velho sábio" tem aqui sua tarefa central. O confronto com a 
integração em relação a temas da "sabedoria" não caminha par a par 
apenas com uma retrospectiva e busca aprofundada pelo sentido da vida, 
mas é marcado também por uma iminente despedida, portanto, a 
aproximação da morte. (ROTH, 2011, p. 205) 

 

Imagem 42 – As fases de uma mulher 

 
Disponível em: www.google.com.br 

 

Esta é uma fase da vida que pode ser imensamente gratificante. Silveira 

(2007) descreve como sendo a mudança que ocorre no inconsciente e o self 

aparece sob uma nova forma simbólica, nos sonhos, pois o indivíduo não está mais 

fragmentado, e os sofrimentos e prazeres serão vividos de uma forma mais 

consciente.  

Surge, não raro, para as mulheres, a presença de uma mulher sacerdotisa, 

deusa-mãe ou deusa do amor. “Nos sonhos dos homens assume o aspecto de velho 

sábio, de mago, de mestre espiritual, de filósofo”, personalidades dotadas de grande 

potencial energético deixando impressões de maravilhamento no sonhador, pois 

espelham essa nova condição do ser. (SILVEIRA, 2007, p. 87). 

O arquétipo da velha sábia foi muito bem descrito por Estés (2007, p. 10-11): 

“o arquétipo da mulher sábia pertence a mulheres de todas as idades e se manifesta 

sob formas e aspectos singulares na vida de cada mulher”. Destarte, a velha sábia é 

uma condição e não tem, necessariamente, relação com a cronologia, mas com a 

argúcia e coragem para o aprendizado, a grande capacidade de premonição, a 

grande paz, sensualidade, criatividade, o grande autoconhecimento, “(...) tudo isso é 

sempre ‘uma obra em andamento’, não importa quantos anos de vida a mulher 
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tenha acumulado”. O que fundamenta a grandiosidade, saindo do que é o comum, 

são as conquistas em meio a fracassos, equívocos, recomeços, elevações do 

espírito, desastres ou sorte inesperada, tudo moldado pela mulher e praticado em 

corpo, coração, mente e espírito, até que ela possa enxergar e ser, até que se torne 

sábia.  

A anciã consciente, descrita por Woodman (2003, p. 152), é a mulher que 

atravessou seus caminhos e chegou até a rendição consciente, atravessou muitas 

encruzilhadas, seu ego não tem mais demandas, o que não significa que é um ser 

indiferente. Está totalmente presente, reverenciando sua feminilidade, não tem 

porque fazer jogos, é completamente honesta. Aprendeu a amar sem o desejo de 

controlar. “Mãe, virgem, anciã, todas as três amadurecem em conjunto rumo à 

feminilidade consciente.”  

Segundo Zweig (1990, p. 208), “a anciã consciente é o produto da 

feminilidade em amadurecimento, a velha mulher (ou o homem) mais idosa que 

viajou para longe e conquistou uma ampla perspectiva de vida”. E continua 

afirmando que nesta fase a mulher  já não está mais interessada nos jogos de poder  

e conquistou o direito de dizer o que vê e de amar com plenitude. 

 

Da metade da vida em diante, apenas permanece vitalmente vivo quem 
está pronto para morrer com vida. Porque, na hora secreta do meio-dia da 
vida, a parábola é invertida, a morte nasce. A segunda metade da vida não 
significa assunção, desdobramento, aumento, exuberância, e sim morte, já 
que o final é a sua meta. A negação do cumprimento da vida é sinônimo da 
recusa em aceitar seu fim. Ambos significam não desejar viver; não desejar 
viver é idêntico a não desejar morrer. Crescente e minguante desenhando 
uma só curva. (JUNG apud HYDE & McGUINNESS, 2012, p.169). 

 

Embora à primeira vista o texto supra pareça sem esperança, dá para 

apreender o significado que Jung inspira, no sentido de que a vida fica mais intensa 

ao final, e cada momento tem que ser bem vivido, com maior plenitude possível da 

consciência do aqui e agora. A negação dessa circunstância é a alienação, é a 

recusa à busca do estado de plenitude, procura esta que é constante meta para 

aquele que se tornou um ser individuado. A negação da morte conduz ao estado 

oposto da consciência e retira a própria vitalidade do ser. A não aceitação da finitude 

de cada pessoa desqualifica os aprendizados de uma vida, e impede o ingresso nos 

portais da sabedoria onde mora a Velha Sábia. 

Realizadas estas considerações, apresentar-se-á, nos capítulos que seguem, 

a Arteterapia como um campo de conhecimento que possibilita o trabalho com os 

conceitos acima mencionados.  
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CAPÍTULO III 
 
 

ARTETERAPIA 
 

 

“A arte seja escrever, ler, pintar, desenhar é o exercício,  
a terapia, a saúde da vida mental...” 

Francis Perot 
 

 

 Neste capítulo serão abordados tópicos referentes à origem, aos fundamentos 

teóricos e à prática da Arteterapia, com suas variadas modalidades expressivas, 

bem como, a função do arteterapeuta no processo. 

 

 

3.1 ORIGENS DA ARTETERAPIA 

 
"A arte existe porque a vida não basta”. 

Ferreira Gullar 

 
Imagem 43 – Arteterapia 

 
Disponível em: http://patriciawidmermandalas.blogspot.com.br/ 

 

Há que se fazer o registro do nascimento da Arteterapia e da luta para que 

fosse reconhecida enquanto profissão. De acordo com Ciornai,  

 

o uso terapêutico das artes remonta às civilizações mais antigas. Contudo, 
só em meados do século XX a Arteterapia se apresentou com um corpo 
próprio de conhecimento e atuação, determinada pela crise da 
modernidade, em meio às mudanças que marcaram essa época. (CIORNAI 
apud MENDONÇA, 2017, p. 6) 

 

As precursoras da arte como terapia e da arte na educação foram as irmãs 

americanas Margaret Naumburg e Florence Cane. 

https://pensador.uol.com.br/autor/francis_perot/
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Naumburg, nos anos 40, 50 e 60, esteve muito envolvida com os trabalhos de 

arteterapia e escreveu artigos considerados clássicos, nesta área. Iniciou pelo ano 

de 1957, com um artigo sobre métodos libertadores de educação. Trabalhava com 

pacientes e era professora, e lutou para que a arteterapia fosse legitimada como 

uma disciplina terapêutica e, segundo Andrade (2000, p. 73): "Praticamente, foi a 

responsável única pelo reconhecimento da arteterapia como profissão. Ainda nos 

anos 50 iniciou os primeiros treinamentos e nos anos 60 lutou pela implantação dos 

cursos de arteterapia nas universidades. Passou a maior parte de sua vida 

dedicando-se ao estudo da arte como instrumento terapêutico". 

Submeteu-se à psicanálise e também foi paciente de Jung. Inicialmente, 

interessou-se pela linha junguiana e, posteriormente, voltou-se ao estudo de Freud. 

(ANDRADE, 2000, p. 70), mas sempre manteve uma postura eclética, reconhecendo 

publicamente as suas maiores influências em Freud, Jung e Sullivan, além das 

filosofias orientais, ocultismo, parapsicologia e psicodrama, que estudou com 

Moreno. Estudava arte primitiva e surrealismo. Criadora da técnica do rabisco, muito 

utilizada em arteterapia -  scribble  drawing. 

Florence Cane, sua irmã, também se submeteu à análise, e acreditava que o 

inconsciente era fonte de energia importante para a arte e a vida, conforme Andrade 

escreve sobre as irmãs: 

 

Cane definia seu próprio papel enquanto arteterapeuta como um método 
auxiliar no tratamento de pacientes enviados por médicos ou analistas, no 
qual o desenhar pode ser usado com o propósito de cura e expressão dos 
aspectos do inconsciente. Esta colaboração com a análise do paciente é 
possível porque o trabalho do arteterapeuta não interfere com a 
transferência do paciente em relação ao analista. (...) Naumburg vai além 
deste ponto por volta de 1958, quando se convence de que o seu trabalho 
tem marcadas raízes na relação transferencial entre analista e paciente. 
Sendo assim, adotando como eixo de trabalho a relação transferencial, 
pode começar a defender o trabalho de arte terapia como método 
independente em psicoterapia.  (ANDRADE, 2000, p. 85) 

 

No Brasil, em 1925, o Dr. Osório César, psiquiatra do Hospital Juquery, em 

São Paulo, iniciou tratamentos com os psicóticos, utilizando arteterapia (ARCURI, 

2006). O médico correspondia-se com Freud e, com seu artigo sobre arte primitiva, 

em 1925, introduziu o pensamento de utilização da arte como caminho para a 

terapia com doentes mentais. Os estudos com Freud lhe valeram para colher 

conhecimentos por intermédio da observação empírica dos pacientes. 

 

Osório César revela-se além de seu tempo. Observando de forma intuitiva e 
com muita sensibilidade os trabalhos desenvolvidos pelos pacientes, 
constata os benefícios da expressão artística e do processo criativo para o 
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doente mental enclausurado. Em seus relatos demonstra especial interesse  
na vida pregressa e a relaciona com expressão artística atual e com o 
desenvolvimento do paciente dentro do hospital. (TOMMASI, 2005, p. 208) 

 

Em 1946, no Rio de Janeiro, no hospital Dom Pedro II, a psiquiatra Nise da 

Silveira, passou a desenvolver trabalhos utilizando, com os doentes mentais, a arte 

como terapia, criando mais tarde o Museu do Inconsciente. Em 1954, iniciou uma 

correspondência com Jung, acerca das mandalas, pois era intensa a produção 

destes desenhos no ateliê, e posteriormente encontrou-se com o mestre em Zurique, 

de quem recebeu fecunda orientação.  
 

