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Dedico à ARTE, que é sublime, perfeita e única no resgate do ser.
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RESUMO

O presente estudo sinaliza a contribuição dos estímulos sensoriais como potentes
estimuladores de memórias e emoções em um processo arteterapêutico com
mulheres. Considera que a utilização dos recursos visuais, auditivos, táteis,
sensitivos, olfativos e gustativos podem trazer à tona novas percepções sobre as
possibilidades de mundo, desdobrando-se no empoderamento de mulheres que
estão em busca do resgate do seu feminino adormecido. Investiga como a
arteterapia, usando do estímulo pode proporcionar o acesso às memórias e
emoções adormecidas, ajudando mulheres em seus processos terapêuticos.

Palavras-chaves: Arteterapia - Estímulos - Mulheres - Empoderamento.
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ABSTRACT

The present study indicates the contribution of sensory stimuli as potent stimulators
of memories and emotions in an art therapy process with women. Considers the use
of visual, auditory, tactile, sensory, olfactory and gustatory resources can bring to
ligth new perceptions about possibilites of the wolrd, unfolding in the empowerment
of womem who are in search of the rescue of their dorment feminine. It investigates
how art therapy, using as stimulus, can provide access to dormant memories and
emotions, helping women in their therapeutic processes.

Keywords: Art therapy - Stimuli - Women - Empowerment.
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APRESENTAÇÃO

Na ausência de protagonista, ancorei meus braços sobre janelas para
aprender sobre o mundo. Aprendi assim, em silêncio, a observar e isso não tirou-me
a fala, ao contrário, trouxe- me argumentos bem calçados nas reflexões.
Olhei por muitas janelas e em cada uma abriu-se um mundo novo. Algumas
apagaram-se da memória, e se não mais existem é porque ainda não estão em
tempo de despertar.
Imagem 1: Morada das memórias

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/433471532864383779/
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A primeira que lembro-me, abria-se para um sombrio jardim com plantas
insistentes que brotavam em um muro de concreto; lá, aprendi a ouvir histórias e
observar as estrelas. Já outra abria-se para uma larga rua principal, dela seguiam-se
mais três que subiam em direção ao céu, no final delas havia uma igreja e de lá mais
nada. Por onde quer que todos fossem, passavam por minha janela; traziam consigo
alegrias em embrulhos, vidas novas em carrinhos, amores e desafetos. Dela
enxerguei minha primeira hipótese de mundo. Curiosamente este pequenino lugar
trazia um desejo enorme em seu nome: LIBERDADE. Lembro-me bem como este
lugar tinha cheiro de vida e gosto de amoras silvestres!
Logo fui ver a vida em outra janela; lá eu podia ver uma praça, e nela as
crianças em seus conflitos de crescer, os adultos em seus conflitos de ser e ter.
Lembro-me de observar o sorriso de quem conquistou o simples ato de subir no
balanço e ser dono de si. Desafiei-me a aprender a subir no lugar mais alto desta
praça, e lá passar horas de cabeça para baixo vendo o mundo de um jeito que
ninguém mais via, enquanto sentia o sol aquecendo a pele e o cheiro do pão que
vinha do forno da padaria bem perto.
Dali, segui para outra, bem maior, ancorada no meio da ladeira. Cheguei por
lá quando nascia a adolescência e logo vi que a janela abria-se para o amor. Por ela
também passava a morte, fechada em caixões com imensa fila de choros e
silêncios, às vezes, cânticos de lamento, e neste caso eu já sabia que tratava-se de
caixões bem pequenos. Aprendi ali que o tempo é senhor de si. Aprendi também
que tudo pode ser diferente do que parece ser. As tristonhas senhoras, os homens
segurando seus chapéus em sinal de respeito, logo depois, desciam em grupos
ruidosos, dominando a arte de contar histórias sobre pessoas que nem mesmo as
próprias protagonistas conheciam. Não sei por que, mas isso acontecia sempre às
17h, exatamente quando a torrefação de café, ali bem perto, soava a sirene e o
cheiro invadia todo o ar.
Então, minha janela abriu-se para um jardim, aliás, era tudo o que podia-se
ver. Assombrava o silêncio e foi preciso encontrar alguma beleza para não deixar de
debruçar-me por ela. Lembro-me do encanto no dia que ao abri-la pude ver tudo
coberto com fina paina que havia sido lançada das favas de uma imensa árvore.
Olhava sempre seu tronco espinhoso e pensava o porquê de tanta rispidez. Ela
ensinou-me muito sobre o olhar. Amava quando o cheiro de terra molhada entrava
correndo por ela e a mim cabia correr e fechá-la. Olhava então pelos vidros as gotas
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que escorriam. Por não haver mais o que ver, comecei a desenhar, nas folhas de
papel cabia existir tudo o que eu já havia visto, e tudo o que ainda desejava ver. À
noite, nada além do céu brilhava, e com ele o mais puro silêncio que os insetos
interrompiam. Percebi que neste silêncio morava a arte que surgiu em desenhos a
nanquim, pinturas a óleo, carvão, grafite e em muitos recortes e colagens;
desabrocharam em sabores, com as coisas que eu mesma cuidava com as mãos
em todos os tipos de comidas; estas mesmas mãos ansiosas faziam crochês, tricôs
e bordados.
Neste espaço pude conhecer todos os sons, cores, formas, aromas e sabores
que ainda não tinha visto, mas decidi ir e talvez esta tenha sido a maior das
escolhas dentre a falta de escolhas. E agora a janela abria-se para o cinza, não
havia plantas, o cheiro era quente e pesado, o som desrespeitoso, o gosto de vazio.
Minha janela tinha grades! Essa era a primeira vez que via o mundo repartido por
linhas e então decidi reconstruí-lo. Aprendi a costurar, montar e modelar. Consegui
reconstruir a fantasia que havia ficado para trás; remodelei a vida! Nestes pesados
ares, fui respirar o teatro, a dança, a música e as leituras. Resolvi voltar a estudar.
Se antes analista de sistemas, agora analista de pessoas. Fiz normal e educação
artística e fui ajudar outras pessoas a repintar seu olhar. Enxerguei-me e tracei
novos caminhos.
Mudei de janela novamente. Esta ainda tinha grades, mas eram mais
separadas, entrava muito mais ar e abriam-se para um jardim bem cuidado, mas que
ainda era cercado por um imenso muro azul. Neste azul, meu olhar enxergou o céu
e eu quis voar. Voltei a estudar, agora Artes Plásticas. Descobri a “Fenomenologia
da percepção” e a “Psicologia Humanista” e nelas um novo caminho.
Como professora, consegui provar que arte mede-se por “encontros e
significados” e não por notas, das quais tive permissão para livrar-me. Pude olhar
seres em seus sonhos, angústias, desejos e em seu ser por completo. Tive a vida
em todas as idades, desde a infante até a terceira. Este aprendizado trouxe-me
para outra janela onde morava a arte-educação. Forma de aprender-se com a alma
as coisas dos livros.
Agora meu caminho passava pelo mar, cheirava sal e vento forte, tinha gosto
de descoberta e muita tempestade. Lembro-me bem de como a janela era
curiosamente baixa. Podia-se sair andando por ela; bastava ter passos largos e eu
os conquistei. Destruí-me, reorganizei-me, empoderei-me.
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Escolhi minhas próprias janelas que agora abrem para outras janelas, e nelas
tem de tudo um pouco. Ruas, pessoas, conflitos, amores, amigos, pássaros, jardins,
brinquedos, aromas, sons, sabores novos a cada dia e muitos sonhos e desejos.
Percebi então que era hora de novos desafios. Era hora de dar às práticas da vida
as teorias que as validassem. Era finalmente a hora da ARTETERAPIA. Lá todas as
observações e aprendizado tomaram corpo, ganharam forma, criaram asas diante
do olhar da teoria junguiana.
Então tirei as grades da minha janela interior, a deixei aberta e por ela podem
entrar novos aromas, posso tocar o vento das descobertas, provar o sabor de
compreender a vida com seus significados, e olhar para um pomar de possibilidades
e ser semente para novos frutos.
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INTRODUÇÃO

Se podemos aprender com os golpes duros da vida podemos aprender com
os toques suaves da alma.
Cora Coralina.

Imagem 2: Delicadezas da alma

Disponível em: http://highlike.org/ana-teresa-barboza-4/

Em variados núcleos da sociedade existem mulheres que guardam dentro de
si uma enorme vontade de mudança, porém são incapazes de perceber o que não
lhes permite mudar. É como viver em um cubículo, onde a janela não se abre para
que se possa observar o mundo em que habitam. Abrir a janela é então a sua
tomada de consciência.
Na busca deste ‘abrir-se’, este estudo lança mão dos sentidos para
compreender como o trabalho com a sensorialidade em mulheres é um caminho
para despertar o feminino e auxiliá-las a apropriarem-se de sua existência, já que
neste trabalho monográfico o feminino vai estar ligado ao desejo e as coisas do
cuidar.
Mulheres adultas com um histórico de insatisfação carregam também a
ausência de autonomia em seu próprio ser. O caminho para a mudança está em
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abrir a janela da vida e encontrar o mundo que existe do outro lado e que por
questões diversas perde-se. Os possíveis caminhos para acessar o empoderamento
podem ser percorridos pelos sentidos, já que são acessos primitivos para a
percepção humana, e estão ligados ao nosso instinto primeiro de sobrevivência.
O papel do Arteterapeuta é facilitar este processo através de várias
estratégias expressivas que incluem estímulos aos sentidos. Nutrir estes sentidos
com informações, imagens, sabores, aromas, toques delicados e sons harmônicos é
mostrar a estas mulheres o mundo por trás da janela.
Desde as primeiras culturas, o ser humano surge dotado de um dom
singular, mais do que homo faber, ser fazedor, o homem é um ser
formador. Ele é capaz de estabelecer relacionamentos entre múltiplos
eventos que ocorrem ao seu redor e dentro dele. Relacionando os eventos,
ele os configura em sua experiência do viver e lhes dá um significado.
(OSTROWER, 2014, p. 09)

O objetivo que norteia esta pesquisa é sinalizar para a importância do
trabalho sensorial nos processos arteterapeuticos, como via facilitadora do despertar
criativo e emocional, atuando junto ao fomentar de memórias adormecidas e agindo
como bússola que dará as direções que possam vir a ser seguidas, e para isso é
preciso estimular para que o ato de criar e ressignificar ideias e pensamentos possa
ser constante, pois é só com ele que se alcançará esta prática.
Segundo Ostrower (2014, p. 09),
Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em
qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas
coerências que se estabelecem para que a mente humana compreenda
termos novos. [...] O ato criador abrange, portanto, a capacidade de
compreender e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar e
significar.

E com isso, gera-se a força de mudança interna necessária para mover-se do
lugar habitual para o lugar das descobertas.
Justifica-se a relevância deste estudo pelos fatos observados na história
desde de Aristóteles ainda em 384 - 322 a.C. citado por (Aristóteles Apud Neto,
Lourenço, 2013, p. 32) que “Nada está no intelecto sem antes ter passado pelos
sentidos”. E igualmente vazio ficaria nosso intelecto se não fosse preenchido pelas
informações que os sentidos trazem, pois, nossa razão é apenas uma receptora de
informações. Sendo assim, quando a arteterapia vale-se de despertar os sentidos da
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consciência sobre si mesmo, consequentemente desperta-se a transformação
interior necessária para a evolução do ser a que ela se aplica.
Portanto, os sentidos serão a janela mais rápida para o despertar e deve-se
atribuir a eles toda a importância de seus significados para a vida humana. Sendo
assim, o presente estudo pretende responder à seguinte questão:
Qual a contribuição dos estímulos sensoriais no despertar do inconsciente,
em um processo arteterapêutico?
O mesmo desenvolveu-se segundo os pressupostos modelos bibliográficos
de pesquisa e os pressupostos metodológicos para elaborar um documento que
descrevesse as narrativas dos processos de pesquisa da sensorialidade, como
caminho de despertar os sentidos, para que por eles possam passar aspectos do
feminino esquecido através de uma trajetória pessoal que não traz consigo diversas
referências.

Imagem 3: Janela para a criança de outrora

Acervo pessoal da autora

Todo o percurso bibliográfico foi sistematizado tendo como fio condutor a
referência simbólica da janela que segue, aos poucos abrindo o interior para um
mundo novo escondido por ela. Para Chevalier (1987, p. 511), a janela refere-se ao
aprendiz e às receptividades, sendo assim, se a janela dos sentidos estiver fechada,
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não é possível restabelecer-se novas formas de vivências, ficando, portanto, preso
em ciclos repetitivos. Abrir a janela é, portanto, abrir-se para a construção de um
novo ser.
O primeiro capítulo; “Quando a janela está fechada!”, descreve a trajetória
involutiva das mulheres no Ocidente, sua perda de lugar na sociedade e o
aprisionamento em seu próprio ser, forjado pelas transformações impostas pelo
homem que buscou imprimir sua marca de supremacia e domínio em relação ao
feminino.
O segundo capítulo; “Arteterapia, uma janela para um mundo novo...”, trata da
historicidade da arteterapia, seus processos e métodos para estimular o ser a
perceber-se

como

agente

possível

de

transformações

e

provocar

ações

transformadoras nele, para que possa ter ciência de suas escolhas e desejos e que
os faça seguindo sua própria vontade, chegando, portanto, a uma jornada heroica de
satisfação pessoal.
O terceiro capítulo; “Abrindo as janelas dos sentidos”, descreve cada sentido
com seu potencial físico e emocional, sua historicidade e seus elos com o
inconsciente, bem como suas possibilidades de estimulação, para trazer à tona as
memórias necessárias ao processo arteterapêutico.
O quarto capítulo; “Quando a arte rompe as janelas e inunda os sentidos de
novas vivências”, trata dos processos evolutivos da arte contemporânea, e de
artistas brasileiros envolvidos nestas experimentações sensoriais, Lygia Clark e
Hélio Oiticica, autores de práticas estimuladoras de sentidos que até os t5empos
atuais são referências nos contextos das artes.
O quinto capítulo; “A mulher atrás da janela”, descreve os processos ocorridos
com um grupo de mulheres adultas de uma comunidade em vulnerabilidade social
que foram acompanhadas em estágio supervisionado em seus processos
arteterapêuticos, com objetivo de despertar memórias, a conexão adormecida e o
inconsciente destas mulheres, a fim de propiciar um processo de transformação das
mesmas.
Para conduzir as pesquisas e seus processos usou-se dos sentidos através
de estratégias variadas como fonte de observação.
Ao final, conclui-se que a estimulação dos sentidos em processos
arteterapeuticos é de grande significância e forma feitas as recomendações
necessárias.
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CAPÍTULO I

