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RESUMO 

 

 

Esta monografia foi realizada com o objetivo de verificar a importância do 

desenvolvimento da consciência corporal e de como esta propicia a fluidez na 

comunicação e expressão criativa corporal do portador de deficiência, resultando num 

fortalecimento de sua identidade e a melhora de sua autoestima, favorecendo sua 

autonomia e consequente inclusão no entorno familiar e social. Com recursos e 

técnicas de arteterapia, realizou-se um trabalho com um grupo de jovens e adultos 

portadores de deficiência, utilizando a consciência da corporeidade como via de 

acesso à psique humana, facilitando o desbloqueio e o restabelecimento da fluidez, 

da comunicação e expressão criativa, permitindo o acesso mais livre às camadas do 

inconsciente, oportunizando transformações pela sensibilização que a arte 

proporciona. Este trabalho pode auxiliar sua inserção na sociedade e melhoria de 

qualidade de vida, tendo a chance de uma vida mais ativa e criativa. 

 

 

Palavras-chave: Arteterapia - Corporeidade - Processo criativo - Consciência corporal 

- Inclusão social. 
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ABSTRACT 

 

 

This monograph was carried out with the purpose of verify the importance of the 

corporal consciousness development and how it makes the fluidity in the 

communication and creative corporal expression of the disabled person easier, 

resulting in a strengthening of their identity and the improvement of their self-esteem, 

favoring the autonomy and consequently their inclusion in the family and social 

environment. With the resources and the techniques of the art therapy, a work was 

carried out with a group of young people and adults with disabilities, using the 

consciousness of the corporeity as a way of access to the human psyche, making the 

unlocking and the reestablishment of fluidity, communication and creative expression 

easier, allowing more free access to the layers of the unconscious, providing 

opportunities for the sensitization that art provides.  This work can help their insertion 

in the society and improvement of the life quality, having the chance of a more active 

and creative life. 

 

 

Key words: Art Therapy - Corporeity - Creative Process - Corporal Conscience - Social 

Inclusion. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Imagem 1: Estandarte 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 
 
Sua orientação anterior existe, mas o indivíduo não a conhece. 
Ela só lhe é revelada ao longo do caminho, através do caminho que é o seu, 
cujo rumo o indivíduo também não conhece. 
O caminho engloba, uma série de experimentações e de vivências onde tudo 
se mistura e se integra e onde a cada decisão e a cada passo, a cada 
configuração que se delineia na mente ou no fazer o indivíduo, ao questionar-
se, se afirma e se recolhe novamente das profundezas de seu ser. 
O caminho é um caminho de crescimento. 
 

Faiga Ostrower 
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Minha caminhada profissional. 

Minha história na arteterapia começou há mais de vinte anos, quando ainda 

fazia o curso de psicologia na faculdade, apaixonei-me por arteterapia e conheci a 

POMAR, onde participei da 13° turma de formação em arteterapia, em Botafogo ainda. 

Saudade desse tempo! Das aulas uma vez por semana, dos trabalhos plásticos. 

Saudade daquela casa com o pé direito alto, portas enormes, o piso de madeira que 

tinha seu ruído característico. Encantava-me cada vez mais com a descoberta das 

cores, materiais, dos contos e mitos. Da elaboração e empenho na realização do 

primeiro congresso em arteterapia e da sua importância. Enfim, sentia-me em casa. 

Era nesse universo que queria desenvolver o meu trabalho. 

Ao longo dos anos, desenvolvi outras atividades profissionais que envolveram 

o trabalho em clínicas com crianças e jovens portadores de deficiência, e em 

consultório. Criei um centro educacional voltado à educação infantil, fiz uma pós-

graduação em Psicologia Hospitalar, enfim, em todos estes momentos, a arteterapia 

esteve presente, pois considero que faz parte da minha essência.   

Através da internet, restabeleço contato com a POMAR e volto à clínica para 

fazer um curso de SoulCollage® Momento mágico, em que sinto que retornei para 

casa. Volto para a ‘tribo” que entende o que eu falo, e participa das minhas ideias. 

Logo depois, resolvo fazer a pós-graduação em arteterapia. De volta ao lugar de 

aprender e descobrir coisas novas, novas possibilidades, com uma turma que sempre 

teve uma particularidade: um boa escuta do outro. 

Enfim, havia chegado o momento de procurar um estágio e colocar em prática 

tudo o que havíamos estudado. Resolvida as duplas, fomos a procura, à princípio, de 

desenvolver um trabalho com crianças. Selecionamos diversas instituições de 

orfanato e abrigos mas sem nenhum sucesso. Foi então que meu parceiro de estágio, 

veio com uma proposta de visitarmos uma clínica de jovens e adultos portadores de 

deficiência. Partimos, então, para pedir estágio nesse lugar. Fomos recebidos por uma 

arteterapeuta que desenvolvia um trabalho no local. 

Acertamos de começar o estágio. Tratava-se de um grupo de sete pessoas 

onde todos são portadores de alguma deficiência. Partimos para a realização do 

primeiro módulo com a experimentação de materiais, como é proposto pelo curso. 

Ao observar o grupo, e seus movimentos corporais, sua expressão e 

consciência corporal resolvemos trabalhar com a consciência desse corpo na metade 

do tempo que tínhamos, e a outra metade se destinaria a uma atividade plástica.  
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Os objetivos que havíamos traçado de trabalhar com esse grupo eram 

ludicidade, leveza e liberdade. O corpo de cada membro do grupo apresentava-se 

como um bloco, único e inflexível, sem expressão. Começava ali o trabalho com a 

expressão do corpo. 

A explicação lógica e racional é que, quando apresentei a proposta de um 

trabalho de consciência corporal ao grupo, o tema tocou-me fortemente. Algo havia 

mexido comigo. Ao perceber o corpo deles como um bloco, sem expressão ou 

movimentos, surpreendi-me ao perceber como meu corpo estava sem movimento e 

expressão. Percebia notoriamente a transformação que ocorria ao final das atividades 

e a necessidade de uma continuidade. 

Em paralelo, a escolha de um tema sempre tem um significado, e comecei a 

dar-me conta de que meu corpo já estava dando sinais de que havia começado a 

realizar a pós.  O movimento, ou a falta dele, já gritava em minhas produções plásticas, 

como se tivessem que ganhar espaço. Um dos trabalhos mais expressivos e 

significativos para mim, foi a confecção do estandarte no qual eu representei-me 

dançando com uma grande cauda de pavão. Nesse momento ocorreu uma guinada 

bem grande em minha vida, mudando mais uma vez a minha caminhada. 

Desta forma, fui parar no corpo, descobrir meu corpo novamente, resgatar as 

memórias afetivas das quais havia me esquecido e lembrar dessa fluidez surgindo em 

mim. O meu corpo estava sem movimento, coberto de couraças. Eu parecia “um 

bloco”, um padrão de vida, no qual acostumara-me, e agora algo clamava em sair, 

dançar, libertar-me. 

Comecei a pesquisa através dos livros e percebi meu corpo precisando 

expressar os movimentos do meu ser. Incrivelmente tudo começa a encaixar-se com 

uma sincronicidade, seja na terapia, na minha vida, nas oportunidades que começam 

a aparecer e, principalmente, nas pessoas que aproximam-se ou afastam-se de mim. 

Estou colocando-me à prova, no limite, de olhar-me e perceber como posso fazer ou 

o que posso fazer para uma mudança desse bloco que é o meu corpo, um alinhamento 

da minha mente com o meu corpo. 

 Ao mesmo tempo em que trabalhava o grupo, trabalhava-me em uma 

desconstrução, descobrindo o meu próprio corpo, meus limites e minhas conquistas. 

Não foi um trabalho fácil, mas um começo de tudo o que poderia vir a ser. À medida 

que percebia as conquistas que meu grupo realizava, conseguia perceber também as 

mudanças que estabelecia com o meu corpo.  
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Meu grupo de estudo, cada vez mais trazendo uma fluidez na sua energia 

psíquica, alinhando mente e corpo e, ao mesmo tempo, percebendo e descobrindo a 

importância da respiração, a importância de se tocar e, principalmente, a importância 

de se expressar. Seu corpo ganha espaço e propriedade, um ser, com suas 

características individuais, seus limites e sua beleza. Começa então a existir, a fazer 

parte daquele grupo, a perceber seu lugar no mundo.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Através do processo criativo na Arteterapia, é possível dar forma ao que é 

desconhecido, reprimido, difuso, ou seja, uma materialidade e, assim, se 

apresentarem os símbolos, que cumprem essa função de comunicar, estruturar, 

transformar e transcender. A consciência corporal facilita o caminho produtivo no início 

de um processo arteterapêutico, havendo um desbloqueio, permitindo uma fluência 

no processo criativo. 

A dissociação corpo-mente é muito ampla e nos distancia da nossa essência, 

precisamos de uma percepção maior dessa unidade corpo-mente, tanto na esfera 

individual, como social. Temos que ter uma visão para dentro desse corpo, nossa 

psique e nossos sentimentos. Então, devemos considerar de suma importância a 

introdução da abordagem corporal, segundo a qual podemos observar as mensagens 

gestuais e posturais enviadas por esse corpo, mesmo em cada gesto simples. Para 

tanto, torna-se fundamental que ocorra um diálogo entre o terapeuta e o corpo do 

paciente. Despertamos a sensibilidade por meio da pele, o órgão mais sensitivo do 

nosso corpo e que delimita a fronteira entre o corpo físico, o nosso interior e com todo 

o ambiente. O desenvolvimento de trabalhos de sensibilização e movimento do corpo 

provoca o aparecimento de imagens internas, a sua revelação e expressão plástica. 

O objeto de estudo desta pesquisa é verificar a importância do desenvolvimento 

da consciência corporal em jovens e adultos com deficiência, na busca de sua 

identidade e inclusão social. Constatar, de que modo o trabalho corporal em processo 

arteterapêutico pode potencializar a criatividade com portadores de deficiência e 

auxiliá-los na busca de sua autonomia. 

Observando que a fluidez na comunicação e expressão criativa corporal da 

pessoa com deficiência pode propiciar uma melhora de sua autoestima, favorecendo 

sua autonomia e consequente inclusão no entorno familiar e social. Esta pesquisa é 

baseada nos pressupostos de modelo bibliográfico de pesquisa, ilustrada por um 

trabalho realizado em uma instituição de pessoas com deficiência. 

O segundo capítulo trata da Corporeidade, onde pode-se considerar que tudo 

é uma atividade corporal, o pensar, a maneira como se fala, expressões e 

representações do corpo na sociedade. Eu sou esse corpo com meus limites e minha 
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capacidade. A maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como 

instrumento relacional com o mundo, uma ponte entre o mundo exterior e interior. 

Informa a mente através de seus órgãos sensoriais e é preciso estar atento a esses 

canais de conexão do interior com o exterior, vai se desvelando e levando a 

compreensão da realidade psíquica. Pode-se até considerar que a psique desprovida 

da capacidade criativa favorece a doença manifestada no corpo. A física quântica 

afirma que a vida é uma só e não pode ser destruída, já que tudo resume-se em 

energia, aquilo que chama-se de natural ou sobrenatural são planos de vibrações e 

dimensões. 

Ao movimentar-se e expressar-se o corpo faz com que a energia flua de forma 

positiva e desimpedida. Porém quando há tensões no corpo, repressões, apatia, 

percebe-se que há um refluxo dessa energia psíquica. O processo criativo quando 

ativado, recupera, restaura o fluxo criativo da energia psíquica em prol do bem estar 

e da expressividade de cada indivíduo. No desenvolvimento do trabalho de expressão 

corporal, obtém-se uma conexão com a pulsação vital, uma estimulação dos diversos 

canais sensoriais, dando oportunidade de conteúdos inconscientes virem à tona de 

camadas mais profundas, através de manifestações simbólicas. A escuta desse 

corpo, produz movimentos importantes, produzindo mudanças positivas, não apenas 

corporais, mas também psíquicas. Criar e viver interligam-se, a natureza criativa faz 

parte inerente ao ser humano e tem relação direta com a sua saúde, e com a sua 

sociedade a nível cultural.  

Atualmente há uma fragmentação do corpo simbólico, que precisa ser ouvido 

em sua inteireza, perdendo assim a capacidade de escuta e leitura das múltiplas 

histórias que jorram dele. É necessário olhar para o interior buscando uma memória 

mais arcaica do que se viveu. O corpo não mente, e tem consigo muitas histórias para 

reviver, mitos para contar e sentidos a descobrir. Traumas e bloqueios também ficam 

registrados na memória do nosso corpo.  

Verifica-se o Indivíduo saudável quando há um movimento dessa energia 

psíquica, um fluir que vai dos pés à cabeça, sendo necessário que esta energia esteja 

sempre circulando em nosso corpo. Quando se tem uma maior conscientização desse 

corpo, acaba-se por desenvolver mais a sensibilidade, a imaginação, a criatividade e 

a comunicação. O desenvolvimento desse trabalho corporal funciona como 

desbloqueio, proporcionando uma melhor escuta de si próprio. Somos um ser único e 

aquilo que pensamos e sentimos afeta o corpo, da mesma forma inversamente, o 
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estado do corpo influencia como sentimos e pensamos, Psique (mente) soma (corpo) 

estão atados, “Corpo e mente são atributos da mesma substância”. Spinoza. Não há 

separação entre mente e corpo que são únicos, e o mesmo indivíduo. 

O terceiro capítulo, faz referência à Inclusão Social, inserir, fazer parte de algo, 

pertencer a sociedade, usufruir, existe a falta de oportunidade, injustiça social, 

preconceitos e desigualdades. Trata-se de uma exclusão da vida social, econômica e 

política, essa “exclusão social” não existe só nos portadores de deficiência, mas em 

diversas camadas da sociedade encontra-se a mesma situação. 

Tem-se uma atitude discriminatória com os deficientes, pensa-se sempre nas 

limitações e impedimentos, até mesmo na aparência e não na capacidade, na 

funcionalidade daquela pessoa. É necessário pensar na sua capacidade, que 

contribuição pode oferecer para que haja uma inclusão efetiva. Quando nasce uma 

criança com deficiência dentro de uma família altera-se aquele núcleo familiar, onde 

fica fragilizado, pois o imaginário toma conta desses pais, ou responsáveis. Instala-se 

a insegurança medo do futuro, complexo de culpa. Precisa-se combater discriminação 

e o isolamento. A inclusão começa dentro de casa, é necessário que este membro da 

família tenha um espaço dentro desse núcleo familiar, depois na escola e no trabalho. 

Esta família necessita de amparo, para lidar com este membro da família e 

tornarem-se conscientes de sua importância na inclusão desse membro na sociedade. 

Não encontra-se apoio do governo, ou uma política de inclusão eficaz. A inclusão 

precisa ser efetiva para que consigam exercer sua capacidade funcional e vida 

independente. Através da Arteterapia estes indivíduos podem expressar seus 

sentimentos e vivências singulares, criando chances para que tenham uma vida mais 

ativa e criativa, promovendo oportunidades para que esse Indivíduo venha a 

conhecer-se concretamente. 

Através do estudo realizado de expressão corporal, trabalha-se um desbloqueio 

dessa energia psíquica, permitindo um acesso às camadas inconscientes. A Inclusão 

social nunca se fez tão presente como no momento atual, com olimpíadas para 

deficientes, programas de acessibilidade, ingresso na rede pública de ensino para 

pessoas dos diversos tipos de deficiência tipos de deficiências. Para que ocorra uma 

inclusão efetiva é necessário também uma melhora nas condições de vida de 

acessibilidade, objetivando a autonomia e convívio social. O fazer artístico traz a 

consciência conteúdos inconscientes promovendo a resolução de conflitos. Tanto 
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paciente quanto familiares beneficiam-se trabalhando com a criatividade, permitindo 

novas formas de expressão antes reprimidas naquele núcleo familiar. 

Acredita-se que a arte é curativa, cicatrizante e restabelecedora, gerando 

autoestima, além disso, o processo criativo conduz à individuação, oferendo 

oportunidade de crescimento. Importante ressaltar que o processo terapêutico 

necessita oportunizar experiências que envolvam mente, corpo, emoção e espírito – 

o indivíduo precisa estar integrado saudavelmente. 

No quarto capítulo, “Acordando o corpo, interligando a alma e preenchendo o 

espírito” discrimina-se o trabalho de consciência da corporeidade desenvolvido em 

uma Instituição com jovens e adultos com deficiência.  Ao começar o trabalho, 

percebeu-se que este grupo tinha pouca noção do corpo, sem flexibilidade e 

movimentação, dificuldade de percepção espacial, e pouca autonomia. O local, 

possuía um espaço, quintal, onde foram desenvolvidas as propostas de expressão 

corporal. Foram desenvolvidos trabalhos como Acordando o corpo, sendo nomeada 

partes desse corpo, Pele/ Vestimenta corporal, o toque no seu próprio corpo e depois 

através de massageador no parceiro, Respiração/ Fluxo Vital, perceber e sentir sua 

própria respiração e ritmo, Relaxamento / Imaginação Ativa, desacelerar esse corpo, 

perceber as sensações, Limite do corpo / Divisória entre mim e você, Reflexo no 

espelho, reconhecer sua imagem no espelho, Ampliação dos Movimentos, expandir 

esses movimentos, percebendo que o corpo pode ter outros movimentos e Dança 

espontânea / Dança criativa. 

Depois de todos os trabalhos corporais que eram desenvolvidos, havia uma 

atividade plástica desenvolvida, trabalhou-se com cup cakes, mandala de biscoitos e 

chás, estimulando essa sensorialidade. O corpo sendo visto e trabalhado de forma 

integral, na sua unicidade. O perfil do grupo modificou, tornaram-se mais confiantes, 

com o seu próprio corpo, fato percebido até pela equipe da instituição, tornaram-se 

um corpo, enquanto grupo, onde alimentavam-se e sustentavam-se. Houve um ganho 

de autonomia e consequente inclusão no entorno familiar e social de forma mais 

efetiva. 
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CAPÍTULO I 

 

ARTETERAPIA 

 

 

Imagem 2: Gaia 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

A vida se dá no equilíbrio entre a alegria e a dor e cabe ao  
terapeuta ajudar o paciente a encontrar este equilíbrio. 