Intuitivamente, Silveira correlacionou a teoria junguiana à terapia 
ocupacional, adequando-a às suas necessidades e às possibilidades de 
seus pacientes. Observou empiricamente os limites de cada um, 
compreendendo o valor terapêutico da pintura e da escultura como 
expressão de suas emoções. Nesses pacientes, mergulhados nas 
profundezas do inconsciente e impossibilitados de elaborações  cognitivas e 
verbais, o único meio de comunicação é o não-verbal, por meio de técnicas 
artísticas. (TOMMASI, 2005, p. 217). 

 

Imagem 44 – Mandala 

 
Disponível em: http://patriciawidmermandalas.blogspot.com.br/2012/10/workshop-mandala-encontro-

terapeutico.html 
 

Ressalta Susanne S. Fincher que: 

 

O inconsciente aonde reside o dinamismo do Self, é parte de nossa psique 
que por definição é incognoscível. Podemos dar atenção à linguagem do 
inconsciente, honrar e cultivar nossa relação com o Self criando Mandalas. 
Elas contêm e organizam energias arquetípicas do inconsciente numa forma 
que pode ser assimilada pela consciência, à favor do crescimento do 
indivíduo. (FINCHER apud WIDMER, 2017, p. 1) 

 

Isto porque, na explicação de Silveira, 
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Certamente a linguagem abstrata presta-se a dar forma a segredos 
pessoais, satisfazendo uma necessidade de expressão sem que os outros 
os devassem. A linguagem abstrata cria-se a si própria a cada instante, ao 
impulso das forças do inconsciente. (SILVEIRA apud ARCURI, 2006, p. 23) 

 

Os resultados obtidos com a arteterapia nas clínicas ou nos ateliês vêm 

demonstrando que o trabalhar com a arte é curativo por si, pois a arte amplia a 

consciência de si mesmo e é importante instrumento para auxiliar na compreensão 

do indivíduo e possibilita a sua conexão com o Self. 

 

3.2 UM OLHAR TEÓRICO SOBRE ARTETERAPIA 

 

 

“A voz do inconsciente é sutil, 
mas ela não descansa até ser ouvida”. 

Sigmund Freud 

 

Imagem 45 – Olhar sobre a arte 

 
Disponível em: http://www.baalaka.com.br/ 

 

Salutar mencionar, primeiramente, que já nos primórdios da humanidade, 

verifica-se o uso da arte pelos homens das cavernas.  

 

O verbal não transmite todos os conteúdos internos. Muito antes de o 
homem escrever, desenhava. A arte sempre foi uma função estruturante da 
consciência. Ao desenhar os bisões na caverna, por exemplo, o homem já 
vivia a formação de sua consciência. As mãos que marcam as cavernas 
pré-históricas já podem ser compreendidas como uma vivência de 
identidade. (DINIZ, 2009, p. 21) 

 

Contudo, somente no século XIX que a arte começou a ser pesquisada e 

aplicada como fundamento para uma terapia. (SOUZA, 2017, p. 1)  
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Em 1876, o psiquiatra Max Simon analisou pinturas de pacientes e 
classificou-as de acordo com as patologias que eles apresentavam. Na 
mesma época, outros médicos europeus também se interessavam pelas 
expressões artísticas dos doentes, dentre eles, Morselli (1894), Júlio Dantas 
(1900) e Fusac (1900).  
(...) 
Porém, foi Jung o primeiro a utilizar a expressão artística em consultório. 
Para ele, a simbolização do inconsciente individual e do coletivo ocorre na 
arte. Na década de 20, recorreu à linguagem expressiva como forma de 
tratamento e, para tanto, pedia aos clientes que fizessem desenhos livres, 
imagens de sentimentos, de sonhos, de situações conflituosas ou outras. 
Priorizava a expressão artística e a verbal como componentes de cura. 
(...) 
A atividade plástica e a criatividade, para Jung, são funções psíquicas 
inatas que contribuem com a evolução da personalidade e com a 
estruturação do pensamento. (SOUZA, 2017, p. 1) 

 

Finalizando nas palavras de Diniz,  

 

A arte, portanto, como a compreendemos, tem uma fundamental 
importância na trajetória humana, auxiliando o homem a estruturar seu “eu”, 
a lidar com os seus medos, dúvidas e perplexidades diante do 
desconhecido. (DINIZ, 2009, p. 21) 

 

Como visto, só é possível falar em arteterapia, enquanto terapia, a partir das 

concepções contemporâneas de arte, em senso de que, aqui, trata-se da forma em 

que o sujeito se expressa artisticamente, sem compromisso estético ou acadêmico, 

fazendo da arte o papel mediador entre o sujeito e o terapeuta. Neste lugar, a arte 

torna-se uma metáfora, que faz emergir do inconsciente situações e questões 

subjacentes de sofrimento ou de repetição que necessitam transformação. Pain, 

com propriedade, explica: 

 

Na arteterapia, a arte é concebida como uma metáfora, ou melhor, algo que 
se assemelha à arte, indicada por sua dupla condição: por um lado, aquele 
que frequenta o ateliê não se compromete com o aprendizado sistemático 
das regras do ofício, nem com a criação de ideias plásticas cuja coerência 
estética seja completa e socialmente reconhecida; por outro lado, a 
arteterapia demanda da arte um serviço útil. Este serviço terapêutico 
constitui a própria definição de arte, projetando simultaneamente sobre o 
paciente a tensão contraditória inerente à possibilidade de cura. A atividade 
artística transforma-se assim em representação dramática da intenção 
criativa do sujeito. É nessa duplicidade que encontramos a eficácia 
terapêutica dessa modalidade de clínica. (PAIN, 2009, p. 12) 
 

 A arteterapia, nas palavras de Philippini (2013, p. 62), “é um processo em 

que fundamentalmente terapeutas e clientes colocam “a mão na massa””. Este 

processo terapêutico explora o potencial expressivo existente no âmago de cada 

indivíduo para, a partir desta produção, promover o diálogo interno, propiciando o 
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contato consigo mesmo, a elaboração de conteúdos que causam sofrimento, 

favorecendo a dissolução de sintomas, permitindo a mudança de padrões 

recorrentes e remoção de marcas traumáticas infantis. (PAIN, 2009). O acolhimento 

é a via de ingresso do desabrochar criativo e terapêutico, propiciando contato com o 

que é de mais íntimo e verdadeiro do indivíduo. 

 

Imagem 46 – Trabalhos desenvolvidos na arteterapia 

 
Disponível em: acervo pessoal 

 

 Quanto ao conceito de Arteterapia, Philippini manifesta-se: 

 

Uma dentre as inúmeras formas de descrever o que é mesmo Arteterapia, 
será considerá-la um processo terapêutico, que ocorre por meio 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 
significados às informações provenientes de níveis muito profundos da 
psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela consciência. 
(PHILIPPINI, 2013, p. 11) 

 

 Jung, em sua obra “A prática da psicoterapia” sinaliza sobre a importância 

da arte em processos terapêuticos e explica sua utilização:  

 

Mas, afinal, por que razão levo os pacientes a se exprimirem por meio de 
um pincel, de um lápis, de uma pena, quando atingem um certo estágio de 
sua evolução? 
(...) 
Antes de mais nada, o que interessa é que se produza um efeito. No estágio 
psicológico infantil...O paciente permanece passivo. Nesta fase, passa a ser 
ativo. Passa a representar coisas que antes só via passivamente e, dessa 
maneira, elas se transformam em um ato seu. Não se limita a falar do 
assunto. Também o executa. (JUNG apud PHILIPPINI, 2013, p. 62) 

 

 Fazendo da arte uma ferramenta de trabalho, a Arteterapia exalta e liberta 

qualidades do indivíduo na práxis da vida, ajudando-o a sentir, pensar e agir de 
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acordo consigo mesmo, criando um canal de comunicação entre seus conteúdos 

conscientes e inconscientes, ao longo de sua existência. 

 

Arteterapia pode ser considerada como a utilização de recursos artísticos 
em contextos terapêuticos, baseando-se na percepção de que o processo 
criativo envolvido na atividade artística é terapêutico e enriquecedor da 
qualidade de vida das pessoas. Age a serviço das leis da necessidade 
interior do Homem e facilita o entrar em contato com o poder criador de 
cada um, permitindo transpor para o exterior o que ocorre - via de regra, de 
maneira caótica - no interior, levando assim o paciente a poder observar, 
refletir, interagir, dialogar e elaborar. Proporciona o reconhecimento da 
dinâmica psíquica que é uma via de acesso à totalidade do ser. (ARCURI, 
2006, p.21) 

 

O fato do paciente não se limitar a falar e também expor seus sentimentos por 

intermédio da expressão artística, a arteterapia “é uma transformação emocionante 

e às vezes aterrorizante, sendo permitida, ampliada, fortalecida e compreendida via 

materiais expressivos”. (PHILIPPINI, 2013, p. 62). Esta autora ainda ressalta que é 

esta: 

 

(...) materialidade que registra e constrói, transforma, reconstrói e corporifica 
presenças internas passo a passo, traço a traço, cor a cor. E nossa chance 
de ouvir o próprio self, descobrir o espaço da “verdadeira casa” interna, no 
meio do turbilhão de imagens e ruídos dispersivos da multidão. 

 

E segue afirmando que:  

 

No afeto que se pode comunicar, percorrendo o eixo do si-mesmo, uma rota 
que organiza e ativa o processo criativo singular, religando o mundo 
interno/externo e, por isso, abrindo novas formas de comunicação do 
mundo interno e a recriação do ambiente à sua volta. (2013, p. 62) 

 

Imagem 47 – Bailando de amor 

 
Disponível em: FINKELSTEIN, Lucien. Brasil Naif. Rio de Janeiro: Novas Direções, 2001, p. 177. 

