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RESUMO 

 

 

Este estudo investiga sobre o atendimento em Arteterapia com foco na família que 

cuida de crianças com deficiência. Desta forma, cabe explicitar sobre a Arteterapia, 

suas especificidades, quanto a modalidades e materialidades plásticas em 

criatividade, expressividade e reflexibilidade, com base na psicologia profunda de Carl 

Gustav Jung. Neste contexto importa esclarecer sobre a tríade formada entre o 

cliente-criante, a materialidade plástica e o arteterapeuta, no setting arteterapêutico, 

bem como apontar para referências que investigam sobre o estado de cuidado e 

autocuidado, daquele que cuida do outro por quem ele é responsável; em atenção 

especial sobre os familiares-cuidadores de crianças com deficiência. Atendo-se 

especialmente à casuística em experiência e questão. 

 

 

Palavras-chave: Arteterapia – Criatividade – Expressividade – Família – Cuidado – 

Autocuidado. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper investigates about the attendance in art therapy, with a focus in the family 

that looks for disabled children. Thus, it is worth explicit about art therapy and it’s 

specificities regarding modalities and plastic materiality in creativity, expressivity and 

reflexibility, based in the psychology of Carl Gustav Jung. In this sense it matters to 

clarify about the triad formed between creating-customer, plastic materiality and art 

therapist, in the art therapeutic setting, as well as to point out to references that 

investigate about the care state and self care, of the one that takes care of the other, 

for whom the first is responsible for; in special attention about the caregiver-relatives 

of disabled children. It attends, specially, to the casuistry in experience and question 

 

 

Keywords: Art therapy – Creativity –Expressivity– Family – Care – Self care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

LISTA DE IMAGENS 

 

 

Imagem 1 - Em campo terapêutico....................................................... 
Disponível em https://www.yogapedia.com/light-and-dark-thespectrum-
of-human-experience/2/11504. 
Acessado em: 20/02/2020. 
 

17 

Imagem 2 - O alquimista........................................................................ 
Disponível em: http://internamente.com.br/2017/03/22/alquimia-epsico 
terapia/ 
Acessado em: 26/10/2019. 
 

20 

Imagem 3 - Jung em sua torre na casa da cidade de Bollingen........ 
Disponível em: https://www.jungitalia.it/2016/06/06/una-vita-perlanima-
55-anni-fa-moriva-carl-g-jung-creatore-della-psicologia-moderna/. 
Acessado em: 26/10/2019. 
 

20 

Imagem 4 - Processo criativo do artista............................................... 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/carlos-vergara-levasu 
as-impressoes-urbanas-ao-mam-23942379IM 
Acessado em: 04/09/2019. 

21 

Imagem 5 - Processo criativo da criança- brincando com gesso...... 
Disponível em: https://www.wikiwand.com/pt/Gesso 
Acessado em: 26/10/2019. 
 

21 

Imagem 6 - Território arteterapeutico .................................................. 
Disponível em: https://www.complex.com/style/2014/07/trippyinstallatio 
n-lets-you-go-inside-a-kaleidoscope 
Acessado em: 16/09/2019. 
 

22 

Imagem 7 - Mãos em tintas coloridas – grupo em exploração 
criativa................................................................................. 
Disponível em: https://catania.bakeca.it/dettaglio/corsi-formazione-
professionale/corso-teorico-pratico-di-cxt2150749324 
Acessado em: 26/10/2019. 
 

 
23 

Imagem 8 - Descamar............................................................................. 
Disponível em: http://lounge.obviousmag.org/introverso/2014/08/nointe 
rior-de-um-adulto-repousa-uma-crianca.html 
Acessado em: 26/10/2019.  
 

24 

Imagem 9 - Pés em momento de criação: autonomia criativa para 
além das mãos..................................................................... 
Disponível em: https://www.ipleiria.pt/sdoc/exposicao-dos-artistas-que-
pintam-com-a-boca-e-o-pe-biblioteca-campus-3-esad-cr/ 
Acessado em: 26/10/2019. 
 

 
26 

Imagem 10 - De mãos dadas em arteterapia: - Eu estou aqui junto 
de você............................................................................... 
Disponível em: http://angelslife.com.br/blog/arteterapia-e-seusbenefici 
os/ 
Acessado em: 26/10/2019. 

