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A feminilidade raramente é representada em termos absolutos,
mas sempre em relação com alguma outra realidade do mundo
masculino. Em geral, quando uma mulher se retira para um território fechado aos homens, ela é vista como um pária, uma feiticeira ou uma louca. Quando retratada na literatura, no cinema
ou na televisão, a virgindade feminina transforma a virgem numa “mulher de verdade” – como se a feminilidade jamais pudesse ser completa em si mesma.
Ginette Paris

RESUMO
A Arteterapia, através de modalidades expressivas diversas, pode proporcionar o autoconhecimento, que é fundamental para o equilíbrio emocional.Na expectativa de corresponder ao olhar do outro a mulher afasta-se do seu SER, e quem vive
longe de si está fadado ao adoecimento.A ansiedade é uma característica peculiar
ao ser humano e pode tornar-se um transtorno, e quando em excesso, pode gerar a
baixa autoestima, falta de confiança em si e a negatividade que são fatores que estão diretamente envolvidos nesse processo. As mulheres são três vezes mais afetadas por transtornos de ansiedade que os homens. Reconhecer a si mesmas, aceitar
seus limites, acolher suas sombras, sonhos e desejos, pode contribuir para trazer o
equilíbrio e estabilizar as emoções. Esta pesquisa propõe discutir a importância da
Arteterapia como um instrumento no processo de resgate do equilíbrio emocional
das mulheres que sofrem por ansiedade, através da busca dos seus sonhos e desejos.

Palavras-chave: arteterapia –transtorno –ansiedade – resgate – mulher – feminilidade.

ABSTRACT
The Art-Therapy through of several expressive modalities can provide selfknowledge which is fundamental to the emotional balance. In the expectation of
matching to the other`s look, the woman moves away from her being and those, who
live far from themselves, is fated to illness. Anxiety is a peculiar characteristic to the
human being and it can become a disorder. Low self-esteem, lack of self-confidence
and negativity are factors which are directly involved in this process, when there is
excess of anxiety. Women are three times more affected by disorders of anxiety than
men. Recognize themselves, accept their limits, welcome their shadows, dreams and
desires can bring to the women the balance and stabilizing their emotions. This research proposes to discuss the importance of Art-Therapy as a tool in the process of
rescuing the dreams and desires of the women who suffer from anxiety.

Key-Words: Art-Therapy – Disorder – Anxiety – Rescue – Woman – Femininity.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa baseou-se na aplicação de modalidades arteterapeuticas com
mulheres que sofrem por ansiedade e seus desdobramentos psíquicos e emocionais. O foco da pesquisa girou em torno das ressignificações suscitadas por estas
atividades expressivas utilizadas com o intuito de gerar autoconhecimento, aumento
da autoestima e processos autogestivos direcionados para a contínua manutenção
do equilíbrio no enfrentamento de situações que geram ansiedade.
O objetivo geral do trabalho, foi avaliar a importância da Arteterapia como um
instrumento facilitador para o resgate do processo de individuação de mulheres que
sofrem com ansiedade. Trazendo a questão: Como a Arteterapia pode auxiliar no
cuidado de mulheres que sofrem por ansiedade?
O estudo foi dividido em quatro etapas. Na primeira, levantou-se o material teórico
pertinente a essa pesquisa com o intuito de mapear e discutir, aprofundando o foco
dessa pesquisa, que era justamente fazer um recorte de como a aplicação das modalidades expressivas trabalhadas em arteterapia, podem contribuir para o resgate
do equilíbrio da autoestima e do autoconhecimento em mulheres que sofrem por ansiedade.
A segunda etapa teve como meta a leitura detalhada do referencial teórico previamente escolhido, assim como complementar por pesquisas em sites com a temática
específica o que acarretou estudos em novos livros, artigos e textos.
A terceira etapa destinou-se à análise das informações coletadas, na bibliografia,
que possibilitou um melhor entendimento do tema de estudo.
A quarta etapa procurou demonstrar através alguns aspectos de um estágio supervisionado, como a Arteterapia pode contribuir para o resgate do autoconhecimento e
aumento da autoestima em mulheres que sofrem por ansiedade. Foi formado um
grupo arteterapeutico com 5 mulheres que já faziam tratamento para transtorno de
ansiedade.
Finalmente, a última etapa tratou de reunir todos os conteúdos mencionados anteriormente para evidenciar aqueles de maior importância para atender ao questionamento da pesquisa.

13

Assim, no capitulo I serão apresentados, um breve histórico do que é arteterapia e
como algumas modalidades expressivas contribuem para o processo arteterapêutico.
O capítulo II apresentará alguns dos significados e definições sobre a ansiedade e
suas diferenciações em relação ao medo. Também serão abordados o significado e
as principais características do transtorno de ansiedade.
O capítulo III abordará alguns aspectos históricos sobre a evolução do poder feminino, para esclarecimento de como a mulher foi adquirindo autonomia ao longo da história da humanidade, saindo de uma posição inferior ao homem, o que a leva desta
forma, ser mais afetada pelo transtorno de ansiedade, por exemplo, que a mulher
afastada de seu ser, está fadada ao adoecimento.
No capítulo IV, são demonstrados alguns exemplos de como sucederam as sessões
de Arteterapia com um grupo de mulheres que sofrem por ansiedade, dando ênfase
às suas conquistas e amenização da sintomatologia que estas mulheres apresentavam antes do grupo arteterapêutico ser formado.
Finalmente serão apresentadas as Conclusões e as Recomendações para
novas pesquisas.
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CAPÍTULO I

ARTETERAPIA
Imagem1- Viajando no Inconsciente

Disponível em: http://mundodapsi.com/wp-content/uploads/2017/03/bigstock-Evolving-Dream84327407.jpg

O ser humano sempre usou a arte como forma de expressão. Ela surge antes
da linguagem verbal como forma de comunicação. São encontrados desenhos em
áreas internas de cavernas, datando do período paleolítico, há cerca de trinta e cinco mil anos, e, segundo os historiadores, a representação do cotidiano mostra-se de
forma quase que real.
Bisões, veados, cavalos e bois estão profusamente representados nas paredes e tetos, onde parecem movimentar-se com rapidez; alguns têm apenas um contorno em negro e outros estão pintados com cores brilhantes,
mas todos revelam a· mesma sensação fantástica de vida. (JANSON, pdfdisponível
em
https//canaldoensino.com.br/blog/10-livros-online-gratissobre-historia-da-arte. Acesso em: 01/02/2017, p. 14).

O símbolo é a representação no concreto de algo abstrato, pode ser um nome, imagens familiares, é algo dinâmico, vivo e vai além do consciente.
A Arteterapia, que serve de suporte a este estudo, tem sua base na Psicologia Analítica, que concentra todos os conteúdos teóricos de Carl Gustav Jung. A Arteterapia surge na Inglaterra no pós-guerra, como iniciativa de vários profissionais
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das áreas de Ciências Sociais, Psicologia, Arte e Pedagogia com intuito de resgatar
indivíduos traumatizados pela guerra.
Ao buscar referências sobre quem ou que lugar começou a surgir a Arteterapia como nova forma de trabalho terapêutico, é possível recuar no tempo
cerca de 50 anos e encontrar algumas âncoras e demarcações. Florence
Cane, Margareth Naumburg e Edith Kramer nos Estados Unidos, Adrian Hill
na Inglaterra, Ulisses Pernambuco e Nise da Silveira no Brasil.(PHILIPPINI,
2013, p. 12).

O objetivo é promover mudanças para uma vida mais equilibrada. A Arteterapia vem ao encontro de um cuidado primordial do Ser e uma busca profunda do autoconhecimento deste, a fim de proporcionar ao indivíduo um bem-estar.