 

 A beleza e a importância da arteterapia é que ela serve-se de diferentes 

referenciais teóricos, como esclarece Philippini: 
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Os referenciais teóricos em Arteterapia poderão variar (abordagem 
junguiana, gestáltica, comportamental, psicanalítica, antroposófica, centrada 
na pessoa, cognitivista, transpessoal, etc.) e serão temperados com a 
singularidade de cada arteterapeuta, estabelecendo-se, assim as diferenças 
e semelhanças nas formas de desempenhar este ofício. No que tange às 
semelhanças, é importante delimitar do que se ocupa um arteterapeuta (em 
qual universo teórico e pratico irá transitar, quais os processos deverá 
acompanhar, de que elenco de estratégias terapêuticas poderá lançar mão). 
(PHILIPPINI, 2013, p. 23) 

 

 Destarte, a arteterapia pode ser utilizada em qualquer linha da psicologia e 

psicoterapias, seja gestalt, comportamental, psicologia analítica, psicanálise etc., 

com os mesmos resultados, dependendo apenas do profissional terapeuta e sua 

bagagem teórica. 

 

3.3 FUNÇÃO DO ARTETERAPEUTA 

 

 

"Por favor, preste atenção a suas reações quando eu digo..." 
"Por favor, preste atenção ao que você sente quando ouve..." 

- você é uma boa pessoa 
-sua vida lhe pertence 

-você é livre para expressar qualquer sentimento... 
-você é bem vindo aqui... 

-estou aqui para você... 
- -você tem o direito de ser alegre 

-tudo o que sentir está bem 
-você não precisa fazer nada de especial para ser amado... 

-você não precisa ser o melhor 
-é normal explorar o novo e cometer erros neste processo 

-compreendo suas necessidades 
-você merece viver sua vida do jeito que quer 

-você é perfeito do jeito que é”. 
Susan Bello 

In “Pintando sua alma”. 
 

Imagem 48 – O arteterapeuta 

 
Disponível em: http://www.uolala.com/actividad/jornada-gratuita-de-arteterapia-33055 

http://www.uolala.com/actividad/jornada-gratuita-de-arteterapia-33055
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 O trabalho do arteterapeuta é propiciar um ambiente favorável, onde o 

indivíduo sinta-se acolhido, para que o desbloqueio possa acontecer. Desta forma, o 

fazer arte será um ato de entrega, de coragem para adentrar caminhos nunca 

dantes trilhados. E deste lugar, do mundo interno em que a produção resulta, é 

possível colocar em palavras os sentimentos, as sensações que a obra lhe causou. 

 É importante que o arteterapeuta tenha passado por um processo 

terapêutico, e que tenha autoconhecimento suficiente de forma a não confundir as 

suas questões com as do cliente.  

 Em razão da arteterapia ter por escopo a utilização da arte para fazer 

ressonância na alma do indivíduo, para contatar com essa necessidade do ser, de 

expressar-se criativamente, e para penetrar no seu universo interior de forma 

curativa, o facilitador, ou seja, o arteterapeuta, terá de ter minimamente instrumental 

baseado em seu próprio autoconhecimento, para ter condições de cuidar do outro, e 

perceber o quanto de seus conteúdos emergem com as questões trazidas pelo 

cliente. (PAIN, 2009). 

 A função do arteterapeuta é, por conseguinte, de acompanhamento, de 

facilitador, possibilitando uma conexão de confiança para que ocorra a liberação dos 

afetos, tanto na obra, que será a intermediadora, quanto na tradução da obra, dando 

espaço para que o indivíduo faça a sua leitura, coloque seus questionamentos, seus 

pensamentos, consiga acessar algo do simbólico, sob o cuidado e sutileza do atuar 

do arteterapeuta, que irá abrindo eventuais espaços de resistência. 

 

De todos os obstáculos que ali aparecem, a resistência é a que faz questão 
com respeito à pedra, ao caminho e ao mesmo andar. Lembre-se que tanto 
o arteterapeuta como o paciente propõem e dispõem nessa co-construção, 
e onde trabalhar a resistência é um tema que requer grande cuidado, as 
feridas doem. (REÍSIN, 2006, p. 95) 

 

 O processo arteterapêutico acontece mesmo que o indivíduo não tenha 

consciência das questões que o levaram àquela produção, mesmo que não consiga 

ou não tenha instrumental para colocar verbalmente os conteúdos que acessou com 

o fazer expressivo, o que não significa que o arteterapeuta deva ficar totalmente 

inerte, ou alheio ao que diz a obra, ou ao que fala o silêncio. Porquanto, a 

observação atenta por parte do arteterapeuta é primordial, o estar sempre presente, 

na melhor atenção, é a função mais importante do arteterapeuta, que o conduzirá às 

escolhas acertadas quanto ao uso das técnicas e modalidades expressivas. 

(REISIN, 2006) 
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 O processo terapêutico é uma viagem de aventuras, e o arteterapeuta é um 

guia, na metáfora de Reisin, em que não é garantida a chegada, é um ir juntos na 

incerteza, com a certeza de um caminho a ser percorrido. 

 

O terapeuta, então não é – continuando com a metáfora – um guia turístico 
que conhece tudo o que vai ver, que dirige os destinos daquilo a ser 
descoberto pelo outro. A proposta de criar junto esse espaço/trânsito do 
processo terapêutico refere-se mais à confiança de com quem se vai 
caminhar, com as formas do acompanhamento, que obstáculos se esperam 
encontrar no caminho. (REISIN, 2006, p. 87) 

 

 Sobre o mesmo tema Philippini ressalta que: 

 

O trabalho arteterapêutico convoca e desafia o arteterapeuta a ser flexível, 
persistente, receptivo e acolhedor aos imprevisíveis e inusitados fatores 
sempre presentes na atividade criativa. A jornada arteterapêutica, como 
todo processo terapêutico, será permeada por processos transferenciais e 
contra transferenciais e pelas situações de construção vincular, inerentes à 
natureza do trabalho terapêutico. (PHILIPPINI, 2011, p. 45-46) 

 

 O arteterapeuta não necessariamente tem de ser um artista, mas deve 

conhecer e manejar as múltiplas modalidades expressivas para poder aplicá-las aos 

diversos pacientes, além de possuir um conhecimento básico sobre as teorias da 

criatividade. 

 

3.4 MODALIDADES EXPRESSIVAS 

 

 

“A arte não é um trabalho manual, ela é a transmissão de sentimento  
que o artista experimentou”. 

Leon Tolstoi. 
 

Imagem 49 – Modalidades expressivas 

 
Disponível em: http://artmanuais.com.br/decoupage/costura10.html 
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São várias as modalidades expressivas que o arteterapeuta poderá se valer, 

juntamente com a escolha dos materiais para cada uma, e para cada grupo ou 

cliente.  

Os materiais, aliado às técnicas expressivas, têm atributos, simbologia e 

indicações próprios, que devem ser do conhecimento do arteterapeuta, para poder 

auxiliar o seu cliente a buscar, no seu interior, o próprio e peculiar caminho para a 

construção do processo rumo ao Self. 

São modalidades expressivas, entre outras, cujos materiais a serem utilizados 

devem ser previamente equacionados quanto à indicação para cada grupo 

específico ou para terapia individual, conforme Philippini (2009): 
 

-  a colagem, 

- a pintura em suas várias modalidades, 

- a modelagem, 

- a costura, 

- o bordado, 

- o teatro, 

- a contação de estórias, 

- a fotografia, 

- a escrita criativa, 

- o mosaico e assemblagem. 

 

Estas atividades são exercitadas no ateliê arteterapêutico ou setting, sendo 

que o local deve ter espaço suficiente para a guarda das obras até o final do 

processo. Philippini (2009), apropriadamente, divide as linguagens expressivas em 

vários grupos, primeiramente referindo-se aos trabalhos que tem o papel como 

suporte. 

 

Linguagens sobre suporte de papel, englobando colagens, fotografias, 
pinturas e desenhos, com predomínio do plano bidimensional. O desenho 
permite expressar histórias pessoais com clareza, apenas utilizando a 
configuração linear da imagem (PHILIPPINI, 2009, p.49). 

 

Segundo grupo, chamado "Linhas de Vida", utilizando tecelagem, bordado e 

costura. Estas são atividades que estabelecem uma conexão com o feminino, pois 

exercitam a delicadeza, a paciência, o ritmo harmônico: 
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(...) compartilhando reminiscências e transitando neste território 
ancestralmente identificado com o "princípio feminino". Retomando seus 
próprios "fios de meada" e se apropriando deles, descobrindo suas próprias 
saídas do labirinto, tal como Teseu ao segurar o fio que lhe estendeu 
Ariadne. (PHILIPPINI, 2009, p. 65) 

 

O mosaico e a assemblagem são atividades reunidas no terceiro grupo. Com 

fragmentos de materiais, quebrados ou descartados, o trabalho de reunião para criar 

uma nova ordem mobiliza o ser para novas significações, além de integrar, reunir e 

ordenar processos internos que podem ser exteriorizados como de mudanças de 

padrão. 

 

Assim, as experiências com mosaico nos auxiliam a organizar o mosaico 
interno de afetos, emoções e memórias. A atividade de reunir cacos permite 
partir de um caos e de uma desconstrução para, passo a passso, 
ressignificar, reconstruir, atribuir um novo sentido, e descobrir beleza no 
material quebrado, descartado, amontoado e confuso (PHILIPPINI, 2009, p. 
82). 

 

No quarto grupo, Philippini coloca a modelagem em suas várias 

materialidades, como argila, papier maché, massa de modelar e massa de biscuit, 

como válidas para adentrar a tridimensionalidade.  

