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RESUMO 

 

 

A arteterapia pode auxiliar na reorganização psíquica e emocional de adolescentes, 

uma vez que promove o desbloqueio da criatividade e amplia as capacidades 

expressivas através de variadas linguagens e modalidades artísticas. As expressões 

artísticas produzidas, na maioria das vezes, elucidam questões inconscientes 

pertinentes à identidade, de modo que podem trazer maior clareza de quem elas são, 

despertando o feminino que é parte integrante desta identidade, melhorando a sua 

autoimagem, desenvolvendo a autoconfiança e a autoestima. Assim, o processo 

arteterapêutico com jovens adolescentes, na faixa etária de 16 a 18 anos, propicia o 

autoconhecimento das adolescentes melhorando as relações consigo mesmas e com 

os outros, minimizando as crises de identidade, comuns nesta fase do 

desenvolvimento. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arteterapia, Adolescência, Modalidades Expressivas, Identidade 

e Feminino. 
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ABSTRACT 

 

 

Art therapy can help in the psychic and emotional reorganization of adolescents, as it 

promotes the unlocking of creativity and expands expressive capacities through 

various languages and artistic modalities. The artistic expressions produced, in most 

cases, elucidate unconscious questions pertaining to identity, so that they can bring 

more clarity about Who they are, arousing the feminine that is an integral part of this 

identity, improving their self-image, developing self-confidence and self-esteem. Thus, 

the art therapy process with Young adolescents, aged 16 to 18 years, allows the 

adolescents self-knowledge, improving relationships with themselves and others, 

minimizing the common identity crises at this stage of development. 

 

 

KEYWORDS: Art Therapy, Adolescence, Expressive Modalities, Identity and 

Feminine. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

[...] plante seu jardim e decore sua alma,  
em vez de esperar que alguém lhe traga flores. 

 
William Shakespeare 

 
 
 

Imagem 1: As Flores 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 
 

Ao longo de minha vida profissional, sempre trabalhei com pessoas carentes e 

excluídas socialmente. Inicialmente em escolas públicas na periferia, com estudantes 

marginalizados social e economicamente. Algum tempo depois, tive a oportunidade 

de desenvolver um trabalho com adultos, na Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Este público era ainda mais necessitado, pois era constituído por pessoas que não 

tiveram a oportunidade de estudar na infância ou na adolescência e que, por motivos 
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diversos, tiveram que deixar os livros muito cedo para trabalhar e garantir sua 

subsistência e auxiliar a família. Nos últimos anos, atendo estudantes com 

necessidades especiais, mais especificamente pessoas com deficiência intelectual. E 

foram estes estudantes, tão singulares para mim, que me impulsionaram a estudar e 

desenvolver esta pesquisa.   

A arteterapia foi chegando de mansinho, como tudo que é bom chega devagar 

e sem pressa. Em 2013, uma terapeuta me sugeriu fazer o curso, e eu não entendi o 

porquê. Neste mesmo período, não coincidentemente, mas eu diria que por 

sincronicidade, uma arteterapeuta foi realizar um estágio voluntário com meus alunos, 

na escola onde trabalho ainda hoje. Apaixonei-me pelo resultado deste método 

terapêutico, que embora tenha durado pouco tempo, foi capaz de mostrar sua 

importância pelo brilho no olhar, e na alegria que o processo despertou nos meus 

alunos.  

 Desde então eu já sabia que um dia iria fazer a formação em Arteterapia. 

Apesar da certeza intuitiva e do desejo em conhecer mais sobre o assunto, foi 

lentamente e com um pouco mais de calma que este sonho foi concretizado. Antes, 

auxiliei no desenvolvimento de um projeto em parceria com a APABB (Associação de 

Pais e Amigos do Banco do Brasil), denominado Oficina de Pintura: inclusão pela arte. 

A atuação neste projeto ativou em mim o desejo de fazer a Pós Graduação em 

Arteterapia, pois tive necessidade de um maior conhecimento sobre como estimular a 

criatividade através da pintura.   

A vida tem sua poesia, e, quando a lemos e nos entregamos aos seus encantos, 

temos a oportunidade de caminhar nos lugares certos. Foi desvendando estes 

caminhos que conheci, e me entranhei no mundo da Arteterapia. Como resultado 

desse percurso, produzi esta pesquisa que muito me alegra em poder compartilhar 

com você, leitor.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Aprende a construir todas as suas estradas no hoje,  
porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos,  

e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. 
 

William Shakespeare 
 

 
Imagem 2 – Intuição feminina 

 
Disponível em: https://www.iquilibrio.com/blog/espiritualidade/wicca/sagrado-feminino/ 

 

 

 
A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano bastante singular, em 

que, simultaneamente, ocorrem mudanças evolutivas tanto orgânicas, cognitivas, 

afetivas, como sociais. É natural que o adolescente vivencie uma crise de identidade 

neste período. 

 A velocidade com que essas mudanças físicas e comportamentais ocorrem, 

desencadeiam nos adolescentes, angústias e ansiedades, deixando-os confusos com 

as cobranças sociais. 

A adolescência é um período marcado por muitas incertezas. Os adolescentes 

não conseguem expressar com clareza seus sentimentos, porque ainda não sabem 

bem o que querem, nem estão tão adaptados com as repentinas cobranças sociais 

exigidas em decorrência das mudanças físicas. Assim, é possível que o processo 

criativo em arteterapia seja uma importante estratégia para auxiliar no 

https://www.iquilibrio.com/blog/espiritualidade/wicca/sagrado-feminino/
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desenvolvimento da identidade, melhorando a autoestima e a autoconfiança dos 

adolescentes.  

Este estudo, com o objetivo de verificar se o fortalecimento do feminino através 

do processo arteterapêutico pode minimizar as angústias advindas da crise de 

identidade, em adolescentes do sexo feminino, foi embasado em pressupostos do 

modelo bibliográfico de pesquisa, e ilustrado por alguns aspectos de trabalhos 

arteterapêuticos. Para este fim, pretendeu responder as seguintes questões: Será que 

na adolescência também é possível se beneficiar do processo arteterapêutico para 

melhor desenvolver a identidade? Como a arteterapia pode estimular e fortalecer o 

feminino para diminuir as crises de identidade em adolescentes do sexo feminino? 

Esta pesquisa foi estruturada em quatro capítulos. O primeiro versa sobre o que 

é arteterapia, relata quais as modalidades expressivas que podem ser utilizadas e 

aborda também os conceitos de arte e de criatividade neste processo. 

No segundo capítulo, serão apresentados alguns conceitos de psicologia 

analítica, tais como consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, 

complexos, self, sombra, símbolos e outros. Conceitos estes necessários para a 

compreensão da relação entre processo arteterapêutico e o processo de individuação. 

 O terceiro capítulo aborda o conceito de adolescência, algumas de suas 

principais características, identidade e o despertar do feminino na adolescência. 

O quarto capítulo foi dedicado ao relato de observações feitas a partir do 

estágio curricular da Pós Graduação em Arteterapia, exigido como conclusão de curso 

pela Clínica POMAR.  O referido estágio foi desenvolvido e observado em uma 

Instituição Pública de Ensino, com jovens adolescentes do sexo feminino, na faixa 

etária de 16 e 18 anos de idade. 

E finaliza apresentando as conclusões e recomendações para a busca de uma 

maior compreensão sobre o tema. 

Portanto, esta pesquisa procura investigar a relevância da arteterapia para o 

desenvolvimento da autoestima e autoconfiança de jovens adolescentes do sexo 

feminino, a partir do despertar do feminino. 

 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO I 

 

ARTETERAPIA 

 

 

Goza a euforia do vôo do anjo perdido em ti. 
Não indagues se nossas estradas, tempo e vento desabam no abismo, que sabes tu do fim? 

 Se temes que o teu mistério seja uma noite, enche-a de estrelas. 
 Conserva a ilusão de que o teu vôo te leva sempre para o mais alto. 

 No deslumbramento da ascensão, se pressentires que amanhã estarás mudo, 
esgota, como um pássaro, as canções que tens na garganta. 

 Canta, canta para conservar uma ilusão de festa e vitória. 
 Talvez as canções adormeçam as feras que esperam devorar o pássaro. 

 Desde que nasceste, não és mais que um vôo no tempo. 
 Rumo aos céus? O que importa a rota? 

 Voa e canta, enquanto resistirem as tuas asas. 
 

Menotti del Pichia 
 

 
Imagem 3 – O vôo 

 
Disponível em: https://www.iquilibrio.com/blog/espiritualidade/wicca/sagrado-feminino/ 

 

 

Embora a palavra Arteterapia pareça ser apenas a junção entre as palavras 

arte e terapia, o seu conceito é muito mais complexo, pois é um termo que faz 

referência a uma forma específica de atuação terapêutica. Assim, para conceituá-la e 

https://www.iquilibrio.com/blog/espiritualidade/wicca/sagrado-feminino/
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compreendê-la faz-se necessário entender um pouco da sua prática, como ela é 

utilizada; quais as linguagens artísticas que usa, quais sãos os propósitos e os 

benefícios da sua aplicação. 

 

1.1 CONCEITUANDO ARTETERAPIA 

 

É consenso entre os autores que a arteterapia é uma área de atuação 

profissional que se utiliza da criação artística, e faz interface com muitas áreas do 

conhecimento, como por exemplo, a psicologia, a educação, a psiquiatria, visando 

promover a saúde. Por este motivo é considerada por Philippini (2013, p. 11) “[...] uma 

ação terapêutica que é abrangente, holística e, sobretudo transdisciplinar”.  

De acordo com a AATA (Associação Americana de Arteterapia): 

 
A Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na 
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das 
pessoas. Arteterapia é o uso da atividade artística no contexto de uma relação 
profissional por pessoas que experienciam 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 autoestima, lidar melhor com sintomas, stress e experiências 
traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e emocionais e 
desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico. (AATA, 2003, s/p)  

 

 

Neste contexto, arteterapia pode ser considerada um método terapêutico que 

utiliza a prática de diversas modalidades artísticas, potencializando o 

autoconhecimento do indivíduo através da sua expressão criativa, no intuito de 

proporcionar o desenvolvimento no âmbito individual e social, ou seja, propiciando-lhe 

uma saúde integral.   

 Philippini conceitua arteterapia como sendo: 

 
[...] um processo terapêutico decorrente da utilização de modalidades 
expressivas diversas, que servem a materialização de símbolos. Estas 
criações simbólicas expressam e representam níveis profundos e 
inconscientes da psique, configurando um documentário que permite o 
confronto, no nível da consciência, destas informações, propiciando “insights” 
e posterior transformação e expansão da estrutura psíquica. (PHILIPPINI, 
1988, p. 1) 

 

Como esclarece a autora, neste processo o foco não está na estética das 

atividades produzidas, mas sim na expressão da criatividade. Ao produzir 

artisticamente o indivíduo dá forma a imagens de conteúdos simbólicos que antes 
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permaneciam escondidos no inconsciente. Esta expressão através do fazer artístico 

permite ao indivíduo uma maior compressão de si, pois as imagens que surgem do 

inconsciente podem ser compreendidas, aceitas ou ressignificadas. É uma 

oportunidade de autoconhecimento rico e muito transformador, pois expande a 

consciência.  

A utilização de várias linguagens artísticas, sem a pretensão de uma estética 

convencional, é muito importante no processo terapêutico, pois amplia a comunicação 

e expressão do paciente. Existem muitas formas de expressar-se criativamente, 

através das diferentes modalidades expressivas, tais como a pintura, o desenho, a 

música, a dança, o conto, a modelagem, a fotografia, o teatro, entre outras.  Assim, 

nas palavras de Philippini, em arteterapia: 

 
As atividades artísticas utilizadas configurarão uma produção simbólica, 
concretizada em inúmeras possibilidades plásticas, diversas formas, cores, 
volumes etc. Esta materialidade permite o confronto e gradualmente a 
atribuição de significado às informações provenientes de níveis muito 
profundos da psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela consciência 
(Ibidem, p. 11). 