1.1 O QUE É ARTETERAPIA

Imagem 2- As máscaras caem

Disponível em: https://entrepensamentosepalavras.files.wordpress.com/2014/06/mascaras.jpg

A Arteterapia é um processo terapêutico que utiliza modalidades expressivas
diversas para concretizar uma produção simbólica e facilitar o processo de individuação. Segundo Grinberg, o processo de individuação é um “termo que significa tornar-se um „individuo‟, aquele que não se divide. Implica tornar-se si-mesmo, ou seja,
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aquilo que de fato somos”. (GRINBERG, 2003, p. 176).
Outro importante termo definido pela Psicologia Analítica é o de arquétipo que
Grinberg afirma ser um “conceito criado a partir da observação de temas típicos bem
definidos, presentes nos mitos e na literatura universal, que se repetem nos sonhos,
imagens, fantasias, delírios e alucinações de todos os indivíduos”. (ibidem, 2003, p.
222).
A Arteterapia tem como objetivo trabalhar, através do símbolo, a representação de algo mais concreto do conteúdo simbólico que aparece nas imagens produzidas e, assim, buscar através da arte, o inconsciente, e fazer com que o indivíduo
se reconheça.
Assim, uma palavra ou imagem é simbólica quando implica alguma coisa
além do seu significado manifesto ou imediato. Esta palavra ou imagem tem
um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido
ou inteiramente explicado. E nem podemos ter a esperança de defini-lo ou
explicá-lo. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que
estão fora do alcance da nossa razão.(JUNG, 2014, p. 19).

Ao iniciar esse processo de autoconhecimento, o sujeito é remetido aos níveis
profundos da psique. Segundo Jung, a psique é constituída do inconsciente pessoal
e do inconsciente coletivo. Sendo o inconsciente pessoal adquirido, formado de conteúdos que já foram conscientes, mas que de alguma forma foram esquecidos ou
reprimidos e o Inconsciente Coletivo seria hereditário e nunca esteve na consciência. (idem, p.51).
O inconsciente coletivo é representado pelos arquétipos e mitos, ficar de frente para ele é estar diante da essência simbólica humana. Ao mergulhar no inconsciente, as máscaras que são criadas para adaptação ao meio caem, e as sombras são
reveladas. Sombra é um “arquétipo que representa o lado escuro, inferior e primitivo
em todos nós, ainda não desenvolvido”. (GRINBERG, 2003, p. 231).
Inclui nossas características desagradáveis, o lado negativo, nossos defeitos e tudo aquilo que desejamos esconder. Dela fazem parte também as
qualidades da personalidade que, por alguma razão, não puderam desenvolver-se. (ibidem, p.23).

Revelar as sombras faz parte do processo de individuação. Neste processo é
de fundamental importância, e que esteja claro, que o objetivo das produções não é
de caráter artístico, nem tem como função desvendar talentos, mas trazer através
dos trabalhos, a expressão mais genuína do sujeito.
Arte é entendida como Processo Expressivo, da forma mais ampla que se
puder concebê-lo. Assim não se estará abordando questões particulares de
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ordem estética, técnica ou acadêmica, nem vinculações do processo criativo
à qualquer escola artística. (PHILIPPINI, 2013, p.11).

Após a vivência da produção criativa e expressiva, torna-se importante deixar
com que o sujeito se expresse livremente. A partir dessa expressão é que pode-se
perceber o que realmente representa aquela construção simbólica. Nada deve ser
interpretado porque o que foi construído só diz respeito a quem produziu. Portanto, a
interpretação da imagem cabe somente a quem a expressou.
Em Arteterapia o trajeto é marcado por símbolos particulares que assinalam, informam e definem sobre os estágios da jornada de individuação de
cada um. Este caminho único, compreende as transições e transformações
em direção a tornar-se um “in” -divíduo, aquele que não se divide face às
pressões externas e que assim procura viver plenamente, integrando possibilidades e talentos, às feridas e faltas psíquicas. ”(ibidem, p.14).

Quando esses conteúdos começam a ser trabalhados, é muito importante que
o profissional acolha de forma respeitosa, e também tenha o cuidado de observar,
pois poderão ser mobilizados conteúdos do próprio processo de individuação do arteterapeuta, que deverá estar atento e estruturado para não se deixar influenciar e
abalar. Ao acessar o inconsciente, deve-se ser cauteloso, caso contrário, poderá
prejudicar o processo de individuação em questão.
Isso requer, não esqueçamos, um senso de identidade muito forte e estável,
uma estrutura de ego sólida e disciplinada a fim de suportar esse contato e
não se perder no meio do caminho sucumbindo ao caos ameaçador do inconsciente. (MACIEL, 2012, p. 60).

A arte como expressão, sem sombra de dúvida, sempre foi e sempre será, a
forma mais genuína do ser humano. Através dela, todo sentimento, até o que escapa as palavras pode ser traduzido.
[...] a educação por meio da arte, pode ser importante de uma forma especial, não tanto porque produza artistas ou produtos artísticos, mas porque
pode produzir pessoas melhores. Se os objetivos estabelecidos abertamente para a educação dos seres humanos são os mesmos que estou pensando, se o que esperamos de nossos filhos é que sejam seres humanos plenos e que avancem rumo à realização de suas potencialidades, então o único tipo de educação existente, hoje em dia, com alguns indícios de tais objetivos é, se não me engano, a educação artística. (MASLOW, 1982, p. 67).

Por esse motivo, cabe ao arteterapeuta estar atento aos movimentos produzidos no setting arteterapêutico, porque é ali que se descortinarão estas questões e o
conteúdo produzido deverá servir de base para a continuidade do processo arteterapêutico e poderá ser trabalhado com diferentes materiais expressivos.

1.2 MATERIAIS EXPRESSIVOS
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Imagem 3- Arte inusitada

Disponível em: http://plugcitarios.com/wp-content/uploads/2012/05/Rolo-de-Papel-Higienico-YukenTeruya-01.jpg

Os materiais utilizados são os mais diversos: gravuras, tintas, papeis, argila,
tecidos, linhas e tudo o mais que a imaginação puder alcançar e que se transformarão em pontes para as imagens do inconsciente. Quanto maior for a entrega durante
a produção criativa, mais genuína será a forma a ser expressada.
Através das mãos, as peças vão tomando forma, traduzindo sentimentos inerentes a cada sujeito acompanhado e começando, assim,a facilitar o autoconhecimento e o processo de individuação.
Para que o processo arteterapêutico tenha eficácia, é importante que o arteterapeuta tenha sensibilidade e criatividade para escolher o material expressivo mais
adequado a cada situação e momento, do indivíduo que está sendo acompanhado.
Em seu livro Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia(2009),
Philippini traz um acervo de estratégias expressivas para facilitar a produção dos
símbolos que resgatam conteúdos do inconsciente, trazendo-os para a consciência.
A produção imagética é consequência de processos primários de elaboração psíquica, tendo assim na maioria das vezes, a possibilidade de não
passar pelo crivo da consciência e do controle egoico. Posteriormente, ao
ser confrontada com sua materialidade, poderá começar gradualmente a oferecer alguns, dentre muitos significados à consciência. (PHILIPPINI, 2009,
p. 16).