 
27 

 

http://internamente.com.br/2017/03/22/alquimia-epsico
https://oglobo.globo.com/cultura/carlos-vergara-levasu
https://www.complex.com/style/2014/07/trippyinstallatio
http://lounge.obviousmag.org/introverso/2014/08/nointe
http://angelslife.com.br/blog/arteterapia-e-seusbenefici


 8 

Imagem 11 - O fluir criativo ..................................................................... 
Disponível em: http://www.respiresuamissao.com.br/blog/autoconheci 
mento/tres-dicas-para-desenvolver-sua-criatividade/ 
Acessado em: 24/11/2019. 

 

33 

Imagem 12 - Registros pictóricos no tempo pré-histórico................... 
Disponível em:  https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/pr 
ehistoria.htm 
Acessado em: 24/11/2019. 

 

34 

Imagem 13 - Evolução da roda ao longo da história da humanidade. 
Disponível em: https://www.infoescola.com/historia/tecnologias-na-pre-
historia/ 
Acessado em: 24/11/2019. 

35 

Imagem 14 - 
 

Registros gráficos do homem marcam seu tempo 
histórico............................................................................... 
Disponível em: https://revistasgalileu.globo.com/revista/noticia/2014/06 
/pre-historia-dos-robos.html 
Disponível em: https://www.paulogala.com.br/perderemos-nossosempr 
egos-para-os-robos 
Acessado em: 24/11/2019. 

 

 
35 

Imagem 15 - 
 

Muralha/Portal..................................................................... 
Disponível em: https://institutofreedom.com.br/blog/inconsciente 
Acessado em: 24/11/2019. 

 

37 

Imagem 16 - 
 

CONTINUUM ....................................................................... 
Disponível em: https://destinationmeblog.wordpress.com/2016/08/29/re 
-frame-it/ 
Acessado em: 24/11/2019. 

 

38 

Imagem 17 - 
 

Cuidado: Frágil...................................................................... 
Disponível em: https://pixabay.com/pt/photos/prote%C3%A7%C3%a3o 
-ambiental-326923/ 
Acessado em: 01/12/2019.   

                                                          

44 

Imagem 18 - 
 

Ser- ferido e ser-cuidador..................................................  
Disponível em: http://blog.tnh1.com.br/superastral/2016/07/17/quiron-
o-curador-ferido/ 
Acessado em: 03/01/2020. 

 

52 

Imagem 19 - 
 

Jung cortando lenha .......................................................... 
Disponível em: http://cadernoaquariano.blogspot.com/2012/05/c-gjung-
lo-inconsciente.html 
Acessado em: 22/08/2020. 

 

57 

Imagem 20 - 
 

Jung com a “mão na massa” ............................................ 
Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-73072010000200009 
Acessado em: 22/08/2020. 

 

58 

 

http://www.respiresuamissao.com.br/blog/autoconheci
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/pr
https://revistasgalileu.globo.com/revista/noticia/2014/06
https://www.paulogala.com.br/perderemos-nossosempr
https://destinationmeblog.wordpress.com/2016/08/29/re
https://pixabay.com/pt/photos/prote%C3%A7%C3%a3o


 9 

Imagem 21 - 
 

Trickster ou o trapaceiro, representado pelas mãos de 
Jung.................................................................................... 
Disponível em: https://www.jogodeareia.com.br/carl-g-jung-bollingen/ 
Https://doi.org/10.1590/S0103-73072010000200009                               
Acessado em: 22/08/2020. 

 

 
58 

Imagem 22 - Qual o lobo você quer alimentar? - A lenda cherokee e 
a integração de opostos..................................................... 
Disponível em:  https://varamato.com.br/wpcontent/uploads/2017/05/w 
allpaper-of-wolfs-25.jpg 
Acessado em: 18/01/2020. 

 

 
63 

Imagem 23 - Sala da arteterapia /estágio IBRM..................................... 
Acervo pessoal da autora. 

 

66 

Imagem 24 - Corredor de espera e acesso as salas de Terapia do 
Setor Infantil........................................................................ 
Acervo pessoal da autora. 

 

 
67 

Imagem 25 - A mãe esquece que é mulher; é ser humano; e que 
precisa se cuidar................................................................. 
Acervo pessoal da autora. 