 
Jung 

 
Conforme afirma Philippini (2009), Arteterapia é a possibilidade de utilizar o 

fazer artístico para gerar saúde, pois o assentamento do trabalho dá-se no fazer 
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criativo. No desbloqueio do processo criativo, o que realmente fortalece o processo é 

a possibilidade de fazer arte.  O que de fato norteia esse processo arteterapêutico não 

é a performance estética, e sim o fazer arte, compreendida como a possibilidade de 

cada indivíduo expressar-se plasticamente e, assim, manifestar sua subjetividade pela 

mediação de modalidades expressivas e plásticas diversas. 

Cada modalidade expressiva vai atuar em cada indivíduo de forma diferente, 

mas todas visam o desbloqueio do fluxo criativo, a liberação de conteúdos 

inconscientes. Estes conteúdos aparecem por meio de imagens, símbolos e vão se 

encaminhando a uma materialidade, levando, assim, à transformação e estruturação 

do indivíduo.  Através da liberação dessa criatividade, o indivíduo encontra formas de 

comunicar-se, de estar no mundo, auxiliando no seu processo de individuação. “Estas 

produções simbólicas retratam múltiplos estágios da psique, ativando e realizando a 

comunicação entre o inconsciente e o consciente” (PHILIPPINI, 2008, p. 15). 

Mas, para ampliar um pouco mais este conceito podemos recorrer aos registros 

da  

AATA (Associação Americana de Arteterapia, 2003, s/p) que nos informa: 

 

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

Portanto, a arteterapia estimula o crescimento interior, ampliando o campo de 

consciência do indivíduo para si mesmo e para o outro. O território onde os 

arteterapeutas transitam é o de inúmeras cores, imagens, expressões, enfim, uma 

infinidade de possibilidades e produções. É necessário que o profissional de 

arteterapia tenha um bom conhecimento de Psicologia, um entendimento de como se 

dá esse processo todo a nível psíquico. Assim sendo, afirma Philippini (2009) que, já 

se chegou a um consenso, pelo menos no plano epistemológico, de se dizer que a 

Arteterapia é um campo de conhecimento transdisciplinar. Então, certamente uma 

teoria de psicologia bem sabida é uma ótima bússola para quem já está trabalhando. 

É necessário também ter uma fluência em linguagens expressivas, um conhecimento 
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desse universo das artes. A psicologia, nesse contexto, nos ajuda a entender a 

fenomenologia que ali se movimenta por esta mediação do trabalho expressivo, mas 

é também preciso conhecimento de como lidar com os materiais, de como encaminhar 

operacionalmente as atividades plásticas ou o processo terapêutico não irá caminhar. 

Através da Arte, o indivíduo aproxima-se das suas emoções e sensações, 

trazendo à tona esses conteúdos internos não explicados na linguagem verbal. Cria-

se aí um canal de comunicação do consciente com o inconsciente, onde a mediação 

do arteterapeuta auxilia em ativar esses núcleos sadios. 

Jung (apud Diniz, 2009) destacou a importância da arte no setting terapêutico, 

colocou que o artista é aquele indivíduo que consegue representar o inconsciente 

coletivo. Segundo Diniz (2009), quando a sociedade está estagnada, está árida, o 

artista é aquele que percebe o que está precisando chegar a esta sociedade, 

transgredir o que está estacionado, trazendo algo novo, fazendo a energia circular. 

Completando, Philippini (2009) coloca que quando trabalha-se com arteterapia, de 

certa forma, acaba-se restaurando a possibilidade do indivíduo transgredir 

determinados arranjos que, por vezes, são muito destrutivos e restritivos na sua 

existência, criando condições de reinventar-se por meio das criações expressivas, da 

criação artística, propiciadas pelo arteterapeuta através das modalidades expressivas.  

Muitas vezes, as pessoas chegam com seu processo criativo extremamente 

bloqueado e dizem que não são capazes de pintar, que não são capazes de modelar, 

que não são capazes de escrever ou dançar, ou de usar o corpo.  Mas à medida que 

vão trabalhando, percebe-se um desbloqueio geral e transformações psíquicas vão 

acontecendo, um florescimento decorrente da apropriação de potencialidades antes 

trancadas. 

A criatividade é uma necessidade premente no ser humano. Faz parte de sua 

essência, assim como espiritualidade e sexualidade. “O ser humano tem necessidade 

de criar, e, aliás, torna-se humano criando; caso contrário, não estaria aqui” (DINIZ, 

2009, p. 221). Percebe-se esta necessidade de criação, este impulso criativo na 

trajetória humana, desde a arte rupestre até os dias atuais.  

Como facilitador, mediador e multiplicador de possibilidades do processo de 

criação, o arteterapeuta deve propiciar um espaço apropriado que estimule a atividade 

criativa, também chamado de setting. Assim, o arteterapeuta recria um território 

sagrado, um têmenos, onde as pessoas poderão resgatar e restaurar o processo 

criativo, gerando saúde e transformação, expandindo, assim, suas transformações 
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benéficas ao seu redor e abrangendo outras pessoas na sua área de convívio 

(PHILIPPINI, 2009). 

Atualmente, a arte deve ser vista também no coletivo, no social. É importante 

analisar qual a influência e qual o grau de comprometimento que se alcançou. Todos 

são um, fazem parte de um mesmo sistema, de uma mesma cidade, todos 

interconectados, se algo acontece aqui, isto reverbera em outro lugar. Verifica-se a 

importância, ou a outra função, que o arteterapeuta acaba exercendo, a de cunho 

social, reintegrando esse indivíduo na natureza, resgatando sua memória afetiva e 

suas diversas redes de conexões com o mundo que habita porque, através do próprio 

exercício de expressão artística, esse indivíduo começa a ter mais consciência, ação, 

emoção e expressão. 

Quando o indivíduo expande suas transformações benéficas ao seu grupo de 

contato, evidencia-se o poder de transformação da arteterapia que, primeiro, dá-se no 

campo da subjetividade individual e, por ressonância, alcança níveis coletivos. É 

razoável pressupor que a arteterapia é um ofício movido pela esperança e o processo 

criativo pode ser realmente transformador e benéfico, promovendo transformações 

nas relações sociais e formas de convivência, oferecendo novas e melhores 

possibilidades de relações e convivência tanto a nível individual quanto coletivamente 

(PHILIPPINI, 2009). 

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

O emprego de imagens como instrumento de representação, organização e 

significação do mundo pelos seres humanos remonta às origens da própria história da 

humanidade. No fundo das cavernas, o ser humano representava o mundo exterior 

em pinturas naturalistas, investiam as imagens de significado e poder e, segundo 

Philippini (2013), estabeleciam uma ponte expressiva entre o interior e o exterior, o 

espaço fechado onde o homem estava protegido e o espaço aberto do mundo pleno 

de perigos, desafios e adversidades. Desde então, registra-se o emprego de vários 

outros recursos expressivos como danças, cantos, tatuagens e outros tipos de pintura, 

empregados terapeuticamente em rituais de cura, poder e invocação às forças da 

natureza por civilizações antigas, (CIORNAI, 2004) 
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Imagem 3: Mundo 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

A era moderna trouxe inúmeras mudanças para a sociedade, baseando-se no 

paradigma iluminista de que o desenvolvimento material e moral do ser humano seria 

alcançado pelo conhecimento aplicado e pelo desenvolvimento da lógica e da razão, 

alavancando a ciência e a tecnologia, ao mesmo tempo em que se cultuavam as 

fábricas e os movimentos dos trabalhadores organizados em sindicatos. Após a 

Primeira Guerra Mundial, a sociedade moderna entra no que Barbosa (apud Ciornai, 

2004, p. 22) nomeia de “crise da ciência e da verdade” e assiste-se ao surgimento de 

um movimento paralelo de mudança que busca por outros parâmetros norteadores de 

compreensão do ser humano que ultrapassam a lógica e o pensamento racional, 

confrontados por postulados revolucionários como a Teoria da Relatividade de 

Einstein cujos efeitos transformadores ecoam até os dias atuais.  

Segundo Ciornai (2004), é neste cenário de mudanças e de quebra de 

paradigmas modernos que a arteterapia surge como profissão, caracterizada por um 

corpo próprio de conhecimento e atuação. Neste novo pensar, surgem vários 

expoentes como Freud que desconstrói a representação do ser humano como racional 

em seu revolucionário conceito de inconsciente, postulando a importância da 

subjetividade e do inconsciente que influi e pesa nas escolhas humanas, mas não 

obedece às leis do pensamento cartesiano, lógico e racional. Assim, as imagens 
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oníricas e pictóricas surgem como elemento diagnóstico nos trabalhos de Freud, Jung 

e outros psiquiatras de destaque na América e Europa, além dos brasileiros Osório 

César, Nise da Silveira e Ulisses Pernambucano, todos atentos às produções 

artísticas de seus pacientes, carregadas de conteúdos simbólicos. No descrédito da 

sociedade com os postulados modernos, incapazes de impedir o horror e a destruição 

causados pelas Grandes Guerras, surgem na década de 50, segundo Barbosa (apud 

Ciornai, 2004, p. 23), modificações substantivas no status da ciência e da 

universidade, e assiste-se ao surgimento da Arteterapia e, concomitantemente, o 

conceito da Arte-educação. 

Osório Cesar, crítico de arte e psiquiatra paraibano, foi o pioneiro em valorizar 

a produção artística da loucura. Psiquiatra do Juqueri, em São Paulo, reuniu em 1929 

a sua experiência no livro “Expressão Artística dos Alienados – Estudo dos Símbolos 

na Arte”. Seu interesse pelo potencial criativo dos pacientes psiquiátricos norteou seus 

estudos das relações entre arte e inconsciente (PELLEGRINI, 2013). 

Victorio (2008) destaca que a Dra. Nise da Silveira, médica psiquiatra que, em 

1947, iniciou um trabalho pioneiro no Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, 

inserindo a seção de terapia ocupacional com técnicas de pintura, modelagem e 

xilogravura, nomeando esta experiência de “Emoção de Lidar”, na qual comprovou a 

capacidade do paciente psiquiátrico em criar mandalas, símbolos arquetípicos, 

revelando, desta forma, o seu mundo psíquico e produzindo melhoras no seu estado 

geral. Por meio de seu trabalho, Nise da Silveira introduziu no Brasil a Psicologia 

Analítica de Jung, base teórica da Arteterapia em questão. 

No final da década de 90, surgiu a primeira associação de Arteterapia do Brasil, 

a AARJ, na cidade do Rio de Janeiro. Nos dias atuais, temos a UBAAT (União 

Brasileira de Associações de Arteterapia), que reúne os estados da Bahia, Espírito 

Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Norte – evidenciando o crescimento 

deste campo do conhecimento. 

Em 2013, a Arteterapia foi incluída no Código Brasileiro de Ocupações (CBO), 

no Ministério do Trabalho, no grupo das Terapias Criativas, recebendo o número de 

registro 2263-10. 

No campo de saúde mental, vários profissionais lançam-se no desafio de 

articular a psicologia com a arte. Considerando-se que normalmente a psicologia é 

que é aplicada à arte, o estudo relativo à aplicabilidade da arte na psicologia, constitui-
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se numa espécie de inversão. Verificamos que, atualmente, a criação artística está 

presente em muitos serviços oferecidos pela rede de saúde mental ligada ao SUS – 

Sistema Único de Saúde. (PELLEGRINI, 2013). 

 

1.2 MODALIDADES EXPRESSIVAS 

 

Por meio da utilização de materiais expressivos, o indivíduo tem a possibilidade 

de manifestar seu mundo interior por meio de símbolos. Segundo Victório (2008), 

essas possibilidades expressivas, apresentam-se, então, como suportes de energia 

psíquica. A arte faz a mediação entre os mundos consciente e inconsciente, de forma 

criativa e amorosa, promovendo a saúde. 

 No decorrer do processo, pode-se adotar uma multiplicidade de tipos, de 

modalidades ou apenas uma delas, intensificada à medida que o cliente consegue 

explorar mais facilmente possibilidades expressivas. Dentre tantos materiais, serão 

descritos alguns, de acordo com Valladares (2008). 

Desenho: Objetiva a forma, a precisão, o desenvolvimento da atenção, da 

concentração, da coordenação viso-motora e espacial. Concretiza alguns 

pensamentos e exercita a memória, relacionando-se ao movimento e ao 

reconhecimento do objetivo. Tem, também, a função ordenadora. 

Materiais Utilizados: giz de cera, carvão, nanquim, lápis de cor, grafite, giz 

colorido, pincel atômico, pastel seco e oleoso, canetas hidrográficas e papéis diversos 

 
 

Imagem 4: Medusa 

          
Acervo pessoal da Autora 
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Pintura: A fluidez da tinta, com a sua função libertadora, induz o movimento de 

soltura e de expansão, trabalhando o relaxamento dos mecanismos defensivos de 

controle. A pintura lida com sentimento, emoção, sensação e colabora para aflorar a 

sensibilidade, além de evocar o gesto e a intuição. É uma linguagem limitada pelos 

suportes/superfícies, tonalidades e cores. 

Materiais Utilizados: cola colorida, aquarela, guache, tinta acrílica, terra (água 

e cola), suportes diversos, como papéis, tecidos e madeira. 

 
 

Imagem 5: Pavão 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
                        

Colagem / Recorte: Favorece a organização de estruturas pela junção e 

articulação de formas prontas. Diferentemente, a organização espacial e simbólica, 

reparadora e de baixo custo. 

Materiais Utilizados: revistas, jornais, linhas, panos, feltros, madeiras, caixas, 

sucata, papéis diversos, materiais orgânicos (folhas, flores, casca de árvore, 

sementes, areia), tesoura, colas diversas, fita adesiva e grude. 
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Imagem 6: Desabrochar de cores 

 
Arquivo pessoal da Autora 

 
 

Modelagem: É uma atividade especialmente sensorial, uma vez que trabalha 

o toque da mão e a organização tridimensional. Permite ao indivíduo colorir as peças 

criadas por ele, após a secagem. 

Materiais Utilizados: argila, papel machê, gesso, plastilina, massa artesanal, 

jogos de ferramentas para modelar. 

 
Imagem 7: Harpia 

 
Acervo pessoal da Autora 
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Construção: Construir significa edificar, estruturar, organizar, elaborar. É uma 

atividade de organização tridimensional, pois requer níveis mais elaborados que os 

das atividades bidimensionais. 

Materiais Utilizados: madeira, sucata, tecidos, sementes, papéis, caixas, 

arame, pregos, cola, grampeador, fita adesiva. 

 
Imagem 8:  Anjo de Luz 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

Caixa de areia: Técnica que permite criar cenas tridimensionais em cenários 

ou em desenhos abstratos em uma caixa de tamanho específico, utilizando areia, 

água e um grande número de miniaturas realistas.  

 

Imagem 9:Caixa de areia Iemanjá 

 
Acervo pessoal da Autora 
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Teatro: A dramatização permite a experimentação de novos papéis. 

Desenvolve a criação de histórias, personagens e figuras, nas quais o boneco dá à 

pessoa o direito de dizer algo que ela não diria por si só. O teatro terapêutico é 

bastante abrangente devido às várias comunicações simbólicas surgidas a partir de 

suas produções. No teatro, o corpo sai da obscuridade e do subjugado lugar de 

segundo plano, tem a participação efetiva, expressando-se e movimentando-se nos 

diferentes palcos da vida, carregado de memórias afetivas e arquetípicas (CARRANO, 

2009).  

 

Imagem 10: Limiar da Alma 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Consciência Corporal e Ritmos Vitais:  a consciência corporal propicia a 

preparação para as atividades do processo arteterapêutico, o relaxamento,      

consciência proprioceptiva, a desaceleração dos ritmos vitais, a consciência dos 

movimentos respiratórios, a expressão através do simbolismo corporal de imagens 

plásticas, a consciência dos pontos de articulação do próprio corpo, o reconhecimento 

de potenciais e limites corporais, além do centramento, enraizamento e vitalização 

(PHILIPPINI, 2009). 
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Materiais Utilizados: papel, contorno do próprio corpo, espelho, exercícios de 

relaxamento, de enraizamento, consciência dos movimentos respiratórios, massagem 

corporal, fitas, lenços, músicas (PHILIPPINI, 2009). 

 
Imagem 11: Entre mim e o outro  

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Vídeo – imagens em movimento: propicia um efetivo recurso de 

reconhecimento da autoimagem documentando os processos singulares de 

comunicação, para posterior resgate, observação e avaliação destas informações. 

Estas possibilidades fortalecem a percepção da própria identidade pelo diálogo com 

a autoimagem e com suas inúmeras facetas de apresentação. 

Materiais Utilizados: editores de vídeos caseiros, notebooks, câmeras e 

celulares. Philippini (2009). 
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Imagem 12: Vídeo experimental 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

Escrita criativa: resgate do ato de escrever sem a preocupação acadêmica de 

regras ortográficas, ou de sintaxe, priorizando os campos simbólicos, e as “formas 

poéticas”, bem como o processo vivenciado em sua elaboração.  

 
Imagem 13: Linhas da Vida 1

 
 

Imagem:14:  Linhas da Vida 2 

 
Acervo pessoal da Autora  

 
 
 
 

Autora: Cris Gerolis 
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Ao desenvolvê-la, mais importante que as regras gramaticais é expressar 

conteúdos do inconsciente e sua consequente reorganização interna. 

 

Contos de fada: A inclusão de contos como instrumentos de valor terapêutico, 

entre outras variáveis, deve-se ao fato de representarem fenômenos universais em 

suas narrativas, e por terem como fonte o inconsciente coletivo, apresentando 

evidências de uma memória humana ancestral, o que vai facilitar a compreensão da 

trajetória de aperfeiçoamento, evolução e individuação humana, afirma Philippini 

(2009). 

Materiais Utilizados: contos, mitos, fábulas, poemas e lendas. 

 
 

Imagem 15: Encantamento 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Tecelagem: Tecer, tramar, urdir, produzir tessituras, dominar o fio e, com ele, 

formar estruturas.  

Materiais Utilizados: fios de grossura e textura diversas, como lãs, barbantes, 

tingidos ou em suas cores naturais e, também, fitas, tiras de tecidos 
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(preferencialmente de malhas, pela elasticidade e resistência), cordões, ráfias, tiras 

de garrafas pet e tiras de papel (PHILIPPINI, 2009). 