19

Através da individuação é possível perceber os desejos e necessidades com
clareza, facilitando, assim, as escolhas nos processos da vida. Falando em escolha,
é importante entender e ressaltar, como são os diferentes materiais expressivos que
conduzirão ao processo de individuação em Arteterapia e como deverão ser trabalhados.
Philippini(2009)agrupa os materiais em áreas temáticas, de acordo com a
semelhança de linguagem. Ela cataloga os materiais dividindo-os em cinco grupos.
O primeiro grupo seria o de predomínio do plano bidimensional, onde o suporte é o papel. Há as colagens, fotografias, pinturas e desenhos. Já a tecelagem, bordado e costura, fariam parte do segundo grupo, quando “a linha sai do papel e ganha vida” (Philippini, 2009. p.).
O terceiro grupo pertence ao mosaico e assemblagem, trazendo um novo significado a materiais „descompostos‟ e/ou descartados. Já a modelagem, argila, papiermâché, massa de modelagem, biscuit, entre outros que fazem parte do quarto
grupo, permitem que o volume seja experimentado.
Por fim, no quinto grupo, Philippini enquadra as atividades de construção,
como: construção de personagens, maquetes, “self-book” e “self-box”,que compõem,
integram e criam estruturas com vários elementos. (ibidem, p. 12)
Cada material terá seu papel importante dentro do processo arteterapêutico.
A escolha de qual deles será trabalhado, e em que momento específico, caberá ao
arteterapeuta, atento às suas propriedades e funções dentro da Arteterapia. É natural que em um processo arteterapêutico sejam experimentados materiais dos cinco
grupos descritos por Philippini (2009). Isto se deve ao fato de que é importante permitir a utilização de expressões criativas variadas. Cada processo expressivo é um
caso específico, pois diz respeito à vida singular de um indivíduo.
Ao longo da produção de uma imagem, por exemplo, a pessoa pode ter facilidade ou não com determinado material, mas, também, pode ser influenciado por um
determinado assunto, sentimento ou questionamento, abordado naquele momento
específico, resultando assim, em uma dificuldade ou facilidade no manuseio do material.
Por isso que todo o processo de construção da imagem será considerado junto, obviamente, com o “resultado”, ou seja, a imagem produzida com determinado
material e em cada momento desse processo, configurando o percurso criativo e sua
finalização através de cada produto criado.
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Para ilustrar, serão trazidos de forma resumida, alguns exemplos de materiais, suas funções e indicação do uso. No primeiro grupo, encontra-se a colagem que
é utilizada como facilitadora do início do processo arteterapêutico, indicada para diversas cronologias, de fácil operacionalidade. Apresenta como propriedades a integração, síntese, ordenação e estruturação. Outro exemplo é a fotografia que funciona como um documentário que resgata memórias afetivas, restaura o percurso biográfico, é uma ponte para outras linguagens, renova e amplia o olhar estético e traz
a percepção da autoimagem. Já a pintura, assim como a colagem, é de fácil operacionalização e facilita o início de processos em Arteterapia. Na imagem 4, um exemplo de pintura e pintura associada à colagem, dá para observar a fluidez da aquarela
e a intensidade do guache misturando-se a imagens e objetos. A pintura pode ativar
o fluxo criativo, proporciona experimentações com texturas e cromatismos, trazendo
a percepção emocional das cores, facilita liberação de conteúdos inconscientes, dissolvendo e desbloqueando o processo criativo.
Imagem 4- Pintura

Arquivo pessoal

Imagem 5- Pintura/Colagem

Arquivo pessoal

Ainda pertencente ao primeiro grupo, uma das modalidades mais comuns em
arteterapia – O desenho proporciona uma percepção espacial, das relações luzsombra, ponto-traço-linha, coordenação psicomotora e viso-motora. Através do desenho, pode-se atingir uma expressão conceitual, objetividade, configuração e delineamento, expansão do movimento gráfico, delimitação e possibilidade de designação, exemplo na imagem 5.
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Imagem 6- Desenho

Arquivo pessoal

Saindo do plano bidimensional, no grupo 2 tem-se a tecelagem, onde pode-se
desembaraçar, reunir, tramar, estruturar, integrar, organizar e ordenar. Também no
mesmo grupo encontra-se a costura manual que produz a reunião de segmentos,
gradualmente demandando, paciência, delicadeza, minúcia, lentidão, ritmo harmônico e ordenação. (Imagem 6).
Imagem 7- Oficina de Bordado

Arquivo pessoal

Outras formas de abordagem que também podem ser utilizadas são: a expressão corporal, as artes cênicas, a música, o vídeo, os contos e a escrita criativa,
sendo que cada uma dessas modalidades expressivas tem sua especificidade e função. Elas podem ser arteterapeuticamente ampliadas de múltiplas formas. A obser-
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vação do processo criativo é que servirá como guia para a escolha e elaboração das
etapas consecutivas e norteará qual o melhor material expressivo para cada momento.
A escolha dos materiais expressivos para a pesquisa proposta foi pautada, inicialmente nos materiais mais simples, ou seja, os materiais facilitadores e mais
comuns, para que fosse mais confortável e assim pudesse ser percebido o caminho,
para acessar de forma suave, mulheres que sofrem por ansiedade.
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CAPÍTULO II

ANSIEDADE

Imagem 8-A angústia

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-quBnp63NFg/UTXuc7GEA4I/AAAAAAAAAVY/vdbRRQom4_A/s400/maos+na+cara.jpg

“Se você está deprimido está vivendo no passado; se você está ansioso está
vivendo no futuro; se você está em paz está vivendo no presente”. (LAOTZU)

Dentro de um conceito científico, mas ainda com pouca compreensão, as emoções são derivadas de instintos básicos, como alimentação, sexo, reprodução,
prazer, dor, medo e agressão, sendo compartilhadas por todos os animais, inclusive
os seres humanos. As emoções estão localizadas no sistema límbico, unidade responsável pelos impulsos. Este sistema está associado às funções do olfato, comportamento, aprendizagem, memória de longo prazo e também influencia o sistema autônomo-endócrino; está ligado ao córtex pré-frontal e ao centro do prazer do cérebro.
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No ser humano características específicas como afeição, orgulho, culpa, piedade, inveja e ressentimento são aprendidas durante o seu desenvolvimento emocional.
Assim experiências negativas na infância, formas de observação e uma visão
negativa de vida podem ser causas da evolução de psicopatologias.

2.1 O QUE É ANSIEDADE?
Imagem 9-Opressão

Disponível em: https://2.bp.blogspot.com/rI68qvRyMC0/WLQ4QMMBqOI/AAAAAAABZtc/784kMWhGwtYxiD5lEixCZvpXkL2KMAnKwCLcB/s16
00/139698299-look.jpg

A palavra ansiedade vem do latim “anxietas”, que significa angústia, perturbação, sentir-se pouco à vontade. Foi Freud, no século 19, que a utilizou pela primeira
vez como a conhecemos. “A ansiedade [Angst] tem inegável relação com a expectativa: é a ansiedade por algo. Tem uma qualidade de indefinição e falta de objeto”.
(FREUD, 1996, p.162)
A ansiedade é uma característica bastante comum no comportamento do ser
humano, é um processo psicológico traduzido por insegurança ou medo, e que não
tem um motivo real. Acredita-se que distúrbios na transmissão química dos neurotransmissores (serotonina, noradrenalina), na secreção do hormônio cortisol entre
outros, sejam responsáveis pela transformação da ansiedade normal em um transtorno de ansiedade, mas isso ainda não está bem esclarecido pela ciência.
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A percepção ou antecipação do perigo faz com que o cérebro envie mensagens ao sistema nervoso autônomo, sendo este subdividido em sistema nervoso
simpático e sistema nervoso parassimpático. O primeiro é o sistema da reação de
luta ou fuga, que libera energia e prepara o corpo para a ação, e um dos seus efeitos principais é liberar a adrenalina e noradrenalina pelas glândulas suprarrenais, já
o sistema parassimpático tem como função trazer o corpo ao seu estado normal.
Este é um processo fisiológico e tem autorregulação. (Imagem 9)
Imagem 10- Sistema Nervoso Autônomo

Disponível em: https://goo.gl/images/v8wpoa

No Compêndio de Psiquiatria-Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica
(2017) encontra-se a seguinte definição para a ansiedade normal:
[...] uma sensação difusa, desagradável e vaga de apreensão, muitas vezes
acompanhada por sintomas autonômicos como cefaléia, perspiração, palpitações, aperto no peito, leve desconforto estomacal e inquietação, indicada
por uma incapacidade de ficar sentado ou em pé por muito tempo. A gama
de sintomas presentes durante a ansiedade tende a variar entre as pessoas. (SADOCK, 2017, p. 387).

Quando há um desequilíbrio nesse processo, a ansiedade, que é considerada
normal, pode se transformar num transtorno.
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A ansiedade somada ao estresse crônico e associada às experiências negativas na infância, baixa autoestima e/ou visão negativa seriam fatores para evolução
das doenças psicossomáticas.
De acordo com a teoria psicanalítica, a ansiedade estaria ligada a sentimento
de culpa por não satisfazer os padrões internalizados de comportamento moral derivados dos pais; na teoria comportamental seria uma resposta condicionada a um
estímulo do ambiente; na existencial o conceito é de que pessoas que experimentam
sentimentos de viver em um universo sem objetivo, apresentam ansiedade como
resposta ao vazio de sentido e existência.
Independente das teorias causais, o importante é poder identificar o adoecimento e tratar, já que a ansiedade é um sinal de alerta para que o indivíduo perceba
o perigo e tome medidas contra a ameaça e deve ser diferenciada do medo.