 

 
68 

Imagem 26 - O Tempo é tudo! ................................................................ 
Acervo pessoal da autora. 

 

69 

Imagem 27 - Tempo para a mãe-criante! ............................................... 
Acervo pessoal da autora. 

 

69 

Imagem 28 - O Barco - Detalhe do desenho: O tempo é tudo!............. 
Acervo pessoal da autora. 

 

70 

Imagem 29 - Navegar é preciso! ............................................................. 
Acervo pessoal da autora. 

 

70 

Imagem 30 - Barcos -   Barco em Paisagem na Praia e Barco da 
Paz........................................................................................ 
Acervo pessoal da autora. 

 

 
71 

Imagem 31 - Pintura com aquarela......................................................... 
Acervo pessoal da autora. 

 

71 

Imagem 32 - A casa de carvão -  um negócio novo............................... 
Acervo pessoal da autora. 

 

73 

Imagem 33 - O pesadelo........................................................................... 
Acervo pessoal da autora. 

 

74 

Imagem 34 - A vida é da cor que você borda; - “como um Bob 
esponja”!............................................................................. 
Acervo pessoal da autora. 

 

 
74 

 

https://varamato.com.br/wpcontent/uploads/2017/05/w


 10 

Imagem 35 - A vida é da cor que você costura; -“meio Bob Esponja 
entre costureiras falantes”! .............................................. 
Acervo pessoal da autora. 

 

 
75 

Imagem 36 - Mike, o cachorro da família e Evander, o cachorro 
modelado e criado a partir da história do cuidado.......... 
Acervo pessoal da autora. 

 

 
77 

Imagem 37 - Bichinho de criação, bichinho de estimação e bichinho 
de brinquedo - Sincronia entre sessões - de pai e de 
filho ...................................................................................... 
Acervo pessoal da autora. 
 

 
 
78 

Imagem 38 - Histórias fabulosas: O cão e seu reflexo, A fábula dos 
dois lobos e La Loba.......................................................... 
Acervo pessoal da autora. 

 

 
79 

Imagem 39 - Colando o que foi quebrado e ouvindo a fábula 
escolhida: O cachorro e seu reflexo ................................    
Acervo pessoal da autora.  

 

 
79 

Imagem 40 - Quem você alimenta? ........................................................ 
Acervo pessoal da autora. 

 

80 

Imagem 41 - Colocar o cachorro de pé .................................................. 
Acervo pessoal da autora. 

 

81 

Imagem 42 - A mordida - A fábula dos dois lobos. - Quem você 
alimenta?............................................................................. 
Acervo pessoal da autora. 

 

81 

Imagem 43 - La loba e uma base para o cachorro Evander ................ 
Acervo pessoal da autora. 

 

82 

Imagem 44 - O rabinho do bichinho recolado ....................................... 
Acervo pessoal da autora. 

83 

Imagem 45 - A perninha torta ganha apoio ........................................... 
Acervo pessoal da autora. 

 

83 

Imagem 46 - O peso limita pai e filho .....................................................  
Acervo pessoal da autora. 

 

85 

Imagem 47 - Pai e filho: - Quem é o rei? ................................................ 
Disponível em:https://jornalinfoco.com/noticia/3424/o-rei-leao-divulga-
imagens 
Acessado em: 06/01/2020. 

 

86 

Imagem 48 - De pai para filho: – sobre o tempo de um reinado.......... 
Disponível em: https://cunhataipora.tumblr.com/post/68122619663/mu 
fasa-olhe-simba. 
Acessado em: 06/01/2020. 

 

87 

 

https://cunhataipora.tumblr.com/post/68122619663/mu


 11 

Imagem 49 - O Rei Leão – e a autonomia do filho. Ampliando a base 
de território para o Evander................................................ 
Acervo pessoal da autora. 

 

 
87 

Imagem 50 - Refinar o acabamento da obra: - Evander terá um 
cantinho para ser visto, mesmo que alguém ache 
feio........................................................................................ 
Acervo pessoal da autora. 

 

 
 
88 

Imagem 51 - Sobre perdão....................................................................... 
Acervo pessoal da autora. 

 

89 

Imagem 52 - Oprah Winfrey–carisma e superação................................ 
Acervo pessoal da autora. 