 
 

Imagem 4: Arte no corpo 

 
Disponível em:https://uolala.s3.amazonaws.com/event-covers/b-jornada-gratuita-de-arteterapia-

20150424111803753-6df501.jpg 
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Na mesma linha de pensamento, em relação a utilização da arte no processo 

arteterapêutico, Alice Reis entende que: 

 

 
Embora possa ser desenvolvida a partir de diferentes referencias teóricos, a 
arteterapia se define em todos eles por um ponto em comum: o uso da arte 
como meio à expressão da subjetividade. Sua noção central é que a 
linguagem artística reflete (em muitos casos melhor do que a verbal) nossas 
experiências interiores, proporcionando uma ampliação da consciência 
acerca dos fenômenos subjetivos. (REIS, 2014, p. 147) 
 

 

Daniela Martins em sua dissertação de mestrado apresenta vários conceitos de 

arteterapia, dentre eles destaca-se o da Associação Britânica de Arte-Terapia (BAAT), 

onde nas palavras da autora:  

 
 
A Associação Britânica de Arte-Terapia define-a como uma forma de 
psicoterapia que utiliza os meios da arte como seu principal modo de 
comunicação, onde o paciente não precisa ter experiência anterior ou 
habilidade na arte e o arte-terapeuta não se preocupa em fazer avaliação 
estética ou de diagnóstico da criação do paciente. O objetivo global da Arte-
Terapia é permitir que a pessoa efetue mudanças, e promover o seu 
crescimento pessoal através do uso de materiais artísticos, num ambiente 
seguro e de facilitação. Também coloca ênfase na relação entre o terapeuta 
e o paciente, sendo esta de importância central, mas aponta que a Arte-
Terapia difere de outras terapias psicológicas em que este é um processo de 
três vias entre o paciente, o terapeuta e a criação. Assim, oferece a 
oportunidade de expressão e comunicação. É particularmente útil para 
pessoas que têm dificuldade em expressar seus pensamentos e sentimentos 
verbalmente. (MARTINS, 2012, p. 18)  
 

 

A autora ressalta também que a arteterapia pode ser indicada para pessoas de 

diversas idades, com suas diferentes questões psíquicas. De modo que as 

intervenções deste método arteterapêutico podem ser realizadas em grupo ou 

individualmente, em consultórios privados, ou em instituições diversas, como escolas, 

hospitais, casas de acolhimento, dentre outros. 

Existem ainda inúmeras definições de arteterapia com diferentes abordagens 

terapêuticas, mas para este estudo – que tem como base a psicologia Junguiana – o 

importante é compreender que a arteterapia pode ser considerada uma prática 

terapêutica holística que, através da arte e do estímulo da criatividade, auxilia o 

indivíduo na busca de seu autoconhecimento, promovendo sua saúde integral, 

facilitando o autoconhecimento e o processo de transformação pessoal a que o 

indivíduo se propõe ao longo da vida. 
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1.2 ARTE 

 

O conceito de arte engloba toda a variedade de criação que o ser humano 

realiza para expressar a percepção ou a abordagem sensível da sua existência e 

interação com o mundo. Assim, através de recursos plásticos, linguísticos ou sonoros, 

a arte permite expressar ideias, emoções, percepções e sensações reais ou 

imaginárias. 

 

Imagem 5: Expressão 

 
Disponível em: https://www.webconsultas.com/sites/default/files/styles/encabezado_articulo/ 

public/temas/arteterapia_p.jpg?itok=YFADRuPq 
 

 

Ao longo da história, a definição do termo arte sofreu alterações acompanhando 

a maneira com que o Ser Humano interage com sua função ritual, cultural e religiosa, 

variando com a época e com a cultura.  

Atualmente, a Arte tem sido considerada a atividade humana ligada a 

manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir das percepções, emoções 

e ideias que têm do mundo, com o objetivo de compartilhar estas percepções, e 

estimular consciência semelhante com os expectadores de suas obras artísticas, e 

cada obra terá um significado único e diferente.  

 

 1.2.1 A arte como meio terapêutico 

 Alice Casanova Reis (2014) explica que a arte pode facilitar a expressão da 

subjetividade, permitindo acessar conteúdos emocionais através da criação e do fazer 

https://www.webconsultas.com/sites/default/files/styles/encabezado_articulo/
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artístico. A arte como meio terapêutico tem um papel importante na transformação do 

indivíduo. De acordo com a autora, a produção artística livre, sem a preocupação com 

o valor estético, é uma forma de permitir a própria transmutação pela arte, ou seja, a 

medida que o indivíduo cria, ele também se recria e se transforma. Como bem elucida 

a autora: 

 
[...] concepção da arte como atividade expressiva e criativa: não se trata 
apenas da expressão da subjetividade, da objetivação de emoções, 
sentimentos e pensamentos em uma forma artística (desenho, pintura, 
modelagem, etc.), mas especialmente da sua transmutação pela arte, da sua 
reconfiguração em novas formas e em outros sentidos, em um processo no 
qual, ao criar na arte, o sujeito se recria na vida. (REIS, 2014, p. 149) 
 

 

 Diniz (2010), afirma que Jung considerava a arte a “[...] expressão mais pura 

que há para demonstração do inconsciente de cada um” (p. 11) e, sendo assim, na 

opinião da autora “Tudo que se faz com arte, se faz com alma.” (Idem, p. 21).  

 

Imagem 6: Arte da alma 

 
Disponível em:http://www.lebuonearti.it/wp-content/uploads/2014/03/mandalatree.jpg 
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A arte e a criatividade andam juntas. Segundo Reis (2014), através da arte e 

do fazer artístico, o indivíduo expressa de maneira concreta aquilo que ele é, e 

também o que ainda pode vir a ser; de modo a construir na arte outras formas de 

objetivação e subjetivação, podendo, assim, ressignificar a vida a partir de um novo 

olhar de si mesmo e do mundo.  

 

1.3 CRIATIVIDADE: A ARTE DE IMPROVISAR NA VIDA 

 

A palavra criatividade é originária do latim creare, que significa a capacidade 

de criar, produzir ou inventar coisas novas. A criatividade pode ser aplicada em 

qualquer área da vida. Ser criativo é pensar e agir de forma diferente e original, sem 

repetir ou imitar o que já foi feito inúmeras vezes.   

 
 

Imagem 7: Criatividade 

 
Disponível em: https://1.bp.blogspot.com/XI3UYmkfjNw/XQpCBRM8MTI/AAAAAAAAF94/z8JFNN 

Wt1SYaNPcP1WfMvb9lFXjj_dbQCLcBGAs/s1600/arte-coaching.jpg 
 

 

A este respeito, Ostrower (1977, p. 9) afirma que: 

 
Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em 
qualquer que seja o campo da atividade, trata-se, nesse "novo", de novas 
coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos 
relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato criador 

https://1.bp.blogspot.com/XI3UYmkfjNw/XQpCBRM8MTI/AAAAAAAAF94/z8JFNN
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abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta por sua vez, a de 
relacionar, ordenar, configurar, significar. 
 

 

A autora complementa ainda que “O homem cria, não apenas porque quer, ou 

porque gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer enquanto ser humano, 

coerentemente, ordenado, dando forma, criando.” (OSTROWER apud ROCHA, 2009, 

p. 60). 

Mas, se a arte é inerente ao ser humano, se criar é algo instintivo e que faz 

parte da natureza humana, o que impede o homem de ser criativo? Nachmanovitch 

diz que o que bloqueia a criatividade é o medo de improvisar e afirma que: 

 
A vida criativa é uma vida de riscos. Seguir o próprio curso, sem o molde 
estabelecido por pais, colegas ou instituições envolve um frágil equilíbrio 
entre tradição e liberdade pessoal [...]. Ser, atuar, criar no momento presente, 
sem muletas ou suportes, sem segurança, pode proporcionar um supremo 
prazer, mas também pode dar medo. (NACHMANOVITCH, 1993, p. 31 e 32) 
 
 

O autor explica que a criação espontânea surge do âmago, daquilo que é, em 

essência, o mais profundo e original de cada ser. “O que temos que expressar já existe 

em nós, é nós, de forma que trabalhar a criatividade não é uma questão de fazer surgir 

o material, mas de desbloquear os obstáculos que impedem o fluxo natural.” (Ibidem, 

p. 21).  

Na opinião de Rocha (2009), a criatividade é um “[...] processo a ser cultivado, 

que conduz ao autoconhecimento e a liberdade interior” (p. 82), sendo possível 

promovê-la estimulando e fortalecendo no indivíduo a autoconfiança, a 

individualidade, o pensar, a participação, o respeito às próprias ideias e a dos outros. 

  

Imagem 8: Criar 

 
Disponível em: http://blog.expolab.com.br/wp-content/uploads/2018/01/criatividade-EINSTEIN.jpg 
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Dentro desta perspectiva, um dos propósitos da arteterapia consiste em:  

 

 
[...] resgatar a criatividade na vida, ou seja, contribuir para que o sujeito 
aprenda a “lidar criativamente com os limites que a vida lhe impõe” 
transformando-se assim em artista da própria vida. Isso é possível porque a 
arte nos abre a uma “realidade alternativa” na qual o homem pode “perceber, 
figurar e reconfigurar suas relações consigo, com os outros e com o mundo. 
(REIS, 2104, p. 149) 
 

 

Como se pode perceber, o processo criativo é único e peculiar a cada ser. Não 

existe um modelo de criação.  O domínio da técnica deve servir de inspiração para a 

inovação e para a liberdade de poder expressar-se de maneira exclusiva e única, livre 

e espontaneamente. Entretanto, é possível desbloquear os obstáculos que impedem 

a criatividade, e a arteterapia tem se mostrado muito eficaz neste aspecto, 

especialmente porque faz uso de diversas modalidades expressivas. 

 

1.4 AS MODALIDADES EXPRESSIVAS EM ARTETERAPIA 

 

São várias as modalidades expressivas que podem ser utilizadas em 

arteterapia, tais como: colagem, pintura, modelagem, bordado, costura, desenho, 

fotografia, escrita criativa, conto, construção, vídeo e muitas outras.  

 

Imagem 9: Expressão criativa 

 
Disponível em: https://ladyfestrural.files.wordpress.com/2014/06/arteterapia.jpg 
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No setting arteterapêutico, não há limitações para a criatividade. O que se 

produz neste espaço depende da relação formada entre o paciente os materiais 

expressivos e o terapeuta. Assim, o arteterapeuta deve estar atento às 

individualidades de cada paciente ou grupo; observando bem a reação de cada um 

ao entrar em contato com o material. É preciso ter o cuidado de verificar se o indivíduo 

está reagindo positivamente ou não, se está havendo familiaridade, estranhamento 

ou se há boa aceitação dos materiais em uso. Todas as reações são sinais valiosos 

que auxiliam na condução e no desempenho do processo terapêutico.    

Em seu livro “Linguagens, materiais expressivos em arteterapia: uso, 

indicações e propriedades”, Philippini (2009) apresenta as modalidades expressivas 

utilizadas no processo arteterapêutico e traz indicações de como e quando escolher 

os materiais apropriados.  

Dentre as modalidades apresentadas no referido livro, destacam-se: 

● Colagem 

Linguagem que consiste em selecionar imagens de jornais, revistas e outras 

fontes, recortá-las e montar novas imagens, colando as figuras recortadas em um 

suporte que pode ser um papel cartão, uma capa de caderno ou qualquer outro 

suporte possível. 

 A colagem é uma modalidade expressiva que possibilita ao indivíduo 

identificar, projetar, transformar e reconstruir sua história de vida. A identificação com 

a imagem escolhida revela muito do interior da pessoa que está criando e permite 

posteriormente uma análise e síntese e até mesmo fazer uma ressignificação de algo 

ocorrido. (PRADO, 2013) 

Segundo Philippini (2009) o processo de colagem é fundamental em arteterapia 

por ser uma linguagem simples e barata, além de propiciar um campo simbólico 

favorável à estruturação, à integração e à organização espacial. E para a utilização 

desta modalidade expressiva é possível misturar materiais, como panos, papéis, 

sementes, flores, areias pigmentadas, fitas, botões, barbantes, e muitos outros 

materiais que a imaginação permitir.  

● Desenho 

Antes de saber escrever, as crianças gostam muito de brincar desenhando, e 

com esta atividade projetam seus conteúdos inconscientes, no entanto quando 

crescem, costumam afirmar que não sabem desenhar.  
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  Philippini considera que as pessoas que sabem escrever também podem e 

estão aptas a desenhar, porque as habilidades psicomotoras e visuais necessárias 

são as mesmas para ambas atividades. Mas, existe muito bloqueio com esta 

modalidade expressiva na fase adulta, como relata: 

 
De modo geral, crianças gostam de desenhar; adolescentes já não tanto; 
adultos costumam temer fazer feio; idosos, salvo raras exceções, não se 
adaptam bem a esta linguagem e, por isso, resistem à pratica expressiva do 
desenho. (PHILIPPINI, 2009, p. 52). 