QUANDO A JANELA ESTÁ FECHADA

Imagem 4: Janela da consciência

Disponível em: https://aprotagonista.wordpress.com/tag/mulher/

Este capítulo aborda alguns aspectos da trajetória histórica de mulheres no
ocidente, tendo como foco transformações impostas à estas pelo patriarcado, bem
como algumas das consequências do sistema patriarcal para a saúde feminina. O
presente estudo considera o patriarcado como
Uma autoridade imposta institucionalmente, do homem sobre mulheres e
filhos no ambiente familiar, permeando toda a organização da sociedade, da
produção e do consumo, da política, à legislação e à cultura. Nesse sentido,
o patriarcado funda a estrutura da sociedade e recebe reforço institucional;
nesse contexto, relacionamentos interpessoais e personalidade são
marcados pela dominação e violência. (BARRETO, 2004, p. 64)

Afirmando a diversidade das experiências das mulheres e suas conquistas
nesta segunda década do século XXI, concorda-se com Davis & Fraser (2017) no

19

sentido de que a esmagadora maioria destas não tem acesso à autopromoção e ao
avanço individual. Segundo as mesmas autoras, sob o ponto de vista mundial, as
condições de vida das mulheres, especialmente das mulheres negras, as
trabalhadoras, as desempregadas e migrantes, têm-se deteriorado de forma
constante nos últimos trinta anos.
Segundo o relatório anual da ONU MULHER (2016), o Brasil ocupa a 85ª
posição em desenvolvimento humano e desigualdade de gênero, segundo o
Relatório de Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento. Muito embora o país tenha alcançado conquistas como, por
exemplo, a Lei Maria da Penha (2006) e o reconhecimento dos direitos trabalhistas
para trabalhadores domésticos - em sua maioria mulheres, afrodescendentes e/ou
migrantes em 2013, o Brasil continua a ocupar o 121º. lugar no ranking de
participação das mulheres na política. A taxa de desemprego das mulheres é cerca
de duas vezes a dos homens; apenas um quarto das mulheres está empregada no
setor formal. O salário médio das mulheres é cerca de 30% inferior do que os dos
homens; um terço das famílias brasileiras é chefiada por mulheres, e a metade delas
é monoparental. As mulheres dedicam mais que o dobro de seu tempo para as
tarefas domésticas do que os homens.
Em contrapartida, Vasconcellos (2015) ressalta que segundo o FNUAP
(Fundo de População das Nações Unidas) as mulheres são mais da metade da força
de trabalho agrícola e conseguem, de forma eficiente, administrar os recursos de
alimento, água e energia. A autora sinaliza, então, para o potencial da liderança
feminina, pontuando que “liderar significa influenciar. A palavra influência é derivada
do latim- flueer – fluir “. (Vasconcellos, 2015, p. 67) e que “[...] quando se influenciam
pessoas, elas fluem como aquelas que as influenciaram. Então, assim uma corrente
de transformações pode acontecer”. (ibidem). Vale citar, da mesma autora, que

O conceito de liderança evolui ao longo dos tempos e tem a ver com o
modelo de homem e de mulher de cada época. Hoje, leva-se em conta,
além da capacidade e competência do líder, o contexto em que ele se
encontra inserido e a sua subjetividade. (VASCONCELLOS, 2015, p. 67)

Neste sentido, revisitar o caminho percorrido por esse feminino, bem como
compreender as variações sociais que envolveram as mulheres, pode permitir abrir
os ouvidos a perceber as vozes femininas que ressoam, e as que foram silenciadas.
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Imagem 5: Bela, recatada e do lar

.
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/451134087657152342/

1.1 O SOM DA HISTÓRIA

Reconhecendo a amplitude das discussões em torno do estabelecimento do
patriarcado, e das feições que este assume nas variadas culturas, faz-se a opção de
apresentar esse contexto sob o ponto de vista da autora feminista Rose Marie
Muraro (1930- 2014)1. Tomando as palavras da autora:
1

Rose Marie Muraro “dedicou-se à reflexão teórica sobre os direitos das mulheres, abrindo frentes de
discussão sobre as relações de mulheres, homens e sociedade no Brasil. Escreveu mais de 40 livros, entre eles a
arrojada obra Sexualidade da mulher brasileira: corpo e classe social no Brasil. Rose Marie editou série de
publicações, pelas editoras Vozes e Rosa dos Tempos, voltadas para a difusão do pensamento feminista.
Contrapôs-se aos valores conservadores de submissão das mulheres brasileiras e disseminou os ideais
feministas de diferentes partes do mundo. Tinha formação em Física e em Economia. Teve cinco filhos, 12
netos e quatro bisnetos. Por ser figura central na luta pela emancipação das mulheres, em 2005, Rose Marie
Muraro foi reconhecida, pelo Congresso Nacional e pelo governo brasileiro, como Patrona do Feminismo
Nacional. Recebeu diversos títulos e distinções, entre elas os Prêmios Bertha Lutz, em 2008, e Teotônio Vilela
(2009), ambos do Senado Federal, e as honrarias Cidadã Honorária de Brasília, em 2001, e de São Paulo, em
2004.” FONTE: http://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-destaca-o-legado-da-feminista-rosemarie-muraro/. Acesso em 02/01/2017.
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Comecemos do começo. A espécie humana tem aproximadamente dois
milhões de anos de existência. Nos primeiros 1.990.000 anos, não existia
propriamente a supremacia masculina como a conhecemos hoje. Era o
princípio masculino e feminino que governavam juntos o mundo. (MURARO,
2003, p. 11)

Muraro aponta as transformações sofridas no período de 10.000 a 800 a.C.
em culturas primitivas, ainda nos primeiros continentes habitados pelos humanos,
onde iniciou-se a organização humana em sociedade; à mulher cabia o papel
respeitado e sagrado de fertilidade, por sua capacidade de gerar vida. Na sociedade
de coleta, sua posição seguia lado a lado a do homem, vivendo, assim, em
igualdade de valores. Muraro sinaliza que:
O segundo tipo de sociedade foi o que começou a existir cerca de
quatrocentos mil anos atrás. Foram as sociedades de caça. Quando a
natureza se tornou menos exuberante, foi preciso correr atrás dos
alimentos. Iniciou-se, assim, o período da caça aos grandes animais. Agora,
já não era mais a capacidade de proporcionar o atributo básico, mais sim, a
força física. E foi assim que os homens começaram a ter primazia sobre as
mulheres. Principiou, então, um novo tipo de sociedade. Já era necessário
guerrear contra outros grupos para se obter mais território e mais alimento.
Os homens passaram a ser guerreiros, e o mais apto tornava-se o chefe do
grupo. (MURARO, 2003, p. 15)

Nesse momento da sociedade, segundo a autora, a mulher pouco a pouco,
perde espaço e valor. Rose Marie Muraro pontua a criação de ritos de iniciação para
os meninos, que, segundo a autora, seriam a contrapartida masculina para as
passagens femininas da menarca e do parto.
A iniciação masculina é a contrapartida da feminina. A mulher, quando
chega à idade adulta, menstrua. Todos sabem que então ela está apta a ter
filhos. O homem, não. Por isso, quando o menino chega à puberdade, os
mais velhos levam-no para a casa dos homens. E o rito de iniciação do
homem é muitas vezes uma iniciação ritual do parto com instrumentos de
madeira e cânticos cerimoniais. Só então quando para a si mesmo, o
homem é adulto e, portanto, livre das mulheres. (MURARO, 2003, p. 17)

Muraro cita, como exemplo, a couvade, costume de algumas sociedades,
segundo o qual o homem vivencia simbolicamente o parto de sua mulher e, após o
nascimento da criança, recolhe-se como se estivesse em resguardo, considerando
tal costume como inveja do útero. “A COUVADE é uma cerimônia que faz-se logo
depois que a mulher dá à luz. O homem tira-a da cama, deita-se com a criança e fica
esperando as visitas. A mulher volta ao trabalho normalmente [...]” (MURARO, 2003,
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p. 17). Seguindo esse caminho, os homens passam a parir ritualmente e tomaram
para si uma virtude unicamente feminina.

Imagem 6: Primitiva

Disponível em: http://www.stuffhood.com/post/christopher-david

Ainda para Muraro (op. cit.), quanto mais a organização social evoluía, mais
os homens tomavam lugar na sociedade, e toda a beleza das criações femininas,
como o plantar, a manufatura de cerâmica ou mesmo contar o tempo e os ciclos da
natureza seguindo seus ciclos de períodos de fertilidade, ficaram suprimidos. Iniciase a imposição da castidade feminina, com o intuito de controlar a chamada
legitimidade da descendência. Surgem, então, os casamentos como os que
conhecemos hoje, em que a mulher é propriedade do marido, e a supremacia
masculina reforça-se pelo poder que ele tem de transmitir a descendência.
[...] usando da força física, começaram a controlar a sexualidade feminina. A
linhagem não era mais transmitida pela família da mulher e sim, pela do
homem. Portanto, se a mulher tivesse um filho fora do casamento, isso iria
comprometer seriamente a herança e a posse da terra. Assim, ela tinha que
sair virgem das mãos do pai e chegar virgem às mãos do marido. Qualquer
transgressão da virgindade ou adultério da mulher era punido com a morte.
(MURARO, 2003, p. 23/24)
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Muraro sinaliza que os mitos que se referem à criação explicam esses
estágios de transformação do feminino onde seguem uma ordem histórica que nos
mostra a perda de território para o masculino.
Na primeira etapa o mundo é criado por uma deusa mãe, sem auxílio de
ninguém (A mãe terra – criadora universal), na segunda etapa o mundo já é
criado por um casal andrógeno (Yin e Yang-Dois sexos criando juntos), na
terceira etapa um deus macho toma o poder e cria a partir da fêmea o
homem (Shiridú no jardim das delícias que tem seu poder roubado pelo
deus sol) e já na ultima o deus cria o mundo sozinho e a mulher é colocada
nele com a função de servidora ao seu comando e assim se estabelece seu
lugar criando um conceito servil que se estabelece no inconsciente coletivo
do qual não parece, a maioria das mulheres, ser possível se rebelar.
(MURARO, 2009, p. 08)

Assim, a espécie humana rompe seus elos com a natureza. O homem segue
seu caminho opressor e competitivo, iniciando as guerras e com elas surge a figura
heroica dos grandes guerreiros, que passam a ser respeitados e temidos por seu
poder de domínio. Monteiro (1998) afirma, contudo, que “Não afirmamos ter
realmente existido um período de matriarcado na sociedade humana eliminado pelo
patriarcado”, porém também afirma que “[...] ainda que essas coisas não tenham
acontecido nunca, existiram sempre.” (MONTEIRO, 1998, p. 43).
O desenvolvimento do patriarcado, ao longo dos séculos, no Ocidente,
caracterizou-se, também, pela desqualificação dos sentidos, em uma anestesia cuja
instauração passou pela reeducação dos corpos de homens e mulheres, alterando o
ritmo orgânico para o ritmo mecânico. Tais mudanças, contudo, não alteraram as
marcas do patriarcalismo milenar na sociedade Ocidental, que reservou às mulheres
e aos filhos um lugar de submissão em relação ao pai. Dando um salto para o
período da Revolução Industrial (século XVIII), percebe-se que a mudança na
maneira de trabalhar, inaugurada pelo advento da indústria, requereu uma
adaptação a um esquema produtivo que mostrava-se indiferente às necessidades e
ritmos vitais que outrora eram regidos pelo próprio corpo e em concordância com as
alterações sazonais.
Quer dizer: concorde com a estação do ano, trabalhava segundo a sua
necessidade, comia ao ser solicitado pelo estômago, dormia sob o
imperativo do sono, etc. Seus horários e seu regime de atividades se davam
em consequência de um ritmo vital, orgânico, corporal. Entretanto, ao se
empregar numa daquelas nascentes indústrias, sua atividade diária passou
a ser regida por uma lógica que lhe era exterior. Ocorrência que o obrigou a
dormir, acordar, a comer e trabalhar em conformidade com os horários
estabelecidos por racionalidade produtiva a ele externa e totalmente alheia
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a suas demandas corporais [...]. Os desequilíbrios físicos e psíquicos
verificados nesta época foram notáveis. (DUARTE JR., 2001, p. 47)

Ao longo do século XVIII é estabelecido um novo valor moral, direcionado e
de responsabilidade das mulheres, o amor materno. Sobre esse novo valor, que
naturaliza a mulher como figura materna, Badinter (1985) considera que a
valorização do sentimento materno varia de acordo com a demanda social. Desse
modo, a autora questiona o que chama de instinto materno, considerando-o uma
construção da sociedade. Badinter mostra, através de exames de dados históricos,
que nos séculos XVII e princípio do XVIII, o próprio conceito do amor de mãe aos
filhos era outro: as crianças das famílias abastadas eram entregues desde cedo às
amas, para que as amamentassem e as criassem, e só retornavam ao lar por volta
dos cinco anos. Aponta Badinter que

À medida que à função materna se abrangia novas responsabilidades,
repetia-se cada vez mais alto que o devotamento era parte integral da
natureza feminina e que nele estava a fonte mais segura de sua felicidade.
Se uma mulher não se sentia dotada de uma vocação altruísta, fazia-se
apelo à moral que lhe impunha o sacrifício. Essa infelicidade deve ter sido
mais frequente do que se queria admitir, pois em fins do século XIX e
princípios do século XX, já não se falava mais de maternidade senão em
termos de sofrimento e de sacrifício, deixando-se por lapso ou
esquecimento voluntário, de só prometer a felicidade que deveria ter sido
sua decorrência natural (BADINTER, 1985, p. 266)

Como foi definido no início deste capítulo, o patriarcado pode ser entendido
como uma forma de dominação que o homem mantém sobre a família, na qual a
figura masculina é compreendida como a provedora e a figura feminina é
inferiorizada, na qual permanece a noção de propriedade do homem sobre a mulher,
esta observada por um princípio negativo, onde sua inteligência e pensamento são
destituídos. Assim, como ressalta Neumann (2011).

A história do desenvolvimento da consciência no Ocidente é a de uma
consciência masculina, orientada ativamente, cujas realizações conduziram
à cultura patriarcal. Por sua vez, outras leis governaram o desenvolvimento
feminino – já que este não participa de nenhuma forma decisiva do
desenvolvimento “masculino”, tal como se dá na época moderna. A
natureza diferente da psique da mulher e da fêmea deve ser redescoberta,
se as mulheres quiserem entender a si próprias, mais também se o mundo
patriarcalmente masculino, adoecido graças à sua unilateralidade extrema,
quiser recobrar a saúde. (NEUMANN, 2011, p. 05)
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Reiterando o que foi mencionado no início do capítulo, ressalvando-se as
diferentes experiências femininas, o papel social atribuído às mulheres ainda é, nos
dias atuais, naturalizado como o de criar e cuidar, deixando à estas pouco espaço
aos desejos e à conexão com os próprios sentidos. É preciso despertá-los.