 

89 

Imagem 53 - De Pai para filho:  ensaiando confiança para autonomia. 
Acervo pessoal da autora. 

 

91 

Imagem 54 - Revendo:  imagens e pontos de vista .............................. 
Acervo pessoal da autora. 

 

92 

Imagem 55 - Evander: a finalização da obra com pintura dos detalhes 
expressivos como olho, boca e orelha.............................. 
Acervo  pessoal da autora. 

 
93 

 



 12 

SUMÁRIO 

 

 

RESUMO ...................................................................................................... 
ABSTRACT .................................................................................................. 
LISTA DE IMAGENS .................................................................................... 
APRESENTAÇÃO ........................................................................................ 
INTRODUÇÃO .............................................................................................. 
 

05 
06 
07 
14 
15 

CAPÍTULO I: ARTETERAPIA: UM CAMPO TERAPÊUTICO QUE 
IMAGETICAMENTE REVELA ...................................................................... 
1.1 O QUE É ARTETERAPIA? ...................................................................... 
1.2 AMBIENTES INSPIRADORES PARA O CAMPO 
ARTERERAPÊUTICO ................................................................................... 
1.3 SOBRE A TRÍADE ARTETERAPÊUTICA NO SETTING 
ARTETERAPÊUTICO ................................................................................... 
1.4 O CLIENTE-CRIANTE, A MATERIALIDADE PLÁSTICA E O 
ARTETERAPEUTA ........................................................................................ 
1.5 DAS MODALIDADES EXPRESSIVAS ..................................................... 
 

 
17 
17 
 
19 
 
22 
 
24 
29 

CAPÍTULO II: DA CRIATIVIDADE AO “MÉTODO DE EXPRESSÃO”  NA 
TERAPÊUTICA DE JUNG E AMPLIFICAÇÃO SIMBÓLICA NA 
ARTETERAPIA ............................................................................................. 
2.1 A CRIATIVIDADE NA PRÁTICA ARTETERAPEUTICA COM BASE  
EM JUNG ...................................................................................................... 
2.2 O QUE É CRIATIVIDADE? ..................................................................... 
2.3 DA TEORIA PSICANALISTA, SOBRE O PROCESSO CRIATIVO COM 
JUNG COMO REFERÊNCIA......................................................................... 
2.4 SOBRE O “MÉTODO DE EXPRESSÃO” NA TERAPÊUTICA DE JUNG 
2.5 ARTETERAPIA E AMPLIFICAÇÃO SIMBÓLICA .................................... 
2.5.1 A função do símbolo em arteterapia com base junguiana............. 
2.5.2 Sobre o universo junguiano em arteterapia e a amplificação do 
símbolo no processo expressivo arteterapêutico..................................... 
 

 
 
33 
 
33 
34 
 
36 
38 
39 
39 
 
41 

CAPÍTULO III: MODOS DE SER, CRIAR, ACONTECER E CUIDAR............. 
3.1 MODOS DE CUIDADO - CUIDAR, SER CUIDADO E CUIDAR-SE ....... 
3.2 LEONARDO BOFF E O DESAFIO ENTRE MODOS DE SER ............... 
3.3 STEPHEN NACHMANOVITCH E O SER CRIATIVO COMO INERENTE 
AO MODO DE VIDA INTEGRAL .................................................................... 
3.4 MERHY E O CUIDADO COMO ACONTECIMENTO .............................. 
 

44 
44 
45 
 
46 
49 
 

CAPÍTULO IV: DO CUIDADO NO MODO DE SER E ATUAR DO SER 
CUIDADOR- DO ARTETERAPEUTA AO CLIENTE-CRIANTE.................... 
4.1 “SER - CUIDADOR” E “SER - CRIANTE”: ................................................ 
4.2 DE SER E VIR A SER ARTETERAPEUTA, UM CUIDADOR................. 
4.3 CURADOR-FERIDO / CUIDADOR-FERIDO........................................... 
4.4 ARTETERAPIA: COLOCANDO A MÃO NA MASSA COM CORAGEM... 