E, a seguir, aborda as atividades de construção, como criação de 

personagens, maquetes, instalações, self box, self book (caixa de livros do si 

mesmo), a Caixa do Feminino, a Caixa da Infância, a Caixa de Tesouros etc. e são 

atividades complexas, pois: 

 

Demandam simbolicamente a consciência e a integridade de uma estrutura 
interna organizada, coesa e bem introjetada. Esta estrutura interna 
abrangerá percepção do eixo, centramento, integração entre os segmentos 
e, se este equilíbrio não estiver sendo percebido internamente, não poderá 
ser expresso fora. (...). A materialidade sempre apresentará de modo óbvio 
estas dificuldades e, atravessá-las e resolvê-las permitirá que, 
analogamente, processos emocionais se reorganizem (PHILIPPINI, 2009, p. 
88). 

 

Escrita Criativa e Contação de Histórias e, ainda, a Criação de Máscaras e 

Personagens, são importantes linguagens expressivas a contribuir no processo 

arteterapêutico. 

 

As Máscaras e criação de personagens fazem parte da esfera teatral e, são 
ferramentas de grande mobilização interna, haja vista a construção das 
personas, o que possibilita entrarmos em contato com a nossa sombra. 
Conforme abordagem junguiana, são inseparáveis companheiras, a persona 
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e a sombra (...). "E a meu ver, não há nada mais revelador que as máscaras 
que escondem um rosto, sejam elas feitas com materiais de modelagem ou, 
simplesmente, através da maquiagem." (PHILIPPINI, 2009, p. 99) 

 

A técnica, para fins arteterapêuticos, pressupõe a fabricação e uso da 

máscara, para que o seu criador possa se apossar desta persona, que vive no seu 

mundo não consciente, podendo dela se distanciar, se for muito angustiante, tão 

logo retire a máscara. 

 

De um ponto de vista psicológico, ela constitui um lugar de síntese de dois 
mecanismos que estão na base do psiquismo: a projeção e a identificação. 
A circunstância de ser como um outro e de conservar-se em si mesmo é 
tornada possível graças ao intérprete da aparência. (...) Enfim, a máscara 
não oculta nada, exceto o que é muito conhecido. Seu mistério consiste em 
criar um mistério. (PAIN, 1996, p. 209 -210) 

 

A Escrita Criativa é uma estratégia que visa o desbloqueio criativo, por 

intermédio da palavra escrita e é utilizada para criar imagens que irão dar 

significados, estes como sinais, facilitando o encontro de uma trilha que pode levar 

ao desconhecido, propiciando o acesso a níveis inconscientes de memórias, afetos 

e "(...) dependendo do contexto e do campo simbólico abrangido (...) uma palavra é 

como uma caixa que contém múltiplas potencialidades simbólicas" (PHILIPPINI, 

2009, p.109).  

Assim é que a Escrita Criativa é uma outra e peculiar forma terapêutica de 

apresentar as palavras, deixando a criatividade transpor a resistência e liberando a 

alma do silêncio através do grito da escrita. "É impossível crescer segurando as 

mesmas verdades, o mesmo olhar. Aprendemos quando nos aproximamos das 

palavras de uma maneira flexível, sem apego". (GUTTMANN apud ARCURI, 2006, 

p. 148). 

Discorrendo sobre a importância da escrita criativa nos processos 

arteterapêuticos para propiciar a busca do si mesmo, afirma Vasconcellos: 

 

No ateliê terapêutico, o uso das palavras é como o uso do material plástico. 
Moldam-se as palavras, assim como se molda a argila. É a sua 
manipulação que vai permitir surgirem pequenos textos, poemas e contos 
(...). É como se o inconsciente falasse as imagens arquetípicas que 
precisam ser plasmadas no papel, ou seja, na consciência. 
(VASCONCELLOS, 2013, p. 113) 

 

A arte de contação de histórias remete à ancestralidade, quando o 

conhecimento era transmitido através de histórias, narrativas dos mitos, que 
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ensinavam sobre a vida, seus mistérios e até hoje transmitem mensagens e 

significados que fazem ressonância na psique humana, de forma consciente e 

também inconscientemente. Por intermédio dessas histórias, recebem-se as 

mensagens arquetípicas das quais não se tem a total consciência, mas algo se 

move no interior da alma, parecendo que o mistério da vida é apreensível, mas 

nunca é, pois fica sempre no campo do inconsciente. 

 

Na antiguidade, longe de indicar algo falso, os mitos eram considerados a 
linguagem que os deuses utilizavam para ensinar a nós, pobres mortais, a 
arte de viver, amar e nos aproximar deles. Eram narrativas fantásticas e 
ambíguas, porque os deuses nunca se comunicam de forma direta conosco 
(...) Eles nos abrem as portas para outra realidade: o mistério de viver, com 
seus dramas individuais e coletivos, suas angústias, medos, alegrias e 
anseios. Eis o ponto em que a ciência e a razão sempre fracassaram 
redondamente! (SALIS, 2003, p.13-14). 

 

Os contos de fadas também fazem parte dessa abordagem, pois falam 

diretamente aos medos, desejos não confessados, afetos como a raiva, a inveja, 

inerentes ao ser humano, e são importantes instrumentos terapêuticos não somente 

para crianças, mas também para adultos, pelos seus vários significados, não só 

manifestos, como latentes. 

 

Os contos de fadas, diferentemente de qualquer outra forma de literatura, 
direcionam a criança para a descoberta de sua identidade e vocação, e 
também sugerem as experiências que são necessárias para desenvolver 
ainda mais o seu caráter. Os contos de fadas dão a entender que uma vida 
compensadora e boa está ao alcance da pessoa apesar da adversidade - 
mas apenas se ela não se intimidar com as lutas arriscadas sem as quais 
nunca se adquire a verdadeira identidade. (...) Essas histórias também 
advertem que aqueles que são temerosos e tacanhos a ponto de não se 
arriscarem à autodescoberta devem se contentar com uma existência 
enfadonha - se um destino ainda pior não recair sobre eles. (BETTELHEIM, 
2010, p. 34) 

 

Destarte, a arteterapia, numa abordagem junguiana, da qual aqui se trata, 

utiliza as técnicas descritas e muitas outras possibilidades mais, objetivando, através 

da simbologia que encerra a obra realizada, tentar adentrar nos enigmas do ser, 

naquilo que ele tem de mais intimo, que é a sua forma de estar no mundo, a sua 

interioridade. Pela compreensão de que a simbologia resultante do fazer expressivo 

emana do SELF, o arteterapeuta pode auxiliar o indivíduo à compreensão de si 

mesmo, de seus padrões de comportamento, numa caminhada rumo ao equilíbrio e 

um viver mais criativo e, portanto, mais harmônico e saudável.  
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CAPÍTULO IV 

 
 

CASUÍSTICA - ARTETERAPIA EM GRUPO 

 

 

 

Neste capítulo, tratar-se-á do trabalho realizado em grupo, caracterizado 

como arte de terapia breve, cuja duração foi de 10 meses, com 2 horas e meia o 

transcurso de cada sessão, sendo meia hora para preparação do local e relatório. 

O trabalho arteterapêutico buscou ativar a criatividade, possibilitando o fluxo 

criativo, por intermédio de técnicas que propiciaram o desbloqueio das couraças e 

tensões, liberando a energia psíquica e, em consequência, a saúde e o bem estar do 

grupo. Tratando-se de expansão do fluxo criativo, o desvelamento de questões 

inconscientes também aflorou, com menor ou maior consciência, o que permitiu que 

o processo terapêutico fosse produtivo. 

O trabalho foi realizado conforme metodologia da abordagem terapêutica 

breve, no qual a terapia é dividida em três ciclos: “iniciando pelo ciclo do diagnóstico, 

prosseguindo para o ciclo dos estímulos geradores e por fim, o terceiro ciclo - 

processos autogestivos". (PHILIPPINI, 2011, p. 99) 

 

4.1 O GRUPO 

 

 
"O importante não é a casa onde moramos. 

Mas onde, em nós, a casa mora."  
Mia Couto  

 

Imagem 50 - Arteterapia em grupo 

 
Disponível em: http://elisaprofessoradearte.blogspot.com.br/2016/12/grupos-de-arteterapia-para-

2017.html 
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O grupo iniciou com várias mulheres, mas se estabeleceu firmemente com 

quatro. Todas elas numa faixa etária de 55 a 68 anos. Todas mulheres que 

exerceram profissões (uma ainda exerce) nas quais obtiveram sucesso. São 

mulheres fortes, no sentido de que no exercício profissional competiram com os 

homens, de igual para igual. 

O percurso terapêutico será relatado com nomes fictícios para respeitar a 

privacidade de cada uma. 
 

Gardênia, profissional liberal aposentada, sente-se realizada com os ganhos 

financeiros e econômicos obtidos nos anos de trabalho e relata que, sendo muito 

competitiva, os colegas até lhe colocavam apelidos. É casada e tem dois filhos 

adultos, formados, que ainda residem com os pais. Chega alegre nas sessões, 

rindo, sempre parecendo que está muito feliz, que não tem problemas. Esteve 

presente desde a primeira sessão e ficou até o término do trabalho. 

Orquídea aderiu ao grupo desde a primeira sessão. Chegou enlutada, 

recentemente havia enviuvado e, em seguida, perdeu mais dois familiares. Sentia 

muita dor pela perda do marido, de uma convivência feliz de mais de 30 anos. 

Começou muito cedo a batalhar seu sustento e de uma filha, a qual foi criada pela 

sua genitora. Orquídea foi uma mulher combativa, também venceu numa área onde 

os homens prevalecem, foi empresária da noite, proprietária de casa noturna. 

Rosa chegou trazida por Gardênia, quase arrastada, pois apresentava uma 

grande melancolia, tomava remédios para depressão, quase não tinha energia para 

fazer qualquer coisa. Aposentada, tinha sido caixa bancária durante muito tempo. 

Muito tímida, quase não falava. Depois de algumas sessões relatou problemas com 

neto dependente químico que mora com ela, e que lhe causa grande preocupação e 

tristeza. 