 
Imagem 16: A donzela sem mãos 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

 

Música: A música é uma forma de organização das vibrações existente no 

cosmo e em cada indivíduo, bem como nas relações que estabelece – conforme 

Victório (2008) – relacionando a principal função da música à necessidade humana 

de expressar seus conteúdos, impregnados de emoção, sensação e sentimentos e, 

também, à promoção do equilíbrio interno e estabilidade rítmica. 

Materiais Utilizados: instrumentos musicais, músicas e canções diversas. 

 
Imagem 17: Ritmos internos 

 
Acervo pessoal da Autora 
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Dança: A dança é uma forma de expressão da arte pelo corpo com um todo, 

promovendo a integração e a harmonia do grupo, estimulando as percepções 

sensoriais. Na dança, o corpo ao movimentar-se, equilibra-se e desequilibra-se, 

relaciona-se, contrai-se e expande-se, expressa-se, tanto em leveza quanto em 

intensidade. Os gestos transformam-se em movimentos corporais, possuem uma 

linguagem própria, que aos poucos vão comunicar pensamentos e sentimentos 

vividos pelo indivíduo na vida diária. Segundo Carrano (2009). 

 

Imagem 18: Leveza  

 
Acervo pessoal da Autora 

 

 

1.3 ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

O processo da arteterapia atua como prevenção, na recuperação e também na 

manutenção da saúde dos indivíduos. Os arteterapeutas possuem conhecimento 

tanto das teorias psicológicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas sobre o 

potencial curativo da arte.  A arteterapia abrange uma grande área de atuação, na 

clínica privada, em consultórios, terapias sexuais, familiares e nos problemas do 

cotidiano, com pessoas de todas as idades, com grupos, comunidades, principalmente 

os que envolvem dificuldades de comunicação verbal oral. Nos hospitais exercem 
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grande efeito com os atendimentos de pacientes no leito ou nas salas de atendimento 

coletivo às crianças. Utilizadas em Instituições de Reabilitação Física como AACD e 

ou Deficiência Mental, como APAE e outras. Hospitais psiquiátricos Juqueri, Hospital 

das Clínicas Pinel entre outras. Hospitais Gerais, em clínicas de queimadura e 

mutilados, setores de doenças degenerativas como Câncer, Aids, Esclerose Múltipla, 

Alzheimer. Recentemente reconhecida como prática integrativa do SUS. Também 

com a público da terceira idade em instituições de longa permanência, e empregada 

em algumas empresas. 

 

1.4 A ARTETERAPIA DE BASE JUNGUIANA 

 

Imagem 19:  Carl Gustav Jung 

 
Disponível em: http://pablo.deassis.net.br/wpcontent/uploads/2011/09cq_jung2jpg 

 

A psicologia analítica, originada a partir das ideias do psiquiatra suíço Carl 

Gustav Jung, nascido em 26 de julho de 1875 em Kesswil, traz conceitos que 

influenciaram toda a cultura ocidental, tais como arquétipo, inconsciente coletivo, 

processo de individuação entre outros.  A arte sempre esteve presente como 

instrumento terapêutico na abordagem Junguiana. Neste estudo, alguns conceitos da 
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psicologia analítica serão detalhados, com o propósito de apresentar alguns aspectos 

básicos da teoria de Jung, que é a base da Arteterapia aqui fundamentada, e que 

foram mais significativas para este estudo monográfico. 

 
A abordagem Junguiana parte da premissa que 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 da psique, a essência de cada um. Na vida, o self 
através de seus símbolos, precisa ser reconhecido, compreendido e 
respeitado. (PHILIPPINI, 1995, s/p). 
 
 

Jung acreditava que a psique é um sistema auto regulador, um pouco como o 

corpo, que procura manter um equilíbrio entre as qualidades opostas, enquanto fica 

em busca do crescimento, processo denominado “individuação”.  O ego é o centro do 

campo do consciente, a parte da psique onde nossa consciência reside, o nosso 

sentido de identidade e existência.  Organiza nossos pensamentos, sentimentos, 

sentidos, intuição, e regula o acesso à memória. É a parte que liga os mundos internos 

e externos. 

 

Arteterapia com abordagem Junguiana, o caminho será fornecer suportes 
materiais adequados para que a energia psíquica plasme símbolos e criações 
diversas. Estas produções simbólicas retratam a psique em múltiplos estágios 
ativando a realização a comunicação entre Inconsciente e Ego. Este processo 
colabora para a compreensão e resolução de estados afetivos conflitados, 
favorecendo a estruturação e expansão da personalidade através da criação. 
Estes símbolos presentes nas criações plásticas, poderão estar também 
presentes nas imagens oníricas e até mesmo no próprio corpo, através de 
alterações do funcionamento do organismo, gerando as chamadas “doenças 
criativas” que indicam a urgente necessidade de reflexão e transformação de 
padrões e funcionamento psíquico. (PHILIPPINI, 2013, p. 15). 
 
 

Neste contexto a representação da psique é de uma esfera concêntrica, 

lembrando uma cebola. A camada mais superficial representaria a consciência, 

enquanto que as camadas mais profundas, os outros níveis do inconsciente, até 

chegar ao centro, sendo que entre essas camadas haveria uma constante interação 

e mudança. Na esfera situada no exterior, representando a consciência, orbita o ego, 

que é o centro coordenador. Na esfera intermediária, o inconsciente pessoal, 

constituído pelos complexos, nas esferas mais profundas fica o inconsciente coletivo, 

constituído dos arquétipos. Tudo é orquestrado pelo self que funciona como um eixo 

que se liga ao ego, regendo nossa única e singular melodia; afirma Grinberg (2003, p. 

67).  
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1.4.1 Energia Psíquica 

O conceito de energia psíquica foi objeto de estudo, inicialmente por Freud e, 

em seguida, por Jung – que ampliou o conceito inicial freudiano, chegando a divergir 

deste em muitos aspectos. Freud referia-se à energia vital com o termo libido (do latim 

libere) que estaria associada à vontade, prazer e desejo, tornando-se um sinônimo 

para energia do instinto sexual. Jung recorreu ao conceito de energia da física para 

permitir uma definição menos restrita, abandonando o termo libido, passando a 

designá-la como energia vital ou, simplesmente, energia psíquica. Considerando-se 

que a energia física apresenta diferentes manifestações como, por exemplo, calor, luz 

e eletricidade, Jung trata a energia psíquica de forma análoga e apresenta como suas 

manifestações: fome, sexo e agressividade – recusando-se a empregar o impulso 

sexual como manifestação única, afirma, Grinberg (2003). 

Os dois movimentos básicos pelos quais a energia psíquica circula, 

correspondem à regressão e progressão, e Jung descreve três fundamentos para 

compreender a natureza da energia psíquica:  

 
Imagem 20: Energia psíquica 

 
Acervo pessoal da Autora 
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A energia abrange mente e corpo, sendo formada pelo sistema consciente – 
inconsciente; 
-  existe um intercâmbio de energia entre a consciência e o inconsciente 
(princípio da equivalência); 
- a energia psíquica busca um equilíbrio de tensões (princípio da 
compensação), com o embate entre o pólo natural (instintivo) e o pólo 
espiritual. (GRINBERG, 2003, p. 100). 
 
 

Constata-se, então, que a energia psíquica na progressão é aquela que flui, 

onde as polaridades estarão unidas e coordenadas com o fluxo dos processos 

psíquicos, o que possibilita um equilíbrio. E quando há uma obstrução, um bloqueio, 

ocorre o represamento dessa energia psíquica, surgindo uma tensão, um conflito. 

 
Se uma das forças for bem sucedida em reprimir a outra, pode surgir a 
dissociação, que leva à uma divisão interna e, dependendo do conflito, a uma 
neurose ou até a uma psicose. Felizmente nem sempre essa dissociação 
ocorre, pois contamos com a criatividade, inerente à própria psique, para 
buscar soluções. (GRINBERG, 2003, p. 102) 
 

 
 

1.4.2 Símbolo 

Pode-se afirmar que todos os fenômenos psíquicos são de natureza energética 

e que a psique está em constante atividade, produzindo símbolos continuamente. O 

símbolo é uma expressão indefinida, com vários significados, que apontam para algo 

não muito conhecido. É importante lembrar que o significado dos símbolos é próprio 

de cada pessoa e específico do momento que se está vivendo. 

Verifica-se que qualquer objeto pode revestir-se de valor simbólico, seja ele 

natural como pedras, árvores, ou abstrato como figuras geométricas.  Para Jung (apud 

TOMMASI, 2005, p. 157) “O símbolo não é seguramente nem uma alegoria nem um 

mero signo, mas sim uma imagem apropriada para designar, da melhor maneira 

possível, a natureza obscura pressentida pelo espírito”. 

O termo “espírito”, para Jung, engloba consciente e inconsciente, concentra 

produções religiosas, éticas, criadoras e estéticas do ser humano. 

 

O símbolo nada explica, remete para além de si próprio, em direção a um 
significado também nesse além, inatingível, obscuramente pressentido, e que 
nenhum vocábulo da linguagem que nós falamos poderia expressar de 
maneira satisfatória. (JUNG apud TOMMASI, 2005, p. 157). 

 

Afirma Grinberg (2003) que o símbolo morre associando-o a algo conhecido, 

passando a ser um mero sinal, pois o significado do símbolo restringe-se a uma 
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analogia, sendo inadequado interpretá-los de forma genérica. O símbolo significa, 

etimologicamente, “aquilo que une”. 

 

Os símbolos que exercem esse papel de estruturar a consciência e ligá-la ao 
inconsciente, nós os encontramos não só nos sonhos, mas também em 
nossos relacionamentos, ideias, emoções, sentimentos, em nosso corpo, no 
contato com a natureza e nos rituais. (GRINBERG, 2003, p.104). 

 

                                      
Imagem 21: Busca interior 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

 

O símbolo muitas vezes é uma linguagem universal, pois mesmo não sabendo 

a língua local, conseguimos saber o seu significado, este serve para representar ou 

até mesmo substituir uma comunicação. O símbolo também exerce função 

transformadora da energia psíquica. Para Jung (apud Tommasi, 2005, p. 161) 

“Energia é a intensidade do processo psíquico, seu valor psicológico”. Descarta 

considerações morais, estéticas e intelectuais e afirma que “O valor psicológico é 

simplesmente estabelecido por sua força determinante que se manifesta em certos 

efeitos (produções psíquicas)”. (Ibidem, p. 161). 

Conforme afirma Philippini (1995), o símbolo aglutina e corporifica a energia 

psíquica, para que o indivíduo possa entrar em contato com níveis mais profundos e 

desconhecidos do seu próprio ser e cresça com as descobertas. O símbolo tem uma 
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função integradora e reveladora do eixo de si-mesmo, entre o que é desconhecido – 

inconsciente individual e coletivo -  e a consciência.  

 

Em arteterapia com abordagem Junguiana, o caminho será fornecer suportes 
materiais adequados para que a energia psíquica plasme símbolos em 
criações diversas. Estas produções simbólicas retratam a psique em múltiplos 
estágios, ativando e realizando a comunicação entre inconsciente e ego. Este 
processo colabora para a compreensão e resolução de estados afetivos 
conflitados, favorecendo a estruturação a expansão da personalidade  
através da criação. Estes símbolos, presentes nas criações plásticas, 
poderão estar também presentes nas imagens oníricas e até mesmo no 
próprio corpo, através de alterações do funcionamento do organismo, 
gerando as chamadas “doenças criativas” que indicam a urgente necessidade 
de reflexão e transformação de padrões de funcionamento psíquico. 
(PHILIPPINI, 1995, s/p) 
 

 

1.4.3 Self 

O Self pode ser considerado como organizador central que coordena inúmeras 

ações, trocas e relações de vários personagens e personalidades, sendo responsável 

pela caracterização da individualidade de cada pessoa, onde busca melhor adaptação 

às diversas fases da vida. 

 
 

Imagem 22:  Encontro 

 
Acervo pessoal da Autora 
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Potencialmente a personalidade de cada indivíduo já está presente nele no 
seu nascimento e cada um já vem ao mundo com um determinado 
equipamento arquetípico que, encontrando os estímulos adequados, no meio 
ambiente, vai permitir sua adaptação à realidade. Esse programa arquetípico 
que constitui nosso ser em potencial, ao qual Jung denominou Self ou Si-
mesmo, abrange a personalidade total, com sua parte consciente e 
inconsciente. (GRINBERG, 2003, p. 154).  
 

 

O self acaba emergindo cada vez que o ser humano volta-se para o seu mundo 

interior e tenta conhecer-se, seguindo as expressões da sua própria natureza objetiva, 

como os sonhos e as fantasias genuínas. Desta forma, o ego encontrará uma força 

interior onde estão localizadas todas as possibilidades de renovação. 

 

A abordagem Junguiana parte da premissa que 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 da psique, e a essência de cada um. Na vida o self 
através de seus símbolos, precisa ser reconhecido, compreendido e 
respeitado. (PHILIPPINI, 2013, p. 15) 
 

 

1.4.4 Processo de individuação 

 

Imagem 23: Paz interior                                                        

 
Acervo pessoal da Autora 
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Segundo von Franz, (2016), surge uma outra questão no desenvolvimento da 

vida de Jung: "qual o propósito da vida onírica do indivíduo como um todo? Que papel 

representam os sonhos, não apenas na organização psíquica imediata do ser 

humano, mas na sua vida como um todo?” (VON FRANZ, 2016, p. 160) 

Jung, depois de ter estudado e interpretado muitos sonhos, descobriu que: 

  

[...] não apenas os sonhos dizem respeito, em grau variado, à vida de quem 
sonha, mas que também são parte de uma única e grande tela de fatores 
psicológicos. Descobriu também que, no conjunto, parecem obedecer a uma 
determinada configuração ou esquema. A este esquema Jung chamou “o 
processo de individuação”. (VON FRANZ, 2016, p. 160)  

 

O processo de individuação em sua complexidade, que acompanha o ser 

humano do nascimento até a sua morte, exige um trabalho analítico com os símbolos. 

Jung, em seu trabalho com analista, observou que aquelas pessoas que vinham ao 

seu consultório, na primeira metade da vida, tinham interesses primários, centrando-

se em realizações externas, no emergir como indivíduos e na consecução dos 

objetivos do ego.  Nos indivíduos mais velhos, que haviam alcançados tais objetivos, 

de forma razoável, Jung observou que tinham propósitos diferentes, mais voltados 

para um interesse maior, mais pela integração do que pelas realizações, voltados para 

a busca da harmonia na totalidade da psique, descreveu (FADIMAN e FRAGER apud, 

VARGAS, 2008, p. 79). 

Sob a ótica da teoria Junguiana, avalia-se até que ponto o artista, ao criar a 

obra de arte, atua no plano do inconsciente coletivo e como o emprego da arte nos 

processos terapêuticos favorece o desbloqueio e a expansão da criatividade, 

entendida nesse momento como processo expressivo. 

Philippini (2008, p. 22) ressalta que “O processo expressivo e criador nos 

coloca como emissores e receptores de imagens. Configurando o trajeto marcado por 

símbolos particulares que assinalam, informam e definem sobre os estágios da 

Jornada de individuação de cada um”. 
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CAPÍTULO II 

 

CORPOREIDADE 

 

 

Imagem 24: Corporeidade 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a 
forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre 
aos mesmos lugares. 
É o tempo da travessia; e se não ousamos fazê-la, teremos ficado para 
sempre à margem de nós mesmos. 

Fernando Pessoa 
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Hoje em dia, na sociedade contemporânea, o corpo tornou-se extremamente 

relevante, porque “eu não tenho um corpo, eu sou o corpo!” Onde quer que esteja o 

ser humano, o enraizamento que possui na vida é através do corpo. Tudo é uma 

atividade corporal, o pensar, a maneira como se fala, expressões e representações 

do corpo na sociedade. 

Na contemporaneidade na qual se vive, não basta simplesmente ser corpo. É 

preciso que este corpo apareça, para existir.  A sociedade de consumo coloca o corpo 

como um objeto, pois, à medida que consume-se, adquire-se coisas para esse corpo. 

E aí sim, é que ele aparece. E só se existe, à medida que se aparece. Por isso é 

preciso consumir e adequar-se aos padrões estabelecidos na sociedade. O corpo, 

sendo visto desta forma, distancia-se da existência, do existir como um todo.  O corpo 

não é um instrumento e nem um veículo. Eu sou esse corpo, com limites e 

capacidades. Corporeidade, aqui, está sendo definida como a capacidade de o 

indivíduo sentir e utilizar o corpo como ferramenta de manifestação e interação com o 

mundo.   

Ao desenvolvermos um olhar amoroso para com o corpo damos um “sim” a 
vida, o que possibilita a ativação do inconsciente e o rompimento da 
valorização excessiva dos conteúdos mentais, como expressão da psique. 
(ARCURI, 2004, p.  28) 

 

A corporeidade é a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo 

como instrumento relacional com o mundo. A relação do mundo exterior com o mundo 

interior. O corpo é movido por intenções que são provenientes da mente. Essas 

intenções  manifestam-se através do corpo, que interagem com o mundo, que dão 

uma resposta para o corpo, que informa a mente através de seus órgãos sensoriais, 

que analisando as respostas obtidas do ambiente, muda ou reafirma as intenções, 

utilizando o corpo para novas manifestações. 

Segundo Arcuri (2004), o corpo, assim como os sonhos, são canais importantes 

no desenvolvimento dessa conexão interior. É preciso ter um olhar atento, pois no 

desenvolvimento dessa percepção é que está a possibilidade de compreende-se a 

realidade psíquica.  

É necessário saber entender o que o corpo quer expressar, o que está 

querendo comunicar, mensagens oníricas, inconscientes que vão desvelando-se 

sendo descobertas e percebidas. Desenvolver essa percepção leva-nos a 

compreensão da realidade psíquica. A psique ficando desprovida da capacidade 
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criativa favorece a doença, manifestada no corpo físico. E esse desligamento da 

integração dos diferentes níveis de consciência pode facilitar a doença. Assim como 

a consciência pode ir do presente corpo para dimensões infinitas. 