1.2 O AROMA PERDIDO DO FEMININO

Esta seção, menciona algumas consequências do patriarcado para a saúde
feminina. Considera-se, então, pertinente, apresentar um trecho da Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde da Mulher, publicada pelo Ministério da Saúde, em
2011.
As mulheres sofrem duplamente com as consequências dos transtornos
mentais, dadas as condições sociais, culturais e econômicas em que vivem.
Condições que são reforçadas pela desigualdade de gênero tão arraigada
na sociedade brasileira, que atribui à mulher uma postura de subalternidade
em relação aos homens. De acordo com o Guia de Direitos Humanos, as
mulheres ganham menos, estão concentradas em profissões mais
desvalorizadas, têm menor acesso aos espaços de decisão no mundo
político e econômico, sofrem mais violência (doméstica, física, sexual e
emocional), vivem dupla e tripla jornada de trabalho e são as mais
penalizadas com o sucateamento de serviços e políticas sociais, dentre
outros problemas.
Outros aspectos agravam a situação de desigualdade das mulheres na
sociedade: classe social, raça, etnia, idade e orientação sexual, situações
que limitam o desenvolvimento e comprometem a saúde mental de milhões
de mulheres. Pensar em gênero e saúde mental não é apenas pensar no
sofrimento causado pelos transtornos mentais que acometem as mulheres,
ou então nas tendências individuais que algumas mulheres apresentam em
desencadear crises e depressões. Antes de tudo, é necessário
contextualizar os aspectos da vida cotidiana das mulheres, conhecer com
que estrutura social contam ou não, para resolver as questões práticas da
vida, e reconhecer que a sobrecarga das responsabilidades assumidas
pelas mulheres tem um ônus muito grande, que muitas vezes se sobrepõe
às forças de qualquer pessoa. (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, p.
44/45)

Observar o que o contexto histórico impõe sobre as mulheres é um dos
caminhos para reorganizar sua transformação. Contribuir para quebrar esse ciclo
patriarcal passa, também, por despertar, nessa mulher, seu potencial de desejos,
amor próprio e coragem para que queira mudar esse assim chamado destino. É
preciso A-COR-DAR seus desejos escuros, perdidos em séculos de história de
repressão, fazendo-a percorrer novos caminhos em busca de si mesma. A questão
agora é de como fazer para ativar esse processo de consciência. Segundo Philippini
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(2009, p. 09), “[...] para percorrer os novos territórios, são necessários cartas de
navegação ou planos de voo além da infalível bússola do self”.
Duarte Jr. (2001), preconizando o retorno ao sensível, pode contribuir,
também, com caminhos fecundos. Para o autor, a vida cotidiana encerra um saber e
movimenta-se entre os percalços e as belezas; a sensibilidade que funda a vida,
consiste em um tecido de percepções, com múltiplas sensibilidades e formas de
expressão.
Quando está em jogo esse saber sensível encerrado em nosso corpo, essa
estesia que nos orienta ao longo da existência, inevitavelmente o fenômeno
artístico deverá vir à baila - não nos esqueçamos que estesia e estética
originam-se da mesma palavra grega. Ou seja, é através da arte que o ser
humano simboliza mais de perto o seu encontro primeiro, sensível, com o
mundo. Situando-se a meio caminho entre a vida vivida e a abstração
conceitual, as formas artísticas visam a significar esse nosso contato carnal
com a realidade, e a sua apreensão opera-se bem mais através de nossa
sensibilidade do que via o intelecto. (DUARTE JR., 2004, p. 22-23)

Imagem 7: Repensando a vida

Disponível em: http://www.imagekind.com/Sleeping-beautys-dream_art?imid=b1ee5f4e-9510-4e73a336-ee4d5e280fc3

Assim, mulheres cujas contingências da vida limitaram-se às vivências e
referências padronizadas, afastadas do exercício de seus processos criativos, o
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caminho da sensorialidade, poderá levá-las ao revisitar-se através da janela do
instinto.
Então, instinto é, essencialmente, a parte do nosso comportamento que
não é fruto de aprendizado. Contudo, nosso ambiente e, portanto, nosso
aprendizado, pode ter um influencia poderosa no modo pelo qual nossos
instintos se expressam.
O instinto é construído de elementos humanos herdados, de ação, desejo,
razão e comportamento. Esses instintos especificamente humanos são
aqueles que se formaram durante nosso tempo na ‘savana’. (ROBERT
WINSTON, 2006, p. 431)

O processo arteterapêutico, através de seus estímulos geradores de
memórias, valendo-se do trabalho com o sensorial, é potente estimulador dos
sentidos mais primitivos dessa mulher e, com isso, também capaz de guiá-la rumo à
sua jornada interior. Esse tema será visto com mais detalhamento nos capítulos a
seguir.
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CAPÍTULO II

ARTETERAPIA
UMA JANELA PARA UM MUNDO NOVO

Imagem 8: Aprendizado

Disponível em: http://hconklin.blogspot.com.br/2012/09/leaving-out.html

Como foi visto no capítulo anterior, é através da arte que o ser humano
simboliza mais de perto o seu encontro primeiro, sensível, com o mundo. Os
processos terapêuticos, utilizando a arte, no Brasil, ganharam corpo e forma sob os
atentos olhares de Nise da Silveira, que referendou as práticas de seus pacientes
com as teorias do médico suíço Carl Gustav Jung. Assim, a construção de um
trabalho terapêutico desvinculado da ênfase na palavra, valoriza a grandeza dos
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conteúdos simbólicos embutidos na produção plástica, e o torna mais acessível e de
amplo alcance a todas as classes sociais.
O caminho do indivíduo, via de regra, é um caminho de crescimento e de
transformação. Sobre esta trajetória, Grinberg (2003) ressalta não ser algo que
ocorra passivamente, exigindo empenho, engajamento, paciência e coragem.
Utilizando a metáfora da janela, que perpassa este estudo monográfico, caso esta
não se abra, os canais de consciência não serão capazes de perceber as
possibilidades de novas experiências. O processo arteterapêutico poderá cumprir o
papel de guia nesta jornada, como uma bússola para encontrar o caminho que
possibilitará abrir a janela interior, perceber e chegar a novas paisagens. Sobre a
Arteterapia, pode-se considerar que

Uma, dentre às inúmeras formas de descrever o que é mesmo Arteterapia,
será considerá-la como um processo terapêutico, que ocorre por meios 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 apreendidos pela consciência.
(PHILIPPINI, 2013, p. 11)

No Brasil, a Arteterapia foi incluída no Código Brasileiro de Ocupações (CBO)
em janeiro de 2013, no grupo das Terapias Criativas, com o número de registro
2263-10. A União Brasileira de Associações de Arteterapia (UBAAT), entidade
responsável pelo estabelecimento de diretrizes para o exercício da Arteterapia e
formação de arteterapeutas, apresenta a Arteterapia como

A prática terapêutica que se baseia na crença de que o uso da arte, com
base em um processo terapêutico, propicia resultados em um breve espaço
de tempo, estimulando o crescimento interior, o abrir de novos horizontes e
a ampliação da consciência do indivíduo sobre si e sobre sua existência.
Para isso, utiliza a expressão simbólica, de forma espontânea, sem
preocupar-se com a estética, e é isso que a identifica como uma disciplina
diferenciada. Enquanto a Arte Educação ensina arte, a arteterapia possui a
finalidade de propiciar mudanças psíquicas, assim como a expansão da
consciência, a reconciliação de conflitos emocionais, o autoconhecimento e
o desenvolvimento pessoal. Além disso, a arteterapia tem também o
objetivo de facilitar a resolução de conflitos interiores e o desenvolvimento
da personalidade. Por ser bastante transformadora, pode ser praticada por
crianças, adolescentes, adultos, idosos, por pessoas com necessidades
especiais, enfermas ou saudáveis. Hoje, é exercida em ateliês e instituições
com atendimentos individuais ou em grupos, auxiliando essas pessoas a
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transpor as barreiras que impedem uma caminhada saudável e contínua.
(UBAAT, s/d, s/p)

De acordo com a abordagem junguiana em Arteterapia, que fundamenta o
presente estudo, os conteúdos submersos no inconsciente tomam forma nas mais
variadas linguagens de produção plástica, emergem nas modalidades: esculturas,
modelagens, desenho, pintura, colagem, música, teatro, escrita poética, tecidos,
experimentação com a tecelagem e alimentos como materialidade e estímulos
sensoriais( degustação), além de muitas outras linguagens plásticas que podem
surgir no decorrer do processo, de acordo com seu papel facilitador para a
configuração dos conteúdos a serem acessados
Em Arteterapia o trajeto é marcado por símbolos particulares que assimilam,
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”-dividuo, aquele que não se divide face às
pressões extremas e que assim procura viver plenamente, integrando
possibilidades e talentos, à feridas e faltas psíquicas. (PHILIPPINI, 2013, p.
11)

Assim, continua Philippini (op. cit.), a comunicação entre o inconsciente e o
consciente será ativada e realizada por produções simbólicas, plasmadas pela
energia psíquica a partir dos materiais adequados, oferecidos pelos arteterapeutas.
Desse modo, os símbolos materializados no processo arteterapêutico retratam os
múltiplos estágios da psique, e poderão estar presentes tanto nas imagens oníricas
quanto no próprio corpo, cujas alterações orgânicas podem gerar as doenças
criativas, indicativas de uma necessidade de reflexão e transformação de padrões
de funcionamento psíquico. Para a autora
[...] os indivíduos, no curso natural de suas vidas, em seus processos de
autoconhecimento e transformação, são orientados por símbolos. Estes
emanam do self, centro de saúde, equilíbrio e harmonia, representando
para cada um o potencial mais pleno, a totalidade de sua psique e a sua
essência. Na vida, o self, através de seus símbolos, precisa ser
reconhecido, compreendido e respeitado. (PHILIPPINI, 2013, p. 15)

Sobre o processo criativo e a importância de configurá-lo materialmente,
Ostrower (2014) sinaliza que a produção imagética é consequência de processos
primários de elaborações psíquica, sendo, assim, na maioria das vezes, haverá a
possibilidade de não passar pelo crivo da consciência e do controle egóico.

31

Posteriormente, ao ser confrontada através da materialidade, poderá começar
gradualmente a oferecer alguns, dentre seus múltiplos significados, à consciência.
Para Ostrower (op. cit.) criar é basicamente poder dar forma a algo novo, em um ato
que abrange a capacidade de compreender e, portanto, de relacionar, ordenar,
configurar, reordenar, significar. Desse modo, para a autora,
Quando vemos uma jarra de argila produzida há 5 mil anos por algum
artesão anônimo, algum homem cujas valorizações dificilmente podemos
imaginar, percebemos o quanto [...] seguindo a matéria e sondando-a
quanto à “essência de ser”, o homem impregnou-a com a presença de sua
vida, com a carga de suas emoções e de seus conhecimentos. Dando forma
a argila ele deu forma à fluidez fugidia de seu próprio existir, captou-o e
configurou-o. Estruturando a matéria, também dentro de si ele se estruturou.
Criando ele se recriou. (OSTROWER, 2014, p. 51)

Nachmanovitch (2003) sinaliza que, para organizar-se um conhecimento
adquirido na prática dos processos criativos, pode-se seguir o caminho da autoobservação e, assim, fica possível enxergar o próprio pensamento através de suas
produções, e tomar ciência delas é início da jornada onde cada um percorrerá de
acordo com o próprio tempo.

2.1 SOB O OLHAR PRECISO DE JUNG

O médico suíço Carl Gustav Jung, em sua teoria sobre a psique, dividiu-a
entre consciente e inconsciente e este, por sua vez, se dividiria em pessoal e
coletivo.

Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente
pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal. Este, porém, repousa
sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em
experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Esta camada mais
profunda é o que chamamos inconsciente coletivo. Eu optei pelo “coletivo”
pelo fato do inconsciente não ser de natureza individual, mas universal; isto
é, contrariamente à psique pessoal ele possui conteúdos e modos de
comportamento, os quais são com grano salis os mesmos em toda parte e
em todos os indivíduos. Em outras palavras, são idênticos em todos os
seres humanos, constituindo, portanto, um substrato psíquico comum de
natureza psíquica supra pessoal que existe em cada indivíduo. (JUNG,
1875/2016, p. 12)

Jung começou a utilizar a arte como tratamento a partir da década de 1920,
por considerá-la a demonstração mais pura do inconsciente, através da configuração
de imagens. Segundo Grinberg (2003), para Jung
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A finalidade da via humana pode ser vista como a própria construção da
consciência. Segundo ele, a consciência, portanto, não é simplesmente uma
expectadora do mundo, mas participa de sua criação, como se o mundo só
pudesse existir ao ser conscientemente refletido. (GRINBERG, 2003, p. 73)

Para Nise da Silveira (1975), em seu estudo sobre Jung, pode-se perceber os
caminhos da energia psíquica como modo de se compreender a força que move os
indivíduos na sua busca por mudanças.
Também, segundo Jung, serão alimentados germes de novas
possibilidades de vida que ainda não haviam ganho forças para emergir. Os
conteúdos do inconsciente ativado pelo fluxo de libido aproximam-se do
consciente. O ego poderá então confronta-los, considera-los atentamente.
(SILVEIRA, 1975, p. 46/47)

Imagem 9: Parir de mim mesma

Disponível em: https://www.behance.net/gallery/18477021/Experimental-photography-and-illustrationwork

Interessa a este estudo monográfico a abordagem junguiana dos tipos e
funções psicológicas, instrumentos de adaptação ao mundo, aos quais pode-se
aplicar a metáfora de janelas. Os tipos psicológicos, para Jung, são dois, e tem a ver
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com o funcionamento da consciência. São eles o extrovertido, quando o interesse
direciona-se primeiro para os objetos e depois para o sujeito; e o introvertido,
quando o interesse vai primeiramente para o sujeito, e depois para o objeto.
Sobre as funções psicológicas, Grinberg (op. cit.) pontua que, segundo Jung
São utilizadas pela psique consciente em decorrência de uma necessidade
de adaptação à vida interior e exterior. Tudo aquilo que o ego emprega
visando relacionar-se com o mundo e com os outros é uma função
psicológica. Jung identificou quatro funções psicológicas que o ego utiliza
para se orientar e organizar e experienciar a vida: o pensamento, a
sensação, a intuição e o sentimento. (GRINBERG, 2003, p. 75)

As quatro funções psicológicas organizam-se, segundo Jung, em oposição,
duas a duas. Desse modo, tem-se: pensamento x sentimento como funções
adaptativas racionais e intuição x sensação como funções irracionais de percepção.
Pensamento e sentimento são considerados por Jung funções racionais, pois
partem da reflexão, buscando o que é correto, razoável, adaptado. Enquanto o
pensamento avalia por meio de julgamentos. O sentimento avalia por meio de valor.
A sensação e a intuição são consideradas irracionais, operando como maneira da
pessoa perceber o mundo e a si mesma. Sendo a intuição a percepção a partir do
inconsciente, e a sensação a percepção a partir dos órgãos dos sentidos. Segundo
Grinberg (op. cit.)
Além de adotarmos uma atitude introvertida ou extrovertida no transcorrer
do nosso desenvolvimento, tendemos a fazer uso consciente principalmente
de uma das quatro funções psicológicas, que, com o tempo, torna-se função
principal ou superior [...].
O
desenvolvimento
e
a
diferenciação
tanto
da
atitude
(introversão/extroversão) quanto da função superior começam a ocorrer
muito cedo, já na infância [...] a família e o meio reforçam nossas tendências
ou vocações, mas de qualquer forma, a disposição para desenvolver uma
determinada função está presente em nós desde o nascimento.
(GRINBERG, 2003, p. 77)

Além da tipologia junguiana, descrita acima, dois outros conceitos são
importantes para o desenvolvimento do presente estudo. São eles persona e
sombra.
Persona- arquétipo que se refere à máscara que utilizamos para nos
apresentarmos ao mundo e aos outros. Ao longo de nossas vidas
empregamos vários tipos de máscaras, de acordo com o momento
existencial e o nosso desenvolvimento. A Persona também varia conforme a
cultura. É um canal de expressão da nossa individualidade, sendo
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extremamente útil à adaptação coletiva ou no relacionamento com outras
pessoas. Torna-se inadequada quando, para esconder nossa Sombra, a
empregamos de forma unilateral e rígida. (GRINBERG, 2003, p. 229)
Sombra- arquétipo que representa o lado escuro, inferior e primitivo em
todos nós, ainda não desenvolvido. 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.
(GRINBERG, 2003, p. 231)

Unindo-se estes conceitos ao conteúdo visto do capítulo I, pode-se dizer que
o sistema patriarcal pressiona através dos costumes, leis, imagens, a constituição de
uma persona feminina com maior ou menor grau de rigidez. Concomitantemente, o
mesmo sistema embota as percepções, desqualificando a sensorialidade, atrelandoa ao consumo de mercadorias. Novas janelas precisam ser (re) abertas.