Margarida, solteira, 56 anos, profissional atuante, combativa, batalhadora, 

competitiva numa seara profissional afeta ao homem. 

O grupo foi formado a convite de uma delas, com a qual esta pós-graduanda 

teve os primeiros contatos numa instituição conhecida por “Vila Social”, fundada em 

2003 por uma Organização Não Governamental denominada “Associação Cultural, 

Esportiva, Social e Ambiental”, com o objetivo de atender à família, com enfoque 

especial na mãe/mulher. Assim, optou-se por aplicar o Projeto Arteterapia nesta Vila 

Social.  

Sendo um grupo de mulheres mais ou menos homogêneo, com nível de 

ensino superior, com capacidade de compreensão e elaboração dos processos 

vivenciados, o trabalho arteterapêutico chegou a bons resultados. 
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4.2 O TRABALHO ARTETERAPÊUTICO EM GRUPO 

 

 

“A arte diz o invisível; exprime o inexprimível, traduz o instraduzível”. 

Leonardo da Vinci 

 

 
Imagem 51 – Arteterapia em grupo 

 
Disponível em: http://www.laquincena.es/noticias/cultura/2012031623875/arteterapia-via-cruz-roja-

inclusion-social-personas-drogodependientes 

 

 O trabalho grupal seguiu o processo dividido em três fases, a fase de 

diagnóstico, fase dos estímulos geradores e, ao final, dos processos auto gestivos. 

Cada fase englobou 12 sessões. 

 As sessões, semanais, iniciaram-se com o acolhimento individual a cada 

participante. Após a chegada, seguia para uma atividade preliminar, geralmente um 

exercício de relaxamento conduzido, com música, ou uma dança, sempre em 

silêncio para entrar no clima de recolhimento e maior quietude. 

 Na segunda parte, eram apresentados os materiais para a confecção da obra 

criativa, pintura, costura, bordado, desenho, colagem etc..., e essa fase durava uns 

40 minutos.  

 Após a realização da atividade mor, cada participante apresentava sua obra e 

discorria sobre a mesma, relatando os sentimentos evocados, as lembranças que 

afloraram, como os materiais atuaram na elaboração da obra. Nesses momentos, a 

interação e afetividade do grupo era evidenciado. Há que frisar que o grupo 

constitui-se como tal, em curto espaço de tempo. Logo os liames de solidariedade e 
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afinidades se formaram, o que auxiliou, em muito, o resultado do processo 

terapêutico.  

 

4.2.1 Fase diagnóstica 

 

 

Na primeira fase, de duração de 12 sessões, o objetivo principal foi o 

desbloqueio e a ativação do processo criativo, para que chegasse à temática 

predominante do grupo, a qual seria validada ou não no segundo ciclo.   

Em cada sessão, diferentes técnicas expressivas foram apresentadas sem 

que houvesse qualquer tipo de demanda ou orientação, deixando que o grupo 

trabalhasse com total liberdade. Foram utilizadas técnicas como colagem, pintura, 

desenho, costura, bordado, modelagem, além de técnicas de respiração, movimento 

corporal, e interiorização etc.. 

 

Imagem 52 – Grupo trabalhando 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Ao começar cada sessão deu-se especial importância ao acolhimento, 

iniciando o encontro com uma atividade relaxante ou de conexão com seu "Eu" e, 

após, a feitura da obra, encerrando com a palavra, momento em que cada 

participante relatava suas sensações e sentimentos.  

Formou-se, assim, um território criativo, de muita cumplicidade e apoio entre 

as participantes, uma acolhendo e dando suporte às outras, em que cada uma foi 
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libertando-se dos medos e bloqueios conseguindo entrar em contato com sua 

essência e potencial criativo, acontecendo aquele 'reencantamento' de que fala 

Philippini (2011), à vista da alegria e contentamento que lhes tomava o semblante a 

cada atividade, mormente a pintura e a costura e bordado. 

Uma das sessões de mais encantamento foi quando receberam uma boneca 

e vários tecidos, fitas, agulhas e alfinetes para fazerem vestidos para as bonecas. 

Foram muitas as lembranças afloradas e muita emoção. Orquídea relatou nunca ter 

tido uma boneca na infância e que fazia vestidos para um travesseiro que amarrava 

no formato de uma boneca. Contou que recortou um vestido da mãe para fazer para 

a boneca, e chorou as dores pela surra que levou por esse fato.  

Gardênia, por sua vez, disse que nunca costurou vestido para boneca e 

estava muito animada e feliz, sentindo-se uma menina novamente. Relembrando 

como é ser uma menina. Margarida, que não é afeita aos trabalhos femininos, ficou 

feliz em fazer uma roupa para a sua boneca igual um traje de sua mãe, já falecida, e 

dizia que sua mãe queria muito que ela aprendesse costurar e bordar, e nesta 

sessão sentia-se fazendo uma declaração de amor a ela. 

Essa foi uma das sessões mais importantes, juntamente com as atividades de 

bordado e confecção de saches de aromas, para a definição do diagnóstico, 

principalmente pelas declarações que faziam. Gardênia dizia encantada, que 

"sentia-se uma mulherzinha meiga e feminina", coisa que não tivera tempo de ser 

durante seus anos de construção da carreira. 

 

Imagem 53 – Roupas para bonecas 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Imagem 54 – Vestido de 
boneca 

 
Acervo pessoal da autora 
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A costura e o bordado são atividades que remetem propriamente ao lugar do 

feminino na ancestralidade, do arquétipo feminino e seus atributos, a delicadeza, a 

minúcia, a paciência, a harmonia do ritmo, a ordenação, conforme descreve 

Philippini (2009). 

Da mesma forma, Margarida, que além da costura e bordado revelou-se muito 

criativa na pintura, passando a falar e perceber o seu lado mais feminino e 

contemplativo. Inclusive, nesta fase, deixou de frequentar seu escritório e iniciou 

uma fase de busca de si mesma, de sua verdade. Entrou profundamente na sua 

angústia e, por alguns meses, permaneceu recolhida, entrementes, sem nunca 

deixar de comparecer às sessões. Seu comportamento foi sendo observado 

cuidadosamente, percebia-se que era uma fase e, embora um pouco depressiva, 

muito criativa. Aos poucos, com a compreensão de sua subjetividade através da 

expressão criativa de forma liberta, foi fortalecendo-se e, ao final do segundo ciclo, 

uma nova mulher surgia. 

 
Imagem 55 – Obra de arte de Margarida 

 
Acervo pessoal da autora 

 

As atividades de pintura, em suas várias modalidades, foram exercitadas 

nesta fase e mostraram-se essenciais para ativar o fluxo criativo. Verificou-se a 

emoção delas ao pegar o pincel pela primeira vez, a angústia sentida ao ver o papel 

em branco, o encantamento com as cores, bem como a liberação de conteúdos 

simbólicos, um dos atributos da pintura.  
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Segundo Philippini (2009), a pintura, além da liberação de conteúdos 

inconscientes, é uma linguagem de facilidade operacional, ativa o início dos 

processos em arteterapia, proporciona experiência com o inusitado (aquarela e 

outros materiais líquidos), e a percepção emocional das cores, o que é de suma 

importância e que, segundo Kadinsky, remete ao encontro com o espiritual: 

 

O efeito sensorial da cor é de curta duração e de pouca importância. O que 
conta é a ressonância espiritual, a ação direta da cor sobre a alma: A cor é 
a tecla. O olho o martelo. A alma o piano de inúmeras cordas. Essa 
ressonância espiritual, essa necessidade interior, constituem o princípio 
básico de todo trabalho criador. O pintor deve procurar, antes de mais nada, 
entrar em contato eficaz com a alma humana, única garantia de 
profundidade cósmica da arte. (KANDINSKY, 2009, p. 12) 

 

Imagem 56 – Mulheres pintando 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Orquídea, no início, envolvida na dor da falta de seu companheiro, 

comparecia às sessões pela força de vontade, seu grande esforço era observável, 

mas logo foi ficando mais leve esse sofrimento, e passou a se reportar, em suas 

obras, cada vez menos ao falecido, e aos poucos foi adquirindo um genuíno 

contentamento por participar do grupo. Tinha necessidade de falar muito de sua 

infância e juventude e das fortes agressões físicas e morais que sofreu oriundas do 

comportamento agressivo dos pais e depois do primeiro marido, que a levaram a 

sair de casa muito jovem, deixar a filha com a mãe e partir para a vida. Foi 

importante para ela colocar esses relatos, chorar essas dores tão antigas e receber 

o acolhimento e amorosidade do grupo. 

Outra atividade muito importante dessa fase foi a sessão de fotografia, em 

que foram oferecidos vários adereços e vestimentas, maquilagem. Alegremente, 

elas vestiram-se e envolveram-se nos lenços, echarpes e chapéus e várias vezes 
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foram fotografadas. Importante observar que uma fazia questão de ajudar a outra na 

vestimenta, penteado e maquiagem, demonstrando um bom grau de unidade, sem 

competições. 
 

Vivenciar essas personagens foi muito transformador, haja vista a 

modificação ocorrida posteriormente com o grupo, o desbloqueio para participar nas 

atividades, uma atitude de confiança entre todas, e maior estímulo criativo. 
 

Nesta sessão, a tímida e reprimida Rosa também soltou-se e compôs vários 

"modelitos" para posar para as fotos. Quando indagada qual a personagem que 

estava vivenciando, ela disse: "sou uma prostituta". Importante observar Rosa, que 

teve que ser o chefe de família, cuidar da filha e neto sozinha, é o arrimo de família, 

uma mulher solitária e tímida, agora permitiu vestir-se de prostituta e assumir esse 

personagem com alegria e muito brilho. 
 