 

Imagem 25: Reflexo Bailarina 

 
Disponível em: https://smediacacheak0.pinimg.com/564x/8b/a4/08/8ba4082d855fc 

10dc823b7110072beb1.jpg 

 

 

A corporeidade é que é a minha “condição corpo”. Condição essa na qual 

estabelece-se um religare1 com a vida, é uma relação em que é possível de ser 

                                                           
1 Tem o significado de religação à Deus.  

https://smediacacheak0.pinimg.com/564x/8b/a4/08/8ba4082d855fc
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construída como possibilidade. Não ancora-se apenas no determinismo biológico 

senão partir-se-ia para uma conotação fatalista de concepção e isso é perigoso, pois 

levaria ao preconceito. Estabelecer uma relação de religião com a vida é estabelecer 

uma relação de compreensão entre as razões, os sentidos dos desejos. 

“O corpo pode ser um canal para expressar as necessidades da psique. Os 

sintomas corporais muitas vezes nos remetem às memórias pessoais, por vezes, 

também, às coletivas, aos arquétipos e aos instintos que desconhecemos.” (ARCURI, 

2004, p.  27)                                            

A qualidade da corporeidade depende, como em todas as funções 

neurológicas, da qualidade e desenvolvimento das relações neuronais estabelecidas 

entre as áreas sensoriais e motoras do cérebro. A maioria dessas desenvolvidas na 

primeira infância, desenvolvem-se através do treinamento corporal. 

O conceito de Corporeidade, embora pareça simples, não o é, pois é algo 

profundamente abstrato. O conhecimento racional e científico do corpo não significa 

ou corresponde à corporeidade vivida no cotidiano, conforme Satin (apud ALMEIDA, 

in ZIMMERMAN, 2009), afirma ainda que antes de desenvolver o pensamento lógico-

racional, e da existência das ciências experimentais, o homem experimentava o seu 

corpo. E, a partir de sua própria experiência com o corpo, o indivíduo construía a sua 

imagem corporal. Mas, a medida que o homem foi desenvolvendo seu intelecto, 

esqueceu-se de seu corpo, e muitos só se lembram quando adoecem. “[...] somos e 

não temos um corpo... E o corpo apresenta claramente uma consciência e uma 

sabedoria que não precisam de raciocínios... Toda atitude do ser humano é atitude 

corporal.” (MORAIS apud ZIMMERMANN, 2009, p.  114). 

A física quântica afirma que a vida é uma só e não pode ser destruída, já que 

tudo “se resume em energia”, e aquilo a que se chama de natural ou sobrenatural são 

planos de vibrações e dimensões, alguns possíveis de serem percebidos por nossos 

sentidos. Mesmo assim, o nosso corpo é o centro de convergência, compreensão e 

apreensão do mundo. 

 

O meu corpo é o ponto de referência em relação ao qual cada coisa toma seu 
lugar e torna-se situada. Graças a meu corpo localizado, atraio para mim 
todos os pontos do espaço: concentro-os, recapitulo-os, interiorizo-os. Em 
compensação, tomando impulso dessa posição me projeto em direção a 
todos os pontos do meu horizonte. Graças a esse ritmo o universo inteiro 
reside em mim, enquanto eu habito todo o universo. (BARBOTIN apud 
SANTIN in ZIMMERMANN, 2009, p. 114) 
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2.1 CRIATIVIDADE E CORPO 

 
Imagem 26: Explosão 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

No trabalho arteterapêutico, para se obter um bom resultado, necessita-se estar 

atento aos materiais expressivos que podem ser utilizados para que favoreçam 

transformações. Verifica-se que movimentar-se e expressar-se, sempre que estamos 

saudáveis, faz com que a energia flua de forma desimpedida. Porém, o que se 

percebe por vezes é o refluxo dessa energia psíquica, pois o corpo encontra-se em 

tensões, repressões, encapsulamentos, causando sintomas desagradáveis como 

desânimo, fadiga, apatia entre outros. “O processo criativo ativado de maneira 

adequada, restaura, resgata, recupera, reorganiza, redireciona e libera o fluxo de 

energia psíquica em prol do bem-estar e da expressividade de cada indivíduo”.    

(PHILIPPINI, 2011, p. 23) 
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Através dos recursos expressivos utilizados em Arteterapia, conteúdos 

inconscientes poderão vir à tona e serem simbolizados e configurados em imagens, 

trazendo à consciência informações deste universo profundo. Segundo Philippini 

(2011), cabe aos arteterapeutas, buscar estratégias para propiciar a liberação deste 

fluir espontâneo de um pulsar vitalizado e ritmado, que nos remete a dois movimentos 

vitais fundamentais e arquetípicos: expandir e contrair, apresentando-se em um ritmo 

harmonioso. “Em resumo: fluir e pulsar são comunicações vitais do caminhar da 

energia psíquica e, desdobramento, da expressão das possibilidades criativas”. 

(Ibidem, 2011, p. 27) 

Existe no trabalho de expressão corporal, uma conexão com a pulsação vital, 

com a estimulação dos diversos canais sensoriais, quando obtem-se uma maior 

eficácia no resultado terapêutica do trabalho desenvolvido, desta forma amplificando 

e liberando o fluxo da energia psíquica em prol do bem-estar e da expressividade. 

Através dessa escuta do corpo, da manifestação dos seus movimentos internos e 

externos, percebe-se como o indivíduo está no momento. “Os potenciais adormecidos 

no corpo se transformam quando ele, ao mover-se, se expressa numa linguagem não-

verbal, que vai produzindo, ostensivamente, mudanças positivas, não apenas 

corporais, mais também psíquicas”. (FUX,1982, p. 10)  

 

Para que a criatividade seja experimentada de forma ativa, são necessários 
o desbloqueio e o restabelecimento da fluidez da comunicação e expressão 
criativa. O principal teórico desta área de conhecimento, Csikszeintmihlyi, 
denominou “FLOW’ (fluir) um estado emocional de profundo bem-estar, 
centramento e intensa atividade expressiva ao conjunto de estratégias de 
desbloqueio e ativação criativa. E, ressaltou a relevância de estas 
experiências serem realizadas em contextos grupais, devido às 
potencialidades que reconhecia nas conexões sistêmicas para ativarem o 
processo. (PHILIPPINI, 2011, p. 80)  
 
 

O universo da sensoralidade e da materialidade: texturas, cores, formas, 

volumes e linhas, é o dominante em arteterapia e integrar-se e movimentar-se nesse 

universo requer atenção e preparo. Ao pensar em criatividade, imaginamos logo obras 

de arte, nos quais, onde podemos identificar a criatividade expressa, mas esta visão 

não se torna correta. “O criar só pode ser visto num sentido global, como um agir 

integrado em um viver humano. De fato, criar e viver se interligam” (OSTROWER, 

2014, p. 5). Considera-se que essa natureza criativa do homem se elabora em um 

contexto cultural, em que a criatividade nos indivíduos possui relação com a sua saúde 

e também com a sociedade, ou seja, no nível individual e cultural, de existência 
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humana. “No indivíduo confrontam-se, por assim dizer, dois polos de uma mesma 

relação: a sua criatividade que representa as potencialidades de um ser único, e sua 

criação que será a realização dessas potencialidades já dentro do quadro de 

determinada cultura.” (OSTROWER, 2014, p. 5) 

O trabalho arteterapêutico pode promover, canais expressivos nos grupos e 

comunidades levando a uma tomada de consciência sobre os potenciais e desejos, 

sobre a auto estima, identidade, cidadania, ética como estratégias de vida. É preciso 

se conhecer e exercer a sua singularidade, percebendo o grupo ao qual pertence. 

 

Imagem 27: Expressão criativa 

 
Disponível em: https://decastroassessoria.files.wordpress.com/2010/12/07_mvb_cult_chadwick5.jpg 

 

 

Segundo Ostrower (2014), criar também corresponde a um formar, um dar 

forma a alguma coisa, sempre há uma ordenação e uma configuração independente 

do meio o qual se utilize, esta forma aqui compreendida em um sentido mais amplo, 

como uma estruturação, não restrita à imagem visual. Toda forma corresponderia a 

modelos de comunicação e ao mesmo tempo em formas de realização a aspectos 

expressivos. Atualmente pode-se considerar que o consciente seja manipulado, 

https://decastroassessoria.files.wordpress.com/2010/12/07_mvb_cult_chadwick5.jpg
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massificado e por vezes enrijecido, até mesmo aquelas pessoas que vivem em um 

meio totalmente racionalista e opressor são capazes de criar. O ser humano com suas 

múltiplas funções e tarefas esquece-se de si mesmo de sua capacidade criativa de 

olhar para dentro de si, não conseguindo por vezes perceber seu próprio ritmo. Trata-

se de uma alienação do próprio ser a tudo o que está a sua volta, uma desintegração, 

de sua capacidade criativa, do que pode realizar exercer enquanto ser humano, um 

distanciamento de conteúdos mais humanos. 

 
Um caminho produtivo para facilitar o início do processo arteterapêutico pode 
ser a vida da consciência corporal, dos exercícios de relaxamento das 
tensões e da colocação da respiração em estágios mais lentos e profundos 
para facilitar o desbloqueio, permitindo mais fluência do processo criativo, 
pois esta providência rebaixa as funções de vigília, permitindo o acesso mais 
livre as camadas inconscientes. Esses estados poderão ser ativados também 
pela criação de ambientes sonoros específicos, com produção e/ou escuta 
de determinados sons. (PHILIPPINI, s/a, s/p) 
 

 

O espaço arteterapêutico é um espaço gerador de possibilidades de 

criatividade e expressividade, em que combinam-se experiências psíquicas referentes 

às dimensões primárias, secundárias e vivenciais, e cabe ao arteterapeuta orquestrar 

a dosagem de cada uma delas, de acordo com o que consegue ir percebendo das 

necessidades de seu grupo. Além disso, o arteterapeuta é, em vários sentidos, o 

administrador do têmeno, em que acontecem as atividades grupais, assim, é 

necessário providenciar o espaço adequado, escolher as atividades pertinentes ao 

grupo atendido, e providenciar materiais mais estimuladores para cada contexto 

observado 

O caminho da arte pode amenizar, ultrapassar ou transformar algumas destas 

limitações, encontradas nos portadores de deficiência, como as sequelas motoras, 

dificuldades sensoriais, cognitivas, dificuldades emocionais, sentimento de 

incapacidade e desvalia, ou mesmo por falta de afeto por parte das famílias, não 

havendo estimulação, de forma adequada. Para tal o arteterapeuta precisa conhecer 

o seu grupo, e escolher as melhores estratégias e materiais para trabalhar. Trabalhos 

com o corpo e com a expressão corporal são muito bem aceitos, proporcionando um 

autoconhecimento e também melhora na   noção espacial. 

 
O trabalho criativo tem muito a contribuir em diferentes níveis, e o processo 

arteterapêutico como espaço de interlocução, de exercício da autonomia 

expressiva e criativa, como locus fortalecedor da identidade, é essencial 

como facilitador para a conquista destes objetivos. (PHILIPPINI, 2015, p.  45) 
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2.2 CORPO, MENTE E PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO 
 
 

Imagem 28: Equilíbrio 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

 

Hoje com a preocupação cada vez mais constante com o corpo, seu bem-estar 

e conforto, tem-se procurado caminhar, dançar, correr, no entanto não é apenas 

descarregando energia que se dissolve a pressão interior.  Os sentimentos precisam 

achar sua expressão e o impulso inconsciente, que faz aflorar conteúdos à 

consciência, precisa ser realizado.  O encontro com o corpo no movimento criativo ou 

meditativo pode trazer além da renovação das forças, conteúdos à consciência, e um 

fluir livre da energia vital.  
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Todo encontro com um aspecto nosso, até então desconhecido, representa 
um numinosum, ou seja, ele tem um valor especial, próprio, com a mensagem 
urgente de ampliação da consciência. Esse momento brilhante de ampliação 
sempre significa também um encontro com o nosso self como totalidade 

abrangedora. (PEREIRA apud ZIMMERMAN, 2009, p. 166). 

 

Ao movimentar-se livremente, o objetivo maior é proporcionar um contato 

integrativo consigo mesmo, trazendo mais alegria de viver. No movimento criativo, 

quando nós adultos voltamos a atenção para o corpo e procuramos restabelecer a 

ligação com ele, ocorre como um retorno à relação mãe e filho na primeira fase da 

vida, uma espécie de volta ao materno arquetípico.  

 

[...] a atmosfera afetiva daquela fase em que a pessoa viveu quase que 
exclusivamente como corpo, bem como as sucessivas modificações 
posteriores, poderá emergir e se manifestar em muitas imagens. Muitas 
vezes esse processo é descrito pelas pessoas como uma volta à proteção 
inicial, em outras é percebida como tristeza das partes negligenciadas. A volta 
para o corpo e os estados afetivos nele ocultos poderão levar à renovação do 
encontro com fontes de energia bloqueadas, que devem ser procuradas no 

próprio corpo. (ZIMMERMAN, 2009, p. 166). 

 

Através dos movimentos livres e danças que as pessoas produzem tem-se a 

oportunidade de observar a concordância da expressão externa com a interna, 

imagens e estados emocionais são produzidos no corpo, estes manifestam-se na 

postura corporal e no padrão de movimento, desta forma pode ser considerado uma 

matriz de projeção, pois a experiência interior pode ter efeito no comportamento 

externo.  

Ocorre nessas improvisações de dança uma sensação de coincidência da 

expressão exterior com a realidade interior, como se esses movimentos se tornassem 

cada vez mais fluentes, à medida que, a partir de um envolvimento interior o trabalho 

criativo aflora. 

Segundo Zimmerman, (2009) as pessoas que demonstram uma imagem 

corporal comprometida, costumam apresentar uma fragilidade do eu, parecendo estar 

separadas de uma função reguladora que lhes permita ter uma percepção global de 

si mesmas, propiciando os movimentos relacionados a uma camada mais profunda 

da personalidade faz com que novos impulsos surjam, desenvolvendo a improvisação 

como fio condutor.  É como se essa configuração interna estivesse presente e gerasse 

uma sensação de realização. 
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A partir do trabalho de movimento do corpo tem-se como objetivo uma 
experiência corporal integrativa, no momento que esses movimentos atingem 
uma qualidade fluente e elaborada a sua percepção interior encontra-se 
aumentada e com isso uma maior fluência em seus movimentos livres, 
consequentemente há um aumento da sua autonomia e capacidade de auto 
direcionamento. “Essa autonomia significava tanto a capacidade de 
reconhecer os próprios movimentos e impulsos internos quanto a 
possibilidade de conduzir-se na relação com o meio exterior, o que se 
expressa na atitude frente ao cotidiano[...]. (ZIMMERMAN, 2009, p. 156) 
 
 

Imagem 29: Alma colorida 

 
Disponível em: https://pinterest.com/pin/39160210089659740 

 
                        

Uma maior expressão e soltura com o corpo, nos levam a uma expressão e 

soltura com as pessoas, ou seja, uma mudança de atitude. Todo movimento é ao 

mesmo tempo funcional e expressivo, em qualquer atividade que a pessoa se 

dedique, ela exprime algo de si mesma através de seus movimentos. Em sua teoria 

do movimento, Laban apresenta uma concepção da dança baseada na linguagem 

não-verbal, advinda de respostas a estímulos internos e externos, para exprimir ideias, 

sentimentos, para satisfazer necessidades físicas ou pelo puro prazer de se 

movimentar. 
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 Zimmerman (2009), relatou através de sua experiência que, à medida que as 

pessoas realizam os movimentos, e entram em contato com sua constelação interior, 

expressando criativamente a realidade da música, ocorre nelas uma integração de 

várias dimensões psíquicas. A personalidade individual desenvolve-se num processo 

original, onde os impulsos criativos das camadas mais profundas manifestam-se no 

campo de relações conscientes do eu. 

 

A possibilidade de sentir melhor as sensações corpóreas modifica a imagem 
corporal, aumenta a consciência corporal. Há uma valorização desse corpo 
muitas vezes esquecido. Há uma nova organização do próprio corpo, da 
energia psíquica, e uma nova identidade, um novo ego se estrutura a partir 
das novas dimensões corporais, observadas também pela psique. (ALMEIDA 
apud ZIMMERMAN, 2009, p. 123). 
 
 

Ao adquirir essa conscientização do corpo acaba-se por desenvolver mais a 

sensibilidade, imaginação, a criatividade e a comunicação. O arteterapeuta precisa 

estar atento aos sinais que o corpo do seu paciente emite, o que está querendo dizer 

e com isso estabelecer um diálogo. Precisam estar atentos a cada gesto. O corpo 

torna-se instrumento dessa visão unificadora, podendo haver diálogo do consciente 

com o inconsciente. 

 
No pensar da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, podemos entender 
este caminho de transformação, sob o conceito do processo de 
individuação, que se constitui em uma diferenciação psicológica que possui 
como finalidade o desenvolvimento da personalidade individual. De um 
modo geral, é o processo pelo qual os seres individuais se formam e se 
diferenciam. A meta não é sobrepujar a própria psicologia pessoal, tornar-
se perfeito, mas familiarizar-se com ela. Assim, a individuação envolve uma 
consciência crescente da nossa realidade psicológica única, incluindo as 
forças e as limitações pessoais. (NAGEM, 2013, p.  22) 
 
 

 À medida que sentimos mais as sensações corpóreas, modifica-se nossa 

imagem corporal e aumenta a consciência deste corpo. Ao considerar-se o corpo a 

casa onde mora a alma, a própria psique, a individuação, então, assumirá uma 

dimensão corpórea.  Há uma valorização desse corpo, muitas vezes esquecido. 

Acontece uma organização do próprio corpo, da energia psíquica, uma nova 

identidade e um novo ego estrutura-se a partir das novas dimensões corporais, 

observadas também pela psique, (ZIMMERMAN, 2009, p. 123). 

 

Observar-nos é uma dedicação a nós mesmos, é uma construção. Se 
estivermos atentos aos momentos que nos levam às tensões, às raivas, aos 
medos, às ansiedades, enfim, às energias que provocam em nosso corpo 
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uma descarga energética desconfortável, saberemos administrar melhor 
essas energias, sem que elas se fixem em um só ponto de nosso corpo. 
(BERTAZZO apud ARCURI, 2004, p. 104)  

 

 O trabalho de consciência corporal sendo desenvolvido, e depois a aplicação 

de uma atividade plástica, é capaz de promover trocas sociais significativas, 

rompendo a cultura do isolamento e da invalidação do indivíduo. Trata-se de um 

trabalho construído no dia a dia dos encontros, onde o vínculo é potencializado e se 

fortalece um acolhimento no grupo. Este tipo de trabalho sendo desenvolvido em um 

grupo proporciona uma criação de novas possibilidades e finalidades nas ações 

promotoras  de saúde mental das pessoas envolvidas. 