2.2 MEDO X ANSIEDADE
Imagem 11- Tempestade interna

Disponível em: https://goo.gl/images/iwoHZz

Medo é a resposta a uma ameaça conhecida, externa, definida ou não conflituosa. Já a ansiedade seria resposta a uma ameaça desconhecida, interna vaga ou
conflituosa. Na prática, essa distinção pode não ser tão fácil assim, porque, às vezes, o medo pode ser um objeto do inconsciente reprimido, interno e ser deslocado
para um objeto do mundo exterior. “A diferença psicológica principal entre as duas
respostas emocionais é a condição súbita do medo e o caráter insidioso da ansiedade”. (SADOCK, 2013, p. 387).
Quando se tem medo de algo, como por exemplo, do ataque de um cachorro,
o corpo humano aciona um mecanismo que se chama luta ou fuga, que é a reação
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normal de quem tem medo. Alguns sinais podem ser disparados como taquicardia,
tremor, boca seca, respiração rápida, entre outros. Da mesma maneira acontece
quando se tem ansiedade. Os mesmos sintomas são acionados, porém neste último
caso não há perigo iminente. É a fuga do tempo real, o indivíduo fica ligado e alerta
a algo que ainda não aconteceu.
Seguindo essa sequência, ansiedade-perigo-desamparo (trauma), podemos
agora resumir o que se disse. Uma situação de perigo é uma situação reconhecida, lembrada e esperada de desamparo. A ansiedade é a reação original ao desamparo do trauma, sendo reproduzida depois da situação de
perigo como um sinal em busca de ajuda. O ego, que experimentou o trauma passivamente, agora o repete ativamente, em versão enfraquecida, na
esperança de ser ele próprio capaz de dirigir seu curso.(FREUD, 1996, p.
164).

A ansiedade extrapola quando causa prejuízos na vida diária, paralisando o
indivíduo. Este passa a falhar em suas tarefas cotidianas e passa a ser prejudicado
no convívio com as demais pessoas, inclusive com ele próprio,resultando em um
transtorno de ansiedade.
2.3 TRANSTORNOS DE ANSIEDADE
Imagem 12-Perda de si

Disponível em: https://goo.gl/images/Lv3QHL

Segundo Sadock, os transtornos de ansiedade podem ser subdivididos em:
transtorno do pânico; agorafobia; fobia específica; fobia social e transtorno de ansiedade generalizado, tendo como causa a interação entre fatores genéticos e experiência de vida. Estão associados a grande morbidade, sendo freqüentemente crônicos e de difícil tratamento. São quadros comuns, sendo que 1 em 4 pessoas podem
preencher critérios de diagnóstico, tendo uma taxa de prevalência durante a vida
maior nas mulheres, 30,5% com relação aos homens, 19,2%, sendo diminuída por
quatro, quanto maior o nível socioeconômico.
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Pânico: ataque intenso e agudo de ansiedade, acompanhado de sentimento de desgraça importante, podendo durar minutos a horas e os indivíduos geralmente não
identificam a fonte do medo, sentindo-se confusos e com problemas de concentração. Apresentam sintomas físicos como taquicardia, palpitações, dispnéia e sudorese. Pode também ocorrer alteração da fala, comprometimento da memória, chegando à despersonalização. O ataque de ansiedade pode durar em média 20 - 30 min.
Agorofobia: medo de lugares onde a fuga pode ser difícil.
Fobias: Evita fatores que em algum momento em sua vida geraram um ataque de
pânico.
Ansiedade generalizada: pensamento acelerado constantemente, desafios típicos da
vida que causam preocupações excessivas, buscam constantemente tranquilização,
mas não se sentem confortadas, associados a sintomas como: baixa concentração,
catastrofização, indecisão, irritabilidade, desmoralização, náuseas, diarréia, dores de
cabeça, suor, tremedeira, tensão muscular e falta de sono.
Nos compêndios médicos, o tratamento indicado para esses quadros seria o
uso de medicamentos específicos, associado a psicoterapias específicas para cada
situação, e é nesse ponto que a Arteterapia, pode ter suas contribuições avaliadas,
observando-se como auxilia o acesso ao inconsciente estabelecendo contato com
medos, traumas e sombras. Facilitando assim, que o indivíduo tenha um novo olhar
sobre sua existência e propiciando uma reflexão sobre padrões criados, já queestes
geram ciclos viciosos de comportamento, que acabam de alguma forma trazendo o
adoecimento. Romper com esses padrões permite ao sujeito uma mudança de paradigma, respeitando suas vontades em detrimento das expectativas do outro, permitindo assim que sua vida esteja focada em suas expectativas pessoais, respeitando sua individualidade e, consequentemente, gerando uma melhor qualidade de vida.
Nas mulheres que sofrem por ansiedade pode ser observado: baixa autoestima, dependência do olhar do outro, visão negativa de vida, sentimento de culpa, falta de projetos individuais, em resumo, todos os fatores que facilitam, mantêm e agravam os quadros de ansiedade, favorecendo também outras formas de adoecimento.
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CAPÍTULO III

A HISTÓRIA DO PODER FEMININO

Imagem 13-Enraizada

Disponível em: https://s-media-cacheak0.pinimg.com/564x/93/09/28/93092859eab5c52de702a003aaac7c6e.jpg

Durante a evolução humana, a mulher tem tido um papel submisso em diversas instâncias. Como exemplo, abrindo mão de seus planos, vontades e desejos em
função do outro e isso é socialmente exigido explicita e implicitamente sob todos os
aspectos, conforme o livro o Martelo das Feiticeiras de Heinrich Kramer, onde Rose Marie Muraro faz uma introdução (Anexo A) que esclarece bem toda essa dinâmica.
Segundo a maioria dos antropólogos, o ser humano habita este planeta há
mais de 2 milhões de anos. Nossa espécie passou mais de três quartos
desse tempo nas culturas de coleta e caça aos pequenos animais. Nessas
sociedades não havia necessidade de força física para a sobrevivência, e
nelas as mulheres possuíam um lugar central. Ainda existem remanescentes dessas culturas em nosso tempo, tais como os grupos mahoris (Indonésia), pigmeus e bosquímanos (África Central). Esses são os grupos mais
primitivos que existem, e ainda sobrevivem da coleta dos frutos da terra e
da pequena caça ou pesca. Nesses grupos, a mulher ainda é considerada
um ser sagrado, porque é capaz de dar a vida e, portanto, ajudar a fertilidade da terra e dos animais. Nesses grupos, o princípio masculino e o feminino governam juntos. Há divisão de trabalho entre os sexos, mas não há de-
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sigualdade. A vida corre mansa e paradisíaca. (KRAMER, Prefácio, 2015,
p.9)

Na cultura Ocidental, a primeira mulher do mundo teria sido Lilith, mulher de
Adão antes mesmo de Eva, sendo esta última a mais falada e conhecida. Isto se
deve ao fato de que Lilith era igual a Adão, nascida do mesmo barro, e não nascida de uma costela de Adão, como Eva. No livro Lilith - A Lua Negra de Roberto
Sicuterios questionamentos sobre a perda desse poder, a luta entre masculino e
feminino, sexualidade e sensualidade são demonstrados.
E então, quem era esta mulher da primeira vez, descrita de maneira a provocar o desgosto de Adão? Quem era esta primeira obra de Deus, cheia de
saliva e sangue? Nós pensamos em Lilith. A primeira companheira foi Lilith,
cheia de sangue e saliva. Detenhamo-nos neste momento particular porque
é fundamental. Deus a criou no princípio, isto é, no início da criação; mas
como era esta fêmea? Era tal que provocava em Adão uma sensação desagradável ou angustiante. O que significa este sangue? O que significa esta saliva? Se associarmos, deixando livre a imaginação, pensamos no sangue menstrual, aqui, talvez, usado como metáfora alegórica, para fazer perceber o caráter carnal, fisiológico, vital, instintivo da mulher. "... a viu cheia
de sangue": pode-se pensar na experiência sexual livre de tabus e proibições (pensa-se na repressão do desejo sexual e, em consequência, do coito durante o ciclo menstrual, que vigora como tabu ainda em nossos dias)
ou também aqui é dissimulada a visão da mulher "lasciva"...?(SICUTERI,
2015, p.14).