E Margarida, cansada dos embates no mundo profissional masculino, mirava-

se no espelho, radiante, vestida de mulher e maquiada lindamente igual sua mãe, 

segundo dizia, admirada com essa sua alma feminina que busca asas. 
 

Orquídea, que nunca pode ser criança, nunca teve uma boneca, nunca pode 

namorar quando jovem, agora mostrava-se encantada em ter um espaço para 

vivenciar uma juventude que não pode ser vivida. 
 

Esta pós-graduanda constatou o quanto o trabalho em grupo estava 

produzindo efeitos nestas mulheres, lembrando as palavras de Philippini (2011, p. 

54): "(...) penso que um arteterapeuta, quando organiza bem o setting e programa 

bem suas atividades, igualmente convida cada participante para o 'assombro com o 

seu próprio fazer criativo". 
 

Nesta fase do diagnóstico, o que mais fortemente observou-se no grupo foi 

que, o feminino nestas mulheres estava fragilizado, soterrado pelas exigências da 

vida, pela necessidade de imposição de um animus forte para sobreviver, para 

vencer na vida. A necessidade de trabalhar o feminino, o desejo de fazer o resgate 

deste feminino ficou bem evidente quando Gardênia relatava que seus filhos e 

marido estavam encantados com sua transformação. Relatou que, quando retornava 

para casa feliz, contando as atividades de "menina" que havia produzido, os filhos a 

olhavam assombrados e maravilhados com esta nova mãe, leve e alegre, que 

chegava, e que o "general" havia ido embora. 
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4.2.2 Estímulos geradores 

 

As atividades do grupo são dirigidas, isto é, existe uma consigna, uma 

orientação, um questionamento, com o objetivo de constatar ou não a validade do 

diagnóstico. Nesta fase, o arteterapeuta irá verificar a ocorrência ou não da hipótese 

diagnosticada. 

 
Por meio da utilização de estímulos geradores que auxiliam conteúdos 
latentes a se explicitarem, para que possam ser confrontados, elaborados e 
transformados. Caso estes estímulos sejam adequados às sessões, 
ganharão intensidade e expressividade, e o campo simbólico que se 
supunha latente poderá ser confrontado e trabalhado. (PHILIPPINI, 2009, p. 
95,96) 

 

Várias sessões foram realizadas com técnicas de pinturas agora com uma 

consigna. Em uma das mais significativas, foi pedido que as participantes fizessem 

uma obra referente ao personagem que haviam vivido na sessão de fotografias. 

Desta forma, Gardênia e Rosa puderam vivenciar na pintura o desejo proibido (e 

muito comum nas mulheres) de serem prostitutas, com liberdade e confiança. 

Em outra sessão, com base na obra de Liebmann (2000), foi dada a consigna 

de que deveriam fazer uma pintura ou desenho remetendo a algum sonho. Gardênia 

relatou um sonho que se repete desde que era criança, com muita frequência, e que 

havia ocorrido na noite anterior, um pesadelo, em que as águas invadem uma 

estrada em que ela se encontra, tem um ônibus, ela está dentro, mas a água está 

tomando conta de tudo ela fica aterrorizada. Ficou mobilizada ao falar e depois 

incomodada com a consigna dada, demonstrando estar com muita raiva ao realizar 

o trabalho. Ao apresentar a obra onde constava a descrição do sonho, verificou-se 

que estava visivelmente enraivecida. Foi-lhe indagado se lhe ocorria alguma 

lembrança pertinente, momento no qual ela teve um insight, acessando lembranças 

traumáticas ocorridas quando era muito pequena.  

Lembrou, então, que o avô, "de brincadeira", a jogou, junto com outros 

primos, num riacho e ela quase se afogou ou viveu a experiência como tal. Quando 

conseguiu sair ou a tiraram da água, ficou com muita raiva do avô que ria muito, 

achando graça naquilo. Gardênia foi levada a tomar consciência da raiva que sentiu 

ao fazer a pintura, qual a sua origem, e que era raiva do avô. Ao conseguir reviver o 

trauma e expressar a raiva do avô, por tanto tempo reprimida, sentiu-se liberta. 

Depois dessa sessão não mais teve a repetição desse pesadelo, segundo confiou. 
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Gardênia ficou muito mobilizada ao relembrar o trauma e, ao final, repetia: "Agora eu 

sei da força da Arteterapia, realmente é forte, é uma terapia que dá resultados." 

Essa técnica foi utilizada com consciência da sua importância e força, e 

também porque se podia prever que Orquídea teria mecanismos de sustentação 

para passar pela experiência. Essa consigna deve ser proposta com cuidado por um 

arteterapeuta que tenha minimamente instrumental baseado em seu próprio 

autoconhecimento e necessita que tenha passado por um bom processo terapêutico. 

 

Imagem 57 – Pintura realizada por Gardênia 

 
Acervo pessoal da autora 

 

A arte da pintura é um fazer subjetivo e, se ensinada apropriadamente, o 

aluno expressará, simbolicamente, o que tem em seu interior, o que o perturba e que 

vem de suas entranhas e, por isso, a obra de arte anuncia e denuncia processos 

internos que expressam um movimento do sentir e pensar do ser humano. 

(DITTRICH, 2001). Assim, pode-se concluir que, a arte possibilita a liberação da 

criatividade na forma particular de expressão que cada indivíduo possui e que faz 

emergir dos recônditos de sua memória, de seu íntimo, o caminho para a cura.  

Outra atividade importante nesta fase e que surtiu grande mobilização 

emocional no grupo foi o trabalho Biográfico.  

Sem perder de vista a abordagem junguiana deste processo arteterapêutico, 

considerou-se pertinente a inclusão do Biográfico, uma técnica oriunda da escola 

Antroposófica, criada por Rudolf Steiner, fundador da Antroposofia. A técnica 

consiste em o cliente fazer uma retrospectiva de sua vida, em ciclos de 7 anos, 
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setênios. Esta retrospectiva proporciona, através de rememoração e revivência dos 

ciclos vividos, o entendimento das emoções, das dores e das alegrias vividas, 

auxiliando na compreensão dos fatos. No processo de conscientização das 

vivências passadas há a possibilidade de reintegrar o passado com o presente, para 

nortear o futuro. Esta compreensão e integração do passado leva a elaboração de 

novas metas, propiciando a transformação. (UTESCHER, 2017, p. 1) 

A técnica foi proposta por intermédio de confecção de um cordão, utilizando 

vários tipos de pedras, pérolas e outros adereços, contando as diversas fases da 

vida dividida em setênios. A atividade permitiu um passar a limpo a história de cada 

uma, sessão importante, mormente considerando a faixa etária do grupo. Cada uma 

reviveu os bons e os maus momentos da trajetória de sua vida, percebendo a 

importância e o aprendizado de cada acontecimento. Ao final, foi realizado um 

exercício de perdão e agradecimento pela Vida, fechando com chave de ouro este 

momentum. 

 

Imagem 58 – Trabalho biográfico -  Setênios 

 
Acervo pessoal da autora 

 

A contação de história, outra atividade importante, aconteceu com o conto "A 

Rainha Abelha", dos Irmãos GRIMM e foi seguida de uma técnica mista, em tecido 

de juta, na qual as participantes misturaram aplicação de pedras coloridas, 

miçangas, fitas e tintas, além de pintura. A cena mais reproduzida foi o casamento 

da princesa. 
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Imagem 59 – A Rainha Abelha 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Nesta fase de estímulos geradores, vários foram os depoimentos das 

mulheres acerca das modificações que o trabalho arteterapêutico estava produzindo 

em suas vidas.  

Rosa passou a tomar consciência de que a felicidade é uma opção e não está 

nos remédios que usa para sentir bem estar, conforme seu próprio relato. Continuou 

o tratamento alopático, mas, agora, com consciência de que aos poucos está se 

liberando dessas drogas. Foi encaminhada para tratamento psicológico, haja vista 

que uma terapia breve como esta não dá conta de suas questões, a assim poderá 

alcançar maior harmonia e paz, continuando o processo de autoconhecimento. Ela 

escreveu em uma das sessões: "No silêncio do nosso interior desbravamos 

encantos que nos remetem a tudo aquilo que precisamos, na nossa vida, e na 

daqueles que nos rodeiam". 

Nenhuma das participantes haviam se submetido anteriormente a processo 

terapêutico, e agora estavam encantadas em descortinar um universo interior o qual 

lhes era até então desconhecido.  

Gardênia, antes muito falante e sempre fazendo piadinhas, tornou-se, no 

decorrer das sessões, mais observadora e interiorizada. Ela manifestou-se da 

seguinte forma: "No desenvolver das terapias, tenho percebido que realmente 

somos adormecidos e com este estímulo ultrapassamos o limite. O despertar de 

uma artista, rsss". Gardênia relatou, diversas vezes, as reações e comentários dos 

filhos, que estavam a dizer: "Mãe, como você modificou, agora podemos conversar, 

contar nossas coisas, antes você estava sempre dando ordens e mandando". Ela 

mesma relata o quanto se suavizou; que despertou para apreciar as belezas da 

natureza, o que antes achava uma bobagem. Disse que agora fala menos e escuta 
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mais, que procura ser mais suave e meiga, fazendo emergir sua feminilidade que 

estava soterrada sob o peso da mulher forte e temida. 

Orquídea também escreveu: "Para mim, a arteterapia está sendo uma reunião 

de compartilhamento onde todas estão se realizando e conhecendo seu interior, 

nada melhor, em resumo em amor incondicional". Os efeitos do processo em 

Orquídea fizeram-se sentir além da cura do seu estado de enlutamento, a cura de 

sua menina interior, da jovem tão machucada que teve que se jogar na vida sem 

experiência e sem suporte. Encontrou no grupo acolhimento, o lugar onde pode 

chorar essas dores e resgatar a autoestima, a alegria e a vontade de viver. 