Vale ressaltar a importância simbólica, que existe no desenvolvimento de um 

trabalho desenvolvido com o corpo, tendo como foco a ampliação da consciência e o 

fortalecimento do ego. Este movimento dá-se através da organização e reorganização 

do movimento através da criatividade, individual e coletiva. A conscientização do 

movimento corporal facilita a assimilação de nosso mundo interior, provocando 

mudanças significativas na vida.  

Segundo Zimmerman (2009), a expressão corporal fala para além das palavras, 

trazendo uma ponte direta para o Universo imaginário e simbólico. É através do 

movimento espontâneo que nasce o arsenal simbólico que cada ser possui, 

integrando-se à totalidade psíquica do self.  Porém, Jung (1994) colocou grande 

relevância ao impulso criativo, enfatizando que a energia psíquica não refere-se 

apenas à sexualidade. Incluiu a fome, a agressividade, também a reflexão e a 

criatividade como impulsos psíquicos importantes que buscam realização. 

“O movimento expressivo é um trabalho corporal que busca a integração 

fisiopsíquica através da ênfase na expressão criativa do movimento” (ZIMMERMAN 

2009, p. 17). O objetivo é proporcionar a conscientização do corpo simultaneamente 

a uma conscientização dos sentimentos, emoções, imagens, recordações, enfim, do 

mundo interno da psique em sua totalidade.                      

Segundo Silveira (1981), o processo de individuação não tem um 

desenvolvimento linear, mas, sim uma circunvolução em torno do centro, o self, onde 

a personalidade completa-se. O self é o centro da personalidade total, e o ego é o 

centro da consciência. Por isso, dizemos que o caminho do ser humano é em direção 

ao self, restabelecendo a comunicação do ego-self.  
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O self, como engloba a totalidade da personalidade, engloba também, o corpo. 

Há um direcionamento do self que expressa-se no corpo, e com isso determinadas 

doenças orgânicas, ou mesmo problemas mentais, muitas vezes surgem para mostrar 

a necessidade de um novo direcionamento, a necessidade de uma nova orientação 

na vida do indivíduo. 

 

2.3 O CORPO E SEUS SÍMBOLOS 

 
 
 

Imagem 30: Despir-se 

 
Acervo pessoal da Autora 
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O corpo é um grande símbolo, segundo Reich (apud Crema, 2015, p. 9), “[...] 

nosso texto mais concreto” que abriga outros corpos mais sutis que constituem, por 

sua vez, símbolos também, mais específicos, e que expressam uma verdade sobre o 

Ser, que só pode ser lida na associação corpo / alma / espírito.   Na fragmentação, 

perde-se a capacidade de escuta e leitura das múltiplas histórias que jorram desse 

corpo simbólico, que precisa ser ouvido e aceito em sua inteireza.  Assim sendo, para 

compreender o ser humano, é preciso saber olhar com profundidade, olhar para o 

interior, buscando a sua inteireza e unidade – buscando uma visão arquetípica, que 

privilegie a aceitação desse corpo, onde reside sua memória mais arcaica do que se 

viveu e sentiu, afirma Leloup (1998). 

“O homem é o seu próprio livro de estudo.  Basta ir virando as páginas, até 

encontrar o seu autor.” (LELOUP, 1998, p. 11). O símbolo é o visível que aponta o 

invisível, considera um trampolim para o mergulho no desconhecido, transmutando a 

existência numa criação permanente, sendo sua contribuição única ao universo. Essa 

escuta do corpo é infinita, pessoal e particular, conforme Leloup (Ibidem). 

Uma escuta integral do corpo só acontece através da escuta do próprio corpo.   

Muito mais que as muitas teorias lançadas, necessário é escutar o próprio corpo, pois 

cada corpo tem suas histórias para contar, memórias guardadas, momentos vividos 

que são só seus.  Da mesma forma, o corpo é a revelação mais verdadeira que se 

terá, uma vez que o corpo não mente.  Ele terá inúmeras histórias para contar, mitos 

a reviver e sentidos a descobrir.  E nele estarão para sempre nossas memórias mais 

antigas.  E de todas as fases da vida, sobretudo na primeira infância. 

Toda a abordagem de escuta do corpo pelo terapeuta começa por uma 

anamnese, que significa o conjunto de informações que o médico, o psicólogo ou 

terapeuta recolhem do paciente; uma análise dos sintomas e somatizações.                                         

Leloup (1998, p. 10) em sua “anamnese essencial” aponta o caminho de uma 

escuta mais profunda, com uma visão mais aberta e inclusiva, onde possa retornar à 

“flexibilidade das articulações do corpo, às articulações psíquicas e da inteligência 

humana”. Denomina essa abordagem, por sua capacidade de lembrar-se do Ser, por 

meio de suas “memórias essenciais”, memória do que cada um é nas marcas 

psicológicas deixadas em nosso corpo físico. Por isso, toda a orientação do trabalho 

com essa perspectiva só realiza-se focalizada do ser   na lembrança do ser, onde 

estão marcados todos os momentos vividos. 

Baseando-se em Leloup (1998), existem diferentes tipos de escuta 
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Imagem 31: Arvore Humana 

 
 

Dísponível em:  https://br.pinterest.com/pin/391602130089659423 
 

 

1) Escuta física: tenta identificar o ponto frágil, no corpo, onde aloja-se a 

dor e o sofrimento (reavivando a memória do que acontece no corpo inteiro). 

2) Escuta ou anamnese psicológica: (uma escuta psicológica do corpo). Em 

que estado psicológico são observadas as manifestações de determinadas doenças 

ou sofrimentos, ou como manifestam-se medo ou atração no corpo. 

3) Escuta ou anamnese espiritual: Identificar o anseio do Espírito, presente 

no corpo, que deseja crescer, seguir um caminho e fica impedido por membros, no 

corpo, que lhe resistem, o que gera doenças ou crises.  

Traumas, fragmentações e bloqueios são marcas que ficam registradas na 

memória do nosso corpo, e por este motivo precisamos dar conta de como passamos 

https://br.pinterest.com/pin/391602130089659423
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pelas diferentes etapas de nossa vida. Conforme Leloup (1998), nosso corpo é como 

uma escada, os primeiros degraus precisam estar sólidos para manter os mais altos 

erguidos. Se fizermos uma analogia a uma árvore, é preciso que a seiva percorra da 

raiz até chegar aos galhos, num fluir de energia. A saúde está neste movimento de 

subir e descer escadas, da seiva ir da raiz até os galhos mais altos, estar vivo da 

cabeça aos pés. Cabe, então, ao terapeuta, por meio da anamnese física, psíquica e 

espiritual, permitir a livre circulação da energia e da vida neste corpo. 

 

2.4 MEMÓRIA CORPORAL 

 
 

Imagem 32: Melhor idade 

 
Acervo pessoal da Autora 
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“O corpo partilha, com a nossa alma e o nosso psiquismo, a incrível experiência 

que é viver”. (ALESSANDRINI apud ARCURI, 2004, p. 12). 

Como Leloup (1988) afirma, o nosso corpo é um livro aberto que guarda a 

história de vida, alegrias, tristezas, ressentimentos, desejos. Um corpo que já passou 

por situações únicas, e que está acompanhando o amadurecimento e que pode, por 

vezes, guardar cicatrizes abertas ou feridas antigas. 

 

Observar-nos é uma dedicação a nós mesmos, é uma construção. Se 
estivermos atentos aos momentos que nos levam às tensões, às raivas, aos 
medos, às ansiedades, enfim, às energias que provocam em nosso corpo 
uma descarga energética desconfortável, saberemos administrar melhor 
essas energias, sem que elas se fixem em um só ponto de nosso corpo. 
(BERTAZZO apud ARCURI, 2004, p. 104). 
 

Ao adquirir essa conscientização do corpo, acaba-se por desenvolver mais a 

sensibilidade, a imaginação, a criatividade e a comunicação. O arteterapeuta precisa 

estar atento aos sinais que o corpo do seu paciente emite, o que está querendo dizer 

e com isso estabelecer um diálogo. Os trabalhos corporais podem oferecer ao corpo 

estímulos, como servem também para desbloquear. Se ficarmos centrados na escuta 

de si próprio, podemos muitas vezes dar forma as emoções. “Stanislav Grof por 

acreditar que a psiquiatria contemporânea não reconhece os estados incomuns de 

consciência, cunhou o termo “holotrópico”, que significa: orientado para totalidade, 

inteireza ou indo em direção a totalidade”. (ARCURI, 2004, p. 14). 

 
Chamarei essas marcas no corpo de “memória corporal”, pois me parece que, 
independentes do tempo e do espaço, certas experiências parecem ficar 
congeladas, de forma que algo acontecido há muito tempo possa ser vivido 
como se tivesse acabado de acontecer. Muitas vezes, um toque corporal ou 
um relaxamento fazem com que as memórias corporais reapareçam, 
trazendo muitas lembranças passadas. (ARCURI, 2004, p. 14) 
 
 

  As marcas do tempo deixadas no corpo são, em sua maioria, inconscientes, 

mas à medida que continuam influenciando no comportamento, percebe-se que houve 

um congelamento daquela experiência. Um toque corporal ou um relaxamento pode 

fazer essas lembranças passadas ressurgirem. Na primeira infância, o ego vai se 

diferenciando do inconsciente, à medida que vai se desenvolvendo, e na velhice 

reinicia essa reaproximação de ambos, mas de forma consciente. Neste período a 

memória pode ser considerada de grande valia, pois guarda a história de uma vida 

toda podendo ser reorganizada, trazendo mudanças significativas para o ser humano. 

A importância dessa relação com a memória corporal na velhice se dá pelo fato de 
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que, conforme Jung (apud RAMOS, 1994, p. 49), “o inconsciente só pode ser 

experimentado no corpo e que este é exclusivamente a manifestação externa do Self”. 

 

Sintetizando, o símbolo é a expressão da percepção do fenômeno psique 
corpo feita através da percepção das alterações fisiológicas e das imagens 
referentes, sincronicamente. Um complexo tem sempre uma expressão 
simbólica corpórea, através da qual podemos ter a chave para a 
compreensão da doença. Neste caso, o símbolo aponta uma disfunção um 
desvio que precisa ser corrigido quando a relação ego-self fica alterada. 
(RAMOS apud ARCURI, 2004, p. 41) 

 
 

Jung (apud ARCURI, 2004) considera esse corpo alguma coisa justificada em 

si mesmo com seus próprios caminhos, necessidades, prazeres e problemas, por 

outro lado esse corpo é visto ligado à mente ou ao espírito e à psique. Somos um ser 

único, e aquilo que pensamos e sentimos afeta o corpo. Inversamente, o estado do 

corpo influencia a forma como sentimos e pensamos. Psique (mente) soma (corpo) 

estão irremediavelmente atados. Desequilíbrios fisiológicos ou químicos dão origem a 

problemas psicológicos, enquanto perturbações emocionais e mentais podem 

manifestar-se por meio de sintomas físicos. 

Para Jung (apud ARCURI, 2004, p. 42) 

 
[...] O espírito consiste de possibilidades; poder-se-ia dizer que o mundo de 
possibilidades é o mundo dos espíritos. O espírito pode qualquer coisa, mas 
somente a terra significaria manter-se em relacionamento consciente com o 
corpo. Não fujamos e não nos tornemos inconscientes dos fatos corporais, 
pois eles nos mantém na vida real e ajudam-nos a não perder nosso caminho 
no mundo das meras possibilidades, onde estamos simplesmente de olhos 
vendados. 

 

Conforme Arcuri (2004) o que pensamos e sentimos afeta diretamente o corpo, 

tudo está diretamente interligado, não passa de uma grande teia, a “a teia da vida”. 

Tem-se uma visão fragmentada do ser humano o que impossibilita uma percepção, 

levando a uma crise perceptiva, pois ainda estamos impregnados dessa visão 

mecanicista. Nessa visão fragmentada de mente e corpo, percebe-se somente aquilo 

que reconhecemos, se não faz parte de nossas memórias não conseguimos observar, 

a percepção é de acordo com o observador, com o que ele conhece. No entanto, 

podemos não perceber, mas não significa que deixou de existir. Então devemos 

pensar na questão da percepção interior, que nos possibilita ver e fazer a diferença, 

nessa integração de mente e corpo. 
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Imagem 33: Felicidade 

 
Disponível em: http://fernadabianchini.blospot.com.br 

 

 

Ao compreender que corpo e mente são atributos da mesma substância, afirma 

Spinoza (apud Ruiz, 2015, p. 40) “a ideia do corpo é o corpo, isto é, a mente e o corpo 

são um único e mesmo indivíduo, concebido ora sob o atributo do pensamento, ora 

sob o da extensão” na força do trabalho artístico está implicada uma noção de 

materialidade, de experiência no mundo. A maneira de agir no mundo, ou de nele 

sofrer as ações de outros, propicia maior percepção sobre ele. 

 

[...] quanto mais um corpo é capaz, em comparação com outros, de agir 
simultaneamente sobre um número maior de coisas, ou de padecer 
simultaneamente de um número maior de coisas, tanto mais sua mente é 
capaz, em comparação com outras, de perceber, simultaneamente, um 
número maior de coisas (apud RUIZ, 2015, p.  41). 
 

Então a memória corporal seria um acesso do ego ao inconsciente, Jung, em 

relação ao corpo, o considera como alguma coisa justificada em si mesma, com seus 

próprios caminhos, necessidades, prazeres e problemas. Por outro lado, é visto como 
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inextricavelmente ligado à mente ou ao espírito e à psique. Desta forma o corpo, pode 

ser considerado uma expressão da materialidade física da psique. As teorias do 

arquétipo apontam para uma explicação psicossomática. 

Para Jung (apud Silveira, 1994, p. 162): 

 

A ideia de unus mundus baseia-se na suposição de que a multiplicidade do 
mundo empírico repousa sobre unidade subjacente e de que os dois ou mais 
mundos fundamentalmente diversos não existem lado a lado, ou misturados 
um com o outro. Ao contrário, todas as coisas diferentes e divididas 

pertencem ao mesmo e único mundo. 
 

Jung considera o fenômeno da sincronicidade como sendo importante, ou seja, 

a coincidência do tempo de dois ou mais acontecimentos não relacionados 

casualmente. Atualmente, estamos caminhando para um mundo de grandes 

transformações, de mudanças de paradigmas de ampliação de nossas fronteiras 

internas, talvez pela sincronicidade o ser humano possa ampliar a sua consciência. 

 

A microfísica pesquisa o lado desconhecido da matéria, do mesmo modo que 
a psicologia profunda investiga o lado desconhecido da psique [...] Mais cedo 
ou mais tarde, a física nuclear e a psicologia do inconsciente se aproximarão 
cada vez mais, porque ambas, independentemente uma da outra e vindo em 
direções opostas, avançam em território transcendente, uma com o conceito 
de átomo, a outra com o de arquétipo. (JUNG apud SILVEIRA, 1994, p. 160). 
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CAPÍTULO III 

 

A INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

Imagem 34: Olhar social 

 
Acervo pessoal da autora 

 

O louco é aquele que a sociedade quer impedir 
 que enuncie verdades insuportáveis. 

 
Nise da Silveira 

 

 

De partida, deve-se considerar que o termo “inclusão” designa o ato de inserir, 

introduzir, fazer parte de algo e, nesse caso, a inclusão social denota pertencer à 
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sociedade e usufruir dos direitos como cidadão. Esse problema, tão antigo quanto o 

ser humano, define-se por meio da falta de oportunidades, injustiça social, 

preconceitos e desigualdades, posto que exclui diversas pessoas (exclusão social) da 

vida social, econômica e política2. 

Hoje em dia existem milhares de pessoas com alguma deficiência e que estão 

sendo discriminadas pela sociedade, excluídas das escolas, do mercado de trabalho 

e também do convívio e participação da família. 

 

Conforme artigo Inclusão da página online Deficiência no comunidades “As 
sociedades antepassadas não aceitavam a deficiência, provocando uma 
exclusão quase que total, onde as famílias as escondiam da convivência com 
outros, isolando-as do mundo. Felizmente, o mundo se desenvolveu, 
aparecendo novas formas de pensamento e mentalidades levando a uma 
maior aceitação da deficiência. Estas transformações aconteceram em 
grande maioria, no final do século XIX e começo do século XX na Revolução 
Industrial, com o aparecimento do interesse pela educação nos países 
desenvolvidos. Este interesse provocou o início do atendimento aos 
deficientes, bem como o aparecimento da educação especial destinada a um 
movimento de inclusão escolar e social. Assim a sociedade aprendeu a ser 
mais inclusiva, compreensiva e solidária”3. 
 

 

Através da história do ser humano, vê-se uma atitude discriminatória, pensando 

sempre nas limitações ou impedimentos e na aparência, não na capacidade, na 

funcionalidade daquela pessoa. É preciso mudar esse pensamento e perceber de que 

modo aquele indivíduo pode auxiliar, interagir e ser atuante em casa e na sociedade. 

 O aparecimento de um bebê com deficiência em uma família, ou o 

aparecimento de qualquer necessidade especial em algum membro familiar já altera 

o funcionamento daquele núcleo, levando sempre a se questionar, porque aconteceu 

comigo, ou até mesmo como será o seu futuro.  A dinâmica familiar fica fragilizada, 

pois o imaginário toma conta das atitudes desses pais ou responsáveis onde instala-

se a insegurança, o complexo de culpa, o medo do futuro, a rejeição e a revolta, uma 

vez que percebem que, a partir da deficiência instalada, terão um longo e tortuoso 

caminho de combate à discriminação e ao isolamento. 

Existe uma preocupação muito grande que este indivíduo tenha seu espaço 

dentro do seu núcleo familiar. A inclusão começa dentro de casa. Este indivíduo com 

                                                           
2Disponível em http://www.todamateria.com.br/inclusao-social/ - Acesso em 26/04/2017. 
3 Disponível em:  http://deficiencia.no.comunidades.net/inclusao-social - Acesso em 22/04/2017. 
 

http://deficiencia.no.comunidades.net/inclusao-social
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deficiência tem direito de passear, de ir à festa, de ter tarefas a serem realizadas 

dentro do meio familiar, partindo depois para a inclusão na escola, no trabalho. 