Lilith representa o potencial feminino, sangue e saliva, símbolo do desejo. Vista como demônio por recusar-se à submissão, permanecendo na sombra por não
acatar os desígnios divinos.
Trazendo um aspecto mais concreto, o livro O Alfabeto Versus as Deusas deLeonard Shlain, aborda a perda do poder feminino a partir do surgimento da escrita.
Este é só um breve exemplo de como se dá a desigualdade entre homens e mulheres a cada inovação humana.
Atualmente, a luta das mulheres pela igualdade tem sustentação em muitos
estudos científicos que detectam as diferenças físicas e funcionais do corpo feminino
em comparação ao corpo masculino. Por exemplo, o cérebro humano é dividido em
esquerdo e direito, sendo que o lado esquerdo promove o pensamento linear lógico,
já o direito refere-se à feminilidade, à criatividade, à simultaneidade, à síntese e ao
imaginário holístico.
O lado direito do cérebro, que se desenvolve no feto em primeiro lugar, é
não verbal, não-lógico e combina as emoções que se igualam ao estado da
existência. Isso permite ao indivíduo conhecer algo de fato. É a voz interna
que verifica o conhecimento acima de qualquer dúvida. Ter fé na divindade,
entender piadas e sentir-se atraído ou repelido por alguma coisa, são algumas das atividades do lado direito do cérebro. São as experiências de primeira mão. Intuição, amor à primeira vista e conversão religiosa, também
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são atividades do lado direito do cérebro. O lado direito do cérebro percebe
concretamente. Ele cria estados alterados de consciência e sonhos. É o lado
criativoquecompreendeos múltiplos níveis de significado contido nas metáforas. Ele reconhece
e aprecia a música. Ele percebe o equilíbrio, a harmonia e a composição e
desenvolve o senso estético. O lado esquerdo do cérebro está ocupado com o
fazer, o
querer e
o discurso.
Ele
abstrai, discrimina,analisa e disseca. Ele salta do particular para o geral, do
concreto para o abstrato. Ele cria a arte, alógica, a ciência e a filosofia. Ele
retira o homem da natureza e cria o ego. O lóbulo esquerdo é um novo órgão dos sentidos que percebe o tempo.
O
corpo caloso
é uma fibra neural
que conecta os dois lados.
As mulheres possuem de 10 a 33% a maisfibras neurais nessa área e assim
são mais efetivas do que os homens ao executar múltiplas tarefas. (SHLAIN, 1999, p. 2).

Voltando ao exemplo do surgimento da escrita, com ela a sociedade abandona as imagens, que eram características das Deusas, do feminino. As imagens são
percebidas de forma concreta e imediata, já a leitura exige compreensão e análise.
A fala necessita de ambos os lados do cérebro, enquanto a leitura exige apenas o
lado esquerdo, o mesmo lado ativado para caçar e matar. É inegável a evolução a
partir da escrita, mas, também não pode ser negado que nas sociedades onde a escrita começa se desenvolver, o poder feminino, que estava ligado às Deusas, extinguiu-se, dando lugar ao Deus masculino que submete, subjuga o feminino.
A presente pesquisa traz para discussão a relação entre o adoecimento e a
postura submissa e sem poder, que as mulheres encontram-se, culturalmente e socialmente. Não se trata de uma luta de gênero, apenas o entendimento histórico do
desequilíbrio entre o masculino e o feminino, gerador de toda essa diferenciação.
Desde o nascimento, as mulheres já trazem o estigma de cuidadoras, e de
que devem submeter-se a tudo e a todos, sem questionar, e assim abrir mão de
seus planos em prol do equilíbrio da família. Identificar esse processo é de fundamental importância para o bem-estar. Se existe um padrão de vida que gere descontentamento e insatisfação contínua a evolução tenderá a ser, consequentemente, o
adoecimento.
No processo do cuidado com mulheres que sofrem com ansiedade, pode-se
observar frequentemente um quadro de baixa autoestima, uma dependência intensa
do olhar do outro para sua constituição, uma visão negativa de vida, sentimento de
culpa, falta de projetos individuais.
É nesse ponto que é proposta a discussão desse estudo, para mudar todo
esse processo. Primeiro é necessário que a pessoa esteja disposta a enfrentar seus
medos, traumas, ciclos viciosos, que tenha consciência que terá de enfrentar desafi-
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os internos e externos e que não existem medicamentos que “curem”esses sentimentos, mas em alguns momentos, eles podem amenizar alguns sintomas.
Na expectativa de corresponder ao olhar do outro, a mulher afasta-se do seu
SER, e quem vive longe de si está fadado ao adoecimento. Reconhecer a si mesma,
aceitar seus limites, acolher suas sombras, sonhos e desejos, pode trazer o equilíbrio e estabilizar as emoções.
A sociedade está cada vez mais adoecida, assim torna-se fácil achar estudos
que sinalizam essa condição. A seguir, alguns exemplos de referências à de estudos
feitos por vários profissionais, de áreas distintas, e que abordam o sofrimento feminino:
As mulheres assistentes sociais: Adoecimento e sofrimento em tempos
de reestruturação produtiva, Leni Maria Pereira Silva e Luciney Sebastião da Silva. Esta pesquisa traz uma discussão sobre o adoecimento de mulheres que cuidam
de pessoas que estão em risco social, transformando assim o cuidador em vítima do
seu próprio trabalho, ou seja, a mulher assistente social identifica-se com as questões do outro que carecia de cuidado, “contrareferenciando” o sofrimento.
Em outro estudo, Desigualdade também no adoecimento: Mulheres como
o alvo preferencial das síndromes do trabalho, Euda Kaliani Gomes Teixeira Rocha, o foco é sobre a precariedade na forma da inserção da mulher no mercado de
trabalho, gerando assim, múltiplas doenças. Ainda hoje os dados comprovam a desigualdade salarial, posições hierárquicas diversificadas entre mulheres e homens,
onde a mulher assume o papel inferior.
No artigo, A Mulher e a Tripla Jornada de Trabalho: a Arte de Ser BeijaFlor, Graziele Alves Amaral e Adriane Vieira, a discussão gira em torno da grande
expressividade da mulher, atualmente, no mercado de trabalho, mas continuando
como responsável pelas as funções do lar e cuidado dos filhos, e como essa sobrecarga evolui para o seu adoecimento. Assumindo uma jornada dupla e até tripla de
trabalho envolve-se e responsabiliza-se por tudo e acaba negligenciando a si mesma.
Existem muitos outros títulos que poderiam ser citados, mas o objetivo aqui é
apenas exemplificar a necessidade da mudança, tanto na abordagem, quanto na
observação e no olhar, do que é exigido socialmente e culturalmente, e o que realmente se quer como indivíduo, ou mais especificamente, o que se quer enquanto
mulher.
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Imagem 14-Autoconhecimento

Disponível em: http://www.ijep.com.br/upload/pags/Imagem1.jpg

Reconstruir-se dentro de suas próprias expectativas, é o caminho para uma
vida saudável e utilizar a Arteterapia como estratégia para a busca deste caminho
parece uma saída plausível e equilibrada. A partir desta ideia, foi feita a proposta a
um grupo de mulheres, que faziam tratamento prévio para transtorno de ansiedade,
com a expectativa de observar a possibilidade dessa mudança.
A proposta desse novo caminho, contou com o apoio das profissionais envolvidas no processo de cuidado dessas mulheres que, mesmo não participando do
grupo, foram convidadas a trazer a sua percepção sobre a pesquisa.
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CAPÍTULO IV

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA

Imagem 15-Grupo de Arteterapia

Arquivo pessoal

O processo vivencial no curso de Pós-Graduação em Arteterapia da Pomar
abriu um novo olhar sobre o feminino. A partir dessa mudança, um grupo foi criado
no Centro Municipal de Saúde, situado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Como proposta de estágio, foram escolhidas mulheres que já frequentavam o serviço para
tratamento do transtorno de ansiedade. Foram disponibilizadas 10 vagas, para encontros semanais, com um cronograma de três módulos de doze encontros cada:
módulo I -Diagnóstico; módulo II -Estímulos Geradores; módulo III -Processos autogestivos.Inicialmente foram preenchidas todas as vagas, mas no dia inaugural, só
cinco pessoas compareceram. Assim começou o grupo...