 

Os desenhos estimulam a concentração, a coordenação visual e espacial e 

podem ser vistos como uma atividade expressiva que revela a objetivação de planos 

internos e profundos, que estão ocultos do pensamento. Ressalta ainda que ao 

desenhar, o indivíduo pode expressar o significado e o sentido que vê, e não apenas 

a realidade como ela é, mas também sua interpretação. (PRADO, 2013) 

Muitos materiais para desenho podem ser utilizados, tais como o giz de cera, 

lápis de cor, grafite, carvão de desenho, canetas hidrocores, pastel seco, pastel à óleo, 

penas ou canetas de nanquim.  

● Modelagem 

Pode-se definir a modelagem como o ato de moldar manualmente ou dar forma 

tridimensional a materiais maleáveis. É considerada uma atividade que exercita a 

função sensorial, pois o contato com o barro ou outra matéria similar que será 

moldada, ativa sensações táteis como textura, temperatura e formas, proporcionando 

maior percepção e organização tridimensional.  

 Os materiais mais comuns utilizados na modelagem são o barro e a argila. 

Porém, podem ser usados outros materiais como “papiermâché”, biscuit, massa 

artesanal e caseira feita com farinha de trigo ou até mesmo modelagem com jornal e 

sacos plásticos. (PHILIPPINI, 2009) 

● Expressão corporal 

O movimento corporal e os ritmos vitais como a dança, são linguagens naturais 

e instintivas do ser humano. O movimento corporal pode ser considerado uma 

linguagem não verbal, pois, consciente ou inconscientemente, através destes 

movimentos o indivíduo emite sinais no intuito de expressar-se e de ser 

compreendido.  Incluindo-se nesta modalidade o teatro, danças circulares e várias 

outras atividades que envolvem movimento corporal. 
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Antes de se iniciar os processos criativos em cada sessão, é indicado fazer 

exercícios de relaxamento e de consciência corporal, tais como alongamentos, 

exercícios com a respiração, conduzindo inspirações e expirações profundas e mais 

lentas.  

● Pintura: 

“A pintura pode ser definida como a arte da cor. Se no desenho o que mais se 

utiliza é o traço, na pintura o mais importante é a cor. Ao pintar vamos colocando sobre 

o papel, tela ou parede cores que representam seres e objetos, ou que criam”. (COLL; 

TEBEROSKY, 1999, p. 30). 

Philippini (2009) afirma que a pintura favorece a fluidez e expansão emocional, 

o desbloqueio criativo, a flexibilidade psíquica, a liberação de conteúdos inconscientes 

e o fluxo criativo.   

De acordo com Vasquez (2009, p. 31), nesta modalidade expressiva “(...) a 

fluidez da tinta induz o movimento de soltura, atuando sobre os mecanismos 

defensivos de controle.” 

Alguns exemplos de materiais que podem ser usados para as pinturas são: as 

tintas (acrílica, guache, aquarela, plástica, nanquins, artesanais, naturais, e de tecido), 

os pincéis (tamanhos variados), os suportes (telas, Eucatex, ecolines, papel canson).  

Propriedades terapêuticas da pintura: desbloqueio do processo criativo, 

dissolver couraças (com diluições), experimentações com o novo ou com o que não 

se tem controle (como os pigmentos líquidos), experimentações de ordem sensorial e 

lúdica, através das cores e texturas.     

● Fotografia 

  A fotografia é um documento que perpetua o instante, o momento que nunca 

será mais. Assim, ela permite que o indivíduo resgate na memória, informações e 

emoções passadas para compreender e dar significados à história de vida dele. Mas, 

esta não é a única função da fotografia num setting arteterapêutico, pois, de acordo 

com Philippini as “Fotografias e suas produções são registros, arquivos, pistas, partes, 

fragmentos de um “dicionário de emoções” com verbetes e ícones afetivos para nos 

indicar as trilhas; expressar e reviver afetos.” (PHILLIPPINI, 2009, p. 30) 

Além do resgate de memórias afetivas, o processo criativo com a fotografia 

pode ser utilizado como ponte para outras linguagens plásticas, como a pintura e a 

colagem. Pode também propiciar uma melhor percepção e fortalecimento da 

autoimagem através de ensaios fotográficos; e ainda auxiliar o indivíduo a restaurar o 



27 
 

seu próprio percurso autobiográfico, organizando e documentando fatos importantes 

de sua história.  

● Costura e bordado 

 Ambos exigem habilidades e destreza com a agulha e linha. São excelentes 

para auxiliar na concentração, pois demandam atenção e cuidado com a agulha. 

A costura pode ajudar a desacelerar da correria urbana. E o bordado por ser 

um trabalho delicado e minucioso feito ponto por ponto, auxilia na redimensão do 

tempo, exigindo paciência no lento processo criativo.  

● Contos 

 Os contos representam fenômenos universais que evidenciam a existência de 

uma memória humana ancestral. Por esse motivo, “[...] são fonte de sabedoria, 

comunicação e entendimento do mundo incomensurável do inconsciente.” 

(PHILIPPINI, 2009, p. 118). Podem ser mesclados com todas as outras modalidades, 

favorecendo o processo de ampliação simbólica.  

Dentre as diversas propriedades terapêuticas dos contos, destacam-se as 

apresentações graduais dos conflitos x resoluções, propiciam reflexões e insights, 

ativam o imaginário, desenvolvem a comunicação oral e favorecem o 

autoconhecimento. 

● Escrita criativa 

A escrita criativa consiste na utilização da palavra para criar, e pode ser 

contando sua própria história, escrevendo uma poesia ou até mesmo uma simples 

palavra que seja significativa para quem a escreve. 

 A escrita criativa é fonte de significados múltiplos, e por isso é amplamente 

utilizada no processo arteterapêutico. Philippini (2009) explica que as palavras trazem 

imagens diversas, que podem surgir em associações livres, fornecendo a matéria 

prima necessária para importantes transformações psíquicas. E acrescenta que a 

escrita estabelece um diálogo afetivo e silencioso entre o indivíduo e os fragmentos 

de conteúdos inconscientes, que aos serem materializados, tornam-se mais claros, e 

vão sendo gradualmente apreendidos pela consciência.       

● Construção 

 Significa edificar, estruturar, organizar e elaborar. Caracterizado por utilizar 

estruturas tridimensionais. A construção estimula os processos de interação, 

orientação espacial, discriminação, e está diretamente relacionada com o processo 

de organização. São atividades bastante complexas que trabalham a consciência, 
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exigindo o centramento e a internalização e compreensão de um eixo bem 

estruturado. 

Com a modalidade expressiva da construção a pessoa tem a oportunidade de 

transformar os materiais e simbolicamente pode despertar a sensação de mais 

segurança para dar nova forma e direção e movimento para a sua própria vida. 

(PRADO, 2013, p. 43) 

A construção de caixas do self, por exemplo, a Self-box e a Self –books (caixas 

e livros do si-mesmo), são, de acordo com Philippini (2009), produções 

arteterapêuticas relacionadas ao espaço sagrado, e de acordo com a abordagem 

simbólica e o tema trabalhado, podem receber o nome de caixa de memória, caixa do 

feminino, caixa da infância, caixa para um projeto especial, etc. Na modalidade de 

construção, também podem ser construídas maquetes e sucatas.  

● Vídeo  

A utilização de vídeo como recurso arteterapêutico possibilita trabalhar a 

percepção da autoimagem através da documentação de processos comunicativos 

singulares, que podem ser vistos e revistos para fortalecimento da própria identidade. 

Deve-se ter o cuidado de não produzir filmagens invasivas, e recomenda-se 

que as filmagens sejam as mais naturais possíveis. 

As principais propriedades terapêuticas do vídeo são: percepção da própria 

identidade, orientação espacial, ativação da percepção global do ambiente, ativação 

do olhar e da observação e agilidade na narrativa. 

As modalidades expressivas expostas acima não esgotam as possibilidades 

criativas do processo arteterapêutico, pois, como já foi dito, no setting arteterapêutico 

não há limitações da criatividade. As atividades artísticas foram ilustradas aqui com o 

intuito de mostrar o quanto a arteterapia, ao auxiliar o indivíduo no desenvolvimento 

de suas capacidades criativas, potencializa um processo interior de descoberta de si 

e de sua existência, o que Jung denominou de processo de individuação, o qual será 

abordado no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO II  

 

PSICOLOGIA JUNGUIANA 

 

 

Conheças todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma 
humana, seja apenas outra alma humana. 

Carl Gustav Jung 
 
 

 

Imagem 10: Inconsciente coletivo 

 
Disponível em: httpsrutasdelalma.com/ 

 
 

 

2.1 UM POUCO SOBRE JUNG 

 

 Carl Gustav Jung, nasceu em Kesswil, uma pequena aldeia da Suíça, em 26 

de julho de 1875. Aos quatro anos de idade, seu pai, que era um pastor foi transferido 

para Basiléia, onde iniciou e concluiu todos seus estudos e inclusive o curso de 

medicina. Em 1900, aos 25 anos de idade, já formado e especialista em psiquiatria, 

foi convidado para ocupar o cargo de segundo assistente no hospital Burgholzli, em 

Zurique. (SILVEIRA, 1997) 
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De acordo com Nise da Silveira (1997), Jung teve uma das carreiras mais 

brilhantes. Em 1902 foi promovido a primeiro assistente e defendia sua tese de 

doutoramento, e no ano de 1905 assumiu o posto imediatamente abaixo do diretor do 

hospital, e nesse mesmo ano foi também nomeado Privat-Dozent, ministrando cursos 

de grande repercussão na Universidade de Zurique. Nas palavras de autora: 

 

No Burgholzli, Jung trabalhou incansavelmente como colaborador de Bleuler 
e como pesquisador original. Marcaram época suas experiências sobre as 
associações verbais. Essas experiências, iniciadas com o intento de trazer 
esclarecimentos concernentes à estrutura psicológica da esquizofrenia, em 
breve transformavam-se, nas mãos do jovem pesquisador, num método de 
exploração do inconsciente. Conduziram-no à descoberta dos complexos 
afetivos. A conceituação de complexos, juntamente com a técnica para 
detectá-los, foi a primeira contribuição de Jung para a psicologia moderna. 
(SILVEIRA, 1997, p. 14) 
 

 

Em 1907, Jung conheceu Freud, e deste ano até 1912 tiveram uma estreita 

relação de colaboração. Em 1910, Freud, com suas influências, incentivou e auxiliou 

Jung a ser presidente da recém fundada Associação Psicanalítica Internacional. 

Porém, em 1912, após Jung publicar seu livro Metamorfose e Símbolos da Libido, 

seguiram caminhos diferentes, pois, perceberam que tinham ideais opostos. (Ibidem, 

p. 14 e 15). 

 Eloísa Penna afirma que Jung foi mais que um psicoterapeuta, “[...] foi, antes, 

um grande pensador, que construiu uma teoria psicológica inédita, tanto em termos 

ontológicos quanto epistemológicos e metodológicos, o que nos permite falar de um 

novo paradigma científico”. (PENNA, 2004, p. 72) 

Nise (1997) acrescenta que Jung, na primeira metade de sua vida, aos 38 anos, 

havia cumprido todas as tarefas desejadas. Já havia constituído família, afirmado-se 

no campo profissional, com uma enorme clientela por toda a Europa e América e 

conquistado renome científico mundial. Assim, em 1913, após o rompimento com o 

grupo psicanalítico ao qual Freud pertencia, deixou a carreira universitária e iniciou 

uma nova fase em sua vida. Nesta fase, iniciou o período em que ativou o seu próprio 

inconsciente com suas experiências interiores intensas, permitindo que estas imagens 

emergissem. Desta forma, através da interpretação de seus sonhos e de suas próprias 

experiências internas, continuou desenvolvendo sua teoria sobre o inconsciente, o 

centro ordenador da psique e o processo de individuação, conceitos que serão 

abordados nos itens seguintes deste capítulo.   
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Jung faleceu tranquilamente aos 86 anos, em junho de 1961. Após sua morte, 

a Psicologia Analítica continuou recebendo contribuições dos neo-junguianos. Dentre 

seus principais discípulos destacam-se Marie-Louise Von Franz, James Hillman, Nise 

da Silveira, dentre outros. 

  
 

Imagem 11: Jung 

 
Disponível em: https://sindominio.net/irola/local/cache-vignettes/L300xH300/jung-inst-76fb0.jpg 

 

 

2.2 PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

Também conhecida como Psicologia Junguiana, a Psicologia Analítica é uma 

Escola de Psicologia fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, detentora de 

uma teoria que procura explicar a estrutura e o funcionamento do psiquismo humano, 

em sua totalidade (psique) abrangendo os processos psíquicos conscientes e 

inconscientes.  