Os familiares, obrigados a aceitar uma realidade que não desejam e que não 

está prevista, precisam de uma atenção especializada. É preciso amparar essa família 

ou responsáveis, pois, por sua vez, acabam tornando-se especiais também porque 

necessitam de orientação e de acesso a um grupo de apoio. A verdade é que esses 

pais ou responsáveis é que intermediarão a integração ou inclusão de seus filhos junto 

à comunidade. 

O estigma da deficiência é grave, considerando as pessoas portadoras, sejam 

elas cegas, surdas, deficientes mentais ou físicos em seres incapazes, indefesos, sem 

direitos, sempre deixados para o segundo plano na ordem das coisas. É preciso muito 

esforço para superar esse estigma. O desconhecimento por parte da sociedade faz 

com que pensem que se trata de uma doença crônica, um fardo para os familiares. 

 
Imagem 35: Corpo sobre tela 

 
Disponível em: http://pin.it/Zq8uzS4 

 

 

No plano de governo, o que se vê são programas, propostas, projetos, leis e 

decretos que ficam só no papel. Por vezes acontecem ações paralelas do governo e 
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iniciativa privada, que ficam desintegradas e superpostas, gastando muita verba sem 

mudar o quadro de exclusão existente.  Não existe uma política de inclusão, por parte 

do estado e município, que viabilize planos integrados de urbanização, acessibilidade, 

de saúde, educação, esporte, cultura, com metas e ações convergindo para uma 

mesma finalidade: resguardar o direito das pessoas com deficiência. 

Pode-se fazer uma analogia a Valladares (2008), quando descreve o 

desenvolvimento infantil, e cita que cada criança apresenta sua singularidade que lhe 

é conferida por um ritmo próprio de seu desenvolvimento e por características 

pessoais, que as diferenciam das demais. A autora ressalta que no processo de 

socialização, a criança consegue observar e absorver pontos de vistas diferentes 

manifestados por outras pessoas ou outros núcleos, além do seu núcleo familiar 

restrito. Como é importante passar por essa fase que torna-se enriquecedora de 

trocas sociais, onde a colaboração e cooperação grupal e tornam-se possíveis. Desta 

forma, a criança tem aumentada a sua capacidade de projetar, imaginar, simular e 

consegue em graus de complexidade maior ou menor, justapor, congregar, sobrepor, 

abstrair, dividir entre outras. Sua linguagem amplia-se com clareza e 

comunicabilidade. Depois de constatar tudo o que foi descrito acima, como pode-se 

excluir as pessoas com deficiência?  Eles possuem um ritmo próprio, com suas 

características pessoais, mas que aos poucos conseguem estabelecer um convívio 

social com as demais pessoas e como é importante essa troca social para o seu 

desenvolvimento. 

São pessoas com características próprias como qualquer um. O corpo, que por 

vezes apresenta suas limitações, também apresenta outras qualidades a serem 

exploradas e conquistadas. Eles são o corpo que habitam. Explorar e incentivar suas 

conquistas pessoais e sociais e não nomear somente suas limitações. Aceitar o outro 

como ele se apresenta, não se esquecendo de que existe um ser: corpo, mente e alma 

em funcionamento, somente com ritmo diferente do nosso. 

 

Por meio da construção das imagens (plásticas e corporais), de jogos e 
brincadeiras, pode-se compreender mais profundamente a vida infantil (isto 
é, aspectos motores, cognitivo, perceptivo, afetivo, cultural etc.) salientando 
a importância desse processo para os profissionais de arteterapia que lidam 
com essa clientela. É relevante, nesse procedimento não apenas o produto 
final construído pela criança, mas toda a sua trajetória, pela qual se captam 
o seu nível de desenvolvimento e o seu comportamento como um todo.  
(VALLADARES, 2008, p. 45) 
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A abordagem do desenvolvimento infantil e sua importância neste tópico se dá 

pelo fato de muitos portadores de deficiência terem a parte cognitiva comprometida e 

com isso o seu desenvolvimento apresentar-se de forma lenta, demorando a passar 

pelas fases, ou mesmo estacionando em uma delas. O que torna o trabalho de 

manutenção das atividades de vida diária premente para uma contínua funcionalidade 

daquele deficiente.  

A pessoa com deficiência, na sua maioria, expressa-se melhor pela linguagem 

não-verbal e por meio da arte, jogos, brincadeiras consegue exprimir seus 

sentimentos, realizar seus desejos, desenvolvendo-se afetiva e cognitivamente. Com 

isso, será ajudada a conhecer e dominar seu próprio corpo e manter relações sociais 

satisfatórias. A apresentação desses materiais deverá dar-se de forma diversificada e 

sempre respeitando a maturidade emocional e cognitiva, seu desempenho global e 

sua curiosidade.  

Aceitar as diferenças e planejar programas de intervenção direcionados à 

especificidade de cada pessoa com deficiência é auxiliar nas ações para a inclusão. 

Favorecendo condições de igualdade a estes sujeitos, respeitando as diferenças e 

reduzindo discriminações decorrentes de suas limitações e atendendo aos princípios 

de universalidade, ética, inserção, integralidade, autonomia e diversidade. A inclusão 

precisa ser efetiva, onde esses indivíduos possam exercer sua capacidade funcional 

e vida independente.  

 
A definição de reabilitação psicossocial produzida por peritos de diversos 
países e compilada em um documento, denominado Declaração de consenso 
em Reabilitação Psicossocial, refere que reabilitação psicossocial é um 
processo que facilita a oportunidade para que indivíduos prejudicados, 
inválidos ou dificultados por uma desordem mental alcancem um ótimo nível 
de funcionamento independente na comunidade. (KANTORSKI apud, 
TERRA, 2008, p. 40) 
 
 

Kantorski (ibidem, p. 40), afirma que dentro dos paradigmas da saúde mental, 

os profissionais da área de saúde encontram-se desafiados a trabalhar os aspectos 

saudáveis dos portadores de doença mental, tendo como foco a qualidade de vida 

dos sujeitos, ampliando o campo de intervenção destes profissionais. É dentro destes 

novos paradigmas, que ampliando o campo de saúde mental e na busca dos aspectos 

saudáveis dos doentes mentais, que a Arteterapia entra como uma prática 

fundamental ao alcance desses objetivos. 
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Para Valladares (apud Terra, 2008, p. 40), “dentro das propostas de reforma 

psiquiátrica e de reabilitação psicossocial, a Arteterapia desempenha um importante 

papel possibilitando a expressão de sentimentos e de vivências singulares.” 

 

Imagem 36:Tambores 

 
Disponível em: https://12monthscreativity.wordpress.com/2014/03/17/week-7-hope 

 

Partindo desse contexto de desinstitucionalização do deficiente mental, da 

busca pela cidadania e na procura de núcleos saudáveis de cada sujeito, para 

propiciar a sua inserção na sociedade, e melhoria de sua qualidade de vida, criando 

chances de ter uma vida mais ativa e criativa.  A arteterapia pode vir a promover a 

saúde mental, partindo dos simbolismos individuais que aparecem sem perder de vista 

a dimensão social. A arteterapia auxilia também que o indivíduo venha a conhecer-se 

concretamente. Assim poderá ordenar e organizar os elementos de sua percepção 

interna e externa. 

Conforme Philippini (2011), cabe ao arteterapeuta buscar estratégias para 

propiciar a liberação deste fluir espontâneo e, também, de um pulsar vitalizado e 

ritmado, que irá remeter a dois movimentos fundamentais e arquetípicos: expandir e 

contrair, apresentando ritmo harmonioso em sua alternância. Nosso corpo funciona 

assim o tempo todo, nessa alternância dos movimentos cardíacos, peristálticos, 

pulmonares, trata-se de uma pulsação vital na qual alterna estados de abrir, fechar, 
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contrair, expandir, clarear, escurecer, extroverter e introverter. Sendo necessário 

também construir a alternância entre libertação e recolhimento de formas de 

comunicação e expressão, para um fazer criativo” 

A partir da busca de canais de expressão para pessoas com deficiência, 

procurei o caminho da consciência corporal, da corporeidade do indivíduo para um 

desbloqueio, dessa forma uma maior fluência no processo criativo, permitindo o 

acesso às camadas inconscientes. Existindo a possibilidade de uma intervenção junto 

ao cliente cabe oportunizar transformações mediadas pela expressão artística. 

 Segundo Pellegrini (2013), a busca pela inclusão social nunca se fez tão 

presente, como no momento atual, a julgar pela grande quantidade de manifestações 

que acompanham nosso cotidiano, olimpíadas para deficientes, programas de 

acessibilidade, ingresso na rede pública de ensino para alunos com os mais diversos 

tipos de incapacidades, mesmo que as escolas ainda não estejam preparadas para o 

acolhimento deste núcleo da sociedade. Constata-se inegáveis avanços da ciência 

em todas as áreas de conhecimento e com isso o aumento nos diversos tipos de 

tratamento e preocupação em melhoria de qualidade de vida e autonomia dos 

deficientes. 

Continuando, Pellegrini (2013), desenvolveu um projeto de estudo onde nomeia 

a importância dos familiares nesse processo de inclusão social, demonstrando como 

é fundamental o apoio às famílias, visando conscientizar os membros do grupo familiar 

de sua importância na conquista e valorização daquele parente desfavorecido por 

suas limitações. Esta família precisa atuar de forma determinante no processo de 

aceitação social de seus filhos. Pelas trocas vividas em grupos de pais, os 

responsáveis são orientados para melhor lidar com os filhos, facilitando a convivência 

e qualificando as relações familiares. 

Os programas do governo com vistas à acessibilidade acontecem lentamente. 

O benefício da aposentadoria por incapacidade, por exemplo, é uma medida de 

proteção importante, sendo este conseguido através da comprovação da 

incapacidade por meio de atestado médico e perícia.  

 

3.1 FAMILIARES 

 

Constata-se cada vez mais que é necessário conscientizar os membros do 

grupo familiar da pessoa com deficiência, da sua importância, para promover e auxiliar 
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na inclusão daquele parente desfavorecido por suas limitações. É preciso que esses 

pais encontrem-se motivados e acreditando que sua participação enquanto família 

torna-se determinante no processo de aceitação social. 

 

Imagem 37: Família de pés 

 
Disponível em: http://pin.it/-Pxqqth 

 

Mas, para tal entendimento, torna-se necessário que essas famílias sejam 

acompanhadas, pois assim serão orientadas a saber melhor lidar com os filhos, 

facilitando desta forma a convivência e qualificando as relações familiares. Pois a falta 

de informação por vezes leva muitas famílias à busca de soluções milagrosas, 

procurando por uma “cura”. 

Pellegrini (2013) desenvolveu um trabalho de acompanhamento desses pais, 

em uma Instituição de Deficientes no RN e afirma que: 

 

[...] esses momentos, lhes permitem ressignificar seus próprios conflitos, 
promovendo um melhor relacionamento com os filhos. Sentimentos como 
rejeição, superproteção, culpa, luto e tantos outros prejudiciais ao bom 
desenvolvimento de qualquer relação configuram alguns dos temas tratados 
nas oficinas. (PELLEGRINI, 2013, p. 76). 

 

Percebe-se também que mesmo tendo acesso a outras modalidades de 

tratamento, essas pessoas, pelas próprias condições de vida, não conseguem 

http://pin.it/-Pxqqth
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persistir com os atendimentos de modo a manter uma continuidade dos tratamentos. 

Outra questão de peso, diz respeito à constituição familiar, já que em sua maioria, o 

grupo é formado por mães. Este trabalho de orientação familiar é de suma 

importância, mas por vezes depara-se com as grandes dificuldades que uma pessoa 

com suas limitações sofre ao deslocar-se para as sessões da equipe multidisciplinar. 

Uma forma de amenizar essas dificuldades seria a melhoria das condições de vida da 

população em geral e sua acessibilidade. 

Mudar a forma de como olhar essa pessoa com deficiência, começando a 

considerar o âmbito de sua funcionalidade, o que ele traz, quais são suas eficiências, 

suas conquistas. Um novo olhar, o do desenvolvimento das potencialidades 

individuais com o apoio dos familiares, objetivando maior autonomia e convívio social. 

Afirma Pellegrini (2013), que o fazer artístico traz à consciência os conteúdos 

do inconsciente promovendo a resolução dos conflitos. Nessa perspectiva tanto as 

pessoas com deficiência quanto seus familiares podem beneficiar-se desse recurso 

terapêutico, pois estariam trabalhando com a criatividade e o fazer artístico, para 

possibilitar formas de expressão há muito reprimidas naquele núcleo familiar. 

 

3.2 NISE DA SILVEIRA 

 
Imagem 38: Nise da Silveira 

 
 Disponível em: http://o,aolcdn.com/images/dims3/GLOB/legacy  



75 
 

No final do século XIX, a arte como atividade expressiva, começa a servir como 

objeto de interesse para a pesquisa da doença mental, justamente quando psiquiatras 

começaram a estudar suas produções plásticas. 

Conforme Pellegrini (2013, p. 67), arte e mente continuaram historicamente a 

ser investigadas pelos estudiosos em saúde mental e, em 1900, Freud realiza um 

estudo e publica a Interpretação dos Sonhos colocando que as “[...] imagens oníricas 

remeteriam ao funcionamento psicológico inconsciente, na medida em que fossem 

traduzidas em termos de pulsões inconscientes e desejos reprimidos”. 

Na abordagem da Psicologia Analítica, nossa linha de estudo de pesquisa, vale 

relembrar que Jung (2009) também descreveu o valor artístico em si, e utilizou as 

representações produzidas por seus pacientes nas sessões. 

 

 A abordagem Junguiana parte da premissa de que o homem é orientado por 
símbolos. A arte facilitará a compreensão e resolução de estados afetivos 
conflituosos ao permitir a criação, por ela o homem entraria em contato com 
os símbolos a serem compreendidos e transformados, assim a arte é uma 
função psíquica natural, com um papel estruturante. (PHILIPPINI, 1995, apud 
PELLEGRINI, 2013). 
 

Verifica-se que muitos psicólogos continuaram as respectivas pesquisas em 

arte e criatividade, dentre eles, Rollo May investigou a questão da criatividade com 

profundidade. 

 

[...] ele critica dois aspectos das teorias psicanalíticas de seu tempo sobre 
criatividade: primeiro, o fato de essas teorias reduzirem a criatividade a outro 
processo qualquer (como “regressão a serviço do ego), segundo a 
consideração da criatividade como expressão de padrões neuróticos. O outro 
discorda “enfaticamente” dessas duas abordagens, ele diz que por existirem 
artistas com sérios problemas psicológicos isto não leva, necessariamente, a 
que a arte seja um produto da neurose. Pelo contrário, o processo criativo 
deve ser estudado como “representação do mais alto grau de saúde mental. 
(PELLEGRINI, 2013, p. 89). 
 

Dentro do contexto terapêutico, vários profissionais de renome, utilizaram 

recursos artísticos em seus processos, acreditando que a arte é curativa, cicatrizante, 

restabelecedora, gerando autoestima, despertando novas habilidades, 

experimentações, além disso o processo criativo conduz à individuação, oferecendo 

oportunidade de crescimento. Somente em meados do século XIX, surge a Arteterapia 

abrangendo diversos tipos de práticas, baseadas em teorias psicológicas diversas e 

diferentes concepções de arte, mas o processo terapêutico necessita oportunizar 



76 
 

experiências que envolvam mente, corpo, emoção e espirito – este indivíduo precisa 

estar integrado saudavelmente. Contextualiza Pellegrini, 2013. 

Assim como acontece no exterior, também no Brasil, a atividade artística tem 

assumido um lugar importante, por meio de novas propostas terapêuticas para área 

de saúde mental, viabilizadas pela Reforma Psiquiátrica. Profissionais do campo da 

saúde mental, como Carvalho, Ferraz e Ehrench tem conduzido estudos que reforçam 

a crença na arte como recurso terapêutico, na medida em que permite a promoção de 

atividades recreativas, e o desenvolvimento de habilidades motoras e visório-

espaciais, bem como, estimula a autoestima, produz um efeito tranquilizante e 

viabiliza a obtenção de material passível de interpretação por parte do terapeuta. 

Não obstante a contribuição no processo terapêutico proporcionados por tais 

aspectos da atividade artística, os terapeutas modernos acreditam ainda que, o 

emprego da arte em saúde mental, permite ao paciente expressar-se por meio de uma 

linguagem não-verbal, uma vez que o paciente psiquiátrico, muitas vezes, tem 

dificuldade em expressar seus sentimentos e emoções através da fala. Assim, a 

atividade artística oferece, portanto, um outro canal de comunicação. 

Partindo-se do princípio de que o ato criativo é desencadeado por um estado 

motivacional de insatisfação ou desacordo interno, muitos profissionais consideram o 

ato criativo como terapêutico, já que percebe-se que por meio da expressão há uma 

alivio catártico construtivo que, além de proporcionar prazer, restabelece o equilíbrio 

emocional do sujeito. Os elementos da psicose, tais como, delírios e alucinações, 

ainda que sejam percebidos pelo paciente como reais, são de caráter simbólico e o 

processo criativo permite que se dê materialidade à psicose. O material expressivo 

provém das vivencias afetivas do paciente e o fato de reexperimentar tais vivências 

resultará, evidentemente, em uma reorganização emocional. Em razão do exposto, 

deve-se considerar a utilidade da atividade artística como recurso terapêutico em 

saúde mental.  
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CAPÍTULO IV 

 

ACORDANDO O CORPO, INTERLIGANDO A ALMA 

E PREENCHENDO O ESPÍRITO 

 

 

Imagem 39: Corpo em bloco 

 
Disponível em: https.mymodernment.com/wp/wp-content/uploads/archive 

 
 

 
O Corpo que não “fala” está aprisionado em suas tensões, que provocam 
deformações, e fica como energia “estagnadas” pois esse processo 
geralmente é inconsciente. É como se a alma ficasse prisioneira num corpo 
trancado, rígido, e sua tentativa de libertação poderia ser chamada de 
“doenças”. As doenças podem ser um símbolo do que precisamos 
transformar em nossas vidas.  

 
Irene Gaete Arcuri 
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Ao final do curso de pós-graduação em arteterapia, ministrado pela Pomar, 

havia a exigência de um estágio supervisionado, com carga horária obrigatória.  

Coube, então, a busca de um local para a realização do mesmo como também 

a viabilização de todo o material expressivo necessário. 