2.2 A MULHER ESQUECIDA NO TEMPO

Diante de tantos olhares para as questões que o inconsciente coletivo nos
traz, é preciso agora traçar um caminho de busca para encontrar a mulher que
existe escondida por “trás da janela”.
Imagem 10: A mulher esquecida no tempo

Acervo pessoal da autora
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É possível, por meio do processo arteterapêutico, desenvolver os aspectos do
feminino perdido, estimulando para que sejam percebidas e reconhecidas as
questões sombrias que tanto incomodam esse íntimo feminino e que, após
removidas, podem ser eficazes nas relações delas consigo mesmas e delas com os
que estão ao seu redor, uma vez que os processos psíquicos, quando são
despertados, podem desenvolver a criatividade, a autoestima, o autoconhecimento.
Estas recriações irão permitir que essa mulher seja capaz de mudar o que não a
está satisfazendo, diminuindo, consequentemente, a insatisfações cotidianas. Nas
mulheres que serão apresentadas no capítulo IV, as citadas doenças psíquicas que
emergem em doenças físicas, surgem com muita frequência e, devido às graves
dificuldades financeiras, acabam por se agravar, deixando-as em um estado de
desgaste físico muito avançado, o que as distancia ainda mais de tomarem posse de
suas outras possibilidades de viver o feminino. A vida sem sentido ou busca pessoal,
calçada apenas nas funções imediatas de sobrevivência, deixa essas mulheres
longe das possibilidades de evolução, pois não possuem referências para uma nova
forma de ser e agir.
Imagem 11: Buscando caminhos

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/200621358381136096/
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Busca-se, então, baseado no que diz Philippini (2013), “A-COR-dar” suas
almas, iluminar seus “COR-ações” e enchê-los de “COR-agem” para trazê-las de
volta à vida para que sigam sua jornada.
Para Jung, falta às pessoas a percepção de seus sentimentos, para que seja
possível despertá-los:
[...] a grande infelicidade de nossa cultura é o fato de sermos
estranhamente incapazes de perceber os nossos próprios sentimentos, quer
dizer, sentir as coisas que nos dizem respeito. Vemos com tanta frequência
pessoas passarem por cima de acontecimentos ou experiências sem
perceberem o que de fato ocorreu com elas. Pois não percebem que tem
uma reação de sentimento. (JUNG, 2015, p. 10)

2.3 PROVANDO O SABOR DAS DESCOBERTAS

Vale ressaltar que é na sutileza da materialização das formas que está a
janela para a consciência. À medida que a mulher possui a opção de manipular as
formas, dando a elas imagens, consegue ordenar seus pensamentos e dar a eles
forma e sentido. Assim, os pensamentos vazios de consciência passam a ser
preenchidos de significados que até então habitavam na escuridão. Como bem
ressalta Ostrower:

Em dados momentos de nossa vida, a criatividade parece fluir quase que
por si [...] O impulso elementar e a força vital para criar provém das áreas
ocultas do ser. É possível que delas o indivíduo nunca se dê conta,
permanecendo no inconsciente, refratárias até a tentativa de se querer
defini-las em termos de conteúdos psíquicos, nas motivações que levaram o
indivíduo a agir.
Além de impulsos do inconsciente, entra nos processos criativos tudo o que
o homem sabe, os conhecimentos, as conjecturas, as propostas, as
dúvidas, tudo o que ele pensa e imagina. (OSTROWER, 2014, p. 55)

Esse inconsciente que rege o consciente é essencial para despertar os
sentidos, afinal é um inconsciente coletivo impregnado de hábitos reunidos por
gerações, aguardando o sopro arteterapêutico para despertar possibilidades vindas
da sensorialidade, algo que não se nomeia claramente, porém sabe-se que traz
consigo uma carga de desejo imperceptível. Tomar consciência do que existe em
seu inconsciente, e depois começar a traçar os conceitos para ressignificar
sentimentos e emoções perdidos.
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Imagem 12: Novos sabores

Disponível em: http://2headedsnake.tumblr.com/post/36024502920

O leque representado por essa multiplicidade de informações é aberto pela
transposição das linguagens plásticas e expressivas em abordagem genericamente
denominadas amplificação simbólica.
É isso que pretende-se ao usar dos processos terapêuticos para acordar os
sentidos, fazendo com que estimulem todos os canais possíveis, para chegar-se à
criação e às descobertas de seus próprios desejos. Estar cons-ciente é perceber
que há um ponto de seu ser que se transformou, evoluiu, se expandiu e, dessa
forma, não cabe mais no espaço que ocupava antes.
Grupos de mulheres cujos processos precisam alcançar camadas mais
submersas para, assim, despertar percepções mais abrangentes precisam de uma
observação mais precisa, e a esse processo chama-se de “Circum-ambulação”, ou
seja, caminhar e movimentar-se em torno de um eixo construído pelo símbolo
comum a elas, nesse caso, a retomada de seu feminino através do despertar dos
sentidos.
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Imagem 13: Prisão

Disponível em: http://l-e-s-b-u-s.tumblr.com/post/42604642190

Para Le Breton (2016) O mundo do homem é um mundo da carne, uma
construção nascida de sua sensorialidade passada ao crivo de sua condição social e
cultural, de sua história pessoal, de sua atenção ao seu meio.
Erguido entre o céu e a terra, cepa identitária, o corpo é filtro pelo
qual o homem se apropria da substância do mundo e a faz sua por
intermédio dos sistemas simbólicos que partilha com os membros de
sua comunidade. O corpo é condição humana do mundo, este lugar
onde o fluxo incessante das coisas se detém em significações
precisas ou em ambiência, metamorfoseia-se em imagens, em sons,
em odores, em texturas, em cores, em paisagens, etc. [...] Todas as
ações que formam a trama da existência, mesmo as mais
imperceptíveis. Engajam a interface do corpo. (LE BRETON, 2016, p.
13)

Sendo, portanto, o corpo, depositário de memórias e emoções, passa então a
ser ele a janela de entrada do resgate que espera-se para tornar perceptíveis os
segredos do inconsciente.
Nos capítulos a seguir, os sentidos serão apresentados de forma mais
aprofundada, primeiro em uma descrição de sua importância para o estar no mundo;
seguindo-se um capítulo sobre artistas que incluíram a sensorialidade em suas
obras, e terminando com a exposição de um trabalho arterapêutico com mulheres,
onde os sentidos foram a chave para despertar memórias e sentimentos.
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CAPÍTULO III

ABRINDO AS JANELAS DOS SENTIDOS

Imagem 14: Despertar os sentidos

Acervo pessoal da autora

Os sentidos são parte instintiva do humano, e, por essa natureza, faz-se uso
indeterminado e de modo totalmente inconsciente deles.

Ao instinto, cabe a

sobrevivência e, normalmente, o chamamos de sentidos. O conceito do instinto
humano passa pela polêmica permanente do binômio natureza x cultura, visto que
alguns aspectos dos instintos são inerentes ao humano, já outros podem ser
aprendidos num contexto social.
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Nós nos movemos entre formas. Um ato tão corriqueiro como atravessara
rua- é impregnado de formas. Observar as pessoas e as casa, notar a
claridade do dia, o calor, reflexos, cores, sons, cheiros, [...] tudo isso são
formas que se configuram dentro de nós. De inúmeros estímulos que
recebemos a cada instante, relacionamos alguns e os percebemos a
medida em que se tornam ordenações. (OSTROWER, 2014, p. 09)

Em todos esses atos, residem os sentidos. Eles apontam para essas
mudanças de estado interior e possibilitam perceber o mundo. Assim, por eles,
ativam-se as memórias guardadas e as emoções mais secretas.

Para o homem não existe alternativa senão experimentar o mundo, ser
atravessado e transformado permanentemente por ele. [...]. Um vai e vem
instaura-se entre sensação das coisas e sensação de si. Antes do
pensamento há os sentidos. Dizer com Descartes: “Penso, logo existo”, é
omitir a imersão sensorial do homem no âmago do mundo. “ Sinto logo sou”,
é outra maneira de admitir que a condição humana não é toda espiritual,
mas à primeira vista corporal. (LE BRETON, 2016, p. 11)

Estimular os sentidos para acessar as emoções humanas é também
despertar a sensibilidade humana.
[...] A percepção é uma possessão simbólica do mundo, uma decifração que
coloca o homem em posição de compreensão em seu confronto. O sentido
não está contido nas coisas como um tesouro escondido, ele se instaura na
relação do homem com elas e no debate travado com os outros por sua
definição, na complacência ou não do mundo a alinhar-se nestas
categorias. Sentir o mundo é outra maneira de pensá-lo, de transformá-lo de
sensível a inteligível. O mundo sensível é a tradução em termos sociais,
culturais e pessoais de uma realidade outramente inacessível senão por um
subterfúgio de uma percepção sensorial do homem inscrito na trama social.
Ele se oferece ao homem como uma inesgotável virtualidade de
significações e de sabores. (LE BRETON, 2016, p. 29.)

Para Ostrower (2014), a sensibilidade humana é a captadora das sensações
e aliada dos sentidos nesse processo de percepção do mundo que nos cerca.

Queremos, antes de tudo, precisar a palavra sensibilidade, [...]. Baseada
numa disposição elementar, num permanente estado de excitabilidade
sensorial, a sensibilidade é uma porta de entrada das sensações.
Representa uma abertura constante ao mundo e nos liga de modo imediato
ao acontecer em torno de nos.
Uma grande parte da sensibilidade, a maior parte talvez, incluindo as
sensações internas, permanece vinculada ao inconsciente. A ela
permanecem as reações involuntárias do nosso organismo, bem como
todas as formas de autorregulagem. Uma outra parte, porém, também
participando do sensório, chega em formas organizadas. É a nossa
percepção. Abrange o ser intelectual, pois a percepção é a elaboração
mental das sensações. (OSTROWER, 2014, p. 12)
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Para Le Breton (2016), é o corpo que liga o humano ao mundo, tudo o que
pode ser percebido deve antes passar por ele. Sentir é para ele a via de percepção,
e esta, porém, é estreitamente vinculada às sensações internas.
Le Breton (2016, p. 13) afirma que “O mundo do homem é o mundo da carne,
uma construção nascida de sua sensorialidade passada ao crivo de sua condição
social e cultural, de sua história pessoal, de sua atenção ao seu meio.” Assim,
compreender melhor cada sentido possibilitará compreender os caminhos a serem
percorridos para abrir as janelas.

3.1 OLFATO QUE LIBERTA A MEMÓRIA

Quanto amor cabe em uma respiração ofegante, quanto medo cabe em um
perder o fôlego, quanta angústia esvazia-se em um longo suspiro. Cheirar é se
emocionar sempre. Porém, a sutileza e mecanicidade desse ato não o fazem ser
percebido.

Imagem 15: Cheiro de memória

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/412923859554662244/
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O olfato não falta ao homem ocidental, falta-lhe antes a possibilidade de
falar sem pudor do que ele cheira, de deixar-se levar pelas lembranças,
carecendo-lhe ainda um vocabulário próprio para organizar sua cultura
olfativa. Testemunha da intimidade [...] O homem é um animal que não
cheira (que não quer reconhecer que cheira), e nisto ele se distingue das
outras espécies e de sua história. (LE BRETON, 2016, p. 288)

No mundo, quase tudo tem odor, que é usado para classificar, identificar,
escolher ou excluir coisas e pessoas. Porém, a condição humana de ser bípede o
deixou com o olfato limitado, pois, de pé, o homem fica longe de muitos cheiros e
usa a visão para identificar o que deseja, perdendo deste modo o contato com o
potencial olfativo.
Le Breton (2016) diz ainda que a apreciação dos odores é uma questão de
circunstância. E ainda continua dizendo que “Os odores dependem menos de uma
estética que de uma estesia, eles muitas vezes atuam fora da esfera consciente do
homem, orientando seus comportamentos mesmo `a sua revelia”. (LE BRETON,
2016, p. 294). A área cerebral de identificação dos odores (rinencéfalo) foi
diminuindo de tamanho à medida que o ser humano ia evoluindo. Mesmo assim,
uma das funções mais significativas do olfato e que ainda perdura é a de estimular a
memória e, nesse campo, o olfato sempre sairá na frente. Processos arterapêuticos
que “mostrem” ao cérebro o quanto seu olfato pode fazer ressurgir lembranças e
vivências terão, certamente, muita significância. Assim, valores que foram
importantes na infância ou referências que foram construídas quando pequenos, se
farão gradativamente presentes, levando essa mulher a perceber em que lugar
adormeceu seus desejos, visto que infância e adolescência são fases de sua plena
produção.

O odor imprime uma tonalidade particular à relação com o mundo. Ele
desperta o desejo de instalar no mundo uma morada ou evadir-se dele,
incita ao abandono ou à desconfiança, induz à inquietação ou à
descontração. As exalações de um local dizem sua dimensão moral e o
clima afetivo que o envolve. “Em quase toda experiência dos sentidos, diz
Tellenbach, encontramos um mais não expresso. Este mais que ultrapassa
o fato real, mas que é sentido, podemos denominá-lo atmosférico. ” Mais
que os outros sentidos, o odor participa da atmosfera ao mesmo tempo
física e moral de um lugar ou de uma situação. (LE BRETON, 2016, p. 302)

Estimular o olfato com fragrâncias, cremes, frutas, alimentos e, até mesmo,
odores não tão agradáveis, é abrir canal direto para que essa memória seja liberta.
Isso explica a afirmativa de Le Breton (2016, p.300), a qual diz que “ O odor é o
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delimitador da atmosfera, ele imprime a totalidade afetiva a um momento que se
deseja isolar dos outros, separando-o do ordinário.”
Assim, por sua significância e eficácia, o olfato é a via de maior acesso
terapêutico e, portanto, com o maior poder de acessar as memórias aos níveis mais
profundos da psiquiê.