Sabe-se que a obra de Jung é vastíssima, porém, neste estudo, serão 

abordados apenas os conceitos necessários para compreender a abordagem 

Junguiana no processo arteterapêutico, no âmbito deste estudo. 
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2.2.1 Fundamentos da Psicologia Junguiana 

Um dos principais fundamentos da Psicologia Junguiana consiste em que 

psique humana é formada por: consciente, inconsciente pessoal e inconsciente 

coletivo.  

Silveira (1997) esclarece que para explicar o funcionamento da psique humana, 

Jung aplicou para a psicologia uma interpretação baseada no modelo da teoria 

energética das ciências físicas e, desta forma, representou o psiquismo (consciente e 

inconsciente) como um sistema energético relativamente fechado, ao qual denominou 

de energia psíquica. De modo que nenhum conteúdo psíquico pode desaparecer sem 

que outro tome o seu lugar “[...] nenhum valor psíquico pode desaparecer sem que 

seja substituído por outro” (Ibidem, p. 40). 

 A psique representa a “totalidade de todos os processos psíquicos conscientes 

e inconscientes” (JUNG, apud GRINBERG, 1997, p. 230). Desta forma, a psique não 

é sinônimo de mente consciente. Segundo Grinberg: 

 
A Psique não é o cérebro. É antes de tudo, um processo em evolução 
contínua, repleto de energia. Esta é gerada a partir da própria tensão entre 
as polaridades, que irá resultar na produção dos sonhos, imagens, fantasias, 
enfim nos símbolos da psique. (1997, p. 66) 
 

 

Em outras palavras, a psique é essencialmente simbólica e reúne todos os 

aspectos da personalidade, como os sentimentos, os pensamentos e os 

comportamentos conscientes e inconscientes. Grinberg (1997) ressalta: 

 
No modelo junguiano, a psique seria composta de várias esferas 
concêntricas, lembrando uma cebola. A camada mais superficial 
representaria a consciência, enquanto as outras, mais internas, seriam os 
níveis mais profundos do inconsciente, até atingir-se o centro. Entre essas 
camadas ou “sistemas dinâmicos” haveria uma constante interação e 
mudança. (p. 67)  

 

Neste modelo, a consciência representa a camada mais externa e é 

coordenada pelo ego. Em seguida, numa camada intermediária, encontra-se o 

inconsciente pessoal, constituídos pelos complexos - agrupamentos de conteúdos 

psíquicos carregados de afetividade. E por fim, nas camadas mais internas e 

profundas, está localizado o inconsciente coletivo constituído pelos arquétipos que 

são padrões de comportamentos que regem nossa existência e independem de 

cultura, de lugar ou de época histórica.   
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A constante interação entre consciente e inconsciente tem a função de manter 

o equilíbrio da energia psíquica. Nas palavras de Silveira: 

 
É por meio de transmutações da energia psíquica de formação de símbolos 
novos sucedendo símbolos caducos, esvaziados de energia que antes os 
animava, que se processa na sua essência, o desenvolvimento da psique 
humana. (SILVEIRA, 1997, p. 43 e 44) 
 
 

A consciência é comumente entendida como a parte da personalidade da qual 

se tem o conhecimento e o inconsciente, como a tudo que é desconhecido pela 

psique.  

Como já foi dito, a psique, de acordo com o modelo junguiano, está estruturada 

por três elementos: o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente 

coletivo.  

 

● CONSCIENTE 

Sobre o consciente, Nise ilustra: 

 
Na área do consciente, desenrolam-se as relações entre conteúdos psíquicos 
e o ego, que é o centro do consciente. Para que qualquer conteúdo psíquico 
torne-se consciente terá necessariamente de relacionar-se com o ego. Os 
conteúdos, os processos psíquicos que não entretêm relações com o ego 
constituem o domínio imenso do inconsciente. (SILVEIRA, 1997, p. 63).  
 

 

O consciente é a estrutura que, coordenada pelo ego, mantém o sujeito em 

contato com o mundo interior, através dos processos psíquicos internos, e com o 

exterior por intermédio do ambiente e do meio social.  Na consciência encontram-se 

os fenômenos de percepção intrínseca e extrínseca, como o senso de identidade, a 

atenção, o raciocínio, a memória, entre outras funções cognitivas e emocionais. 

Assim, como elucida Grimberg: 

 
Só podemos perceber, diretamente, o que estiver dentro de nossa 
consciência. O que estiver fora, por definição, faz parte do desconhecido. E, 
dentro da consciência, só é possível perceber as coisas através das nossas 
imagens psíquicas. Formamos um modelo, uma imagem do mundo e, de 
acordo com ela, nos orientamos e nos adaptamos (ou não) à realidade. 
(GRINBERG,1997, p. 64) 

 

O autor esclarece ainda que, segundo Jung, a consciência não é estática nem 

imutável, ao contrário está sempre em desenvolvimento, evoluindo e transformando-

se ao longo do tempo de acordo com contexto histórico e cultural na qual está inserida, 

ou seja: 
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A consciência forma-se a partir do inconsciente e vai se desenvolvendo 
progressivamente, de acordo com alguns padrões (arquétipos). Não somente 
o corpo (com órgãos, músculos, ossos, sistema nervoso e cérebro) evolui, 
mas também a consciência. Como se ela fosse um “órgão” invisível que 
também cresce, desenvolve-se, necessita de cuidados e transforma-se ao 
longo de nossas vidas. (Ibidem, p. 70-71) 
 

 

Assim, a função primordial do ego e da consciência consiste na adaptação à 

vida, pois, esta torna-se mais fácil à medida que a consciência e o ego se 

desenvolvem.  Além disso, o desenvolvimento da consciência e do ego ultrapassa a 

questão adaptativa, tendo por finalidade a própria existência, como explica Grinberg: 

 
 

Para compreender o ser que há em cada um de nós, necessitamos da criação 
de significados capazes de imprimir um sentido, um rumo a nossas vidas. 
Essa possibilidade de criar significados e dar um sentido à existência é 
desempenhada pela capacidade de simbolização da consciência e do ego. A 
simbolização é a função psicológica responsável por nossa capacidade 
mental de representar uma experiência e mantê-la na consciência. (1997, p. 
72 e 73) 

 

 

A simbolização tem um importante papel na transformação da energia psíquica. 

Por este motivo os símbolos são tão importantes na arteterapia. Como nos ensina 

Ângela Philippini: 

 

Cada vez que um símbolo é produzido no processo terapêutico, seus 
significados inconscientes demandam propostas de atividades criativas para 
desvendá-los. O percurso e os caminhos criativos em torno de uma imagem, 
em busca de seus significados ocultos (circum-ambular), requerem a 
combinação de atenção global e da possibilidade e disponibilidade de utilizar 
múltiplas modalidades expressivas, reconhecendo suas indicações 
terapêuticas. (PHILIPPINI, 2009, p. 17) 

 

São através dos símbolos, mais especificamente das imagens simbólicas 

trazidas pelo inconsciente que se dá a transformação da energia psíquica. De acordo 

com Silveira (1992, p. 54) “Jung compara os símbolos a dínamos que transformam 

uma modalidade de energia psíquica em outra”. De modo semelhante ao que ocorre 

na física ao transformar energia mecânica em energia elétrica. 

A forma de compreender a energia psíquica é uma das diferenças entre a 

perspectiva freudiana e a junguiana. Freud restringia a energia psíquica a uma energia 

exclusivamente sexual, e dizia que a maturidade humana dependia deste 

desenvolvimento sexual.  Assim, a libido (desejo sexual), quando não satisfeita, era 

canalizada para outro destino que não o sexual e, a atividade artística era considerada 

uma das formas de sublimação da libido. E a sublimação caracteriza-se por: 
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Processo postulado por Freud para explicar atividades humanas sem relação 
aparente com a sexualidade mas que, segundo ele, teriam como elemento 
propulsor a força da pulsão sexual. A pulsão é sublimada ao ser derivada 
para um novo objetivo não-sexual que visa objetos socialmente valorizados, 
como, por exemplo, as atividades artísticas e a pesquisa científica. 
(GRINBERG, 1997, p. 28). 
 
 

Já Jung ampliou a ideia de libido, considerando-a uma energia vital, mas não 

apenas biológica e sexual.  Além disso, o desenvolvimento humano para Jung é um 

processo contínuo que ocorre ao longo da vida denominado “processo de 

individuação”.  

O símbolo é uma linguagem universal e muito rica, que tem a capacidade de 

exprimir através de imagens situações que transcendem as problemáticas específicas 

dos indivíduos. É uma forma complexa, que representa uma síntese de opostos 

presentes tanto no consciente quanto no inconsciente, mas que, no entanto, não 

podem ser codificados pelo consciente (SILVEIRA, 1997).  

Jung esclarece: 

 
Um símbolo não traz explicações; impulsiona para além de si mesmo na 
direção de um sentido ainda distante, inapreensível, obscuramente 
pressentido e que nenhuma palavra de língua falada poderia exprimir de 
maneira satisfatória. (JUNG apud SILVEIRA, 1997, p. 71) 
 
 

Como visto no capítulo anterior, as modalidades expressivas têm exatamente 

a intenção de trazer à consciência as imagens necessárias para a compreensão e 

integração do inconsciente na psique. Assim, os símbolos expressos em arteterapia 

não são vistos como simples projeção de conteúdos inconscientes, mas como 

mecanismos de autoconhecimento e de transformação pessoal.  

Philippini diz que é muito raro uma única produção simbólica com apenas uma 

linguagem expressiva ser suficiente para que os conteúdos inconscientes possam 

emergir até a consciência, de forma a alcançar o objetivo de integração desejada. 

Segundo a autora, é necessária a utilização de uma multiplicidade de informações 

através de uma sequência de produções imagéticas, pois “cada modalidade com seus 

caminhos peculiares de criação oferecerá caminhos de transformação específicos”. 

(PHILIPPINI, 2009, p. 16). 

 Esta sequência de produções de imagens é denominada genericamente de 

amplificação simbólica e a autora conceitua o termo como “conjunto de estratégias 

expressivas que facilitam a compreensão do significado de um símbolo, permitindo 
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sua aproximação aos processos secundários de elaboração (consciência), 

contribuindo para a expansão da estruturação emocional”. (Ibidem, p. 18). 

.   

● INCONSCIENTE 

De acordo com Jung, há dois tipos de inconsciente: o inconsciente pessoal e 

inconsciente coletivo. 

O inconsciente pessoal corresponde às camadas mais superficiais do 

inconsciente e fazem fronteiras bastante imprecisas com o consciente. Nesta área 

estão localizados os traços de acontecimentos que ocorreram durante o curso da vida 

e que foram esquecidos pelo consciente. Por exemplo, recordações dolorosas de 

serem lembrados, certos conflitos pessoais ou morais, e ainda as atitudes carregadas 

de afetos que o consciente não quer aceitar. (SILVEIRA, 1997) 

O Inconsciente coletivo refere-se às camadas mais profundas do 

inconsciente, correspondem aos fundamentos estruturais da psique que são comuns 

a todos os Seres Humanos. Na definição de Jung: 

 
O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um 
inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência 
pessoal, não sendo, portanto, uma aquisição pessoal. Enquanto o 
inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já foram 
conscientes e no entanto desapareceram da consciência por terem sido 
esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca 
estiveram na consciência e, portanto, não foram adquiridos individualmente, 
mas devem sua existência apenas à hereditariedade. Enquanto o 
inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo 
do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. (JUNG, 
2007, p. 53) 

 

Para melhor compreender os princípios da psicologia analítica que norteiam o 

processo arteterapêutico é necessário ter conhecimento de alguns conceitos tais 

como: arquétipos, complexos, sombra, self, bem como, ter noção do que significa 

o processo de individuação. 

 

2.2.2. Arquétipos 

 O conceito de arquétipo, segundo Grinberg (1997), surgiu da observação de 

temas típicos, presentes em toda a humanidade, que eram representados nos mitos 

e literatura universais e que se manifestavam através dos sonhos, imagens e fantasias 

de todos os indivíduos. Estas imagens são denominadas arquetípicas e expressam 
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normalmente as experiências universais que independem da cultura ou localização 

geográfica.  

Segundo Silveira (1997), a noção de arquétipo postula a existência de uma 

base psíquica que é comum a todo ser humano. O que explicaria, por exemplo, como 

existem temas idênticos nos contos de fadas, mitos, dogmas e ritos religiosos, nas 

artes, nas produções de um modo geral. A autora afirma que Jung referia-se a 

arquétipo como sendo “[...] possibilidades herdadas para representar imagens 

similares, são formas instintivas de imaginar. São matrizes arcaicas onde 

configurações análogas e semelhantes tomam forma.” (Ibidem, p. 68 e 69). 