Depois de uma busca por diversos locais, encontramos uma Instituição que 

desenvolva um trabalho multidisciplinar com jovens e adultos com deficiência. 

Tratava-se de uma Associação de Pais, Associação Científico-Terapêutica em prol do 

desenvolvimento Holístico do Ser - ATHOS - que geram o próprio atendimento e  

acolhimento para esses filhos,  uma vez que,  há  poucos lugares capazes de absorver 

esse tipo de público, composto de  jovens e adultos. Com esse tipo de iniciativa, os 

pais esperam dar continuidade ao tratamento, com uma equipe multidisciplinar 

composta de psicólogos, recreadores, profissionais de arte, fonoaudiólogos, 

musicoterapeutas entre outros. 

ATHOS - é uma instituição sem fins econômicos, que atende pessoas com 

deficiência em atividades terapêuticas e educacionais, em um programa diário, com 

atendimento multidisciplinar, individual e em grupo.   Visa à inserção dos mesmos no 

mercado de trabalho para pessoas com deficiência, tendo grupos operativos de jovens 

e adultos, realizando, também, consultoria na área de pessoa com deficiência à 

empresas e escolas, com o objetivo de inserir os jovens e adultos na sociedade. 

Após levar a proposta de estágio e vínculo estabelecido com a Pomar para as 

supervisões, inicia-se o estágio. Neste momento, começa a implantação de um 

processo arteterapêutico, que divide-se em três módulos: Diagnóstico, Estímulos 

Geradores e Processos Autogestivos - descritos a seguir, conforme Philippini (2011). 

Na fase Diagnóstica, o arteterapeuta é Figura no processo perceptivo e 

expressivo do grupo, pois apresenta um papel proeminente na dinâmica grupal, 

iniciando, desdobrando e encerrando as atividades, providenciando os materiais, de 

forma gradual e informando sobre as atividades e utilização dos recursos plásticos. 

Também é sua função, neste momento, demarcar limites e organizar o os tempos 

adequados para cada atividade. 

A segunda fase do processo arteteterapêutico breve denomina-se Estímulos 

Geradores, na qual o papel do arteterapeuta alterna-se entre Figura e Fundo, com 

predomínio para o Fundo. À medida em que usa o estímulo gerador, seja qual for este 

campo simbólico, será o que vai preponderar na atenção e na imaginação do grupo, 

e o arteterapeuta já estará atrás deste estímulo, coletando indicadores relativos à 
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validação da hipótese diagnóstica. Nesta fase, o que é mais relevante, é o campo 

simbólico que está sendo dinamizado por meio do facilitador: seja um filme, uma 

poesia, um texto, uma letra de música. 

Na última fase, Processos Autogestivos, o arteterapeuta passa a assumir uma 

posição muito discreta (Fundo), enquanto dinamizador, para favorecer o 

fortalecimento da autonomia do grupo, instrumentalizando os movimentos de 

autonomia criativa, pois, se pretender centralizá-los, enfraquecerá o grupo em sua 

expressividade e criará dificuldades para o desligamento do grupo do processo 

arteterapêutico. Um cuidado especial é exigido do arteterapeuta neste momento 

delicado, quando, eventualmente, o mesmo pode experimentar questões de 

contratransferência, dificultando o desligamento do vínculo do grupo, com risco de 

retardar e comprometer o processo.  

Ao começar a desenvolver esse trabalho, nos foi entregue um grupo de sete 

jovens e adolescentes com variadas questões.  Começa a construção do nosso 

espaço de criatividade, um têmenos, um vaso sagrado, no qual os encontros irão dar-

se de forma protegida.   Philippini descreve a importância simbólica do espaço 

terapêutico: 

 
Todas as culturas têm seus territórios sagrados, um espaço de proteção, 
calma e serenidade em que os indivíduos podem realizar seus ritos de 
conexão com aquele que concebem como divindade. Locais para renovar 
forças, espaço de reverências ancestrais, pedir proteção, inspiração, 
harmonia. Nestes territórios reúnem-se símbolos que facilitam o processo de 
resgate de um chão original uma verdadeira casa no sentido psíquico. 
O setting da Arteterapia, com sua formatação de laboratório de alquimista, 
recria, nos tempos atuais, o tão necessário território sagrado. (PHILIPPINI, 
2008, p. 39). 
 

Recebemos o nosso Têmenos, uma sala na qual uma vez por semana, 

desenvolvíamos as atividades de arteterapia, com duração de duas horas e meia. No 

primeiro módulo, com a apresentação de materiais expressivos variados, começa a 

se fortalecer o vínculo e a confiança no processo arteterapêutico. Estabelecemos um 

rito inicial de emissão de sons, e à medida que levávamos as propostas, éramos 

contemplados com a entrega e resposta nas atividades.                       . 

Partindo para o segundo módulo, fechamos um diagnóstico sobre qual era a 

questão psicodinâmica central para trabalhar:  leveza, ludicidade e liberdade. Neste 

segundo momento, é apresentado ao grupo um trabalho de consciência corporal, e 

para tal desenvolvimento, o quintal da casa é visto como um novo espaço a ser 
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explorado e trabalhado por eles, na metade do tempo do estágio, e a outra metade 

destinada à expressão de outras modalidades expressivas; todo o trabalho 

desenvolve-se de forma encadeada e lúdica. 

À medida que era desenvolvido um trabalho arteterapêutico com portadores de 

deficiência, o corpo dos mesmos, local onde registram e guardam memórias e 

histórias de vida nunca antes exploradas, começam a ser observados e percebe-se a 

sua rigidez. 

Constata-se, então, neste momento que, para desenvolver um trabalho de arte, 

é necessário um envolvimento desse ser, de corpo e alma, ou seja, um mergulho 

sobre si mesmo (ARCURI, 2004).  Começa aí uma nova trajetória; através de um 

trabalho de consciência corporal, tendo como objetivo desenvolver em processo 

terapêutico, o corpo considerando como instrumento de expressão, para o 

autoconhecimento, autonomia, inclusão no lar e inclusão social. 

Através da arte, o ser humano busca um entendimento, o que acaba 

mobilizando e ativando o inconsciente podendo possibilitar ao indivíduo estabelecer 

uma religação ego/self, afirma Arcuri (2004). Ao desenvolver esse trabalho. o 

indivíduo cria condições de conhecer melhor a si mesmo, ter consciência, perceber 

seu lugar, adquirindo mais autonomia e desenvolvendo sua autoestima. 

Partindo da consciência da corporeidade, o trabalho desenvolvido com o grupo 

foi ganhando forma à medida que percebia os resultados que tinha, e as demandas 

que surgiam. 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE EXPRESSÃO CORPORAL 

 

A medida em que vamos trabalhando, nos conhecendo melhor e tomando uma 

maior consciência corporal de nós mesmos, eliminamos as couraças e deixamos o 

corpo seguir seu fluxo de energia livremente. Este processo faz parte do 

autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, onde pratica-se a busca de si mesmo, 

valorizando-se e cuidando do corpo, reintegrando o seu próprio ser à totalidade corpo, 

mente, energia e espírito. O foco neste momento do estágio está neste corpo. 

Relacionados abaixo, trabalhos de expressão corporal desenvolvidos com o corpo. 

Perfil do Grupo no início do trabalho: O grupo apresentava-se de forma bem 

rígida com relação ao corpo, não havia muitos movimentos, flexibilidade e nem noção 

espacial, esbarravam nos móveis e “jogavam-se nas cadeiras ao sentar-se”. Não 
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tinham noção das partes do corpo e também do espaço em sua volta.  Sua imagem 

no espelho, era pouco ou quase nada explorada. A parte sensitiva da pele, do tato e 

do contato também pouco desenvolvida, por serem adultos e quase não recebem o 

toque de outras pessoas e nem deles próprios. Percebia-se uma falta de segurança e 

reconhecimento do próprio corpo, pois não conseguiam expressar-se livremente, nem 

nos movimentos e nem em suas expressões faciais, que não eram condizentes com 

o que estavam sentindo, uma dicotomia, não sabiam representar, se colocar, um 

verdadeiro distanciamento desse corpo. Os pés, a nossa base e alicerce, tão 

esquecidos e nem tocados. A respiração foi trabalhada para a percepção do ritmo 

interno de cada um, para descobrir qual é o próprio ritmo, como ele acelera ou diminui, 

com exercícios corporais, até então esquecidos. Apresentavam certa inquietude ao 

relaxar, desacelerar para a atividade e também para fazer a imaginação ativa. 

Percebeu-se também a necessidade de trabalhar com a sensorialidade, cup cakes e 

mandalas de biscoitos, chás. 

 

4.1.1 Exploração do Corpo/Acordando o Corpo 

 Diversos exercícios de expressão corporal foram desenvolvidos. Visando 

movimentar esse corpo, as suas partes, andar pelo espaço, tocar seu próprio corpo 

como se estivessem acordando, começando a movimentação dessa energia psíquica, 

antes represada, parada e estagnada. O corpo, que até então constituia-se em um 

único bloco, começa a ganhar movimentos e suas partes começam a ser nomeadas:  

braços, pernas, mãos, cabeça. 

Afirma Arcuri (2004) que a arte proporciona o reconhecimento da dinâmica 

psíquica, como uma via de acesso a essa totalidade do ser. É preciso deixar o velho 

para trás e criar algo novo, principalmente em nosso plano mental, é necessário que 

nossos pensamentos sejam modificados para possibilitar o processo de criação.  

O desenvolvimento do trabalho de consciência corporal, no processo 

arteterapêutico, proporciona uma fluidez, flexibilidade, relaxamento, serenidade, 

centramento das atitudes essenciais para o mergulho na própria profundidade 

psíquica, descreve Philippini (2009). 

 
A arte é, portanto, a única linguagem capaz de se comunicar com a alma, é 
a única capaz de compreendê-la na sutileza de suas nuances. 
Neste momento, em que as almas estão entorpecidas pela tecnologia, pelas 
doutrinas materialistas com suas tendências meramente utilitárias, a 
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arteterapia pode prover a alma de sua necessidade de libertação. (ARCURI, 
2004, p. 34) 

 
 

Imagem 40: Acordando o corpo 1 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

 
 Imagem 41: Acordando o corpo 2  

Acervo pessoal da Autor 
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Imagem 42:  Acordando o corpo 3 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 
 
 

Imagem 43: Acordando o corpo 4 

 
Acervo pessoal da Autora 
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4.1.2 Pele / Vestimenta corporal 

A pele é considerada o nosso primeiro meio de comunicação, é o nosso maior 

órgão do sentido, mais antigo e sensível.   Tem a mesma origem embrionária do 

sistema nervoso, onde há registro de toda nossa história, denominado memória 

corporal. “Ser tocado é essencial para o desenvolvimento humano e é um ato instintivo 

dos animais mamíferos. Ser tocado e acariciado pela mãe é de fundamental 

importância para garantir a sobrevivência” (ARCURI, 2004, p. 34). 

Neste momento do trabalho desenvolvido em grupo foram utilizadas as próprias 

mãos, passando pelo corpo como um acordar: os braços, as pernas, com estimulação 

através de bolinhas de massagem e espuma macia. Para Jung, 

 

[...] nossa consciência é um produto da percepção e orientação no mundo 
externo, que se localiza no cérebro, e sua origem é ectodérmica, sendo que, 
desde a época dos nossos ancestrais essa consciência acontece por meio 
de relacionamento sensorial com o mundo exterior. (apud ARCURI, 2004, p. 
34) 
 

Segundo Arcuri (2004), alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que a 

criança privada de estimulação tátil se torna desajeitada física e emocionalmente, isto 

é, não só no nível psicológico como também no comportamental e que a utilização de 

técnicas expressivas seria uma forma de ter acesso a esse corpo e ao 

desenvolvimento da leitura da pele. 

 
 

Imagem 44: Pele/ Vestimenta corporal 1 

 
Acervo pessoal da Autora 
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Imagem 45: Pele/ Vestimenta corporal 2 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Imagem 46: Pele/ Vestimenta Corporal 3

 
Acervo pessoal da Autora 

 

4.1.3 Respiração/ Fluxo vital 

Percebi a respiração como importante forma de conscientização do corpo, e 

sempre era pedido para Inspirar e Expirar, com atenção desenvolvendo uma 

sensibilização com o corpo. “A respiração é uma das funções mais importantes do 
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nosso organismo e está intimamente ligada ao estado emocional” (ARCURI 2004, p. 

58), afirma a autora ressaltando que ao modificar-se o ritmo respiratório, obtém-se 

uma mudança no estado emocional, uma interiorização, uma introspecção e uma 

escuta. 

Tomar consciência da função respiratória é começar a conhecer o próprio ritmo 

interno e, consequentemente, começar a conhecer-se um pouco mais.  A respiração 

é como um mecanismo vital que pode ser controlado e também uma forma de olhar 

para dentro. 

A cada encontro era percebido pelo grupo como estava sua respiração. Era 

solicitado inspirar e expirar, até sentirem que a frequência estava abaixando, Esse 

movimento vital, a respiração, precisa manter-se em permanente e harmônico ritmo, 

pois é a respiração o nosso primeiro e último ato voluntário, já que nascemos e 

morremos pela respiração.  

 

A maioria dos homens não percebe que faz algum esforço para aspirar o ar 
que respira. A impressão ingênua – se os interrogarmos – é a de que o ar 
entre neles por força própria “sozinho”. A respiração é o nosso automatismo 
mais antigo e o mais frequente, por isso, ela é nossa ação mais inconsciente, 
mesmo quando esteja sempre ocorrendo. (GAIARSA apud ARCURI, 2004, p. 
36). 

 

Portanto, ao prestar atenção à respiração, há uma possibilidade de acessar 

certos níveis de nosso ser e nos tornarmos conscientes dos aspectos de nossa 

personalidade que podem estar inconscientes, como a ansiedade e a agitação. 

 
Gaiarsa (1994) afirma que a psicanálise bem como Freud não descobriu o 
valor psicológico da respiração, mas coube a Reich inserir a respiração no 
contexto da psicologia, quando diz que “qualquer ativação da couraça 
muscular do caráter envolve sempre uma inibição respiratória. [...] por 
exemplo, a atitude do orgulhoso o impede de escalar o ar até o fundo; o 
depressivo (tronco inclinado, ombros caídos) não consegue expandir-se o 
tórax adequadamente”. (GAIARSA apud ARURI, 2004, p. 37). 

 

Trata-se de uma técnica que mobiliza bastante as pessoas que a realizam e, 

por vezes, podem remeter a incômodos, pois podem existir questões emocionais 

pendentes de solução, no sentido de que é com a respiração profunda que se aprende 

o sentido e a realidade vivida. Através da nossa respiração percebemos a nós mesmo 

e aos outros no estado emocional em que nos encontramos, ansiosos, calmos, se 

estamos com alguma enfermidade, febre, indigestão, uma nova forma de linguagem. 
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Imagem 47: Respiração / Fluxo vital 1 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Imagem 48: Respiração / Fluxo vital 2 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

 

4.1.4 Relaxamento/ Imaginação Ativa 

Neste momento o indivíduo pode abrir-se a uma nova experiência e a 

redimensionar o seu olhar para o ser e o estar no mundo. Foram realizados 

relaxamentos dirigidos, no qual colocava-se uma música e eles iam entrando naquela 
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sintonia, naquela indução, imaginação ativa, dirigida. Todos do grupo acompanhavam 

o relaxamento e passeavam pela imaginação. 

 

[...] é um método de recondicionamento psicofisiológico, abrange inúmeras 
técnicas [...] o relaxamento pode figurar como terapia central, como proceder 
paralelo a qualquer outra forma de terapia ou como coadjuvante, antes 
paliativo em casos de medicina clínica, especialmente na gerontologia. 
(SANDOR apud ARCURI, 2004, p. 61) 

 

Imagem 49: Relaxamento / Imaginação Ativa 1

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Imagem 50: Relaxamento / Imaginação ativa 2 

 
Acervo pessoal da Autora 
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4.1.5 Limite do corpo / Divisória entre mim e você 

As funções mais importantes da pele, respiração, regulação da temperatura, 

eliminação (transpiração), expressão e rubor, palidez, separação e dor, toque e 

percepção. 

 
Tocar é a principal dessas outras linguagens não verbais. As comunicações 
que transmitimos por meio do toque constituem o mais poderoso meio de criar 
relacionamentos humanos, como fundamento da experiência” e talvez depois 
do cérebro a pele seja o mais importante de todos os sistemas de órgãos. O 
sentido mais intimamente associado à pele, o tato, é o primeiro a 
desenvolver-se no embrião humano. (MONTAGU apud ARCURI, 2004, p. 44 
e 45) 
 
 

Ao mesmo tempo que a pele representa o limite que interpõe-se ao mundo que 

nos cerca é também através dela que estamos ligados ao mundo exterior. Esta 

fronteira que representa a nossa pele, que nos denuncia, através dela se manifesta. 

É onde percebe-se que qualquer distúrbio seja ele físico ou emocional é interiorizado 

pela pele, que denuncia o estado interior e exterior dos órgãos, mas também 

processos e reações psíquicas.  

 

 
Imagem 51: Limite do corpo/ Divisória entre mim e você 1 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

A pele registra toda a trajetória humana, pela qual se passa, dá sinais que 

indicam a idade cronológica. Fala da vaidade da juventude, da maciez da infância, ou 

das cicatrizes da vida. E esta estimulação cutânea é uma importante necessidade 

biológica tanto para o desenvolvimento físico como comportamental. 
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Foi desenvolvido um trabalho de limite do corpo, divisória entre mim e você, de 

tato. Os participantes do grupo foram colocados em duplas e aplicaram massagem 

mútua com auxílio de um massageador. Também tiveram oportunidade de massagear 

a sola dos pés, com uso de massageador próprio para este fim. 

Os pés são considerados a nossa ponte de apoio com o mundo, assim como a 

cabeça é o final. Considerados os registros profundos de nossa ancestralidade, do 

ponto de vista da memória corporal, trazendo um registro de nossa história a este 

respeito afirma Arcuri (2004) que: 

 

O equilíbrio do corpo, o equilíbrio do nosso psiquismo, depende desse 
enraizamento. Em hebraico, o significado do nome é o mesmo usado para 
festa, podemos considera-los então a porta de entrada da alegria em nosso 
corpo como nos ensina Leloup.  