Margarida é uma pessoa com uma energia forte, assim como as cores fortes 

e vibrantes que dão vida às suas obras. Os efeitos do processo arteterapêutico nela 

foram muito bonitos. Primeiramente, descobriu, com surpresa, a artista que tinha 

dentro de si. Foi um encantamento com a arte da pintura. Elaborou obras que, 

posteriormente, emoldurou e colocou nas paredes. Durante grande parte do 

processo passou por um período sabático, afastada do trabalho e de seus 

problemas, relacionados ao mundo exterior. Ficou em casa em trabalho 

introspectivo, todavia, participando ativamente das sessões de arteterapia, onde 

elaborou muitos processos, consciente e inconscientemente, o que era perceptível 

pelas obras e pelos relatos que trazia de seu momento. Da sessão de bordado 

escreveu: “Quando recebi aquele feltro e a agulha, lembrei imediatamente de você, 

linda, naquela tarde iluminada, querendo me ensinar a bordar. Eu não entendia o 

tempo. Ele me chamava com intensidade e eu sentia que tinha que ir brincar. 

Impaciente saia correndo e te deixava com as linhas e agulhas e os feltros de 

bordar. Sabia que você estaria bem, no melhor lugar para estar e eu também, 

brincando. Brincando eu bordava. Bordando você ensinava. Obrigada mãe”. 

 

Após as 12 sessões, voltadas à verificação da hipótese por intermédio dos 

estímulos geradores, passou-se à terceira fase. 

 

4.2.3 Processos Autogestivos 

 

 

Neste ciclo, as atividades visam o encerramento do processo de terapia 

breve. É a fase em que o grupo deve ser reforçado para criar autonomia e realizar o 
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desligamento gradual do arteterapeuta, de modo mais natural possível, sem que 

haja questões transferenciais dificultando o processo de finalização da terapia. 

Nesta fase, de grande importância, as sessões foram elaboradas de modo a 

despertar ou fortalecer o caminho futuro, ou meta futura - o despertar da mulher 

sábia, o grande feminino.  

Foi oferecido, a cada uma, a pequena obra "A Ciranda das Mulheres Sábias. 

Ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem", de Clarissa Pinkola Estés, 

mesma autora da obra "Mulheres que correm com os lobos", cuja leitura foi sugerida 

ao grupo.  

Para a construção ou fortalecimento da mulher sábia, cada mulher recebeu 

um xale, na sua cor preferida. Junto com o xale foram dispostas muitas pedras para 

bordar, lantejoulas, fitas, fios, rendas etc., para que cada uma confeccionasse seu 

xale de poder; o xale da mulher sábia, para ser usado em momentos especiais, de 

meditação, de cura, para fortalecimento nos momentos de solidão - o xale sagrado.  

Ao grupo foi explicado que o xale é uma vestimenta feminina desde a 

antiguidade, usado não só como proteção e para aquecer, mas para muitas outras 

situações, inclusive para curas. O xale significava também conexão com a 

sabedoria.  

 

O xale era confeccionado durante os longos meses de inverno ou 
costurados e bordados, em círculos de mulheres que entremeavam 
histórias, receitas, risos, lágrimas, orações, conhecimentos de cura, relatos 
de sonhos, práticas mágicas e encantamentos para seu fortalecimento. Um 
círculo sagrado atual pode confeccionar xales que representam a cura 
feminina. (DOURADO, 2017, p. 1) 
 

É sabedoria ancestral que se busca com esta técnica resgatar para a cura do 

feminino, conforme Mariani: 

 

Tecer é também nos conectar diretamente com a sabedoria das avós (...). 
Nesta jornada vamos nos conectar com essa sabedoria para acolher o 
feminino, a vida, o alimento, a criação do universo e de todas as formas de 
vida. Iremos despertar e empoderar cada mulher do arquétipo da 
curandeira, confeccionando o xale sagrado para o retorno ao Lar e nosso 
biopsico-espiritual, mas também como um instrumento de cura para ser 
usado terapêuticamente em crianças e outras mulheres. (MARIANI, 2017, p. 
1) 

 

Foram necessárias 4 sessões para o trabalho com o xale. Constatou-se, 

durante essas semanas, que no grupo cada participante se fortaleceu 
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individualmente, cada uma buscando o seu próprio poder, através da sabedoria. As 

sessões foram realizadas em silêncio para, em conexão com seu interior, buscar a 

força ancestral feminina, a fim de impregnar o xale com a energia curadora de cada 

uma. Enquanto ouviam músicas, foram lidos alguns textos apropriados ao contexto 

da sessão, retirados da obra de Estés: 

 
O fato de uma mulher em processo permanente de tornar-se mais sábia 
estar constantemente se reenraizando na vida da alma é um extremo ato de 
liberação. Ensinar as jovens a fazer o mesmo - "jovens" significando 
qualquer uma com menos conhecimento, menos experiência do que ela 
própria - é o extremo ato radical e revolucionário. Esses ensinamentos se 
estendem muito adiante, dando a verdadeira vida, em vez de permitir o 
rompimento da linha matrilinear viva da mulher sábia e indomável, da alma 
sábia e indomável. (ESTÉS, 2007, p. 59) 

 

Imagem 60 – Confeccionando o xale da mulher sábia 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Esta fase foi formidável, o xale foi um fator de fortalecimento, facilitador da 

passagem de cada uma para o término da terapia, enfatizando: 

 

Sobre o xale: tecer é uma das artes humanas mais antigas, cujas origens se 
perdem na pré-história. Uma atividade muito feminina, símbolo poderoso da 
criatividade, da alquimia que transmuta lã, seda, linho, algodão ou outro 
material vegetal em fios e com ele tece panos para os mais variados usos. 
Em muitas tradições esta tessitura era realizada sempre pelas mãos das 
mulheres sob a inspiração da Deusa. (MARIANI, 2017, p. 1) 

 

Assim, o grupo foi impregnado pela concepção de que o trabalho com o xale 

tratava-se de algo sagrado. Essa sacralidade foi compreendida e assimilada por 

essas mulheres.  

Margarida, que no ciclo II havia sido tomada pela angústia do envelhecimento, 

sentimento inerente ao ser humano, encontrou no xale um conforto, uma alegria e 



89 

 

um fortalecimento. Ela compreendeu logo o significado do xale e nele trabalhou 

colocando toda a sua energia e fé, afirmando que o xale para ela tornou-se um 

objeto sagrado de força alegria e poder.  

Estés consegue colocar de forma poética o que acontece com a mulher que 

vai ao encontro de uma vida mais plena, e como é o lugar da arte neste processo: 

 

Podemos saber, mas não sabemos dizer com muita precisão onde e como 
tudo isso ocorre. A poesia faz-se necessária para explicar a força vital de 
uma mulher: a dança, a pintura, a escultura, os ofícios do tear e da terra, o 
teatro, os adornos pessoais, as invenções, escritos apaixonados, estudo em 
livros e nos nossos sonhos, conversas com outras que sejam sábias, o 
atento intuir, refletir, sentir e pressentir...criações de todos os tipos são 
necessárias... pois certos assuntos místicos que as palavras concretas e 
isoladas não conseguem expressar, mas que as ciências, contemplações 
do que é invisível porém palpável, e as artes conseguem. (ESTÉS, 2007, p. 
43) 

 

Para Gardênia, a fase do xale coincidiu com a saída do filho para residir no 

exterior, significando o ninho esvaziando, outro momento difícil na vida de uma 

mulher. Ela se fortaleceu e foi preparada para a despedida, encontrando força e 

compreensão da situação na feitura do xale e, quando chegou o dia da partida, se 

encontrava serena e pode transmitir essa serenidade ao filho. 

Orquídea, na iminência de outro luto, perder a mãe que se encontra doente 

há meses, também sentiu-se fortalecida com o trabalho em seu xale, para 

enfrentamento da situação. 

E, Rosa, com toda sua fragilidade, lutando corajosamente para abandonar a 

dependência aos remédios, e já em início de outro processo terapêutico, conforme já 

mencionado, fez do trabalho com seu xale um instrumento de força.  

Outra atividade importante aconteceu com uma visita ao Museu Mundo Ovo, 

onde estão expostas as obras da artista plástica, escultura e poetisa, Eli Heil. Essa 

sessão fora do setting mobilizou muito o grupo, não somente pelas criações da 

artista, denominadas de "vômitos de criatividade", mas, principalmente, pela pessoa 

da artista, por ter iniciado essa trajetória já em idade adulta e continuar criando 

mesmo agora com a idade de quase 88 anos. É a mulher que completou a tríade, 

moça, mãe e anciã - a Velha Sábia ao vivo e a cores. Eli usa da atividade artística 

para expressar-se de modo tão criativo e belo que mobiliza as pessoas, seja pelas 

pinturas, pelas esculturas, como também pela poesia.  
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Esta visita, além de ter fortalecido os laços do grupo, deu também mais 

suporte e confiança para cada uma, na admiração e consciência de si próprias ao 

entrarem em contato com a vida e a obra de Eli Heil, uma mulher para quem a idade 

perdeu sua dimensão de temporalidade e que chegou ao estado de Velha Sábia. 

Assim, esta pós-graduanda procurou instilar no grupo esse desejo de crescer, 

de andar pela trilha que apresenta-se agora, que é o caminho rumo à Mulher Sábia, 

ou a Velha Sábia, aquela que resgatou sua alma feminina, e sabe ser mulher, mãe e 

avó, ou, a jovem, a mãe e a velha, as três faces da mulher. Na concepção de 

Woodman (apud ZWEIG, 1990, p.153), "Mãe, virgem e anciã estão intimamente 

vinculadas em cada encruzilhada de nossas vidas. Trazer cada uma delas à 

consciência é crucial para a feminilidade madura". 