 

2.2.3 Entendendo os Complexos  

Os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos, tais como 

sentimentos, pensamentos e lembranças carregados de forte potencial afetivo, 

incompatíveis com a atitude consciente. Eles retêm a energia psíquica, não a 

deixando fluir. Qualquer experiência que tocar os complexos poderá provocar uma 

reação exacerbada, com força própria, que pode atuar de modo impulsivo e sem o 

controle da consciência. Mostram-se como pequenas atitudes autônomas, separadas 

da personalidade total. Como bem explica Nise: 

 
Os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de 
afetividade. Compõem-se primeiramente de um núcleo possuidor de intensa 
carga afetiva. Secundariamente estabelecem-se associações com outros 
elementos afins, cuja coesão em torno do núcleo é mantida pelo afeto comum 
a seus elementos. Formam-se assim verdadeiras unidades vivas, capazes de 
existência autônoma. Segundo a força de sua carga energética, o complexo 
torna-se um ímã para todo fenômeno psíquico que ocorra ao alcance de seu 
campo de atração. (SILVEIRA, 1997, p. 30. 

 

Ainda de acordo com autora, o mal estar ou o bem estar do indivíduo depende 

dos complexos, os quais, segundo Jung, podem ser comparados a infecções ou 

tumores malignos que se desenvolvem se não houver a intervenção da consciência. 

No entanto, nem sempre os complexos são patológicos. Eles indicam que existe algo 

conflitivo e não assimilado pelo consciente, podendo tanto ser um obstáculo como um 

estímulo, ou abertura para novas possibilidades de realizações. Ou seja, os 

complexos poderão também desempenhar uma função positiva. Porém, quando 

utilizam para si excessivamente a energia psíquica, tornam-se patológicos. (Ibidem, 

p. 31).  
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Mas, os complexos não precisam necessariamente ser patológicos e podem, 

inclusive, auxiliar o indivíduo em seu desenvolvimento e autoconhecimento, se a 

energia psíquica neles contida for utilizada através de expressões artísticas, por 

exemplo.  

 

2.2.4 Sombra 

A sombra “[...] representa o lado escuro, inferior e primitivo em todos nós, ainda 

não desenvolvido. Incluem nossas características desagradáveis, o lado negativo, 

nossos defeitos e tudo aquilo que desejamos esconder.” (GRIMBERG, 1997, p. 231).   

Segundo o autor, uma parte da totalidade da psique fica excluída no inconsciente 

pelos complexos. É neste lugar, na sombra, onde os complexos configuram os 

sonhos e produzem os sintomas neuróticos, impulsionando o indivíduo a cometer atos 

falhos os quais o colocam em situações constrangedoras. Por isso: 

 
Enquanto o complexo estiver no inconsciente, isto é, enquanto não 
estivermos conscientes dele, estaremos sob o seu poder, sujeitos às reações 
mais irracionais. Os complexos do inconsciente nos visitam entrando pela 
porta dos fundos, invadindo nossa intimidade nas horas mais inoportunas. 
Seu propósito é o de nos revelar o que menos gostamos de ver em nós 
mesmos: nossa sombra. (Ibidem, p. 125). 
 

 

Para o autor, a dificuldade em lidar com a sombra advém da rejeição dos 

conteúdos contidos nela. O ego rejeita a sombra de três maneiras, através, da 

negação, da projeção ou da repressão.  A negação, primeiro estágio da rejeição, 

consiste em não admitir a existência das características indesejadas, negando 

completamente que estas características existem.  A projeção é um mecanismo de 

defesa, em que o sujeito projeta as características indesejáveis da sua personalidade 

nas atitudes de outras pessoas. E por último, a repressão é a ignorância plena dessas 

características que ocorre quando o ego não permite o menor acesso a estes 

conteúdos psíquicos, deixando-os totalmente excluídos no inconsciente.   

 O fato de o ego não aceitar a existência da sombra faz com que o indivíduo 

crie uma imagem equivocada de si mesmo, e ignore quem realmente é em sua 

totalidade.  

Nise ressalta a importância da assimilação dos complexos para o 

autoconhecimento: 

 
Um passo dos mais importantes para o conhecimento de si próprio, bem 
como para o tratamento das neuroses, será trazer à consciência os 
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complexos inconscientes. [...] Para que se dê a assimilação de complexos, 
será necessário, junto à sua compreensão em termos intelectuais, que os 
afetos nele condensados sejam ab-reagidos, isto é, exteriorizem por meio de 
descargas emocionais. Os primitivos davam expressão a choques e traumas 
por meio de danças e cantos repetidos inúmeras vezes, até que se sentissem 
purgados desses afetos. (SILVEIRA, 1997, p. 31 e 32)      

 

Desta forma, assimilar os complexos implica a coragem de caminhar pelos 

lados obscuros do inconsciente, acolhendo os conteúdos excluídos na sombra para 

integrá-los à consciência.  

 

2.2.5 Self 

Grinberg define o Self como “Arquétipo que representa a unidade dos sistemas 

consciente e inconsciente, funcionando ao mesmo tempo como centro regulador da 

totalidade da personalidade.” (1997, p. 231). 

 Para o autor, o Self  ou o Si-mesmo atua como organizador central de todos 

os aspectos da personalidade, caracterizando a personalidade de cada indivíduo, para 

que este possa adaptar-se, ao longo da vida, da melhor maneira possível em todas 

as fases do seu desenvolvimento. 

Assim, o Self atua harmonizando o sistema psíquico, ordenando e unificando a 

psique em uma totalidade consciente e inconsciente.  

 

2.2.6 Individuação 

A individuação está relacionada à indagação pelo sentido da vida e da morte, 

ao desejo do ser humano pelo autoconhecimento, pela integração com a natureza e 

com os demais, com os quais se relaciona.  

Esta busca é instintiva, herdada de nossos ancestrais desde o início da 

humanidade. Os sinais dessa procura podem ser constatados nas expressões e 

manifestações artísticas, ao longo da história da civilização, desde os primórdios até 

os dias atuais. Como esclarece Nise: 

 
O processo de individuação é descrito em imagens nos contos de fada, mitos, 
no opus alquímico, nos sonhos, diferentes produções do inconsciente. 
Sobretudo através dos sonhos será possível acompanhá-lo ao vivo nos 
progressos, interrupções, regressões e interferências várias que perturbem 
seu desenvolvimento. Seguindo-o em numerosíssimos casos, Jung verificou 
a constante emergente das imagens análogas ou semelhantes que sucediam, 
traçando, por assim dizer, o itinerário do caminho percorrido. (SILVEIRA, 
1997, p. 43)   
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Toda pessoa busca, com maior ou menor grau de consciência, poder alcançar 

a individuação, ou seja, toda pessoa procura atingir um nível de desenvolvimento que 

a permita ser e experimentar o seu maior potencial como ser único, completo, e ao 

mesmo tempo como parte integrante do todo.  

De acordo com Silveira (1997) o Ser Humano possui o potencial de consciência 

deste desenvolvimento. No entanto, a efetivação desse processo implica o confronto 

do inconsciente com o consciente. Pois, é a partir desse conflito que ocorre o 

amadurecimento dos diversos componentes da personalidade. Da união e síntese dos 

conteúdos contidos em ambos, consciente e inconsciente, surge um indivíduo inteiro 

e único. Nas palavras da autora: 

 
O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a 
liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a 
descida ao fundo dos abismos – em suma, o confronto entre consciente e 
inconsciente – produzem um alargamento do mundo interior do qual resulta 
que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo 
labor, não mais coincida com o ego. O centro da personalidade estabelece-
se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o 
sistema psíquico. (SILVEIRA, 1997, p. 88) 

 

   Desta forma, o Processo de Individuação não se confunde com 

individualismo, egocentrismo ou egoísmo, muito pelo contrário, a individuação 

significa tornar-se consciente de si mesmo na relação consigo e com os outros, 

melhorando as relações intra e interpessoais. “O homem torna-se ele mesmo, um ser 

completo, [...] incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados 

segundo o plano de base que lhe for peculiar.” (SILVEIRA, 1997, p. 88) 
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CAPÍTULO III 

 

ADOLESCÊNCIA 

 

 

A ave sai do ovo. O ovo é o mundo. 
Quem quiser nascer precisa destruir um mundo. 

 

Hermann Hesse 

 

 

Imagem 12: Olhar do desconhecido 

 
Disponível em: https://www.fazeraqui.com.br/a-contribuicao-da-arteterapia-junguiana-para-crianca-e-

adolescentes/ 
 

 

Neste capítulo será abordado o tema adolescência, e a relação existente entre 

esta fase do desenvolvimento humano e o processo de individuação. Será que na 

adolescência também é possível se beneficiar do processo arteterapêutico para 

melhor desenvolver a identidade? De que maneira a arteterapia pode fortalecer o 

feminino em adolescentes desse sexo? Estes foram alguns questionamentos que 

resultaram nesse capítulo e que foram ilustrados a partir da casuística a ser 

apresentada no quarto capítulo. 

https://www.fazeraqui.com.br/a-contribuicao-da-arteterapia-junguiana-para-crianca-e-adolescentes/
https://www.fazeraqui.com.br/a-contribuicao-da-arteterapia-junguiana-para-crianca-e-adolescentes/
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3.1 CONCEITOS   

 

A origem etimológica da palavra adolescência está associada a dois radicais 

“[...] do latim ad (a, para) e olescer (crescer).” (RIBEIRO, 2011, p. 2). 

A adolescência é considerada a fase do desenvolvimento humano que se inicia 

com a puberdade, marcada por repentinas mudanças físicas e biológicas do final da 

infância. Evelyn Eisenstein, Professora-doutora da Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCM/UERJ), define: 

 

Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, 
caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, 
sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos 
relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive. A 
adolescência se inicia com as mudanças corporais da puberdade e termina 
quando o indivíduo consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo 
progressivamente sua independência econômica, além da integração em seu 
grupo social. (EISENSTEIN, 2005, p. 1) 

 

Embora a maturação biológica humana seja semelhante e universal, a definição 

do período cronológico de adolescência varia de acordo com a cultura e a sociedade 

em que se está inserida, EISENSTEIN (2005). No Brasil, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), Lei 8. 069, de 1990, em seu artigo segundo, considera criança a 

pessoa até 12 anos de idade incompletos e define adolescente a pessoa com a faixa 

etária de 12 a 18 anos de idade 

De acordo com Pikunas (1979), a adolescência pode ser dividida didaticamente 

em três estágios: primeira adolescência (dos doze aos quinze anos), adolescência 

intermediária (dos quinze aos dezoito) e adolescência final (dos dezenove aos vinte e 

dois anos). Assim, é biologicamente definida como o período do desenvolvimento 

humano caracterizado pelas abruptas transformações físicas iniciadas na puberdade 

e que termina com o fim do crescimento ósseo.  

As mudanças e conflitos que ocorrem nos jovens, neste período da 

adolescência, são de extrema importância para a formação do adulto. Como explica 

o autor: 

 
Em decorrência das extensas mudanças que afetam o adolescente em quase 
todas as áreas, o autoconceito também se acha em um estado de fluxo 
durante este período.  As incertezas do futuro fazem com que a formulação 
de metas definidas seja uma tarefa difícil. Contudo, é da resolução destes 
problemas e conflitos adolescentes que nasce o autoconceito do adulto. Os 
valores e atitudes, que são parte do autoconceito no final da adolescência, 
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são os que tendem a ficar como organizadores relativamente permanentes 
do comportamento. (PIKUNAS, 1979, p. 275).    

 

Segundo Ribeiro (2011), o crescimento físico da criança muda profundamente 

a forma como o adolescente é visto e tratado pelos outros. E ainda acrescenta que, 

junto com as mudanças físicas, surgem as transformações cognitivas que 

desencadeiam o aparecimento do pensamento mais abstrato e hipotético, a formação 

da identidade e o maior desejo de autonomia e independência.  Desta forma, a 

adolescência não deve ser vista apenas como uma fase transitória, mas como um 

período rico em transformações e de grandes potencialidades para o adolescente.  

 

 

Imagem 13: Descoberta 

 
Disponível em:https://www.psicoactiva.com/blog/wp-content/uploads/2016/03/arteterapia-2p.jpg 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DA ADOLESCÊNCIA 

 

As características físicas advindas das modificações orgânicas que surgem no 

início da adolescência são bem conhecidas. Começam a aparecer os caracteres 

sexuais secundários. Amaral (2007) cita algumas dessas diferenciações sexuais 
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como, por exemplo, os meninos têm o seu timbre de voz alterado; os ombros se 

alargam, aparecem pelos no rosto e nas axilas, crescem os testículos e o pênis, surge 

a primeira ejaculação. Já as meninas desenvolvem as mamas, o quadril aumenta, 

aparecem os pelos pubianos, e surge a primeira menstruação (menarca). 