4.1 O GRUPO

No primeiro encontro todas estavam muito retraídas, com uma expectativa do
que iria acontecer e medo de não saber fazer as atividades que seriam propostas.
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Então, foi dada a explicação inicial para que ficassem tranquilas e reforçada a questão sobre ali ser um espaço de expressão, sem a preocupação com estética ou saber artístico, pois esse era um dos grandes desconfortos.
Inicialmente, algumas dificuldades foram observadas: expor sensações e sentimentos percebidos durante e após a confecção dos projetos; brincadeiras em momentos inapropriados disfarçando a ansiedade e conseguirem manter-se dentro da
sala com a porta fechada. A imagem 15 mostra uma das componentes próxima a
porta por medo de ambientes fechados.
Imagem 16- Grupo de Arteterapia-primeiro dia

Arquivo pessoal

O conteúdo simbólico trabalhado durante as primeiras sessões foi sobre o
que somos capazes de criar a partir do que nos é oferecido, e observar, que nem
sempre a ideia original prevalecerá e, mesmo assim, podemos ficar satisfeitos com o
resultado.
Uma produção riquíssima foi sendo construída, como mostram as colagens
realizadas pelo grupo, na imagem 16. Neste caso da atividade da colagem, ao terminar o trabalho, o grupo demonstrou satisfação. Elas perceberam-se criativas, o
que aguçou mais ainda as produções seguintes. Após cada encontro, todas queriam
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expressar-se, até mesmo as que inicialmente apresentavam-se tímidas e ficavam
mais caladas. Essa abordagem, desde o início, foi provocando mudanças visíveis.
Imagem 17-Grupo Arteterapia-oficina colagem

Arquivo pessoal

Mantendo a linha da colagem, agora com peças de bijuterias, fitas, miçangas,
botões entre outros objetos pequenos, foi proposto o uso desses materiais de forma
livre. No primeiro momento, elas sentiram-se desafiadas e tiveram que desenvolver
um novo olhar para os objetos, antes conhecidos para outras funções. A imagem 17
mostra o momento da seleção das peças para as colagens.
Imagem 18-Grupo Arteterapia-oficina colagem

Arquivo pessoal
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Ao terminar o processo, novamente trouxeram a sensação de contentamento
por fazerem a atividade, embora tivessem ficado desconfortáveis com a mudança da
utilização dos objetos. A imagem 18 é um exemplo marcante, produzido por D., que,
ao terminar, acessou conteúdo da sua memória, dividindo com o grupo suas impressões:
D.“Vou guardar com muito carinho, esse trabalho me transportou ao primeiro dia que
fui a praia com meus pais”. Logo depois eles se separaram e ela passou a morar
com seus avós.
Portanto, utilizar a colagem facilitou a expressão de algumas mulheres que inicialmente tiveram dificuldade para se comunicar.
Imagem 19- Colagem D.

Arquivo pessoal

A cada encontro, novas experiências expressivas e materiais foram apresentados. Imagens, tinta, sementes, argila, tecidos, peças para mosaico, guache, biscuit, fantasias, miçangas. (Imagem 19).
A intenção foi apresentar uma variedade de materiais, observando quais os
que mais mobilizaram o grupo, os que geraram diálogos, os que causaram desconforto e os que agradavam mais, trazendo conforto. Posteriormente ao manuseio dos
materiais, ouvir as impressões de cada mulher e perceber quais poderiam ser os
caminhos para facilitar o acesso de cada uma delas a si mesma. Porque, em alguns
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momentos, algumas esperavam as outras fazerem a produção plástica primeiro para
utilizar em ideias semelhantes.
Imagem 20- Oficinas de Sementes e Mosaico

Arquivo pessoal

Foi na oficina de pintura (imagem 20), que deixaram fluir a imaginação e,
mesmo estando bem próximas umas das outras, por conta de dividirem os materiais
e precisarem utilizar a mesa como apoio das tintas e copos de água para lavarem os
pinceis, cada uma produziu seu próprio conteúdo. Um relato que trouxe uma informação da infância de C. demonstrou o quanto era pessoal aquela produção. C. disse: “Voltei ao tempo de escola, nunca mais tinha usado guache”.
Imagem 21- Oficina de Pintura

Arquivo pessoal

Como traz Philippini, no livro Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia: Uso, Indicações e Propriedades (2009), a pintura desbloqueia, ativa o fluxo
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criativo, mobiliza as emoções deixando fluir as emoções. Neste caso serviu como
um desbloqueio para acessarem conteúdos pessoais. A partir daí, a cada encontro
foi perceptível a mudança no olhar, trouxeram lembranças de suas histórias, sonhos
esquecidos e começaram a se permitir em fazer diferente do que vinham fazendo
até agora.

4.2 RESGATE DA AUTOCONFIANÇA

Na imagem 21, o recurso utilizado foi a costura, trabalhando a paciência, delicadeza e o ritmo harmônico. Elas trouxeram em seus relatos, mais uma vez, a satisfação de realizar projetos que não se imaginariam fazendo antes.
S.“Nunca tinha costurado desta forma antes, não tinha idéia de fazer algo assim tão bonito”.
Imagem 22- Oficina de Costura

Arquivo pessoal

Em outra sessão, na qual a costura também foi a modalidade trabalhada, foram distribuídas caixinhas de madeira e diversos retalhos, fitas e aviamentos para
decorarem a caixinha. Ao utilizar os tecidos e forrar sua caixa, D. revela um contentamento e admiração pelo resultado de seu trabalho: “Nossa, parece até caixa de
loja, e fui eu que fiz. Posso até dar de presente”. E ao terminar de adornar a caixa
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(imagem 22), ela verbaliza que a avó ficaria orgulhosa dela e ao lembrar-se da
mesma disse: “ela sempre acreditou na minha capacidade”.
Além de D. outras integrantes também demonstraram mais confiança em si
mesmas, e elas passaram a observar que quando permitiam-se produziam o que
desejavam.
Imagem 23- Oficina de Caixas

Arquivo pessoal

4.3 VISÃO DE SI MESMA

Conquistada a confiança em si mesmas, foi vivenciado pelo grupo a experiência do trabalho com argila. Como foi dito no subtema sobre as modalidades expressivas, no Capítulo I, a tridimensionalidade mostra a capacidade de organização espacial, capacidade de montagem, equilíbrio e pode mobilizar conexões arquetípicas
e energias ancestrais.
Ao experimentar a modelagem com argila, AM. demonstrou reconhecer-se em
sua peça produzida. Direcionando assim, o olhar e o foco para o seu próprio Ser.
(Imagem 23) Ela verbaliza: AM. “Ih quando vi era eu”.
Este reconhecimento foi intensificado na sessão de modelagem com argila,
mas iniciou-se com o trabalho de mandalas com sementes, uma das primeiras ativi-
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dades oferecidas ao grupo, após início do processo arteterapêutico. Após finalizar a
colagem com sementes, relata: AM. “Olha, ficou a minha cara, as sementes parecem
meus cachos”. (Imagem 24).
Imagem 24- Oficina de argila

Arquivo pessoal
Imagem 25-Oficina de mandalas com sementes

Arquivo pessoal

Vale ressaltar que mesmo com técnicas distintas, reconheceram-se em alguns trabalhos após a finalização. Comprova-se assim a importância de experimen-
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tar distintos materiais e do olhar atento do arteterapeuta para identificar os conteúdos que se repetem e deixam cada vez mais claro o que veem comunicar para o
indivíduo que está em processo Arteterapêutico.
As outras integrantes, além de AM., também verbalizaram algumas frases
confirmando terem se reconhecido em suas produções. Porém, o exemplo de AM.
foi o mais claro e recorrente.
4.4 SATISFAZENDO SEUS DESEJOS
A satisfação era grande ao terminarem uma peça. AM., ao finalizar uma modelagem em biscuit, revela que: “Esta semana havia preparado um buque de flores
para minha igreja. Hoje quando vi essa massa laranja só pensava em usá-la. Vejam
só o que consegui fazer, flores! Essas darei para mim, sempre sonhei em receber
flores e pela primeira vez na vida estou ganhando”.(Imagem 25)
Imagem 26- Oficina de biscuit

Arquivo pessoal

O biscuit é uma linguagem expressiva minuciosa exigindo boa acuidade visual, habilidades psicomotoras finas e concentração. Bom para produção de pequenos
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objetos. Por trabalhar exigindo uma concentração em pequenos detalhes, foi possível acessar desejos e satisfazê-los com as produções criadas na sessão. Ali, conseguiram perceber o que elas podem fazer por elas mesmas e que não precisam esperar pelo outro para que alguma coisa mude em suas vidas.