3.2 PALADAR - O GOSTO PELA VIDA

O paladar é um sentido também muito significativo, tanto quanto o olfato, pois
sua ação pode acontecer simultaneamente com ele. Perceber sabores e diferenciálos são também parte do instinto de sobrevivência humana. Provar pode livrar o ser
humano até mesmo da morte.

Imagem 16: Gosto de vida

Disponível em: http://celiabasto.tumblr.com/post/119798727150
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Ao inverso dos outros sentidos, o paladar requer a ingestão de uma parcela
do mundo. A degustação de um alimento ou de uma bebida implica uma
imersão de si mesmo. Ela emerge na boca no momento da destruição de
seu objeto, que por sua vez se mistura à carne, deixando nele seu rastro
sensível. (LE BRETON, 2016, p. 394)

O sabor é percebido pelas papilas gustativas espalhadas pala língua, em um
processo químico, por várias regiões diferentes, onde cada uma tem sua própria
sensibilidade. A ponta da língua, por exemplo, responde pela percepção dos
sabores doces e salgados; a dos lados, pelo azedo, e, o final dela, pelo amargo. Isso
também explica a evolução: gostos adocicados são associados aos alimentos
nutritivos; os amargos, a alimentos tóxicos (venenosos). Dessa forma, “o paladar
qualifica a percepção dos sabores antes de ultrapassar esse domínio, visando a
englobar a preferência por objetos ou por uma atividade. A gustação do mundo
empresta seu vocabulário da tradição culinária. ” (LE BRETON, 2016, p.395).
Apreciar um sabor é um exercício que aprimora-se com a prática, uma vez
que o paladar é um sentido extremamente plástico. Ou seja, a apreciação de
sabores é algo possível de ser aprendido em qualquer idade, além do que a
variação agrada ao paladar. Além disso, como o exercício de alimentar-se envolve
praticamente todos os outros sentidos, comer é uma atividade que mobiliza boa
parte do cérebro. Porém, esse órgão está preparado para proporcionar-nos prazer e
evitar tudo o que gera desconforto e sofrimento, o que é essencial para levar a uma
relação com os alimentos que precisa de cuidado, pois o prazer desencadeado pela
comida pode se tornar uma válvula de escape para os momentos menos
empolgantes da vida. Assim, as chances de uma vida sem sentido, compensada
pela ingestão excessiva de alimentos, que pode levar à obesidade, são grandes.

O paladar é um produto da história, e principalmente da maneira com a qual
os homens se situam na trama simbólica de sua cultura. Ele está no
cruzamento entre subjetivo e coletivo, e reenvia à faculdade de reconhecer
sabores e avaliar sua qualidade. Contrariamente a visão e à audição, e
nesse aspecto próximo ao olfato, o paladar é um sentido de diferenciação. A
sensação gustativa reenvia uma significação, ela é ao mesmo tempo um
conhecimento e uma afetividade. (LE BRETON, 2016, p. 395)

O arteterapeuta pode e deve usar os sentidos do paladar como fonte de
satisfação, autocuidado e ponte para aberturas sociais, trazendo, assim, um novo
olhar para esse sentido, pois com o paladar se agrega, reune e afaga. Através de
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práticas de degustação, a relação interpessoal do grupo pode se redefinir ou mesmo
criar acesso a áreas mais bloqueadas, como a memória da infância, que pode ser
despertada com o sabor de um bolo de chocolate, por exemplo.

3.3 TATO: SENTIR NA PELE A EMOÇÃO

O sentir e o perceber o mundo com a suavidade das mãos e de toda a pele
são um sentido vital para as relações humanas. Toque, carinho, aconchego e
afagos, quando registrados na memória, tornam as pessoas mais acessíveis aos
relacionamentos futuros e precisam ser valorizados.
Imagem 17: Mãos e afetos

Disponível em: http://miriskum.de/wp-content/uploads/2014/03/Medusa-animation.gif
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O sentido que é chamado de tato é, na verdade, constituído por cinco
sistemas dérmicos (somatossensoriais) distintos que estão relacionados ao contato
físico, a pressão, ao calor, ao frio e a dor, sendo constituído por cinco sensações
cutâneas diferentes. A pele é o primeiro sistema sensorial a tornar-se funcional nos
seres humanos e, por isso, faz do tato um sentido muito importante para as relações
emocionais humanas que inicia-se ainda na fase embrionária, e transforma a nossa
pele no maior órgão dos sentidos. Nos bebês, por exemplo, a percepção do mundo
que os cerca dá-se através da pele e, por ela, sentirá frio, aconchego, conforto, dor,
passando a atribuir a estas sensações elas valores negativos ou positivos e
afirmando, assim, sua mediação com o mundo, e com o “ser” que serão.

O sentido tátil engloba o corpo em sua inteireza, espessura e superfície, ele
emana da totalidade da pele, contrariamente aos outros sentidos mais
estreitamente localizados. Permanentemente sobre todos os lugares do
corpo, mesmo dormindo, sentimos o mundo circunstante. O sensível é o
primeiro lugar da totalidade das coisas, o contato com os outros ou os
objetos, o sentimento de estar com os pés no chão. Através de suas peles
incontáveis, o mundo nos ensina sobre suas constituintes, seus volumes,
suas texturas, seus contornos, seu peso, sua temperatura. (LE BRETON,
2016, p. 203)

O ato de tocar contém elementos fundamentais para o desenvolvimento
humano, gerando o bem-estar físico, emocional e social que irá estabelecer o elo
das relações humanas futuras. Nas estruturas familiares comprometidas, o toque
perde sua utilidade e significado e, muitas vezes, toma um lugar de violentas
memórias. Reativar o toque com estímulos sensíveis, texturas, formas e sutilezas é
um caminho para reconstituirem-se emoções perdidas.
O tato, portanto, deixa-nos em sintonia direta com a emoção, sobrepondo a
razão. Como nos diz Lucrèce “O tato, creiam-me, é o sentido mesmo do corpo
inteiro: por ele penetram em nós as impressões de fora, por ele revele-se todo
sofrimento interior do organismo, ou, ao contrário, o prazer do amor.”
(Apud LE BRETON, 2016, p. 203).

3.4 OUVIR O SOM DA VIDA

Quando não sabemos o significado das coisas ou mesmo não se compreende
seu valor, tem-se o som como uma referência de significado. Por ele, pode-se ter

47

calma, angústia, afeto, medo ou coragem. Os sons transportam, inspiram ou ferem
para sempre. A histórias pessoais são repletas de sons que marcaram a caminhada.

Imagem 18: Ouvindo som do coração.

Disponível em: http://rapidfireart.com/2015/04/21/how-to-draw-an-ear/

O ouvido é, portanto, um órgão delicadamente preparado para cumprir seu
papel. O aparelho auditivo é formado pelas orelhas, que canalizam o som para os
canais auditivos, levando-os para o tímpano, por uma membrana que vibra com a
mídia e transmite o som, fazendo com que ele passe por um delicado conjunto de
ossos que amplia e transmite o som até a CÓCLEA, uma concha provida de uma
chamada “janela oval”, recoberta por células ciliares que captam o som. Para Le
Breton (2016), “O ouvido é depositário da linguagem”. O entendimento é outro nome
para o pensamento. “Ser ouvido” significa ser compreendido. E ainda, segundo o
mesmo autor, “O ouvido é o sentido unificador do vínculo social enquanto ouve a voz
humana e recolhe a palavra do outro.”( LE BRETON 2016, p. 130)
Assim, o som que é ouvido, é o resultado da vibração dessas células
transformada em impulsos nervosos, que são transmitidos ao córtex auditivo e
lóbulo temporal e nos chegam recheados de sentidos. Sobre esse som, Le Breton
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(2016, p. 129) diz que “[...] o homem abre uma passagem na sonoridade incessante
do mundo ao emitir sons ou provocando-os por suas palavras, por seus feitos e
gestos”.

Os ouvidos sempre se abrem ao mundo, não respeitando nem porta nem
clausura alguma, como de fato acontece com o olho, com a língua e com
outras aberturas do corpo. [...] penetrado por ele não obstante sua vontade,
o homem sempre está em posição de acolhida ou de recusa, [...]O som é
mais enigmático que a imagem já que se dá no tempo e no fugaz, aí onde a
visão permanece impassível e explorável. (LE BRETON, 2016, p. 130)

Para o ser humano, o falar é um dos sentidos mais usados e, por isso, o que
vem dele é de extrema significância. Dessa forma, o que é dito pode representar
uma imensa gama de emoções boas e ruins, que fixam-se na memória ou no campo
emocional. Ressignificar essa fala em palavras, música ou, até mesmo, sons que
escoem as emoções e esvaziem esses depósitos de memórias é um caminho para
obter leveza e lucidez nos pensamentos e sentimentos, haja vista a imensa
capacidade da música de provocar emoções e transportar a outros tempos.

3.5 VISÃO COMO UM DELICADO ATO DE RE-OLHAR

A visão, sentido aparentemente simples e orgânico, é, na verdade, uma porta
para compreender o mundo ou uma armadilha para si mesmo. O ato de olhar pode
mudar o estímulo para a vida e também é carregado de significados.

Visão é o sentido mais constantemente solicitado em nossa relação com o
mundo. Basta abrir os olhos. As relações com os outros, os deslocamentos,
a organização da vida individual e social, todas as atividades implicam a
visão como uma instancia maior, fazendo do cego uma anomalia e um
objeto de angústia. Em nossas sociedades a cegueira se assemelha a uma
catástrofe, à pior das enfermidades. (LE BRETON, 2016, p. 67)

Sentimentos verdadeiros são transmitidos apenas no olhar, assim a
cumplicidade e o afeto também moram nele e podem se estabelecer ainda nos
primeiros momentos de vida do ser humano quando seu “aparelho visual” pode
captar o contorno da figura materna ou de proteção. Nesse caso, trabalha aliada ao
estímulo sonoro, quando reconhece essa figura pelo som de sua voz, e percebe sua
aproximação no momento em que esta vem em resposta ao choro. Assim, logo
antes de enxergar bem, a criança descobre que pode perceber o mundo pelo olhar.
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Relações profundas de afeto podem estabelecer-se no momento da amamentação
ou nas paqueras nas praças, de forma que relações de extremo medo ou repulsa,
podem se estabelecer apenas pela simbologia desse mesmo olhar.

Imagem 19: Re-olhar

Disponível em: http://militanciaviva.blogspot.com.br/2013/12/o-olhar-pessimista-militante-davelha.html

Segundo Le Breton (2016, p. 69), “A visão projeta o homem no mundo, mas
ela é apenas o sentido da superfície. Só se veem as coisas que se mostram [...], o
que foge à visão, frequentemente, é o visível diferido.” Por isso, esse sentido
também carrega toda a importância de trazer ao homem o reconhecimento de
mundo. Assim, o uso da visão como ação arterterapêutica é a ferramenta mais
imediata para se iniciar o trabalho, pois olhares são movidos pela curiosidade, e
esse reflexo humano é quase incontrolável. Para Le Breton (2016, p. 69), “É
necessário ver para além do mundo que não é o da visão costumeira, mas o de um
universo das ideias”, pois, também segundo ele, “A visão transforma o mundo em
imagens e, por conseguinte, facilmente em miragens. Entretanto, a visão partilha
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com o tato o privilégio de avaliar a realidade das coisas. Ver é o caminho necessário
do reconhecimento.” (LE BRETON ,2016, p. 70)
Enxerga-se, pois, quando os olhos fazem contato com a luz captando ondas
de radiação eletromagnéticas, chamadas de espectro visual, as quais o nosso
aparelho visual é sensível, e capaz de dar resposta imediata. A luz tem natureza
eletromagnética medida por comprimentos de ondas e é, por elas, que o ser humano
tem a capacidade de extrair informações do mundo ao seu redor. O que organiza a
visão é o córtex cerebral, e que mantém metade de seu funcionamento ligado à
análise do mundo visual.

Ver procede do Latin videre, oriundo do mundo indo-europeu veda, que
significa “sei”, de onde derivam termos como evidencia (que é visível),
providencia (prever segundo a inclinação de Deus). Teoria é contemplação,
uma razão desvinculada de clareza, luz, perspectiva, ponto de vista, visão
das coisas, visão do espírito, intuição, reflexão, contemplação e
representação, etc. (LE BRETON, 2016, p. 70)

Assim, estímulos motivacionais são fielmente positivos se usados de forma
correta no campo da visão. Esse sentido dá acesso direto às emoções através das
imagens que captamos. Pode-se reorganizar o olhar para o mundo mediante a
sensíveis análises ou a belezas quase invisíveis do dia a dia. Dessa forma, o ato de
olhar deve ser reeducado terapeuticamente e nutrido por estímulos para que novas
reflexões possam ser feitas durante o processo arteterapêutico.
Segundo Le Breton (2016, p. 27), “O homem habita corporalmente o espaço e
o tempo de sua vida, e muito frequentemente ele o esquece para o pior ou para
melhor.” Mas não há justamente existência senão sensível, visto que estamos no
mundo pelo corpo, e que o pensamento não é jamais um puro espírito.
A percepção é um acontecimento do sentido lá onde a sensação é uma
ambiência esquecida, mas fundadora, despercebida pelo homem a não ser
que ela se trejeite em percepção, isto é, em significação. Ela é, pois, o
acesso ao conhecimento, á palavra. Nem que seja para dizer seu embaraço
diante de um som misterioso ou um sabor indefinível. ” (LE BRETON, 2016,
p. 27)

Segundo Merleau-Ponty (Apud Le Breton 2016, p. 28.), em uma autoanálise
sobre os sentidos, afirma que “Meu corpo, escreve nosso autor, é textura comum de
todos os objetos, e ele é, ao menos em relação ao mundo, percebido, o instrumento
geral de minha ‘compreensão’”. E Le Breton (2016) prossegue, dizendo que “O
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corpo não é uma matéria passiva, sujeita ao controle da vontade, por seus
mecanismos próprios; ele é de imediato uma inteligência de mundo, uma teoria viva
aplicada ao seu meio ambiente.”