Essas mudanças anatômicas e fisiológicas vêm acompanhadas de mudanças 

de comportamento exigidas pela sociedade. Como esclarece a autora, “A puberdade 

[...] é identificada pelo mundo dos adultos como o momento em que o adolescente 

precisa começar a assumir outro papel social, o que implica novas responsabilidades 

e posturas frente à vida.” (AMARAL, 2007, p. 7). 

Em decorrência da velocidade com que essas mudanças físicas e 

comportamentais ocorrem, os adolescentes, muitas vezes, sofrem angústias e 

ansiedades, ficando confusos com as cobranças sociais. 

 

Imagem 14: Mudanças 

 
Disponível em: https://i.pinimg.com/736x/40/ab/3a/40ab3a24c3974b410eeb95dbb33a9577.jpg 
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Amaral (2007), com base nos estudos de Maurício Knobel, elenca algumas das 

principais características psicológicas que o autor considera normais desta fase. São 

elas: a busca de si mesmo e da identidade; tendência grupal; necessidade de 

intelectualizar e fantasiar; crises religiosas; deslocamento temporal; evolução sexual 

do auto-erotismo à heterossexualidade; atitude sexual reivindicatória; contradições 

sucessivas em todas as manifestações de conduta; separação progressiva dos pais; 

e constantes flutuações de humor. 

A primeira característica citada – a busca de si mesmo e da identidade – 

relaciona-se com o tema deste estudo, que pretende verificar se o fortalecimento do 

feminino através do processo arteterapêutico, em um grupo de adolescentes na faixa 

etária de 16 a 18 anos, pode minimizar as crises de identidade características desta 

fase da adolescência. 

É importante ressaltar que, embora a adolescência configure um período de 

muitas incertezas, em que os jovens questionam sua maneira de ser e estar no 

mundo, é uma fase muito importante da vida, pois determina como o indivíduo vai 

estabelecer-se na vida adulta, merecendo, por esse motivo, muita dedicação e 

cuidado. 

 

3.3 IDENTIDADE: O QUE É?  

 

O conceito de identidade está relacionado à ideia pessoal e individual que cada 

um tem de si mesmo; ao caráter único do ser; ao autoconceito que o indivíduo tem de 

si, e à imagem que deixa transparecer aos outros. Desta forma: 

 
 
A identidade é a denominação dada às representações e sentimentos que o 
indivíduo desenvolve a respeito de si próprio, a partir do conjunto de suas 
vivências. A identidade é a síntese pessoal sobre si mesmo. Incluindo dados 
pessoais (cor, sexo, idade), biografia (trajetória pessoal), atributos que os 
outros lhe conferem, permitindo uma representação a respeito de si. (BOCK; 
FURTADO e TEIXEIRA, 1999, p. 190) 
 

 

Para os autores Bock; Furtado e Teixeira (1999) no transcorrer da vida pessoal 

de cada um, há sempre mudanças externas que implicam transformações internas, 

tais como, as mudanças sociais, ou nas relações sociais que exigem reavaliações 

constantes de si mesmo. Assim, a identidade não é algo estático e acabado, mas um 

processo contínuo de representações do seu “estar sendo no mundo”.  
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Imagem 15: Ser 

 
Disponível em: http://cfile28.uf.tistory.com/image/167C88134C0E43677DC4C3 

 

 

Em outras palavras, a identidade é uma construção dinâmica da consciência 

de sim mesmo, que o indivíduo desenvolve a partir de suas relações subjetivas, da 

comunicação e interação com o outro. Este processo envolve aspectos afetivos, 

cognitivos e emocionais, que representam a subjetividade do ser. 

Na adolescência, por ser um período bastante singular, em que, 

simultaneamente, ocorrem mudanças evolutivas tanto orgânicas, cognitivas, afetivas, 

como sociais, é natural que o adolescente vivencie uma crise de identidade. Para 

Oliveira (2004), a adolescência é um momento de crise, uma vez que configura uma 

etapa marcada por desorganizações físicas hormonais, psíquicas e emocionais que 

necessitam ser reorganizadas.  

A arteterapia pode ser uma importante estratégia de apoio aos adolescentes 

na crise de identidade, auxiliando-os nos processos de reorganizações psíquicas e 

emocionais, pois, as expressões artísticas produzidas no processo arteterapêutico 

elucidam questões inconscientes pertinentes à identidade. De modo a trazer mais 
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clareza de quem são e o que querem, facilitando o seu o autoconhecimento e 

melhorando suas relações interpessoais.  

 

Imagem 16: Prazer 

 
Disponível em: http://cfile28.uf.tistory.com/image/167C88134C0E43677DC4C3 

 

 

3.4 O DESPERTAR DO FEMININO NA ADOLESCÊNCIA 

 

A palavra empoderamento é uma tradução do termo em inglês 

“empowerment”.  Atualmente, este termo tem sido muito utilizado por grupos de 

mulheres para designar o processo pelo qual as elas ganham poder interior para 

expressar e defender seus direitos, ampliar sua autoconfiança, fortalecer sua própria 

identidade, melhorar sua autoestima e, sobretudo, exercer controle sobre suas 

relações pessoais e sociais. 
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Muitas são as maneiras de estimular e fortalecer a dimensão psíquica relativa 

ao feminino em arteterapia. Através dos mitos, dos contos, de vídeos e outros recursos 

simbólicos, emergem questões inerentes e profundas como espiritualidade, 

ancestralidade, poder intuitivo, e etc. 

 

Imagem 17: Essência feminina 

 
Disponível em: https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2016/01/16-year-old-artist-

dimitra-milan-20.jpg 
 

 

Surge, no entanto, a pergunta: como estimular este empoderamento utilizando-

se também do próprio poder e sabedoria e da essência feminina? Sim, esta questão 

refere-se ao resgate dos instintos naturais que com o passar do tempo foram se 

perdendo com a cultura patriarcal. 

Neste estudo, a perspectiva de fortalecimento do feminino baseia-se na visão 

Junguiana de arquétipo (ver capítulo 2), que considera as imagens simbólicas que 

surgem com as produções das modalidades artísticas, como possíveis instrumentos 
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reveladores do âmago do ser integral e total, independentemente da cultura ou da 

localização geográfica em que se encontra o indivíduo. 

Assim, a espiritualidade, a ancestralidade, o poder intuitivo e o sagrado 

feminino são exemplos de conteúdos que integram o inconsciente coletivo, e podem 

surgir no processo arteterapêutico, como imagens simbólicas. Tais imagens, se 

compreendidas e assimiladas pelo consciente, tornam mais fácil o processo de 

identidade em grupos de adolescentes mulheres, uma vez que trazem clareza das 

potencialidades femininas, fortalecendo a autoestima e a autoconfiança das 

adolescentes. Ou seja, “empoderando” adolescentes mulheres. 
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CAPÍTULO IV 

 

O PROCESSO CRIATIVO 

 

 

(...) Sou como você me vê. 
Posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania, 

Depende de quando e como você me vê passar. 
Não me dêem fórmulas certas, porque eu não espero acertar sempre.  

Não me mostrem o que esperam de mim, porque vou seguir meu coração.  
Não me façam ser quem não sou. Não me convidem a ser igual,  
porque sinceramente sou diferente. Não sei amar pela metade.  

Não sei viver de mentira. Não sei voar de pés no chão.  
Sou sempre eu mesma, mas com certeza não serei a mesma pra sempre. 

 
Clarice Lispector 

 
 
 

Imagem 18:  O Movimento do Despertar das Mulheres 

 
Disponível em: Http://Www.Antiqueechique.Blog.Br/Sagrado-Feminino-O-Movimento-Do-Despertar-

Das-Mulheres/ 
 

http://www.antiqueechique.blog.br/sagrado-feminino-o-movimento-do-despertar-das-mulheres/
http://www.antiqueechique.blog.br/sagrado-feminino-o-movimento-do-despertar-das-mulheres/
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Este capítulo tem como objetivo apresentar e analisar os resultados 

vivenciados num processo arteterapêutico desenvolvido no estágio obrigatório para 

conclusão de pós-graduação em arteterapia, realizado com adolescentes do sexo 

feminino. Pretende-se aqui demonstrar que a arteterapia pode ser importante para o 

processo de individuação de adolescentes, fortalecendo e despertando o feminino, 

uma vez que estimula e desenvolve a autoestima e a autoconfiança nas jovens 

mulheres.  

 

4.1 O ESTÁGIO 

 

A Clínica POMAR, dirigida e coordenada por Angela Philippini, segue a 

abordagem teórica Junguiana para o desenvolvimento das pesquisas e metodologias 

de trabalhos práticos, como o estágio supervisionado, embasados no simbolismo do 

inconsciente pessoal ou coletivo. 

A Instituição, além de oferecer uma extensa grade curricular, exige este estágio 

obrigatório de prática de processo arteterapêutico em grupo, como pré-requisito para 

a conclusão do curso, conforme normas estabelecidas pela UBAAT (União Brasileira 

de Associações de Arteterapia). 

Desta forma, para cumprir as normas previstas, o estágio foi realizado em uma 

Escola Pública de Brasília, localizada na região central - Asa Norte, no período de 12 

de março de 2018 à 03 de dezembro de 2018, contemplando a carga horária exigida. 

A Instituição de Ensino disponibilizou uma sala de aula todas as segundas-feiras à 

tarde para a realização do trabalho arteterapêutico. Foram 36 encontros que 

ocorreram uma vez por semana, durante todo o período de março a dezembro, cada 

encontro teve a duração de duas horas e meia, totalizando as 90 horas exigidas em 

processo arteterapêutico e completadas com mais 10 horas de supervisão, além das 

supervisões coletivas feitas na disciplina Arteterapia, Métodos, Projetos e Processos 

As sessões arteterapêuticas foram orientadas e supervisionadas pela 

Professora Dra. Angela Philippini, Coordenadora do Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu da Clínica Pomar. O processo da vivência grupal em arteterapia foi de caráter 

breve, dividido em três ciclos, com doze sessões cada uma: Diagnóstico, Estímulos 

Geradores e Processos Autogestivos. Cada ciclo correspondeu a uma média de 33 

horas.  
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O grupo iniciou-se com a participação de 12 adolescentes do sexo feminino, 

com idade entre 16 e 18 anos. No decorrer do tempo, por motivos pessoais, 4 das 

participantes não puderam mais comparecer, e o estágio manteve-se até o final com 

o número significativo de 8 participantes. 

 

4.2 PERFIL INICIAL DO GRUPO 

 

As adolescentes foram convidadas pela orientadora educacional da instituição 

de ensino, após ter sido feita uma carta apresentação do estágio e reunião com o 

diretor da Escola, que acolheu o projeto do estágio com bastante receptividade e 

entusiasmo.  

No primeiro encontro com as participantes, foi explicado o que era a arteterapia, 

e como seriam as sessões. As dúvidas também foram esclarecidas e algumas regras 

importantes foram estabelecidas, especialmente o compromisso de guardar segredo 

sobre as falas que fossem compartilhadas durante o processo. Estes entendimento e 

compromisso foram muito importantes para o bom desenvolvimento do trabalho, uma 

vez que favoreceram os vínculos de respeito e confiança entre elas. 

Nas primeiras sessões, as integrantes do grupo apresentavam-se muito tímidas 

e desconfiadas. Comunicavam-se muito pouco e interagiam entre elas com gírias e 

conversas paralelas. Alguns comportamentos que chamaram a atenção são 

destacados a seguir. 

Elas comunicam-se de modo homogêneo, com exceção de B.V., que tinha um 

vocabulário com muitas gírias diferentes, parecia fazer parte de outro grupo relacional. 

I.M. conversava muito e demonstrava-se bastante dispersa e ansiosa, terminava 

rapidamente os trabalhos propostos. R.S. mantinha-se muito calada e contida, 

sugerindo um ar de tristeza, comunicava apenas o essencial entre as demais jovens. 

I.R. também demonstrava ser muito tímida, porém mostrava-se à vontade no grupo, 

aparentava ser serena e tranquila. 

Sempre dispunham-se a fazer as atividades, eram muito criativas, 

concentradas e empenhadas. Aceitavam os desafios e novidades. Quando 

deparavam-se com uma proposta nova, não se opunham a fazer, embora 

manifestassem insegurança diante do desconhecido. No entanto, Sentiam-se muito 

insatisfeitas com as suas próprias produções. O que mostrou que elas tinham pouca 
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percepção de si mesmas. Apresentavam baixa autoestima e autoimagem distorcida. 

Muito inseguras também. 