4.5 RECONHECENDO-SE NO GRUPO

Na fase inicial do diagnóstico, pôde ser observado que essas mulheres não
tinham um espaço para o autocuidado. De posse desse dado, as sessões posteriores foram pautadas nesta informação. Como foi visto, na sessão de modelagem com
biscuit foi revelador o surgimento do autocuidado e a realização dos próprios desejos.
Uma vez que elas agora estavam mais próximas delas mesmas, por terem
resgatado o contato com o seu Ser, as mulheres do grupo foram convidadas a trabalhar com fantasias e adereços para adornarem-se e serem fotografadas com estas
novas imagens.
A utilização das fantasias traz um movimento lúdico, faz com que as pessoas
revelem-se e retornem à infância, quando brincavam com roupas, maquiagens das
mães, irmãs mais velhas, tias entre outras. Nessa sessão, chamada de Oficina de
fantasias, houve o maior contentamento por parte das integrantes do grupo. Elas
queriam ficar mais tempo que o habitual, inclusive, pediram para que a atividade
fosse repetida outras vezes, o que aconteceu, posteriormente.
Estes dias foram muito especiais. Inicialmente muito tímidas, foram num crescente de alegria e desinibição. No segundo momento, já não existia tanta inibição,
ficaram mais à vontade, fazendo pose para a câmera. Inclusive, o retorno à juventude e à infância aconteceu.
S. disse ao se ver: “Fiquei tão diferente, pareço outra pessoa”. “Não gosto de
tirar foto normalmente, estou muito feia, mas assim é diferente”.
AM. revelou contentamento e segurança em estar naquele grupo: “Isso é muito divertido, aqui posso ser quem eu quiser”.
As mulheres que antes estavam com baixa autoestima, que desconfiavam de
tudo e todos, agora se permitiam confiar umas nas outras, mas, principalmente, nelas mesmas. As fotos com fantasias auxiliaram no processo de elas sentirem-se pertencentes aquele grupo, apoiando-se confiantes nelas e nas outras mulheres que ali
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se encontravam. Permitiu também se verem belas, atraentes e poderosas. (Imagens
26, 27, 28 e 29)
Imagem 26- Oficina de Fantasia