Imagem 20: Sentidos

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/321092648408276176/

Para Brun (Apud Le Breton), ver é aprender o real com todos os sentidos,
assim “A visão sempre nos oferece mais do que podemos segurar com a mão, e o
tato permanece aprendizagem de meditação e do intervalo daquilo que nos separa
das coisas que nos cercam.” (LE BRETON, 2016, p. 73)
Com isso, a visão faz morada na psique, e dela é suas janelas, ponto de
entrada dos sentidos, assim como forma mais simples de uso arteterapêutico para
identificar os desejos através de imagens. A possibilidade que o uso da imagem
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possui, graças ao sentido da visão, é ferramenta essencial, portanto, no uso do
processo da arteterapia.
Imagem 21: Apenas sentir

Acervo pessoal da autora
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CAPÍTULO IV

A ARTE MODERNA E SUAS VIVÊNCIAS SENSORIAIS:
QUANDO A ARTE INUNDA OS SENTIDOS

Imagem 22: Janelas da arte

Disponível em: http://photohastings.org/photology-john-stezaker-with-john-slyce/

A arte nasce da necessidade, pois é o diálogo do ser humano com a sua
religiosidade, seu desejo primitivo e sua materialização de pensamentos. Segue
como utilidade quando surgem em utensílios, adereços e ferramentas. Vira
descoberta e encantamento nas mãos de grandes artistas. Passa a ser moeda de
troca, poderio e domínio religioso. Logo, vira imprensa e registra os grandes heróis
de nossa história. Torna-se exagero exacerbado de detalhes, experiência e
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observação dos fenômenos naturais e depois cor, forma e emoção misturadas em
texturas e intensidade. Com tanta profundidade, abstrai-se dela mesma, passa a ser
só linha e forma. Repousa na simplicidade e na emoção, exagera nas repetições e
mergulha profundamente nos sentidos humanos.
Segundo Lowenfeld (1954 apud Ribas, 1954) “Em todos os tempos, tem-se
atribuído à arte, nas diversas modalidades, uma força capaz de contribuir para o
desenvolvimento dos indivíduos [...]” e, continua o mesmo, “[...] com situações
favoráveis não só ao cultivo da criatividade e da contemplação no plano estético,
mas também ao desenvolvimento completo, independente e vitorioso da
personalidade” (LE BRETON, 2016, 0. 05).
Aquilo que se chamou genericamente de arte moderna, refletindo outras
atitudes análogas na sociedade, tornou-se uma força libertadora explosiva
no início do século, contra a opressão de pressupostos com frequência
cegamente aceitos até então. [...] a experimentação passou a ser um
método de trabalho para as tendências “racionais“ da arte moderna e para
as “irracionais”. [...] sentiu-se como se a própria arte tivesse esgotado seu
curso, [...]. (STANGO Apud ZAHAR, 1991, p. 09)

Nesse momento da arte, coube uma reformulação de pensamento já
estabelecido em que os sentidos, a imaginação e a emoção passaram a ter lugar.
Segundo Janson (1996, p. 06), “Imaginar significa simplesmente formar uma
imagem - um quadro - em nossa mente [...]”. E, para tanto, é preciso acessar a
referências que se possuía anteriormente ou nutri-la com novas informações para
que possa ressignificar as já existentes. Segundo ainda o mesmo autor, “A
imaginação é uma das facetas mais misteriosas da humanidade. Pode ser vista
como um elo entre o inconsciente e o consciente [...]” e é, exatamente nesse
paralelo, entre inconsciente e consciente, que a arteterapia atua em seus processos.
Assim, em meio a esse diálogo eterno e constante, o ser humano evolui e
reorganiza-se no mundo da criação. Forma, transforma, desfaz-se, delira, informa e
reforma. Vira sentido e sentir. Experimentações, vivências e desafios. Ainda
segundo Janson (1996, p. 07), “[...] uma imagem vale por mil palavras, não apenas
por seu valor descritivo, mas também por sua significação simbólica”. Esses
símbolos são referências, guias, para o arteterapeuta na condução do processo
terapêutico.
Desde pequenos, o corpo expressa os sentidos. Choros, gritos, risos indicam
raiva, medo, alegria. Ao crescer, descobrem-se novos modos de expressão, como
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palavras, escrita e desenho. Manifestar o que tem-se no coração é, desde cedo,
importantíssimo! Na Antiguidade, o filósofo Aristóteles já dizia que arte serve para
expressar as emoções a fim de possibilitar que o artista liberte-se delas. Assim, no
auge da modernidade, surgem as práticas pelos sentidos que fazem do expectador
parte de sua obra. Agora, pode-se tocar, sentir, cheirar e interagir com as criações e
ser dono de suas próprias descobertas. É assim que surge a Arte Moderna.
Para Argan (1992), quando Jackson Pollock rende-se ao gotejar, dispõe a
arte na experimentação. Seu sentido de observação levou-o ao preciso movimento
do escorrer da tinta, e uma pulsão de movimentos veio à tona, criando novas
imagens no mundo da arte. O sentido do olhar passa a ser tão forte e preciso que
ganha nome em um movimento “Op Art”. Henry Moore ocupa os espaços com
esculturas que repousam sobre gramados como um convite para debruçar-se sobre
elas, e realmente era para ser tocada, sentida e apropriada. Já Alexander Calder
une delicadeza de olhar, leveza de toque em sutis mobiles e desafia o ar. Robert
Rauschemberg, Marcel Duchamp e tantos outros trazem tudo o que é usado no dia
a dia para tornar-se apreciável e artístico. Os objetos mais íntimos passam a ser
observados, cheirados, sentidos e tocados com um novo significado, o fazer
artístico.
Imagem 23: Humano

Disponível em: http://cultpopshow.com.br/um-mergulho-fantastico-trabalho-de-pierre-debusschere/
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Esse fazer artístico estende-se ao Brasil. Assim, a arte emerge em vivências
extraordinárias com novos artistas que surgem no cenário nacional, explorando todo
a valor dos sentidos.
Para Garcez (2006, p. 136), “Entre os anos 56 e 60, há muita inquietação
intelectual e uma grande diversidade de tendências. São os ISMOS”. Reagem,
portanto, ao rigor formal da arte concreta, e os artistas buscam aproximação com a
Op Art e a arte Cinética, que usam a luz, os efeitos dos movimentos e a
incorporação dos espaços como forma de expressão. São manifestações simbólicas
de um mundo instável, precário e em constante transformação. Com um número
restrito de elementos, o artista promove relações e estruturas a partir das quais o
observador passa a interagir com a obra, movimentando-a, entrando nela, vestindoa. Esse momento significativo para Arte Brasileira traz a percepção de que os
sentidos podem revolucionar, surgindo, com isso, os nomes mais significativos no
Brasil que abrem os espaços para a sensorialidade e a experimentação na arte.
Era tudo o corpo, e o corpo que se envolve com outro corpo, o de metal, o
que ela construiu. A obra, que sempre foi seu espelho íntimo, não é
somente objeto. Isso ela e Oiticica defendiam ferrenhamente, com seus
Parangolés e Bichos. A obra é símile do orgânico. A obra é mais próxima do
líquen, da arara, de tudo que se move e expira. A obra de Lygia Clark é
para o corpo. Ver Lygia pela máscara do abismo. (CLARK, 2013, s/p)

4.1 A CRIADORA DA ARTE DE EXPERIMENTAÇÃO

Lygia Clark, por exemplo, conhecida dentro e fora do país como a artista que
gerou a maior meditação sobre o corpo no século XX, ousou construir um caminho
sem par até então na arte.
A artista desponta no cenário da interação com a série “Bichos”, que queria
fazer o espectador interagir com a obra, transformando-a. Essa série inicia seu
processo como ela mesma intitula de “Objeto da Arte”. E Lygia não para mais de
buscar novos caminhos. Cria a série “A casa é o corpo: penetração, ovulação,
germinação, expulsão”, que coloca o observador “dentro” das funções do aparelho
reprodutor feminino. Inova com “Baba Antropofágica”, em que recobre corpos com
linhas, que ao serem retiradas dos carretéis passam pela boca sendo molhadas de
saliva humana. Ousa com “Máscara Abismo com tapa-olhos”, na qual trata da
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experiência do tato. Em 1964, surpreende, mais uma vez, com o livro ”Livro obra/
Livro sensorial”, em que não há escritos, apenas objetos para ser “sentidos”. No
trabalho, “Nostalgia do corpo: respire comigo” rompe os limites do tato para muito
além. Mistura sentimentos e emoções profundas.

Imagem 24: Lygia Clark

Disponível em: http://saofranciscocdn.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/wpcontent/uploads/2017/03/ScreenHunter_305-Mar.-09-17.51.jpg/

Ela que começou com os olhos migrou a obra para toda a extensão do
corpo. Na antropofagia característica da época engoliu glutona influências
europeias e toda a quentura tupiniquim. Na pintura eliminou molduras. Em
séries como Unidades (1958) e Casulos (1959) permitiu a migração dos
espaços, mas abandonou rápido o silêncio dos quadros. Nasciam os
Bichos.
As estruturas de metais maleáveis, feitas para serem tocadas e conduzidas,
mudaram as relações obra/espectador, bem como a noção de acervo. Ela
escreveu: “O Bicho tem um circuito próprio de movimentos que reage aos
estímulos do sujeito. Ele não se compõe de formas independentes e
estáticas que possam ser manipuladas à vontade e indefinidamente, como
num jogo. Ao contrário. Suas partes se relacionam fundamentalmente,
como as de um verdadeiro organismo, e o movimento dessas artes é
interdependente [...]” (CLARK, 2013, s/p).
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Imagem 25: Self

Disponível em: http://espacohumus.com/lygia-clark/

Surge com a palavra “Self” em uma obra do mesmo nome que mostra ao
homem todos os seus sentidos e sensações e que a justifica como sendo a abertura
de um canal direto com o EU interior”.

Imagem 26: Máscara abismo com tapa olhos e Bichos - Objetos de arte

Disponível em: http://espacohumus.com/lygia-clark/
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No momento em que o cenário da arte apostava em linhas e formas despidas
de detalhes, Lygia ousa mergulhar no mundo de sentimentos e vivências capazes de
colocar o ser humano em outros lugares que não só sua simples e mecânica
existência. E essa artista o fez com notável saber, ganhando respeito e admiração
de todo o cenário internacional. Suas criações ainda servem de referência ímpar
nesses processos, que mais tarde vêm a ter sequência com outro artista despontado
no cenário.
Imagem 27: A casa é o corpo - Nostalgia do corpo: Respire comigo

Disponível em: http://espacohumus.com/lygia-clark/

Todas as experiências sensoriais possíveis à arte foram exploradas na
trajetória de Lygia, que mostra toda a sensibilidade artística do seu “sentir”. Suas
experiências abriram espaço para o repensar da arte, em que estar nela passa a ser
mais importante que apenas observá-la.
Seus últimos trabalhos tinham propriedades terapêuticas, embora Lygia não
tenha se formado na área. Objetos Relacionais (1976) eram usados em um
processo terapêutico em que a pessoa se deitava num grande Objeto. Os
olhos e os ouvidos eram cobertos com conchas do mar, para facilitar a
interioridade. Objetos são colocados no corpo do indivíduo, e permanecem.
A experiência é de silêncio e gestos.
Pouco a pouco o olhar sobre a obra de Lygia, ainda que tardio, se fortalece.
O corpo físico e inexistente da artista transita suave pelas raras, mas
poderosas exibições de sua obra. É o espírito imorredouro que se dobra a
cada fenda do metal. (CLARK, 2013, s/p)
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Imagens 28: Baba Antropofágica

Disponível em: http://espacohumus.com/lygia-clark/

Sobre seu trabalho e suas descobertas, Lygia Clark disse: “Nós somos os
propositores. Nós somos o molde, cabe a você sobrar dentro dele o sentido de
nossa existência”. (CLARK, 2013, s/p)

4.2 HÉLIO: MERGULHO NA ARTE
Imagem 29: Oiticica

Disponível em: http://www.filmeb.com.br/calendario-de-estreias/helio-oiticica
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Já Hélio Oiticica, posterior à Lygia Clark, mas nem por isso menos
significativo nas experiências sensoriais, desbrava outras formas de sentir. Sobre
seu trabalho, pode-se dizer que é um artista cuja produção destaca-se o caráter
experimental e inovador.
Seus experimentos, que pressupõem uma ativa participação do público, são,
em grande parte, acompanhados de elaborações teóricas, comumente com a
presença de textos e poemas que os justifique. Suas habilidades de escultor, pintor,
artista plástico e performático (de aspirações anarquistas) o possibilitaram criar
obras como: “Parangolés”, de vestimenta interativa, “Bólides”, série de camas e
outros espaços interativos, “Éden”- Acampamentos sucateados, “Tropicália”Espaços de vegetação para ‘respirar’, “Penetrável” – materiais variados para serem
perpassados e tantas outras criações que lhe deram o título de SUPRASENSORIAL.

Imagens 30: Penetrável – Plástico

Disponível em: http://www.espacohumus.com/helio-oiticica/

Seus objetos consequentes são experiências onde o espectador é dono da
sua própria história: Os objetos de identificação Bólides, os Parangolés que
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transpassam o sentido de vestimenta e se tornam comoções criativas,
expressões individuais através do corpo. Tropicália, ambiente de inspiração
com objetos do Brasil, do convívio, do cotidiano. O Éden, como junção de
toda a sua obra sensorial. Ele almejava o labirinto como a desconstrução do
espaço. (CLARK, 2013, s/p)

Para ele, somente esse último conceito, o suprasensorial, propicia a
“proposição vivencial”, isto é, uma abertura para um “novo conceito perceptivo”.
Então, perceber o corpo, suas sensações e emoções passam ser o fundamento
principal de seu trabalho.

Imagens 31: Bólide - Caixa / Bólide - Cama

Disponível em: http://www.espacohumus.com/helio-oiticica//

Hélio é um artista “anticonsensual” e abusou desse conceito, trazendo o
espectador para ser e estar na obra, tornando-se também um nome de referência na
experimentação sensorial. Como sempre dizia: “eu não sei nada, mas sei que estou
nascendo todos os dias! ”
O tema “sensorial” passa a ser recorrente para os artistas no cenário da arte
conceitual. Muitos outros como Tunga, Lygia Pape ou Vik Muniz tratam do olhar e do
sentir com muita propriedade, porém não com a inovação dos anteriores.
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Imagem 32: Ninhos / Bólide - Ninho

Disponível em: http://www.espacohumus.com/helio-oiticica//

Ostrover (2014) diz sobre os resultados das criações do ser humano:
O que aqui chamamos de ‘pensar específico sobre o fazer concreto’ vai
além da ideia de uma tarefa a ser executada por ser exequível. Os
pensamentos e as conjecturas abrangem eventuais significados. Trata-se
de ‘formas significativas’ em vários planos, tanto ao evidenciarem
viabilidades novas da matéria em questão, quanto pelo que as viabilidades
contêm de expressivo, e ainda, porque através da matéria assim
configurada o conteúdo expressivo se torna passível de comunicação.
(OSTROWER, 2014, p. 33)

Assim, conclui-se que cada experiência possibilita uma localização da
consciência e sua real função. Portanto, as vivências com os estímulos dos sentidos
trazem o ser humano a um estado de “perceber-se”, e é exatamente aí que torna-se
capaz também de “localizar-se” no seu próprio mundo.
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CAPITULO V

A MULHER POR TRÁS DA JANELA:
ONDE ADORMECEM E DESPERTAM OS SENTIDOS

Imagem 33: A mulher por traz da janela

Disponível em: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=90984317
9146784&set=pcb909848112479624&type=3&theater

Neste capítulo serão apresentadas vivencias relativas à prática dos sentidos
como estimuladora de memórias para acessar o campo do inconsciente. As
atividades aconteceram com um grupo de mulheres adultas com idade entre 18 e 40
anos, residentes em uma comunidade em situação de vulnerabilidade social.
Neste contexto, o fazer artístico e a vivência expressiva são elos,
continentes e eixos catalisadores para desvelar e transformar no grupo os
processos subjetivos e coletivos. [...]. Assim serão apresentadas algumas
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estratégias arteterapêuticos para iniciar, desdobrar, concluir e fortalecer
aspectos criativos grupais, abordando, deste modo, dimensões
psicodinâmicas, questões referentes à adequação de espaço, das
atividades e dos materiais às cronologias e ao universo cultural dos grupos
a serem atendidos, para que as estratégias expressivas sejam
estimuladoras. (PHILIPPINI, 2011, p. 14)

O trabalho foi realizado sob a forma de estágio supervisionado pela
coordenadora do Curso de Pós-graduação em Lato Sensu em Arteterapia
POMAR/FAVI em um período de 100 horas, divididas em encontros semanais, com
dia e hora fixos, que aconteceram no espaço da Instituição Camille Flammarion no
período de fevereiro, algumas vezes, contudo, foi interrompido por questões de
violência na comunidade.
A construção do estágio foi feita por abordagem focal, realizada em dupla
com outro componente do curso, e composta por 36 sessões divididas em 3 grupos
de 12 sessões cada, ocasionando assim 3 ciclos de trabalho sendo eles:
diagnóstico, estímulos geradores e processos autogestivos. Seguem abaixo,
algumas percepções colhidas pela autora durante o período do processo de estágio.