Em relação aos estados emocionais, inicialmente apresentaram sentimentos 

de tristeza que eram notados pela introspecção e, ás vezes, choros que não eram 

verbalizados, apenas sentidos e expressados nas produções artísticas. 

Elas deixaram transparecer que desconheciam seu potencial e talvez por isso 

desacreditassem nelas mesmas. 

 

4.3 OS CICLOS 

 

Nas aulas e nas supervisões do estágio, Angela Philippini esclareceu, com 

bastante ênfase, sobre a importância e a peculiaridade de cada ciclo do processo 

arteterapêutico. Os três ciclos compõem um método eficiente de abordagem 

terapêutica breve, que se inicia a partir do levantamento de uma hipótese diagnóstica 

do grupo; segue com o desbloqueio do processo criativo; observações dos aspectos 

psíquicos surgidos nas produções e finaliza com o estimulo da independência e da 

autonomia criativa, permitindo que os indivíduos possam deixar o grupo, com 

capacidade de fazer suas próprias escolhas e de autogerir suas vidas de maneira mais 

criativa, harmoniosa e saudável. 

 

4.3.1 Ciclo I: Diagnóstico 

De acordo com Philippini (2011), o ciclo diagnóstico tem como objetivo maior o 

desbloqueio do processo criativo. Para isto, deve-se proporcionar uma diversidade de 

experimentos de atividades plásticas e diversos materiais, pois este contato criativo e 

expressivo com as diversas modalidades e materiais propicia que conteúdos 

simbólicos, que estão inconscientes na sombra, sejam revelados. Além desta 

diversificação, é também necessário que o arteterapeuta leve para o setting 

arteterapêutico atividades de consciência corporal e de relaxamento para que a 

criatividade possa fluir melhor e de forma mais espontânea. 

Assim, nesta fase do estágio, foram desenvolvidas, em doze sessões, as 

seguintes atividades expressivas: colagens, pintura com guache e aquarela, 

modelagem com argila e com biscuit, bordado, mosaico, desenho, escrita criativa, 

ensaio fotográfico, customização de porta-retrato.  
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Dentre as sessões acima mencionadas, duas serão descritas abaixo como 

ilustração e síntese deste ciclo. 

 

Sessão 9: Escrita Criativa 

Esta atividade foi realizada com o objetivo de proporcionar a interação entre o 

campo simbólico de imagens e palavras, onde a escrita pode ser apresentada como 

desenho de sons internos e externos. E também no intuito de utilizar a escrita para 

compreender e perceber o diálogo interno que o indivíduo tem em si, muitas vezes 

fragmentado, que ao escrever é possível reorganizar os conteúdos inconscientes, 

tornando-os mais compreensíveis. 

Como explica Philippini (2009), as palavras trazem imagens diversas, que 

podem surgir em associações livres, fornecendo a matéria prima necessária para 

importantes transformações psíquicas. Assim, a escrita estabelece um diálogo afetivo 

e silencioso entre o indivíduo e os fragmentos de conteúdos inconscientes que aos 

serem relidos tornam-se mais claros, e vão sendo gradualmente apreendidos pela 

consciência.  

Neste encontro, iniciamos a sessão com um breve relaxamento corporal, com 

alguns exercícios de alongamentos ao som de uma música calma e apropriada. Em 

seguida, preparamos uma roda no chão, onde foi colocada no centro desta roda uma 

caixa contendo palavras que poderiam ser utilizadas para a produção de frases ou 

poemas. Sugerimos às participantes que olhassem para as palavras, que haviam sido 

retiradas da caixinha e espalhadas aleatoriamente, e que escolhessem três palavras 

que pudessem expressar algo referente a elas – suas memórias. Algumas palavras 

que chamassem a atenção delas. Em seguida, elas foram incentivadas a escreverem 

o que quisessem a respeito delas próprias. Poderia ser o que estavam sentindo, 

alguma lembrança, um poema, ou uma história contada com as palavras escolhidas. 

Ao final da escrita, deixamos um tempo para quem quisesse relatar suas experiências. 

Algumas se sentiram à vontade para ler suas produções, outras se mantiveram mais 

reservadas. 

As habilidades envolvidas no processo da escrita criativa foram a reflexão, as 

memórias e fantasias, bem como a criatividade com as palavras. As produções 

escritas foram bastante significativas e impactantes para as participantes que tiveram 

reações emocionais fortes como choro e percepção de emoções que antes não 

estavam claras. 
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Com esta prática, foi possível identificar alguns conteúdos simbólicos 

importantes como medo, incertezas, solidão e busca do autoconhecimento e da 

felicidade.  

 
Imagem 19: Diálogos 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

Imagem 20: Busca das palavras 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Imagem 21: As palavras 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

Imagem 22: A escrita criativa 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Sessão 11: Ensaio Fotográfico 

Nesta sessão, o ensaio fotográfico auxiliou as participantes no reconhecimento 

de sua identidade. A fotografia foi um documento de registro, um meio para a 

percepção da autoimagem. Serviu de instrumento fortalecedor do autoconhecimento, 

auxiliando no reconhecimento da própria personalidade. As imagens fotográficas 

funcionaram como um espelho, onde puderam se observar a partir de uma visão 

externa. 

Em círculo, a sessão foi iniciada ao som de uma música instrumental do Cirque 

Du Soleil, com alongamentos, atenção à respiração e movimentos circulares em torno 

dos figurinos e adereços dispostos no chão sobre um tecido. Ao se movimentarem, 

foram orientadas a observar tudo o que ali estava disposto, estabelecendo uma 

relação com os objetos que mais lhe chamavam a atenção. Após esta atividade foram 

convidadas a escolher e pegar o que quisessem para vestirem e comporem um 

personagem. Assim, foram se vestindo, trocando o que haviam escolhido, 

reorganizando o planejado, até chegarem a uma composição considerada satisfatória. 

Após, vestidas com seus figurinos, caminharam e movimentaram-se pela sala, 

imaginando serem aqueles personagens criados por elas. Em seguida, iniciou-se a 

sessão de fotos. Fizeram várias fotos, divertiram-se com suas criações e ao final, foi 

disponibilizado um tempo para compartilharem a experiência. Fizeram relatos sobre 

como se sentiram, e quem eram as personagens criadas. 

 

Foram seguintes os relatos: 

 DF achou a atividade divertida, mas não conseguiu dizer quem era a 

personagem, acrescentando apenas que era uma figura feminina, solitária, pensativa 

andando entre árvores.  

MN não se achou muito capaz para a atividade. Alegou timidez, mas afirmou 

que gostou da experiência. Relatou que sua personagem morava em uma cidade 

pequena, em uma casa de tijolos. Era uma artista que não havia atingido o sucesso e 

então tornou-se uma personagem, de nome Antonieta, 34 anos de idade, que não se 

importava para os julgamentos da sociedade. 

IC disse que se sentiu em outro ambiente, em outro universo. Estava em uma 

floresta com pássaros, era uma princesa alegre, mas muito solitária. 

KB denominou sua personagem de Florisbela. O ano era 1910, morava no 

Brasil, interior de São Paulo. Era uma mulher comum, de 22 anos de idade, que 
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sonhava em se casar e ter sua própria vida. A principal característica desta 

personagem, segunda KB, era ser uma mulher conformada que estava à espera de 

um homem rico para se casar. 

AS achou a atividade diferente, e que lhe proporcionou a oportunidade de olhar 

as coisas de outro ponto de vista. Sua personagem chamava-se Magartemis, 58 anos 

de idade, morava dentro de uma toca úmida e sem iluminação, debaixo da terra. Vivia 

com seus gatos. Era uma mulher sábia, reclusa e que desejava coisas diferentes. Era 

uma mulher feliz e sombria, mas as pessoas não a enxergavam. 

LL disse que sua personagem não tinha sexo, mas seu nome era feminino: 

Anabeth. Morava longe. Há quase 40 anos havia fugido para o meio do mato com 

seus gatos. Quando saía para a rua, algumas pessoas a cumprimentavam, mas 

tinham medo dela. Gostava do dia e sentia-se muito só à noite. Era uma mulher muito 

criativa, principalmente para contornar situações difíceis. 

LP disse ter criado um personagem masculino, calmo, que gostava de produzir 

espetáculos e obras. Dava aulas na Universidade do Rio Grande do Sul. 

 

Esta sessão teve como objetivo, além de estimular o desbloqueio criativo, 

propiciar a percepção da autoimagem e da própria identidade, bem como resgatar 

memórias afetivas. 

Algumas das habilidades envolvidas no processo foram: a expressão de 

conteúdos inconscientes, criatividade e desinibição. Foi possível observar nesta 

prática que os conteúdos simbólicos mais marcantes foram o sentimento de solidão, 

a importância da ancestralidade, a feminilidade e o feminismo.  

Ao final desta primeira fase do estágio, após observações e registros das 

linguagens expressivas e da escuta dos relatos das participantes, foi possível fazer o 

levantamento das questões e demandas do grupo, e formular uma hipótese 

diagnóstica a ser investigada durante o prosseguimento, no segundo ciclo do estágio.  

Desta forma, após as doze sessões realizadas no ciclo diagnóstico, pôde-se 

constatar que o grupo demonstrava insegurança, sentimento de abandono e 

apresentava uma grande dificuldade de expressar seus sentimentos, especialmente 

os relativos às questões da identidade e da compreensão e expressão do feminino, o 

que dificultava muito suas relações interpessoais e consigo mesmas.  

 

 



59 
 

Imagem 23: Escolha dos figurinos 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

Imagem 24: Imaginação dos personagens

 
Acervo pessoal da autora. 
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Imagem 25: Anabeth 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 
 

Imagem 26: Princesa solitária 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Imagem 27: Florisbela 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

Imagem 28: O produtor 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Imagem 29: Antonieta 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

 
Imagem 30: A solitária 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Imagem 31: Magartemis 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

4.3.2 Ciclo II: Estímulos Geradores 

Neste segundo ciclo, os conteúdos simbólicos comuns ao grupo, e que 

serviram de sugestão para a elaboração da hipótese diagnóstica, deverão ser 

desdobrados para a avaliação de que a hipótese foi adequada. Assim, nesta fase, o 

objetivo primordial é investigar e validar a hipótese diagnóstica.  

 Philippini (2011) considera este ciclo como sendo a fase de compreensão e 

transformação da questão psicodinâmica central, e esclarece que essa abordagem 

investigativa necessita de Estímulos Geradores, para que os possíveis conteúdos 

simbólicos tornem-se visíveis, podendo ser compreendidos, elaborados e 

transformados, se necessário. E ainda, de acordo com a autora, estes estímulos 

podem estar contidos em filmes, letras de música, histórias, notícias, contos, ou 

qualquer outro estímulo que seja capaz de desencadear os conteúdos simbólicos 

previstos na fase diagnóstica.  

Assim, é imprescindível, nesta fase do processo arteterapêutico, o 

oferecimento de um estímulo gerador que juntamente com o fazer criativo a ser 
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desenvolvido a partir deste estímulo, amplificam e permitem transparecer conteúdos 

simbólicos antes ignorados. 

As doze sessões realizadas neste período tiveram os seguintes estímulos 

geradores: poema “Todas as Vidas” de Cora Coralina; vídeo sobre o despertar 

feminino; o sagrado  feminino e a relação com a natureza; mulheres inspiradoras e 

suas superações; conto “O Urso da Meia Lua”; filme curta metragem “Aprendendo a 

Aprender”; áudio da história “Vassalissa”; dança circular; músicas- ouvindo e 

dançando; vídeo com relatos de mulheres sobre o empoderamento feminino; texto “A 

Capacidade de Amar” e,  na última sessão, uma meditação guiada para trabalhar o 

equilíbrio. 

Para ilustrar este ciclo, foram escolhidas duas sessões significativas as quais 

serão sumariamente relatadas a seguir: 

 

Sessão 14: vídeo “O Despertar Feminino” 

A sessão foi iniciada com o trabalho de harmonização do grupo por meio dos 

exercícios de alongamento e respiração. 

Em seguida, apresentação do vídeo sobre sororidade extraído do site 

“despertar feminino”. Após assistirem ao vídeo, cada uma falou sobre suas 

impressões e trocaram opiniões e experiências sobre o tema. 

 Na sequência, foi entregue para cada uma delas uma folha de papel A4 com 

um desenho didático de um corpo feminino e foi sugerido a elas que expressassem, 

através de uma assemblagem, o que mais se aproximasse da imagem que cada uma 

delas tinha do seu próprio feminino. Utilizaram para a confecção do trabalho os 

materiais dispostos. A seção foi finalizada com a apresentação das assemblagens 

produzidas, e cada uma teve a oportunidade de falar e compartilhar as descobertas 

de suas peculiaridades, e características individuais que surgiram com este encontro. 