 
52 
52 
54 
55 
59 
 

 

 



 13 

4.5 O ARTETERAPEUTA E O SENTIDO DA ARTE NO SEU CUIDAR E 
AUTOCUIDARPERMANENTE...................................................................... 
4.6 PAIS CUIDADORES; PESSOAS CRIANTES? EM ARTETERAPIA?...... 
 

 
60 
61 

CAPITULO V: ARTETERAPIA PARA PAIS-CUIDADORES DE 
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA................................................................... 
5.1 O SENTIDO DA ARTETERAPIA PARA PAIS-CUIDADORES DE 
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA.................................................................... 
5.2 DO CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO-LOCAL DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO....................................................................................... 
5.3 PÚBLICO-ALVO...................................................................................... 
5.4 DA DINÂMICA DO PÚBLICO-ALVO: A OPORTUNIDADE DE TEMPO 
PARA CONFORTO EMOCIONAL CRIATIVO................................................ 
5.4.1 Viver não é preciso? – A vida tem a cor que você pinta................. 
5.5 DA JORNADA ARTETERAPEUTICA DE UM PAI-CRIANTE.................. 
5.5.1 Um negócio novo................................................................................ 
5.5.2 O pesadelo.......................................................................................... 
5.5.3 Surge a série Evander........................................................................ 
5.5.3.1 Da história do cuidado ao cachorro modelado............................ 
5.5.3.2 Sobre a sincronicidade entre sessões de pai e filho................... 
5.5.3.3 A fábula dos dois lobos 1: Quem você alimenta?........................ 
5.5.3.4 A fábula dos dois lobos 2: É preciso defender sua cria.............. 
5.5.4 O sentimento de exclusão é a ferida reconhecida que 
precisa de superação................................................................................... 
5.5.4.1 O Rei Leão e a autonomia de pai e filho – Quem é o rei?............ 
5.5.4.2 Sobre carisma e superação............................................................ 
5.6 BREVE SÍNTESE DA EXPERIÊNCIA VIVIDA NO ESTÁGIO 
ARTETERAPEUTICO POR PAI-CRIANTE DURANTE A SÉRIE EVANDER.. 
5.6.1 A gente pinta e fica falando da gente. E quando vê mudou............ 
5.6.2 Pai-Criante sobre a série Evander.................................................... 
 

 
63 
 
63 
 
66 
67 
 
68 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
78 
80 
81 
 
84 
86 
90 
 
90 
92 
93 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES........................................................ 
REFERÊNCIAS ............................................................................................ 
ANEXO A ....................................................................................................... 
 

94 
95 
98 

  
 
 
 

 

 

 

  

 



 14 

APRESENTAÇÃO 

 

 

O dado originário não é o logos, a razão e as estruturas de compreensão, 
mas o pathos, o sentimento, a capacidade de simpatia e empatia, a 
dedicação, o cuidado e a comunhão com o diferente. Tudo começa com o 
sentimento. É o sentimento que nos faz sensíveis ao que está à nossa volta, 
que nos faz gostar ou desgostar. É o sentimento que nos une às coisas e nos 
envolve com as pessoas. É o sentimento que produz encantamento face à 
grandeza dos céus, suscita veneração diante da complexidade da Mãe - 
Terra e alimenta enternecimento face à fragilidade de um recém-nascido.  

 
Leonardo Boff 

 
 

 

Desde a infância, a condição da diferença e da desigualdade me afeta. Meu 

convívio entre pessoas com deficiências e famílias envolvidas e afetadas com esta 

questão, relativa ao que é considerado como padrão de eficiências e deficiências, é 

fato recorrente.  Acontece tanto na minha vida pessoal, como na profissional.  

 Atuo como arte-educadora em instituições da Rede Pública Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro, escola regular e espaço de extensão escolar, abertas à 

inclusão de alunos com deficiências. Deste convívio faz parte a proximidade com 

responsáveis e, quando possível, outros professores e profissionais envolvidos com 

estes alunos ou com questões relativas à saúde, educação inclusiva e outras 

relacionadas e que envolvam a questão da convivência e aceitação das diferenças 

humanas colocadas fortemente em questão na atualidade.  

       Na convivência com os responsáveis, especialmente dos alunos com alguma 

deficiência, sinto uma lacuna em possibilidade de atenção e atendimento. Entre afetos 

e efeitos observo que aquele que cuida, e precisa ser apoio para o outro que depende 

dele, também precisa de cuidado e expressão.  