Arquivo pessoal
Imagem 28- Oficina de fantasia 2

Arquivo pessoal

Imagem 27-Oficina fantasia

Arquivo pessoal
Imagem 29-Oficina de Fantasia 2

Arquivo pessoal

A partir dessa oficina, elas começaram a expor seus desejos, trazer as expectativas com relação aos próximos encontros, discutiam entre elas e solicitavam o que
gostariam de trabalhar nas próximas etapas. Em suas exposições, revelavam as
mudanças que começavam a perceber no dia a dia. S. comentou que já não ficava
ansiosa em andar por locais que não conhecia: “Um dia desses peguei um ônibus e
fui a Madureira, fui sozinha, há quanto tempo não fazia isso”.
Autonomia, independência, autoconfiança, tudo isso pôde ser percebido na
evolução do processo.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A Arteterapia vem ao encontro de um cuidado primordial nos tempos atuais,
onde o sujeito está tão distante de si. As mulheres apesar de terem ganhado espaço
ao longo desses tempos, ainda sofrem muito por ansiedade.
Através da Arteterapia é possível acessar conteúdos de forma gradativa, respeitando o momento e sofrimento individual. O inconsciente vai sendo acessado e
conteúdos reprimidos vão sendo ressignificados e com isso os sintomas da ansiedade que eram causados por esses conteúdos começam a se dissipar.
A Arteterapia é uma forma de tratamento, que transcende a abordagem apenas do adoecimento, já que ativa núcleos saudáveis do indivíduo através do processo criativo. Deveria por isso, ser acessada por qualquer pessoa que tivesse interesse em estar em equilíbrio e em paz consigo mesma.
Utilizar a Arteterapia, sem dúvida, tem um grande valor no cuidado, pois ela
permite que cada um avance em seu tempo, permitindo que tudo venha de forma
gradativa e suave. Respeitar o limite individual, saber o momento de recuar ou parar
é muito importante. Mas para que isso aconteça é necessário que o arteterapeuta
tenha um olhar sensível e atento ao sujeito, para que o processo não se perca.
Neste trabalho, foi possível perceber no grupo acompanhado alguns sinais de
bem-estar e rebaixamento da ansiedade, como por exemplo, o regate da autoconfiança, da autoestima e identidade, o reconhecimento dos desejos. Visto isso, supõese que na continuidade do processo arteterapêutico, com este grupo de mulheres,
estes progressos sejam fortalecidos e ampliados.
Recomenda-se para estudos posteriores a ampliação da pesquisa arteterapêutica com pacientes portadores de transtornos de ansiedade de outras cronologias, e em outros contextos.
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ANEXO A - Introdução do livro Martelo das Feiticeiras
Segundo a maioria dos antropólogos, o ser humano habita este planeta há mais de 2
milhões de anos. Nossa espécie passou mais de três quartos desse tempo nas culturas de coleta e caça aos pequenos animais. Nessas sociedades não havia necessidade de força física para a sobrevivência, e nelas as mulheres possuíam um lugar
central. Ainda existem remanescentes dessas culturas em nosso tempo, tais como
os grupos mahoris (Indonésia), pigmeus e bosquímanos (África Central). Esses são
os grupos mais primitivos que existem, e ainda sobrevivem da coleta dos frutos da
terra e da pequena caça ou pesca. Nesses grupos, a mulher ainda é considerada
um ser sagrado, porque é capaz de dar a vida e, portanto, ajudar a fertilidade da terra e dos animais. Nesses grupos, o princípio masculino e o feminino governam juntos. Há divisão de trabalho entre os sexos, mas não há desigualdade. A vida corre
mansa e paradisíaca.
Nas sociedades de caça aos grandes animais, que sucederam a essas mais primitivas, nas quais a força física era essencial, iniciou-se a supremacia masculina. Mas
nem nas sociedades de coleta nem nas de caça se conhecia função masculina na
procriação. Também nas sociedades de caça a mulher era considerada um ser sagrado, que possuía o privilégio dado pelos deuses de reproduzir a espécie. Os homens se sentiam marginalizados nesse processo e as invejavam. Essa primitiva “inveja do útero” dos homens é a antepassada da moderna “inveja do pênis”, que sentem as mulheres nas culturas patriarcais mais recentes. A inveja do útero deu origem
a dois ritos universalmente encontrados nas sociedades de caça pelos antropólogos
e observados em partes opostas do mundo, como Brasil e Oceania. O primeiro é o
fenômeno da couvade, em que a mulher começa a trabalhar dois dias depois de parir e o homem fica de resguardo com o recém-nascido, recebendo visitas e presentes. O segundo é a iniciação dos homens. Na adolescência, a mulher tem sinais exteriores que marcam o limiar da sua entrada no mundo adulto. A menstruação a torna apta à maternidade e representa um novo patamar em sua vida. Mas os adolescentes homens não possuem esse sinal tão óbvio. Por isso, na puberdade, eles são
arrancados de suas mães pelos homens, para serem iniciados na “casa dos homens”. Em quase todas essas iniciações, o ritual é semelhante: é a imitação cerimonial do parto com objetos de madeira e instrumentos musicais. E nenhuma mulher
ou criança pode se aproximar da casa dos homens, sob pena de morte. Daí em di-
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ante, o homem pode “parir” ritualmente e, portanto, tomar seu lugar na cadeia das
gerações. Ao contrário da mulher, que possuía o “poder biológico”, o homem foi desenvolvendo o “poder cultural” à medida que a tecnologia foi avançando. Enquanto
as sociedades eram de coleta, as mulheres mantinham uma espécie de poder, mas
diferente daquele das culturas patriarcais. Essas culturas primitivas deviam ser cooperativas, a fim de sobreviver em condições hostis, e, portanto, não havia coerção
ou centralização, mas rodízio de lideranças, e as relações entre homens e mulheres
eram mais fluidas do que viriam a ser nas futuras sociedades patriarcais. Nos grupos
matricêntricos, as formas de associação entre homens e mulheres não incluíam nem
a transmissão do poder nem a da herança, por isso a liberdade em termos sexuais
era maior. Por outro lado, quase não existia guerra, pois não havia pressão populacional pela conquista de novos territórios. É só nas regiões em que a coleta é escassa, ou onde vão desaparecendo os recursos naturais vegetais e os pequenos animais, que se inicia a caça sistemática aos animais de grande porte. Então a supremacia masculina e a competitividade entre os grupos na busca de novos territórios
começam a se instalar. Agora, as sociedades devem competir entre si por um alimento escasso, a fim de sobreviver. As guerras se tornam constantes e passam a
ser mitificadas. Os homens mais valorizados são os heróis guerreiros. Começa a se
romper a harmonia que ligava a espécie humana à natureza, porém ainda não se
instala definitivamente a lei do mais forte. O homem ainda não conhece com precisão a sua função reprodutora e crê que a mulher fica grávida dos deuses. Por isso
ela conserva poder de decisão. Nas culturas que vivem da caça, já existe estratificação social e sexual, mas não é completa como nas sociedades que se lhes seguem.
É no decorrer do neolítico que, em algum momento, o homem começa a dominar a
sua função biológica reprodutora, e, podendo controlá-la, pode também controlar a
sexualidade feminina. Então surge o casamento, tal como o conhecemos hoje, no
qual a mulher é propriedade do homem e a herança se transmite através da descendência masculina. Já acontecia assim, por exemplo, nas sociedades pastoris
descritas na Bíblia. Naquela época, o homem já tinha aprendido a fundir metais. Essa descoberta surge por volta de 10000 ou 8000 a.C. E, à medida que essa tecnologia se aperfeiçoa, começam a ser fabricadas não só armas mais sofisticadas como
também instrumentos que permitem cultivar melhor a terra (o arado, por exemplo).
Hoje há um consenso entre os antropólogos de que os primeiros humanos a descobrir os ciclos da natureza foram as mulheres, porque podiam compará-los com o ci-
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clo do próprio corpo. Mulheres também devem ter sido as primeiras plantadoras e as
primeiras ceramistas, mas foram os homens que, a partir da invenção do arado, sistematizaram as atividades agrícolas, iniciando uma nova era, a era agrária, e com
ela a história que vivemos hoje. Para poder arar a terra, os grupamentos humanos
deixam de ser nômades. São obrigados a se tornar sedentários. Dividem a terra e
iniciam as primeiras plantações. Começam a se estabelecer as primeiras aldeias,
depois as cidades, as cidade-estado, os primeiros Estados e os impérios, no sentido
antigo do termo. As sociedades, então, se tornam patriarcais, isto é, os portadores
dos valores e da sua transmissão são os homens. Já não são mais os princípios feminino e masculino que governam juntos o mundo, mas, sim, a lei do mais forte. A
comida era destinada, primeiro, ao dono da terra, sua família, seus escravos e seus
soldados. Até ser escravo era privilégio. Só os párias nômades e os sem-terra pereciam no primeiro inverno ou na primeira escassez. Nesse contexto, quanto mais filhos, mais soldados e mais mão de obra barata para arar a terra. As mulheres tinham a sua sexualidade rigidamente controlada pelos homens. O casamento era
monogâmico e a mulher era obrigada a sair virgem das mãos do pai para as mãos
do marido. Qualquer ruptura desta norma podia significar a morte. Assim também o
adultério: um filho de outro homem viria ameaçar a transmissão da herança, realizada por meio da descendência da mulher. A mulher fica, então, reduzida ao âmbito
doméstico. Perde qualquer capacidade de decisão no domínio público, que se torna
inteiramente reservado ao homem. A dicotomia entre o privado e o público estabelece, então, a origem da dependência econômica da mulher, e esta dependência, por
sua vez, gera, no decorrer das gerações, uma submissão psicológica que dura até
hoje. Todo o período histórico até os dias de hoje transcorreu nesse contexto. A cultura humana passou de matricêntrica a patriarcal.
Podemos retraçar os caminhos da espécie através da sucessão dos seus mitos. Um
mitólogo americano, em seu livro As máscaras de Deus: mitologia ocidental, divide
todos os mitos conhecidos da criação em quatro grupos. E, surpreendentemente,
esses grupos correspondem às etapas cronológicas da história humana. Na primeira
etapa, o mundo é criado por uma deusa mãe sem auxílio de ninguém. Na segunda,
ele é criado por um deus andrógino ou um casal criador. Na terceira, um deus macho toma o poder da deusa ou cria o mundo sobre o corpo da deusa primordial. Finalmente, na quarta etapa, um deus macho cria o mundo sozinho.
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O primeiro e mais importante exemplo da primeira etapa na qual a Grande Mãe cria
o universo sozinha é o próprio mito grego. Nele a criadora primária é Gaia, a Mãe
Terra. Dela nascem todos as protodeuses: Urano, os Titãs e as protodeusas, entre
as quais Reia, que virá a ser a mãe do futuro dominador do Olimpo, Zeus. Há também o caso do mito Nagô, que vem dar origem ao candomblé. Neste mito africano, é
Nanã Buruquê que dá à luz todos os orixás, sem auxílio de ninguém. Exemplos do
segundo caso são o deus andrógino que gera todos os deuses, no hinduísmo, e o
yin e o yang, o princípio feminino e o masculino que governam juntos na mitologia
chinesa. Exemplos do terceiro caso são as mitologias nas quais reinam, em primeiro
lugar, deusas mulheres, que são, depois, destronadas por deuses masculinos. Entre
essas mitologias está a sumeriana, na qual reinava primitivamente a deusa Siduri,
num jardim de delícias, cujo poder foi usurpado por um deus solar. Mais tarde, na
epopeia de Gilgamesh, ela é descrita como simples serva. Ainda, os mitos primitivos
dos astecas falam de um mundo perdido, de um jardim paradisíaco governado por
Xoxiquetzl, a Mãe Terra. Dela nasceram os Huitzuhuahua, que são os Titãs e os
Quatrocentos Habitantes do Sul (as estrelas). Mais tarde seus filhos se revoltam
contra ela e ela dá à luz o deus que iria governar a todos, Huitzilopochtli. A partir do
segundo milênio a.C., contudo, raramente se registram mitos nos quais a divindade
primária seja mulher. Em muitos deles, elas são substituídas por um deus macho
que cria o mundo a partir de si mesmo, tais como os mitos persa, meda e, principalmente e acima de todos, o nosso mito cristão, que aqui será enfocado. Javé é deus
único Todo Poderoso, onipresente, e controla os seres humanos em todos os momentos da vida. Cria sozinho o mundo em sete dias e, no final, cria o homem. E só
depois cria a mulher, assim mesmo a partir do homem. E coloca ambos no Jardim
das Delícias, onde o alimento é abundante e colhido sem trabalho. Mas, graças à
sedução da mulher, o homem cede à tentação da serpente e o casal é expulso do
paraíso. Antes de prosseguir, procuremos analisar o que já se tem até aqui em relação à mulher. Em primeiro lugar, ao contrário das culturas primitivas, Javé é deus
único, centralizador, dita rígidas regras de comportamento, cuja transgressão é
sempre punida. Nas primitivas mitologias, ao contrário, a Grande Mãe é permissiva,
amorosa e não coercitiva. E como todos os mitos fundadores das grandes culturas
tendem a sacralizar os seus principais valores, Javé representa bem a transformação do matricentrismo em patriarcado.
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O Jardim das Delícias é a lembrança arquetípica da antiga harmonia entre o ser humano e a natureza. Nas culturas de coleta não se trabalhava sistematicamente. Por
isso os controles eram frouxos e podia se viver mais prazerosamente. Quando o
homem começa a dominar a natureza, ele começa a se separar dessa mesma natureza na qual vivia imerso até então.
Como o trabalho é penoso, necessita agora de poder central que imponha controles
mais rígidos e punição para a transgressão. É preciso usar a coerção e a violência
para que os homens sejam obrigados a trabalhar, e essa coerção é localizada no
corpo, na repressão da sexualidade e do prazer. Por isso o pecado original, a culpa
máxima, na Bíblia, é colocada no ato sexual (é assim que, desde milênios, popularmente se interpreta a transgressão dos primeiros humanos). (ROSE MARIE MURARO apud KRAMER, 2015, introdução).