Contaram como se sentiram, de modo que o encontro foi bastante produtivo, pois 

despertou nelas os sentimentos de auto reconhecimento e consciência de quem elas 

são, suas satisfações e insatisfações com relação a sua condição feminina atual. 

Relataram também seus desejos e expectativas futuras. 

 

Alguns depoimentos: 

L P, relatou não ter claro quem ela é e disse: “não sabia o que fazer no início, 

depois comecei a fazer e o trabalho fluiu”. 
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B V disse: “sou totalmente ao contrário do que gostaria de ser. Me abalo com 

os julgamentos das pessoas. Sou reprimida e amadureci muito cedo. Acho que eu 

deveria me empenhar para colocar a mulher que eu realmente sou pra fora.” 

M N compartilhou: “Fui ensinada em casa a me aceitar, mas não me sinto aceita 

na sociedade (fora de casa). Sofro com o racismo. Não quero mudar quem eu sou: 

humana; muito respeitosa (respeito a diversidade cultural); sou sensível ao lado social. 

Meu passado, minhas raízes africanas são muito importantes para mim. Me acho 

linda, mas o racismo já me magoou muito. Me magôo fácil. Dou uma dimensão maior 

do que realmente ocorre. Tenho medo de ser julgada.” 

As habilidades envolvidas no processo foram a colagem, recorte e exercício do 

silêncio e concentração 

Os conteúdos simbólicos surgidos foram a repressão, o medo de serem 

julgadas, a discriminação racial, o desejo de liberdade e de romper fronteiras, e a 

insegurança. 

 

 

Imagem 32: Harmonização corporal 

 
Acervo pessoal da autora. 

 



66 
 

Imagem 33: Assemblagens produzidas 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Sessão número 21: Sonhos  

A atividade contou com a presença de 6 participantes: B.V., D.F., I.R., I.V., I.M., 

K.B., L.P.  

Teve como objetivos: perceber a importância dos sonhos; identificar diferenças 

entre sonhos que se sonha dormindo, e sonhos que projetam desejos futuros; 

reconhecer elementos importantes dos sonhos, imagens que se repetem, medos, etc; 

confeccionar um filtro dos sonhos. 

Para a produção do processo criativo foram disponibilizados, além da música 

como recurso sonoro, os seguintes materiais: argolas de acrílico; fitas, miçangas, 

linhas, pedras, tesouras. 

Neste dia, a roda de harmonização foi conduzida pela jovem KB.  Após, foram 

colocadas algumas músicas que falavam de sonhos como, por exemplo, “Sonho que 

se sonha só”, de Raul Seixas. 

Depois, em círculo, foi dedicado um tempo para uma conversa sobre os 

sonhos. Muitas relataram a dificuldade de lembrarem-se dos sonhos. KB relatou que 

sente muito medo ao se deitar para dormir, e só o faz com o som de alguém 

conversando, ou da TV e com alguma luz acesa. DF relatou sonhar constantemente 

com escorpião, e que tem muito medo deste bicho. Todas afirmaram ter sonhos e 

projeções para o futuro de suas vidas. 

 

Imagem 34: Confeccionando sonhos 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Em seguida, deu-se início à atividade criativa de confecção dos filtros dos 

sonhos, cada uma escolheu o material que gostaria de usar. Algumas ficaram 

inseguras quanto a conseguir ou não fazer, uma vez que a atividade iria exigir 

paciência e algumas habilidades mais. Todas conseguiram e demonstraram imensa 

alegria ao conseguir concluir. 

As habilidades envolvidas no processo foram a paciência, a determinação e a 

atenção. 

Os conteúdos simbólicos emergidos foram o medo e a insegurança. 

 
 

 
Imagem 35: Filtro dos sonhos 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

4.3.3 Ciclo III: Processos Autogetivos 

Este ciclo representa a fase final do processo arteterapêutico breve e tem como 

objetivo primordial favorecer e fortalecer a autonomia criativa do grupo. As atividades 



69 
 

desenvolvidas nesta etapa devem atender aos anseios e desejos do grupo, de modo 

a tornar o grupo mais independente nas escolhas dos materiais e temas escolhidos. 

 Assim, é muito importante que o facilitador tenha a sensibilidade de ir 

conduzindo gentilmente a conclusão do processo, atendendo e instrumentalizando as 

demandas dos participantes do grupo. Deve, assim, de acordo com Philippini (2011), 

apresentar e incentivar os participantes a conhecerem e experimentarem atividades 

que venham de encontro com as descobertas adquiridas no processo arteterapêutico, 

para que os integrantes do grupo possam seguir com seus propósitos de vida de 

maneira independente e autônoma. 

O processo autogestivo foi então desenvolvido com a atuação bem mais ativa 

das participantes. As escolhas das atividades e das modalidades expressivas foram 

feitas em conjunto, e atenderam às demandas e sugestões feitas por elas, segundo a 

maior afinidade e identificação que o grupo teve com os materiais e temas 

trabalhados.  

A identidade e o feminino foram trabalhados durante os dois ciclos anteriores 

com a utilização de variadas e diversas modalidades expressivas desde a colagem, 

modelagem, mosaico, desenhos, pinturas, fotografias e muitas outras. Neste ciclo 

autogestivo, já com o olhar mais consciente e amadurecido, as participantes decidiram 

que gostariam de continuar fortalecendo a autoestima e autoconfiança, através da 

pintura corporal e da fotografia. 

Assim, nas doze sessões desse processo final, a pintura corporal foi a atividade 

mais desenvolvida, tendo sido intercalada com outras atividades dentre elas a visita 

ao CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil); pontilhismo sobre foto; expressão corporal 

e pintura; colagem no envelope para guardar as produções artísticas; passeio no 

Parque Água Mineral, apreciação retrospectiva de todos os trabalhos produzidos por 

elas no grupo arteterapêutico. A penúltima sessão foi finalizada com a entrega dos 

envelopes contendo seus trabalhos, e a última foi marcada com um almoço de 

confraternização e encerramento do processo.  

Seguem abaixo, os relatos sumários de duas das sessões acima citadas. 

 

Sessão 25: Pintura Corporal 

Este trabalho teve o objetivo de explorar e reconhecer o próprio corpo, e tomar 

consciência da autoimagem através da pintura corporal. 
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As habilidades envolvidas no processo foram: a renovação e ampliação do 

olhar estético; percepção da autoimagem; ativação do fluxo criativo, experimentação 

sensorial e lúdica com a cor, desbloqueio das emoções. 

 As participantes estavam ansiosas para iniciar a atividade. A roda de 

harmonização foi conduzida por IR, com os alongamentos ao som de uma música 

ambiente e calma. Em seguida colocaram-se diante do espelho e pintaram-se com 

muita concentração. No momento do registro que seria feito com fotografias, elas 

sentiram necessidade de sair da sala para que pudessem ser observadas por outros 

colegas. Ao final, abriu-se a roda de conversa para os relatos da experiência. KB 

revelou certo desconforto em ser fotografada, não quis pintar o rosto, apenas o 

pescoço. Mas achou desafiador ter que se observar por tanto tempo no espelho. As 

demais relataram que gostaram muito da experiência como um todo. 

 

 
Imagem 36: Pintura de rosto 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Imagem 37: O espelho 

 
Acervo pessoal da aurora. 

 
 

 
Imagem 38: Pintura corporal 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Sessão 34: Retrospectiva do estágio e entrega dos trabalhos 

 O objetivo da atividade foi fazer uma retrospectiva dos momentos mais 

significativos do processo arteterapêutico, a partir da entrega dos trabalhos 

produzidos durante as seções realizadas. Bem como, apreciar os trabalhos e 

comentar sobre eles. 

Após alguns momentos de descontração, nos reunimos em uma mesa redonda 

para que todas pudessem receber seus envelopes. Depois de algum tempo 

apreciando os trabalhos e relembrando os momentos vividos, cada uma das 

participantes teve seu momento de fala.  Todas elas tiveram a oportunidade de 

comentar sobre o que acharam mais significativo, o que mais gostaram e quais as 

transformações percebidas por elas. 

 

Imagem 39: A retrospectiva 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

 Todas destacaram o quanto a arteterapia teve um papel transformador em 

suas vidas. Houve narrativas pessoais até então não revelados, relatos de como os 
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encontros ajudaram na superação de dificuldades que pareciam instransponíveis. O 

clima era de emoção, afetividade e saudade. 

Outra questão colocada foi sobre o objetivo que o grupo traçou, referente a 

trabalhar com a autoestima e todas revelaram que estavam mais seguras e mais 

harmonizadas consigo mesmas do que estiveram no início do processo.  

As habilidades envolvidas no processo foram a escuta sensível, a afetividade, 

a cooperação, e o conteúdo simbólico mais marcante foi a autoconfiança. 

Esta última sessão foi muito significativa, pois, emergiram questões pessoais 

que até então não haviam sido reveladas: Relações amorosas, situação de abuso e 

relacionamentos familiares. O encontro foi muito acolhedor 

 

4.4 PERFIL FINAL DO GRUPO 

 

Ao final do processo arteterapêutico, muitas mudanças no comportamento das 

participantes puderam ser percebidas. Transformações significativas relacionadas a 

identidade e ao feminino foram notadas. 

Nas sessões finais, as integrantes do grupo já se mostravam menos tímidas e 

mais confiantes. Comunicavam-se de maneira menos agressiva, com amorosidade e 

afeto, tanto entre elas como nas suas relações interpessoais fora do grupo. Sentiam-

se muito mais satisfeitas com os trabalhos produzidos.  O que mostrou que 

desenvolveram maior percepção de si mesmas, e que foram capazes de substituir a 

autoimagem distorcida por uma autoimagem mais real de si mesmas. Apresentaram-

se mais seguras de si e com autoestima mais elevada.   

Os estados emocionais que, inicialmente, eram marcados por sentimentos de 

tristeza e choro, foram gradativamente substituídos por estados de alegria e de bem 

estar, advindos dos benefícios da arteterapia. Os conteúdos simbólicos inconscientes 

que emergiram através das modalidades criativas foram compreendidos e 

assimilados, tornando-se conscientes.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Imagem40: O poder feminino 

 
Disponível em: https://www.portalsaudenoar.com.br/sagrado-feminino-2/ 

 

 

Conclui-se, com esta pesquisa, que a arteterapia é um importante processo 

arteterapêutico de apoio às adolescentes na crise de identidade, auxiliando-as a 

desenvolver a autoestima e a autoconfiança, a partir do fortalecimento e compreensão 

do feminino. 

As reorganizações psíquicas e emocionais, que puderam ser observadas e 

relatadas a partir do estágio, demonstram que as expressões artísticas produzidas no 

processo arteterapêutico elucidaram questões antes inconscientes, pertinentes à 

identidade. E que, a partir das imagens simbólicas e arquetípicas emergidas do 

inconsciente, as adolescentes puderam ressignificar aspectos de suas histórias, 

https://www.portalsaudenoar.com.br/sagrado-feminino-2/
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identificando-se melhor consigo mesmas, após perceberem com mais clareza suas 

capacidades criativas. 

Pôde-se notar, ainda, que esta melhor compreensão de si mesmas, obtida a 

partir do reconhecimento do poder feminino, refletiu em mudanças notórias e 

importantes como, por exemplo, na maior facilidade de expressar sentimentos 

relativos ao feminino e ao poder pessoal. Estas transformações foram indício de que 

o processo de individuação, nesta fase do desenvolvimento, teve uma grande relação 

com o fortalecimento da identidade, uma vez que permitiu maior autoconhecimento 

por parte das adolescentes. 

Foi possível constatar também, a partir dos relatos das participantes do estágio, 

que o desbloqueio criativo desenvolveu a autoestima, a autoimagem e a 

autoconfiança das jovens, diminuindo as angústias, os conflitos, minimizando crises 

de identidade típicas desta fase do desenvolvimento.  

Em síntese, pode-se inferir, com os resultados desta pesquisa, que a 

arteterapia cumpre um importante papel de desbloquear não só a criatividade artística, 

mas também a criatividade na vida; promovendo o crescimento pessoal e 

desenvolvendo maior bem estar e uma saúde mais integral das adolescentes. 

Recomenda-se a ampliação deste estudo para outros grupos, pois, despertar e 

fortalecer o feminino latente em jovens mulheres, através do processo criativo em 

arteterapia, pode, além de minimizar crises de identidade, e de contribuir para 

melhorar as suas relações interpessoais, tornar estas jovens mais confiantes, seguras 

e mais preparadas para enfrentar os desafios da fase adulta. 
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