          Foi esta prática experimental, convivendo com alunos com eficiência intelectual, 

comportamental e motora variada; e seus respectivos responsáveis, que me levou a 

buscar a arteterapia como formação na Clínica POMAR, com Angela Philippini. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Tudo o que vive precisa ser alimentado. As ressonâncias do cuidado são sua 
manifestação concreta nas várias vertebrações da existência e, ao mesmo 
tempo, seu alimento indispensável. 

 
Leonardo Boff 

 
 
 

No desenvolvimento do tema, este estudo trata de investigar de que maneira 

incluir a arteterapia em campo de atendimento proposto à família da criança com 

deficiência. Foca nessa pesquisa mais precisamente o familiar cuidador da criança 

com deficiência. Observa a demanda por atenção e cuidado desse público, no sentido 

de promover bem-estar consigo, para melhor cuidar da criança que depende dos 

cuidados dele. Compreende a necessidade deste familiar-cuidador se autoconhecer 

e se fortalecer para bem se situar em relação a todo o raio de convivência humana ao 

redor dele e de sua criança com deficiência. Busca suscitar, através de recursos 

arteterapêuticos, o estado de atenção, expressão, consciência e autonomia para o 

autocuidado em questão. 

 Para tanto, o exposto aponta para a pergunta que problematiza o estudo em 

campo de pesquisa abordado:  

- A arteterapia pode ser incluída com efeito, como meio e recurso terapêutico, 

relativo as relações implicadas entre cuidar, ser cuidado e cuidar-se, no atendimento 

à família de crianças com deficiência, em espaço instituído para atendimento à pessoa 

com deficiência?  

Neste sentido a pergunta que move esse estudo de campo abrange outras 

reflexões, a saber: 

Nota-se relevante a possibilidade de quem se volta para o cuidado do outro, de 

modo a parecer esquecer-se de si, precisar de cuidado e de se auto cuidar. Sendo 

pertinente ressaltar a eventualidade, deste que cuida, aparentemente mais do outro 

do que de si, não se reconhecer e/ou não ser reconhecido como quem abdica de si 

neste contexto. Toma-se assim premente a possibilidade de favorecer o estado de 

cuidado e autocuidado, a luz da arteterapia para quem vive para cuidar do outro, 

parecendo renunciar de si.  
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A oportunidade de estabelecer instância arteterapêutica, através de estágio 

supervisionado como formação em arteterapia, em âmbito institucional que existe 

voltado primordialmente para reabilitação da pessoa com deficiência, foi de grande 

abertura para essa experiência em arteterapia verificada em atendimento focado no 

familiar cuidador como público alvo da pesquisa estabelecida em setting 

arteterapêutico. 

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos 

metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um 

documento que procura mostrar a importância da Arteterapia ao trabalhar com a 

família de crianças com deficiência. 

Sendo assim, no primeiro capítulo apresenta-se aspectos da arteterapia como 

campo terapêutico, abordando sobre a tríade arteterapêutica no setting, e apontando 

para modalidades e materialidades plásticas como elemento essencial na composição 

dessa tríade e do processo criativo envolvido no campo da arteterapia. 

A criatividade é o tema em questão no segundo capítulo. O intuito é abordar 

facetas da criatividade e do estado criativo, que importam ser fomentados no processo 

arteterapêutico abordado nesta monografia. 

No terceiro capítulo o cuidado é o tema chave e será abordado abrangendo 

modos de ser, criar e cuidar. Dentre aspectos relativos ao modo de ser, interroga sobre 

o “Ser-criante”, que existe em todos os seres humanos, e que com sua criança interior 

desperta, tem a chance de viver de forma mais saudável, cuidadosa e autocuidadosa. 

O quarto capítulo, figura o “ser – cuidador” que também pode “ser criante”. 

Focando do arteterapeuta como “ser-criante-cuidador” que ele é; ao “cliente-cuidador” 

que pode tornar-se “criante” através da arteterapia, passando-se pelo arquétipo do 

curador-ferido, que mesmo ferido cuida. 

No quinto capítulo, aborda-se o estágio supervisionado em atendimento aos 

“familiares-cuidadores” em famílias com portadores de deficiência. Discorre-se sobre 

a experiência, da dinâmica do grupo de responsáveis inicial à jornada arteterapêutica 

vivenciada singularmente por um “pai-cuidador-criante”.  