                                                           

Imagem 52: Limite do Corpo / Divisória entre mim e você 2 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

Imagem 53: Limite do corpo / Divisória entre mim e você 3 

 
Acervo pessoal da Autora 
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Imagem 54: Limite do corpo / Divisória entre mim e você 4 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 
 
 

Imagem 55: Limite do corpo / Divisória entre mim e você 5 

 
Acervo pessoal da Autora 
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Imagem 56: Limite do corpo / Divisória entre mim e você 

 
Acervo pessoal da Autor 

 
 
 
 
 

Imagem 57: Limite do corpo / Divisória entre mim e você 7 

 
Acervo pessoal da Autora 
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Imagem 58: Limite do corpo / Divisória entre mim e você 8 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

4.1.6 Reflexo no espelho / O outro como reflexo 

Nas atividades de grupo, começa o desenvolvimento de um trabalho de 

conscientização corporal no qual um dos participantes começa a realizar um 

movimento expressivo, determinado pelo orientador, como expandir, subir descer, 

contrair, afastar, e o grupo são convidados a imitar esses movimentos. 

Depois, em outro momento, são divididos em dupla, e posicionados um de 

frente ao outro. É quando um passa a imitar o outro, movimentando seu próprio corpo, 

enquanto o companheiro imita os movimentos, repetidos em seu corpo. Surge muita 

descontração e ludicidade nesse momento. 

 Posteriormente, depois de exercícios de conscientização do corpo, 

encaminhamos o grupo ao encontro com sua própria imagem no espelho, onde eles 

percebem seus rostos e os movimentos que exercem na face. Neste momento são 

convidados a registrar em um espelho menor o modo como percebem o seu próprio 

corpo. 

 Quando o indivíduo sente-se seguro com o próprio corpo, consegue 

manifestar-se livremente. O corpo é simbólico e o aparecimento de processos de 

adoecimento nada mais é do que tentativas inadequadas de elaborarem a sombra, 

como tão bem nos ensina Dahlke, em seu livro “A doença como caminho”, (apud 

PHILIPPINI, 2009, p. 132) 
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O simbolismo do corpo pode ser mediado pela arteterapia, e desta forma os 

conteúdos desconhecidos e inconscientes, têm a possibilidade de vir à consciência. 

Aprender a ler as mensagens que o nosso corpo traz, é como aprender a interpretar 

os sonhos. As mensagens manifestadas no nosso corpo são como mensagens 

oníricas inconscientes, presentes, mas desconhecidas, e, assim, como no sonho, vão 

sendo desvendadas e percebidas, confirma Arcuri (2004). 

Todavia a Arteterapia ainda não é reconhecida como um poderoso instrumento 

para reverter ou amenizar disfunções de ordem psicossomática, cabendo aos 

arteterapeutas difundirem esta possibilidade em suas áreas de atuação, segundo 

Philippini (2009). 

Depois da atividade proposta de Reflexo no espelho, no nosso “têmenos”, foi 

entregue uma imagem de Renè Magritte que eles ficaram olhando, depois 

individualmente, cada um deles esteve contemplando-se no espelho, onde 

identificaram-se e tiveram um tempo para se olhar, e um espelho pequeno foi entregue 

para cada um deles onde, com caneta marca texto fizeram a autoimagem. O resultado 

foi muito bom e interessante, houve um grande envolvimento por parte do grupo. 

 

                      
Imagem 59: Reflexo no espelho 1            Imagem 60: Reflexo no espelho 2 

         
Acervo pessoal da Autora                        Acervo pessoal da Autora 

 



95 
 

No dia em que a atividade aplicada foi o contorno do corpo, eles receberam 

diversos papéis e lápis onde contornaram o corpo, depois mostraram em grupo a sua 

produção. 

 

Imagem 61: Reflexo no espelho 3 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 

           Imagem 62: Reflexo no espelho 4                          Imagem 63:  Reflexo no espelho 5 

            
Acervo pessoal da Autora                                            Acervo pessoal da Autora 
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Imagem 64: Reflexo no espelho 6 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 
 

Imagem 65: Reflexo no espelho 7 

Acervo pessoal da Autora 
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Imagem 66: Reflexo no espelho 8 

 
Acervo pessoal da Autora 

  
 
 
 
 

Imagem 67: Reflexo no espelho 9 

 
Acervo pessoal da Autora  
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Imagem 68: Reflexo no espelho 10 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 
 
 

Imagem 69: Reflexo no espelho 11 

 
Acervo pessoal da Autora 
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4.1.7 Ampliação dos movimentos / Lenços / Fitas / Bambolê 

 

Se você expressar o que está dentro de você, então o que está dentro de 
você será sua salvação. Se você não expressar o que está dentro de você, 
então o que está dentro de você irá destruí-lo.  

 

Pagels 

 

Através da utilização de fitas, lenços e bambolês, desenvolveu-se um trabalho 

de ampliação dos movimentos da parte superior do corpo, dos braços, do peitoral, 

visando a conscientização corporal que   acompanhavam a todo momento o 

desbloqueio do corpo, numa maior liberdade de expressão. 

 

Vivemos em nosso corpo, e por meio de nosso corpo. É em nosso corpo que 
registramos nossas experiências psicológicas, emocionais e físicas. E esse 
corpo manifesta suas sensações, emoções, por intermédio de movimentos, 
da linguagem verbal e não verbal. (ARCURI, 2004, p. 61). 
 

 

Este exercício de expandir o corpo com estes movimentos citados acima, serviu 

como uma abertura, um treino, para um segundo momento onde foi pedido que 

expressassem sentimentos através dos gestos, tristeza, raiva, amor, felicidade. É 

muito importante conseguir expressar através do corpo o que sentimos, sem apoio da 

linguagem verbal, perceber e reconhecer no outro também o que estão tentando 

manifestar, extravasar toda essa energia, o potencial criativo, seja pela fala, pela 

respiração ou mesmo pela arte.  

Arcuri (2004) enfatiza a importância de nos educarmos na sensopercepção – 

percepção das sensações – pois, em nossa cultura, somos mais treinados para ouvir 

a fala. É preciso aprender a escutar esse corpo, e percebê-lo. Tanto a mente 

consciente, por meio da fala, como as sensações e expressões corporais são 

reveladoras de todo um movimento interno de nossos corpos. Diminuir essa lacuna 

entre a nossa mente consciente, racional e nosso corpo emocional, sensorial, torna-

se importante, assim sentir, perceber, observar, escutar o corpo, e identificar as 

sensações, seria a própria sensopercepção, um perceber mais atento das próprias 

sensações. 

 
Na atualidade, o homem fala da perda da alma, buscando uma integração 
por intermédio da arteterapia, em que poderia desenvolver uma expansão da 
consciência, isto é, ter uma atitude de escuta total de si mesmo, colocando o 
mental de lado para tornar-se um grande receptor, encontrando o amor e auto 
aceitação, como uma mensagem hindu que diz “transformar o veneno em 
néctar. (ARCURI, 2004, p. 27).  
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As atividades plásticas oferecidas na continuidade do trabalho de expressão 

corporal foram: bambolês, e a atividade posterior foi a mandala de biscoitos e chá, 

trabalhando a sensorialidade nesse corpo onde, o desenvolvimento gustativo, e 

olfativo, com o aroma dos chás de cidreira, capim limão, hortelã e etc, estaria 

colaborando para ativar outras partes sensitivas nesse corpo também. As atividades 

foram complementadas com a confecção de eco-bags enfeitadas com a técnica de 

desenhar com giz de cera em uma lixa e depois, passar ferro na bolsa, onde a imagem 

passa para a bolsa. Foi feita uma atividade com lenços e foi oferecido posteriormente 

os cup cakes. 

 

Imagem 70: Ampliação dos Movimentos 1 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
Imagem 71: Ampliação dos Movimentos 2 

 
Acervo pessoal da Autora 



101 
 

 

Imagem 72: Ampliação dos Movimentos 3 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

 
 

 

Imagem 73: Ampliação dos Movimentos 4 

 
Acervo pessoal da Autora 
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Imagem 74:  Ampliação dos Movimentos 5 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 
 

Imagem 75: Ampliação dos Movimentos 6 

 
Acervo pessoal da Autora 
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4.1.8 Dança Espontânea / Dançaterapia 

A medida que o trabalho foi desenvolvendo-se, e o corpo manifestava uma 

“soltura” nas suas manifestações expressivas, introduzi a música com movimentos 

livres e movimentos aprendidos. E finalmente a dança veio surgindo, primeiramente 

por forma de dança criativa, e depois cada participante escolheu uma música, com 

seu ritmo, e desenvolveu seus próprios passos para dançar. 

Esta tarefa da escolha da música, com a dança surgiu através dos próprios 

membros do grupo, no momento em que começamos a trabalhar a nossa partida e 

eles sugeriram esta atividade como fechamento, mas, para isso, escolhemos a música 

e realizamos ensaios. Importante ressaltar nesse momento a maturidade e 

envolvimento do grupo, pois havia uma confiança e respeito no espaço de 

apresentação do outro. 

 Recorri à Maria Fux (1982), considerada uma das referências no assunto, que 

descreve a Dançaterapia como uma linguagem corporal essencialmente ligada ao 

movimento, uma forma de expressão como todas as artes, mas que privilegia, 

principalmente o movimento corporal integral, totalizado.  Atua como uma forma de 

conhecer e aceitar o próprio corpo. 

 
Os potenciais adormecidos no corpo se transformam quando ele, ao mover-
se, se expressa numa linguagem não-verbal, que vai produzindo, 
ostensivamente, mudanças positivas, não apenas corporais, mas também 
psíquicas. (FUX, 1982, p. 10).  
 

 Tudo o que compõe uma música, como ritmo, melodia, harmonia, pode 

funcionar como elemento mobilizador para a expressão do corpo, principalmente 

através da dança.    A vibração sonora reverbera em cada célula, e o corpo quer 

dançar, o movimento corporal busca expressar a experiência de ouvir e sentir a 

música. Crianças pequenas “dançam”, isto é, expressam movimentos envolvidos pela 

música. 

Numa terapia, individual ou em grupo, o tipo de música a ser usado é sugerido 

pela atitude do próprio grupo ou do aluno.  As conversas, postura corporal, expressão 

facial, enfim, o próprio corpo vai dar a indicação do seu ritmo, no momento. Fux (1982) 

enfatiza, no decorrer da leitura, que a terapia começa com o saber olhar e saber 

escutar o corpo que está diante do terapeuta e, embora o relato da sua experiência 

seja muito enriquecedor para todos, ela não dita regras ou fórmulas prontas.  O maior 
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aprendizado nesta leitura é justamente a busca paciente desse encontro com o ritmo 

interno do paciente.  

 

O trabalho expressivo corporal assim unido à música, é vivido numa 
totalidade criadora, como pude comprovar em diferentes idades:  crianças, 
adolescentes e adultos; em todos pude ver que a música se transforma em 
corpo e que o corpo é a música” (FUX, 1982, p. 42) 
 

Fux (1982), descreve numa perspectiva muito mais profunda, que o alcance 

terapêutico da dança como movimento corporal, um alcance de expressão psíquica.  

Afirma ainda a música como um importante elemento mobilizador, mas não o único. 

As palavras, as cores, sons vocais também são mobilizadores. 

Faz-se necessária uma escuta do corpo, dos seus movimentos internos, seus 

ritmos, e através da escuta começar a conhecer-se.  Conhecer-se é libertador.  

Conhecer-se e aceitar-se é libertador.   É o primeiro passo para que as mudanças 

positivas comecem a ocorrer 

 
 

Imagem 76: Dança Espontânea 1                     Imagem 77: Dança Espontânea 2 

       
Acervo pessoal da Autora                                         Acervo pessoal da Autora 
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Constata-se ser importante perceber como ocorre esse ritmo interno de cada 

um, pois através dele percebemos se uma pessoa está bem ou não. O ritmo sonoro, 

o ritmo musical, é composto de som/silêncio. É através dessa alternância que 

percebemos e sentimos. A cadência é indicada por um maior tempo de silêncio entre 

os sons. 

O corpo que dança vai se desnudando, mostrando e ao mesmo tempo 

dissolvendo seus medos e couraças, e suas respostas são fonte de interpretação para 

os terapeutas que atuam junto a ele.  Esse corpo conta como está.  Maria Fux, enfatiza 

a necessidade de visão multidisciplinar no atendimento dos pacientes.  Muitas vezes, 

ela relata as mudanças de comportamento, mas prefere não analisar. 

 
 
AÍ, começa a dançaterapia, onde o movimento é uma linguagem não-verbal 
que nos vai convertendo sem pressa, com o tempo de cada um, naquilo que 
realmente somos; e, lentamente, vamos enriquecendo nosso corpo, para que 
se expresse melhor, afastando nossos medos [...].  (FUX, 1882, p. 97). 
 
 
 
 

Imagem 78: Dança Espontânea 3 

 
Acervo pessoal da Autora 
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Imagem 79: Dança Espontânea 4 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 

 
 

Imagem 80: Dança Espontânea 5 

 
Acervo pessoal da Autora 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

De que modo o trabalho de consciência da corporeidade, em processo 

arteterapêutico, pode potencializar a criatividade de pessoas com deficiência? 

Por meio de diferentes modalidades expressivas, o ser humano procura 

elaborar e compreender o incompreensível. Diante do trabalho que foi exposto, 

verifica-se que o corpo é um canal expressivo, que trata-se de um instrumento 

relacional com o mundo, e na medida em que desenvolvemos mais essa 

conscientização do corpo, aumentamos a sensibilidade, a imaginação, a criatividade 

e a comunicação. 

Eu sou o corpo! A partir da conscientização dessa corporeidade, é preciso estar 

atento ao que este corpo está querendo comunicar. A partir do desenvolvimento de 

um olhar mais atento à percepção desse corpo, possibilitamos a compreensão da 

própria realidade psíquica. O corpo torna-se um instrumento importante na aquisição 

desta visão unificadora sobre si mesmo, quando pode haver um diálogo do consciente 

com o inconsciente. 

O Trabalho desenvolvido com o corpo, abrange um amplo enfoque simbólico, 

tendo como eixo a ampliação da consciência e o fortalecimento do ego. A 

conscientização do movimento corporal facilita a assimilação de nosso mundo interior, 

provocando mudanças significativas em nossas vidas. 

A arte facilita o contato direto com a criatividade e com a linguagem simbólica 

por meio do fazer artístico, levando o ser humano ao autoconhecimento e resgate da 

autoestima. Portanto, o processo criativo em arteterapia visa possibilitar a expressão 

e a ampliação da compreensão do mundo, por intermédio de outra linguagem, a da 

arte, como instrumento indispensável à existência humana. Tendo como objetivo a 

promoção da saúde mental, a arteterapia visa explicitar os simbolismos individuais 

que aparecem durante o processo, mas sem perder de vista a dimensão social, 

possibilitando que o indivíduo venha a conhecer-se concretamente, assim podendo 

ordenar-se e organizar-se através dos elementos de sua percepção interna e externa. 

A importância desse trabalho expressivo por meio da arte pode levar um grupo 

à tomada de consciência, como também amenizar e transformar algumas limitações 

encontradas em portadores de deficiência. Este corpo quando encontra-se no 
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movimento criativo e meditativo pode trazer além da renovação das forças conteúdos 

a consciência e um fluir leve da energia vital, onde há um retorno, resgate as 

lembranças, registros de estados afetivos. O corpo manifesta estados emocionais em 

sua expressão externa, na sua postura corporal e uma maior soltura com esse corpo, 

levam a uma maior expressão e soltura com as pessoas. As pessoas sempre 

exprimem algo de si através dos movimentos. Cabe ao arteterapeuta estar sempre 

atento ao que o corpo desse paciente está querendo dizer, manifestar. Considera-se 

até que a medida que sentimos mais as sensações corpóreas, modifica nossa imagem 

corporal e aumenta a consciência do corpo. Uma reorganização da própria energia 

psíquica. 

O desenvolvimento de trabalhos plásticos, após atividades de expressão 

corporal pode desenvolver trocas sociais significativas. Pode-se considerar que a 

expressão corporal fala para além das palavras, fazendo uma ponte com o universo 

imaginário e simbólico. A consciência do movimento corporal facilita a assimilação de 

nosso mundo interior, provocando por vezes mudanças significativas. Proporcionar a 

consciência do corpo simultaneamente à consciência dos sentimentos e emoções, 

imagem e recordações, enfim do mundo interno da psique com a sua totalidade. Este 

processo de individuação é uma circunvolução em torno do self. 

A partir da expressão pelo corpo, dança, música, pode-se ressignificar o gesto, 

a expressão criativa da palavra, criando um religar à essência criativa, onde o corpo 

e a mente unem-se e expressam-se em uma totalidade harmônica, fundamental para 

sentir-se fazendo parte da existência humana. Estar atento às necessidades e 

iniciativas do grupo, expandindo o trabalho a favor das conquistas de habilidades 

criativas e da socialização, meta de um trabalho consciencioso de integração corpo-

mente. 

Através dos trabalhos realizados, verificou-se uma melhora na consciência 

corporal do grupo, onde seu corpo, agora, ganhou movimento. O corpo movimenta a 

energia psíquica, o que resulta na fluidez da criatividade. O grupo apresentou 

melhoras significativas relacionadas à noção espacial, reconhecendo os potenciais e 

os limites corporais. Manifestaram maior centramento nas atividades plásticas, depois 

dos trabalhos corporais, como também, verificou-se uma evolução no trabalho 

plástico. Houve um reconhecimento da própria imagem, ou seja, do próprio corpo, e 

de si mesmo, através das técnicas desenvolvidas.  
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Constatou-se que o grupo passou a comportar-se de forma mais leve, lúdica e 

com maior liberdade de expressão, e a comunicação verbal ganhou espaço, 

possibilitando, desta forma, um ganho de identidade e autonomia – fatos percebidos 

até pela própria instituição.  

Enquanto o corpo ganha autonomia e identidade, a inclusão social e familiar 

torna-se mais efetiva. Com o desenvolver dos trabalhos, o grupo tornava-se mais 

unido e como grupo também ganhava um corpo – estruturado e sustentado 

psiquicamente por eles mesmos. 

Recomenda-se devido à amplitude do tema que o trabalho de consciência 

corporal para outras pesquisas, também seja realizado com os familiares visando uma 

inclusão efetiva. 
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