A força da mulher está na sabedoria, indubitavelmente e, um caminho para 

acessar os arquétipos femininos, a Grande Mãe, a Velha Sábia, a Curandeira, a 

Mestra, encontra-se no fazer criativo. O caminho da criatividade permite o contato 

com esses arquétipos femininos que a mulher deve buscar para crescer, para curtir 

as alegrias do envelhecimento, saber cuidar de si e do outro, ser aquela que os mais 

jovens procuram para absorver sábias palavras, que os ajudem a encontrar 

respostas às questões dos mistérios de cada um, porque as mulheres sábias 

alcançaram a essência de si mesmas e, portanto, a essência da Vida. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 Esta pesquisa é o resultado da observação de um grupo de mulheres, na 

faixa etária acima de 55 anos que, embora realizadas profissionalmente, nos moldes 

de uma sociedade patriarcal, que valoriza e promove apenas os aspectos 

masculinos, subestimando e até mesmo reprimindo a identidade feminina, chegam, 

a esta fase da vida, consternadas, com uma sensação de que algo essencial no 

caminho se perdeu. É a sua feminilidade que ficou subjugada aos valores da 

racionalidade em detrimento da sua vocação para os relacionamentos, para os 

afetos, para a sutileza, a intuição. 

 Em suma, essas mulheres, acostumadas que foram ao trabalho, competindo 

dentro de um espaço masculino, tendo que ser melhor do que o homem para 

garantir o respeito e o sucesso profissional, valorizando e fortalecendo o animus, 

chegam agora aos 55/65 anos, sentindo um vazio, uma angústia, algo foi perdido e 

resta o medo de envelhecer, o não entendimento do que é o seu sentido de vida. 

 O resgate do feminino que ficou perdido é o caminho. Mas, que feminino 

buscar? Na mulher contemporânea, o modelo das mães já não dá conta do que é 

ser uma mulher e faltam paradigmas que a guiem para uma feminilidade atualizada 

em consonância com os papeis que desempenha na atualidade. Esta questão vem 

sendo discutida nesta última década de pós emancipação feminina, e o mitólogo 

Campbell, muito bem definiu:  

 

Muitas das dificuldades que as mulheres enfrentam nos dias atuais 
decorrem do fato de estarem adentrando um campo de ação no mundo que 
antes reservado aos homens, e para o qual não há modelos mitológicos 
femininos. Em consequência a mulher se vê num relacionamento 
competitivo com o homem e nele pode perder o senso de sua própria 
natureza. (CAMPBELL, 2015, p. 7) 

 

  Com base na teoria junguiana, pode-se dizer que essas mulheres, as que 

fizeram parte da casuística, assim como tantas outras que operam em profissões 

ditas 'masculinas', ou que até pouco tempo eram assim tidas, são mulheres que 

tiveram que valorizar e fortalecer o animus, exacerbando e permitindo que este se 

impusesse de tal forma que houve uma identificação dominante com as 

características masculinas. Esta identificação conduziu estas mulheres à competição 
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de igual para igual com o homem e não raro ao sucesso profissional, mas, em 

contrapartida, perderam sua ligação com a sua alma feminina. 

 Assim, a mulher nestas circunstâncias precisa reinventar uma forma de viver 

a sua feminilidade de acordo com as necessidades de sua alma, atualizando seu 

discurso, sua forma de se relacionar, permitindo-se a suavidade da mulher, sem que 

implique em fragilidade, valorizando a sabedoria do conhecimento intuitivo, a 

inteligência emocional, não somente o racional, a criatividade, sem envergonhar-se 

de sua condição feminina, possibilitando, assim, que o homem possa também 

acessar a via dos afetos, permitindo que os relacionamentos profissionais e 

amorosos entre homens e mulheres aconteçam de modo mais solidário e pacífico. 

 O trabalho com o grupo de mulheres, conforme descrito na casuística, logrou 

constatar que a Arteterapia é um processo terapêutico que pode conduzir a mulher 

de hoje a revisitar sua feminilidade, e apropriar-se de um modelo reinveintado a 

partir da consciência desta perda, do encontro com a angústia e a falta provocada 

na alma feminina, sem negação, para o retorno à valorização dos atributos femininos 

e a vivência desta condição de mulher, em todos os setores da vida. 

 O processo arteterapêutico realizado foi de resultados muito gratificantes, eis 

que, as mulheres do grupo, no decorrer do processo, deixaram fluir a criatividade, a 

leveza do acolhimento, do estar entre mulheres sem qualquer julgamento ou desejo 

de competição. A realização de trabalhos essencialmente femininos como costurar, 

bordar, pintar, serviu como ponte para, inicialmente, entrar em contato com o 

feminino ancestral, com o feminino da infância e, depois, paulatinamente, a 

consciência do que foi perdido durante a competição para alcançar o sucesso 

profissional.  

 A abertura para a possibilidade de vivenciar o feminino, agora reinventado no 

encontro consigo mesma, harmonizando as polaridades masculina e feminina e, no 

encontro com a sabedoria através do arquétipo da Velha Sábia, abrindo noções de 

possibilidade de um futuro com sentido de vida, foram os resultados obtidos no 

processo terapêutico. Esses resultados comprovam e validam a Arteterapia como 

uma ferramenta terapêutica, que, por intermédio de atividades expressivas, provoca 

um desencadear de criatividade, ou um desbloqueio dos processos criativos, 

possibilitando o ingresso ao estado de individuação de que fala Jung. 

 A experiência com o grupo serviu de suporte para este trabalho, comprovando 

que o expressar-se criativamente é um caminho para a mulher reinventar-se em seu 
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feminino, fazendo o casamento entre as polaridades opostas e, assim, neste 

equilíbrio harmônico, iniciar a construção da Velha Sábia para um viver mais rico, 

mais criativo e mais feliz. 

 Foi muito gratificante realizar esta pesquisa e verificar que a prática tem uma 

ligação estreita com a teoria, no caso, se está falando de Jung, e a percepção de 

que essa questão do feminino é atual e perpassa a vida de muitas mulheres, ao 

menos, das mulheres objeto desta pesquisa, em fase de aposentadoria ou em final 

de carreira. 

Constatou-se, também, que a Arteterapia tem um importante instrumental 

terapêutico para possibilitar que cada uma proceda à reinvenção de sua feminilidade 

de modo particularizado, dentro da subjetividade de cada uma, no espaço onde vive 

e no seu território físico, que é a morada do seu Eu.  

 Essa pesquisa não pretendeu esgotar o assunto que é atual e instigante 

podendo ser objeto para futuros aprofundamentos, em que o tema estudado possa 

ser analisado sob novos ângulos, por intermédio de grupos de mulheres de outras 

cronologias. 
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ANEXO A 
 

 

Guia da Boa Esposa (COSTA, 2017) 

 

“Leia os 19 “conselhos” dados pela revista à mulher casada: 

 

1. Tenha o jantar sempre pronto. Planeje com antecedência. Esta é uma maneira de 

deixá-lo saber que se importa com ele e com suas necessidades. 

2. A maioria dos homens estão com fome quando chegam em casa, e esperam por 

uma boa refeição (especialmente se for seu prato favorito), faz parte da recepção 

calorosa. 

3. Separe 15 minutos para descansar, assim você estará revigorada quando ele 

chegar. Retoque a maquiagem, ponha uma fita no cabelo e pareça animada. 

4. Seja amável e interessante para ele. Seu dia foi chato e pode precisar que o 

anime e é uma das suas funções fazer isso. 

5. Coloque tudo em ordem. Dê uma volta pela parte principal da casa antes do seu 

marido chegar. Junte os livros escolares, brinquedos, papel, e em seguida, passe 

um pano sobre as mesas. 

6. Durante os meses mais frios você deve preparar e acender uma fogueira para ele 

relaxar. Seu marido vai sentir que chegou a um lugar de descanso e refúgio. Afinal, 

providenciando seu conforto, você terá satisfação pessoal. 

7. Dedique alguns minutos para lavar as mãos e os rostos das crianças (se eles 

forem pequenos), pentear os cabelos e, se necessário, trocar de roupa. As crianças 

são pequenos tesouros e ele gostaria de vê-los assim. 

8. Minimize os ruídos. Quando ele chegar desligue a máquina de lavar, secadora ou 

vácuo. Incentive as crianças a ficarem quietas. 

9. Seja feliz em vê-lo. O receba com um sorriso caloroso, mostre sinceridade e 

desejo em agradá-lo. Ouça-o. 

10. Você pode ter uma dúzia de coisas a dizer para ele, mas sua chegada não é o 

momento. Deixe-o falar primeiro, lembre-se, os temas de conversa dele são mais 

importantes que os seus. 
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11. Nunca reclame se ele chegar tarde, sair para jantar ou outros locais de 

entretenimento sem você. Em vez disso, tente compreender o seu mundo de tensão 

e pressão dele, e a necessidade de estar em casa e relaxar. 

12. Seu objetivo: certificar-se de que sua casa é um lugar de paz, ordem e 

tranquilidade, onde seu marido pode se renovar em corpo e espírito. 

13. Não o cumprimente com queixas e problemas. 

14. Não reclame se ele se atrasar para o jantar ou passar a noite fora. Veja isso 

como pequeno em comparação ao que ele pode ter passado durante o dia. 

15. Deixe-o confortável. Faça com que ele se incline para trás numa cadeira 

agradável ou deitar-se no quarto. Dê uma bebida fria ou quente pronta para ele. 

16. Arrume o travesseiro e se ofereça para tirar os sapatos dele. Fale em voz baixa, 

suave e agradável. 

17. Não faça-lhe perguntas sobre suas ações ou que questionem sua integridade. 

Lembre-se, ele é o dono da casa e, como tal, irá sempre exercer sua vontade com 

imparcialidade e veracidade. Você não tem o direito de questioná-lo. 

18. Uma boa esposa sabe o seu lugar”. 