5.1 O INSTITUCIONAL

A instituição caracteriza-se por ser uma casa de acolhimento parcial, com
objetivo de realizar um trabalho em prol do desenvolvimento infantil da comunidade,
toda formada por voluntariado, com atividades de regularidade semanal e atividades
diversas ligadas ao desenvolvimento global, afetivo e educacional.
Por parte da instituição houve a importante percepção de que o trabalho com
as crianças só poderiam fluir positivamente se feito em parceria com um trabalho
realizado com as mães das mesmas. Assim, organizaram-se horários e sequência
de atividades adequadas, as presenças eram controladas pela instituição e
transformava-se em recebimento de uma cesta básica como auxílio familiar e
“bônus” por sua participação no processo de reeducação dos filhos.

5.2 O PERFIL DO PÚBLICO ALVO
Em fase inicial, o perfil do grupo abrangia cerca de 20 mulheres adultas,
algumas grávidas ou com bebês ainda recém-nascidos, com certa dificuldade de
frequência, devido à condições da comunidade, e com questões visíveis de disputas
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pessoais que geravam grandes dificuldades de convívio. Nas primeiras sessões
mostravam-se subdivididas em grupos menores e a cada material apresentado
mostravam ansiedade em buscar “todos os possíveis para si”, demostrando imensa
dificuldade de partilhar. Apesar de cumprir todas as atividades propostas não
envolviam-se satisfatoriamente. Tarefas que utilizassem tesouras, agulhas ou facas,
demostrando que trabalhos associados aos afazeres diários não eram bem-vindas.
Também ficou claro que atividades que, para elas, pareciam “tarefa de escola de
criança” como guache, recortes e desenhos, ao início também não depertava-lhes
satisfação. Terminavam sem muitos detalhes, e acabavam por usar o tempo em
conversas atritantes. Com o tempo, algumas mulheres significativas neste processo
de grupos foram deixando de participar, e ainda nesta fase, outras surgiram.

Imagem 34: Mulheres

Acervo pessoal da autora

5.3 FASE DIAGNÓSTICA

Esta primeira etapa do processo, distribuída em 12 sessões, foi direcionada a
observação do grupo, com o objetivo de perceber nele suas questões coletivas
comuns, que fossem o caminho para indicar uma observação sobre a psicodinâmica
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do grupo, ou seja, tinha o objetivo de evidenciar as questões simbólicas do coletivo,
para que com elas se pudesse traçar uma hipótese diagnóstica.
Foram usadas neste processo diferentes modalidades expressivas como
caminho para acessar a criatividade e a expressão da psique.
Ficou claro desde o início que o grupo resistia a envolver-se nas práticas,
pareciam tímidas no contato coletivo e na avaliação do Arteterapeuta com
frequência atacavam umas às outras. Queixavam-se de que a prática era difícil, e
que “desde a escola não faziam mais nada disso”. Algumas questões individuais
começaram a evidenciar-se ainda no início desta fase. A mais nova do grupo,
grávida e com uma filha ainda bem pequena, começou a demonstrar imensa
dificuldade de dividir, bem como de receber a opinião contrária ao seu desejo. Em
seus relatos, nas sessões, falava constantemente do seu marido, em como ele
cuidava dela e como era bom isso. Também ressaltava constantemente desejo por
sua vida de juventude, por dançar, maquiar-se, sair e arrumar-se (mostrava sempre
fotos desta época pouco distante). Citava sempre tudo o que perdeu com a vinda da
filha e o quanto mais perderia com a chegada da próxima. A princípio era a que mais
se expunha e também a que mais atacava o grupo.
Em Arteterapia nas atividades grupais, se, por um lado, o compartilhamento
da universalidade criativa facilita o desbloqueio do fluir afetivo e criativo, por
outro, a diversidade e a discrepância dos ritmos entre os participantes é um
fator que gera complexidade para o dinamizador e os descompassos para
as pulsações e as interações grupais. (PHILIPPINI, 2011, p. 27)

Logo no início, algumas mulheres não reapareceram e surgiram outras que
pertenciam a uma mesma família, e estas foram de grande contribuição para o
grupo, pois conseguiam relacionar-se com todas elas, propiciando uma certa
unidade no grupo. Quando algo parecia sair dos trilhos, logo a mais baixinha e
engraçada manifestando-se, levando para o lado engraçado o fato, e todas riam e
acalmavam-se e as questões começaram a vir à tona.
Ainda nesta fase foram iniciadas questões sutis de autocuidado, como o uso
de cremes variados nas mãos para estimular o toque e perceber os aromas.
Também foram introduzidos estímulos sonoros e o resultado foi muito apreciado por
elas apesar da resistência no início com relação ao estilo musical diferente do funck.
Para que fossem recebidos novos estivos musicais fizemos uma mescla entre “os
meus ritmos” e “os delas” que eram aplicados em momentos diferentes da sessão.
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Algumas mulheres já começam a chamar atenção por destacarem-se na
postura ou na observação. Este caminhar, da fase diagnóstico causou-nos certa
apreensão pela expectativa dos sinais, até em dia de colagem uma delas põe no
centro de todas as imagens um pequeno quadrado em branco rodeado por imagens
de crianças, natureza e decoração. Foi possível para o Arteterapeuta formular a
hipótese de que o tema era o cotidiano. Ao chegar o momento de falar sobre o
trabalho logo pronunciou-se sobre a sua produção, relatou sobre as coisas comuns
do seu dia a dia, sobre o que sentia falta, e terminou dizendo que achava que aquele
“pequeno quadradinho branco era ela mesma representando o vazio que sentia no
seu coração”. Sua fala puxou uma sequência de queixas sobre vazios, e carências e
para nós foi significativo no andamento do trabalho.

Imagem 35: Em branco

Acervo pessoal da autora.

As observações, ao serem levadas à coordenação e supervisão, foram
esclarecedoras diante do processo e motivadoras para nós, que ainda não havíamos
compreendido o caminho certo a seguir. Ainda era muito forte a carência de “tudo”
que percebíamos desde o início. Muitas questões ficaram camufladas, pois tratava-
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se de um grupo com questões pessoais de violência familiar, envolvimento com o
tráfico e problemas com a polícia. Percebeu-se que para elas também era muito
importante esconder coisas sobre elas mesmas, pois isso representaria segurança e
eu, recém-chegada não era ainda “confiável” para elas.
Uma mulher mais velha chama-nos atenção por sua constante postura,
usando sempre uma bolsa pequena no antebraço, falando pouco, produzindo com
muito capricho além de trazer algumas informações que denotavam uma certa
bagagem cultural diferencia das demais. Outra também por destacar-se por porte
longilíneo e silenciosamente discreta. Quando pronuncia-se, traz uma reflexão muito
bem calçada em argumentos e demonstra uma sequência lógica e reflexiva. A
quarta delas a destacar-se é sempre muito doce, tem um sorriso terno, e olhar de
grande tristeza e demonstra uma maravilhosa fluidez e expressão original em sua
produção plástica, apesar de ter uma filha sempre apontada por sérios problemas e
agressividade no grupo das crianças, que muitas vezes necessitava da interferência
dela para resolver.
Ao ficar visível a necessidade de “coisas do cuidar feminino”, as sessões
seguintes foram replanejadas. A atividade com missangas onde construíram
acessórios de beleza para elas foi um sucesso. Alternou-se com tecelagem em
talagarça e, como previsto, não fluiu. Retornou-se para fazer uma bolsinha de
delicadezas, cuidadosamente ornada com fitas, rendas e pedrinhas o que agradou
muito. Até que chegou o dia da mandala de frutas, e foi quando explodiram os
sentidos. A mesa foi cuidadosamente preparada e, quando seguiram pelo corredor
já demostravam a memória que os cheiros estavam despertando.
Uma euforia só! Cheiro de fruta no pé! Disse uma. Sei que vem coisa boa aí!
Disse outra. Nesta prática, o cuidado, a delicadeza e a concentração desabrocharam
apesar de estarem acostumando-se com ações de cuidado, pois os aromas já
vinham nos cremes ou no ambiente, a festa de cores, forma e aromas dos alimentos
foi uma janela aberta para o processo que iniciava-se.
Seguiu-se com outas práticas que estimulavam os olhares e as delicadezas e
o feminino. O trabalho com as contas, coloridas e brilhantes, a bolsinha de
delicadezas com lacinhos e detalhes envolveu-lhes, muito e despertou-lhes a
feminilidade,

porém,

podendo-se

profundidade da mandala de frutas.

perceber

que

nenhuma

com

a

mesma

70

Imagens 36: Mandalas

Acervo pessoal da autora

Esta vivencia inspirou-me a trabalhar com frascos de aromas, onde em cada
sessão abríamos brincando de descobrir o cheiro. No início eram muito tímidas para
isso, porém, logo começaram a arriscarem-se mais e a estar mais atenta para
conseguir descobrir qual era o aroma, e assim, percebeu-se um salto através do
sentido do olfato, e uma grande quantidade de lembrança foi surgindo
seguidamente, e que passou até a ser percebido por elas. Ficou notório em frases
como, “Está ficando boa no nariz, não é?!” E finalmente para fechar, fizemos a
caixinha dos tesouros, onde elas poderiam guardar seus maiores segredos. Foi
para elas uma grande alegria lidar com este material e um grande desafio pela
delicadeza do processo do guardanapo a ser colado.
Imagem 37: Aromas de vida

Acervo pessoal da autora
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Perceber que esta mudança estava acontecendo foi um grande alívio, embora
ainda ficassem evidentes as variações entre elas, o que muitas vezes atrapalha o
desenvolvimento do processo.
O espaço terapêutico é um espaço gerador de possibilidades de criatividade
e expressividade, em que se contribuíram experiências psíquicas referentes
às dimensões primárias, secundárias e vivencias, e cabe ao Arteterapeuta
orquestrar a dosagem de cada uma delas, de acordo com o que consegue ir
percebendo das necessidades de seu grupo. (PHILIPPINI, 2011, p. 18)

Ao final das sessões da fase diagnóstica as relações entre o grupo e deles
com a Arteterapeuta mostravam-se mais harmonizadas, e com a percepção de
traços em comum no grupo, que alertou-nos para as necessidades e abordagens
necessárias para a fase dos estímulos geradores seguintes.

5.4 ESTÍMULOS GERADORES

Esta etapa do trabalho consiste em aplicar os estímulos que irão alimentar as
necessidades já detectadas pela etapa anterior.

Algumas questões do grupo

ficaram já em evidencia na primeira etapa, porém ainda existiam outras a serem
desvendadas.
Em uma observação geral viu-se que o avanço do grupo em relação ao
conviver foi “adocicando-se” e as possibilidades deste caminhar aumentaram, bem
como seus canais de percepção e vias criativas ficaram mais ativados. Estímulos
constantes com imagens (visuais), músicas (auditivos), toques e texturas (tato),
sabores (paladar) e aromas (olfato) ampliaram os canais criativos, fazendo com que
as dificuldades no processo expressivo diminuíssem sensivelmente. Agora não
demostravam mais medo diante da prática e sim curiosidade.
De posse destes avanços, foi trazido o trabalho com lixa que seria utilizada
posteriormente com a técnica de impressão no tecido, que depois seria costurada
em uma bolsa de alegre e colorida chita.
Embora saiba-se que a tarefa de costurar ainda parece pouco atraente. Havia
uma certa expectativa em ver a reação para lidar com o material, por sua textura de
aspereza, porém, conforme orientação da supervisão que veio certeiramente pois
usaram muito tempo no processo de colorir o desenho feito e fartaram-se nas
variadas cores do material.
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Imagem 38: Bolsa de chita

Acervo pessoal da autora

Com este avanço retornou-se à colagem para avaliar a evolução, e pode-se
perceber, principalmente, o quanto agora já conseguiam falar de si nas produções,
como já sinalizavam o que desejavam mostrando muita evolução diante da primeira
fase, quando a maioria apenas colou as coisas do seu cotidiano. Agora, porém,
escolheram coisas que desejavam para sua vida, como presentes para elas
mesmas. Então invadiu-se os sentidos novamente com sachês de diferentes aromas
e vários tecidos e fitas coloridos, e foi um encantamento só. Fizeram vários, pediram
para colocar um em cada cômodo da casa (Listando geralmente 3, no máximo 4).
Neste dia, embaladas pelos aromas, fizeram grandes trocas de vivencias e, apesar
de ainda haver certa rispidez, já surgiram algumas ‘gentilezas’.
Imagem 39: Aromas de felicidade

Acervo pessoal da autora

73

Passou-se então, ao dia da beleza para seguir despertando este feminino
adormecido; roupas, acessórios e maquiagem foram levados e todas, sem exceção
foram produzidas por mim. Alguma ajudaram-se mutuamente e vivenciaram com
muita alegria este ‘cuidado’ pessoal em frases como: - Hà quanto tempo não me
sentia bonita! Meu marido sempre diz que sou muito feia!
Aproveitou-se para tirar muitas fotos, e elas passaram muito tempo se
olhando no espelho e “re-percebendo-se”. Uma delas, a que sofria maus tratos do
marido, imaginou-se turista, viajando por vários lugares, trocando de roupa todo o
tempo para poder viajar para outros países e outras cidades, e ficou claro seu
sentimento de mudança.
Imagem 40: Dia da beleza

Acervo pessoal da autora

Agora sentiu-se que o grupo estava seguindo o seu curso de descobertas e
foram estimuladas com produção/pintura de echarpes, dia de poesia e música
quando se identificaram-se muito com a música “mulheres” de Martinho da vila, e
soltaram-se bastante. Em consenso com supervisão de estágio, foi definido que já
estariam prontas para produzir o caderno dos desejos. Ele seria um canal de
comunicação delas para suas angustias e desejos e para compreenderam bem isso.
Produziram-no com muito apreço, e por isso, desta vez, como exceção, puderam
leva-lo para casa já que toda o material produzido ficava no setting. No encontro
seguinte estavam de volta com suas preciosas memórias em forma de fotografias,
versinhos ou objetos significativos colados como um “agrupamento de memórias”
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ainda pouco organizadas, porém surpreendentemente vivas. Voltamos à costura
para ver como seria a reação quando costuramos em bolsa de chita colorida a
impressão que fizemos no tecido da pintura na lixa. Embora apresentassem pouca
habilidade com o material, as reclamações desta vez foram bem mais amenas. E
seguimos para as flores em papel seda aromatizado, onde o toque pode ser
trabalhado longamente, e os resultados foram muito positivos, encantando-nos com
as habilidades que apresentavam.
Nesta fase, começamos a ouvir a primeira história de separação que nos
sinalizou o início de um empoderamento. Ela veio da mulher que havia colado seu
‘quadradinho em branco’ na primeira fase e preocupou-nos. Em supervisão
tranquilizamo-nos, pois reafirmamos de que era mesmo o sinal de que o fluxo do
processo estava seguindo. Assim, chagamos a mais eficaz sessão que ativou todos
os sentidos e sentimentos de uma só vez; o chá das delicadezas onde podemos
‘brincar de ser madames elegantes’.
Imagem 41: Chá das delicadezas

Acervo pessoal da autora

Os aromas mais variados de chás com sabores e cores diferentes,
guloseimas doces e salgadas, sabores variados de geleias e pastas acompanhado
de louças finas, e uma decoração muito detalhada com bandeja e jarros com flores
as fez “novas mulheres”. Imitaram posturas delicadas, falaram em tom baixo e
suave, movimentaram-se lentamente e conseguiram experimentar o que era
saborear as coisas com calma. Neste dia levamos ainda mais tempo na sessão pois
elas pareciam querer que não acabasse jamais.
Muitas relataram jamais terem tomado chá, e deixamos que levassem para
casa pois pediram para tomar quando tivessem triste, dizendo que: “os chás
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aqueceram o coração!”, “Tinham gosto de saudade!” e que “Acalmaram os medos!
Percebemos então que fechamos a fase de estímulos geradores, com a certeza de
que o processo do grupo estava em evolução. Todas as demais sessões denotaram
envolvimento, prontidão e delicadeza, além de um grande encantamento com suas
produções.

Imagem 42: Arteterapia da alegria

Acervo pessoal da autora

Neste momento do processo foi possível perceber uma certa ‘equivalência’ no
grupo onde já conseguiam fluir com harmonia, e os objetivos diagnósticos foram
efetivados para que pudéssemos traçar com muita precisão a etapa final.
Mais uma vez, as facilidades de acesso à psique através dos sentidos
evidenciaram-se e estamos todos, clientela, estagiárias

e arteterapia em

consonância.
“O processo criativo, quando ativado de maneira adequada, restaura, resgata,
recupera, reorganiza, redireciona e liberta o fluxo de energia psíquica em prol do
bem-estar e da expressividade de cada indivíduo.“ (PHILIPPINI, 2011, p. 23)
O processo criativo é, portanto o ‘fluir’ da manifestação criativa.

5.5 PROCESSOS AUTOGESTIVOS:
Este momento do processo é de grande importância pois, por ser “escolhido”
pelo cliente, também possibilita-nos uma nova diagnose.
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Nela é possível que os clientes façam escolhas, contudo nós Arteterapeutas
precisamos ver a viabilidade destas escolhas, e trabalhar nelas, na medida do que
é possível. Sendo assim, organizamos uma rápida conversa ao final das duas
últimas sessões para listar os pedidos. Percebemos então o quanto havia a
necessidade delas por comemorar, como o alimento era ligado à esta referência, e
como queriam a todo tempo coisas diferentes, e então nos coube organizar de forma
crescente em nossos objetivos as propostas que seriam utilizadas. O curioso é que
vimos agora mulheres com tantas escolhas, que nem de longe pareciam-se com
aquelas que nem sabiam escolher os materiais para as atividades, ou mesmo falar
sobre o que sentiam. A visibilidade do avanço era muito evidente. Mais uma delas
chegou para contar que havia mandado o marido embora, pois não precisava dele
para se sustentar, uma vez que trabalhava e mantinha os filhos e trouxe uma fala
surpreendente pois tratava-se da moça esguia e silenciosa da primeira etapa que
quando falava trazia sempre muita clareza nas suas opiniões. Disse: Mandei
embora, sim pois tudo o que tem na casa fui eu que comprei e se ele não vier para
me ajudar pode ficar em outros lados. Ele não tira mais nada de mim! Todas nós
olhamo-nos orgulhosas da postura dela, pois estava mostrando o quanto
empoderou-se durante o processo, para chegar até aquela postura.
Iniciamos com uma dança de ritmos variados, incluindo muito funck, como
elas mesmas pediram. Deixamos todas vendadas para que as mais velhas não se
intimidassem diante das mais novas, e foi um sucesso. A música entrou pelos
ouvidos e ascendeu por todo o corpo, trazendo muitas gargalhadas.
Imagem 43: Dançando

Acervo pessoal da autora
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Seguimos com a doçura dos cup cakes, e o alimento mais uma vez foi um
sucesso. Obedeceram às regras e os cuidados, e deliciaram-se com as cores e
sabores. Novamente fizemos um baile de fantasias, e brincaram muito com os
personagens e riram muito com os improvisos de teatro. Voltamos às delicadas
doçuras com os bolinhos de caneca, levamos fadas, e contamos a história,
lembraram imediatamente da fada dos dentes, reviveram a infância, produziram
seus próprios bolos, e levaram as canecas e as receitas. Partimos para as cores, e
pintamos vasos bem pequeninos e muito delicados, amaram pintar com palitos os
pequenos detalhes; antes demostravam muita rispidez em detalhes, agora já sabem
apreciar o significado deles.
Imagem 44: Bolinhos de infância
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A pedidos, voltamos para as massas, pois queriam produzir um presente de
natal. Levamos vidros e massa de biscuit e mais uma vez surpreenderam-nos com o
capricho e o cuidado.
Imagem 45: Se remodelando
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Elas também vêm surpreendendo-nos pelo autocuidado, pois agora arrumam
os cabelos, tomam banho e perfumam-se antes de vir. Antes observávamos isso só
nos filhos, e de algumas delas apenas. Porém, a mulher elegante que trazia a bolsa
no antebraço mostra-se agora com uma consciência diferente de si mesma, traz
uma bolsa pendurada de lado e não dedica-se mais nas tarefas. Várias vezes faz e
desfaz as atividades, terminando sem muito forma e detalhe, coisa inversa do início.
Se antes contava garbosa de como tomava o rumo de sua vida dominando o marido
agora já quase não fala, e sinaliza-nos em silencio que não consegue mais estar
acima das demais.
A tal mulher separada disse que deixou o marido voltar, “mais apenas para
dormir no sofá e disse que deixou uma lista de regras, se ele não as cumprir vai
embora novamente e se fizer tudo direitinho mesmo, pode voltar para a cama!”.
Percebemos claramente pelas opiniões do grupo que os conceitos foram
reestabelecidos, que algumas delas conseguem tomar “decisões empoderadas”, e
que isso é de muito significado para elas, e até mesmo para as que ainda não
conseguiram tomar alguma posição, mas que já as cogita ou ao menos a percebe.
Então fizeram um pedido que alertou-nos, escolheram voltar à massa, e com ela
modelar chaveiros, para colocar nas chaves de casa trazendo com esta escolha
uma grande quantidade de conteúdos simbólicos sobre ter posse de seu lugar e
mais autonomia, além da escolha da massa que torna possível que modele-se as
suas próprias escolhas. Retomamos os vasos para plantar neles suculentas, e
decorá-los com pedrinhas coloridas. Conversamos sobre o cuidar e sua importância
e significados.
Imagem 46: Produções
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Como elas perguntaram pelos trabalhos que ficaram inacabados, a maioria da
fase inicial, afirmando que gostariam de voltar para finalizá-los, resolvemos então
fazer o dia do “tudo”, para fechar tudo o que ficou para traz.
Trouxemos pinturas, desenhos, costura e colagens e vimos que tudo foi
aceito, e finalizado com muito capricho e detalhe, além de muito lamento pois
perceberam que estavámos chegando ao final.
E para marcar este final trouxemos um fotógrafo profissional. Desta vez
avisamos antes para que viessem com sua roupa de festa, arrumassem os cabelos
e se maquiassem. Mesmo assim levamos algumas roupas, acessórios e maquiagem
para as que quisessem. Primeiro foi um grande fervor ver um fotografo só para elas,
depois uma enorme alegria pelo grande número de fotos e poses que puderam
fazer. Todas liberaram-se com grande satisfação, e curtiram muito este momento
único em suas vidas!
Imagem 47: Modelos

Arquivo pessoal da autora

Nos encontros seguintes devolvemos os trabalhos produzidos, e falamos
sobre as observações do processo. Podemos ver que a percepção de mundo
ampliou-se e os posicionamentos sobre as coisas ao seu redor já era muito mais
contundente. Tinham clareza e sabiam fazer comparações posicionando-se sobre
seus desejos e escolhas.
Finalmente a festa e a despedida, cada uma delas levou uma das fotos em
um porta retrato diferente, que tinha a marca de sua personalidade. Havia uma festa
muito bem preparada para elas, porém, pediram para reunirem-se pois queriam
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estar mais uma vez conosco, quiseram falar sobre coisas que não haviam falado
antes e ficou visível o quanto pensaram sobre toda a sua jornada dentro do
processo.

Imagem 48: Fechamento
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Afirmaram o quanto perceberam suas mudanças, seus gostos, suas
necessidades e, por último, sua importância. Agora demostram que entraram em
contato com seu ‘self’ tornando-se conscientes de sua jornada.
Para nós um claro diagnóstico de que o processo arteterapêutico alcançou
seu objetivo, e de que agora estas mulheres conseguiram abrir suas janelas e
perceber o mundo lá fora.
E lá vamos nós pelas grandes águas do inconsciente, que estão onde
sempre estiveram, imutáveis em sua imensidão, desafiadoras em sua
profundidade, assustadoras em seus mistérios. Navegar é preciso, viver
não é preciso. Sobreviventes de nossos próprios naufrágios, lá vamos nós
seguindo, navegadores em busca de porto seguro. Então, o self permaneça
no leme e que as rotas nos levem a descobertas e redescobertas de terra
firme.... Pois, como nos tranquiliza Almeida (2009, p.146), o Self é o núcleo
dinâmico e tranquilo que paira acima das tempestades e que se mantém
estável, por meio de transformações contínuas. (PHILIPPINI, 2011, p. 54)
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Imagem 49: Janela da alma leve
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O acesso ao mundo e às transformações, apesar de guardadas no nosso
inconsciente, dão-se pelo corpo, pois ele é a janela de comunicação.
O corpo é condição humana do mundo, este lugar onde o fluxo incessante
das coisas se detém em significações preciosas em ambiências,
metamorfoseia-se em imagens, em sons, em odores, em texturas, em cores,
em paisagens etc.” [...] “Todas as ações que formam a trama da existência,
mesmo as mais imperceptíveis, engajam a interface do corpo. O corpo é um
artefato alojando um homem [...] ele lhe desenha o caminho e torna
hospitaleira sua acolhida. (LE BRETON, 2016, p.13)

Transformações contínuas são o que nos guiam em direção às janelas
abertas.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O processo arteterapêutico é, sem dúvida, um momento onde o indivíduo
possui espaço para buscar a suas maiores descobertas interiores.
A observação das transformações geradas pelo processo arteterapeutico
acontecem de forma fascinante. Perceber, gradativamente, que o mundo interno do
indivíduo passa a se tornar concreto e o quanto este mesmo indivíduo se amplia
durante este processo é enriquecedor à ele e a quem o acompanha.

Imagem 50: Transformações em arteterapia

Disponível em: http://www.updateordie.com/2015/05/26/imagens-combinam-ilustracao-e-colageminspiradas-em-nietzsche/

Nesta pesquisa buscou-se, inicialmente, abordar o contexto histórico que
envolveu a trajetória do feminino, abordando as questões patriarcais que permearam
a transformação do papel das mulheres no Ocidente. Foi visto que tais

83

transformações acarretaram, já no século XXI, questões de saúde, uma vez que
encerraram mulheres em um estreito papel materno, que acabaram por levá-las para
um lugar secundário na família e na sociedade, colocando-as em um processo de
distanciamento da realização de seus desejos.
Sempre ressaltando a diversidade das experiências das mulheres, o quadro
descrito acima gerou no caso do grupo acompanhado através do processo
arteterapeutico,

um

descontentamento

pessoal,

que

refletiu-se

em

pouco

autocuidado, e baixa autoestima. Em busca de responder à questão de estudo,
foram apresentadas reflexões sobre os sentidos e como estes foram trabalhados por
artistas em suas obras. Ilustrada em ações e experimentos do campo das artes
plásticas, as vivencias de Lygia Clark e Hélio Oiticica, que foram trazidas para um
contexto social específico de um grupo participante de uma Entidade Filantrópica
que tem como objetivos a valorização das estruturas emocionais e gestoras da
família.
Foi oferecido à estas mulheres em situação de vulnerabilidade social, de
comunidade carente, a possibilidade de vivenciar um processo arteterapêutico,
acompanhado e supervisionado pela instituição POMAR. As estratégias traçadas
rumo ao objetivo principal visando melhoria efetiva da qualidade emocional das
mesmas. A transformação deste feminino, em seus processos de cuidar, vieram à
tona trazidos pelos próprios relatos destas mulheres, que descreveram-se mais
conscientes de suas potencialidades e de seu lugar no contexto a qual pertencem.
Foram aplicadas estratégias arteterapêuticas com o objetivo de facilitar a
criação de novas possibilidades e caminhos para estas mulheres. Observou-se que
a sensorialidade foi eficaz como fio condutor.

Através dos sentidos, as suas

memórias mais antigas foram ativadas, dando-lhes a possibilidade de reconectar
com seus antigos desejos de vida, e rever sua trajetória pessoal.
Conclui-se, portanto, que o processo arteterapêutico pode contribuir
efetivamente através do trabalho com os estímulos sensoriais, sendo estes potentes
ativadores dos sentidos, permitindo o acesso a sentimentos e memórias.
Recomenda-se a ampliação e o aprofundamento desta pesquisa sobre as
contribuições dos estímulos sensoriais na prática arterterapêutica, em outros grupos,
com outras cronologias e contextos.
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