E, encerra-se o exposto com a apresentação das Conclusões e 

Recomendações. 
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CAPÍTULO I 

 

ARTETERAPIA: UM CAMPO TERAPÊUTICO QUE 

IMAGETICAMENTE REVELA 

 

 

A arteterapia contribui para que o ser humano 
chegue à sua Essência. 

 
Ligia Diniz 

 
 
 
 

Imagem1- Em campo terapêutico. 

   
Disponível em: https://www.yogapedia.com/light-and-dark-the-spectrum-of-human-

experience/2/11504 

 

 

1.1. O QUE É ARTETERAPIA? 

 
A arteterapia é um processo terapêutico que através da arte revela a psique 

através da expressão imagética, e pode levar cada um ao encontro de si. O processo 

arteterapêutico amplia o olhar interno de cada “cliente-criante” em arteterapia. As 

imagens que surgem em expressões plásticas criadas por este criante que se 

expressa através da arte em encontros que se dão num setting arteterapêutico 

desvendam aspectos inconscientes, e também sobre o outro em relação a si. 

Angela Philippini (1998, p. 1), em seu artigo: “Mas o que é mesmo arteterapia?”, 

define a Arteterapia: 

 
 
Existem inúmeras possibilidades de conceituar arteterapia. Uma delas é 
considerá-la como um processo terapêutico decorrente da utilização de 
modalidades expressivas diversas, que servem à materialização de símbolos. 

https://www.yogapedia.com/light-and-dark-the-spectrum-of-human-experience/2/11504
https://www.yogapedia.com/light-and-dark-the-spectrum-of-human-experience/2/11504
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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. Outra forma de 
dizer poderá ser simplesmente terapia através da Arte. Embora seja 
necessário localizar com muito cuidado, de que é mesmo que se fala, quando 
se emprega a palavra arte, pois neste contexto, arte referencia – o processo 
expressivo – da forma mais ampla e abrangente que se pode empregá-lo. 
Não haverá assim, a preocupação estética e com técnicas, sendo privilegiada 
a possibilidade de expressão e comunicação e o resgate e ampliação de 
possibilidades criativas. 
 

 

A arteterapia é um canal sensível que ao revelar imagens simbólicas leva o 

“criante” para reflexões metafóricas a respeito de si. Imagens que emergem do 

inconsciente e se expandem durante o processo arteterapêutico, podem tornar 

consciente o que antes estava encoberto inconscientemente. A pessoa que, com o 

uso de recursos plásticos, lida com sua expressão arteterapêuticamente, neste 

processo se expõe e se dispõe a se observar, se autoconhecer, se reconhecer e se 

autodesenvolver. 

Recorre-se ao texto da American Association of Art Therapy (Associação 

Americana de Arteterapia). 

 
 
[...] A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido 
na atividade artística é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das 
pessoas. Arteterapia é uso terapêutico 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 auto-estima, lidar melhor com sintomas, estresse e 
experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e 
emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico [...]. (AATA, 
2003, s/p) 
 
 
 

E para elucidar afirmações sobre a arte como algo inerente ao humano e a 

Arteterapia como procedimento terapêutico com base Junguiana, segue-se com Lígia 

Diniz (2014): 

 
 
A arte funciona como um meio de apreensão e reconhecimento do que é 
significativo no homem, tanto nas suas experiências externas quanto 
internas, desde épocas arcaicas. A Arteterapia, porém, é relativamente 
recente como procedimento terapêutico. Na década de 20, Jung começou a 
utilizar a arte como parte do tratamento psicoterapêutico e a considerava 
como a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente 
de cada um. Para ele, as imagens eram uma simbolização do inconsciente, 
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e a criatividade uma atividade humana natural que, na medida em que pode 
estruturar o pensamento, possui uma função em si mesma. [...]. A arte é um 
elemento essencial para o desenvolvimento humano, advindo daí seu efeito 
terapêutico”. (p. 11)  
 
 
 

Diniz (2014, p.13) refere-se à Arteterapia, como meio terapêutico com dinâmica 

que dispõe da arte para alcançar e manter a força vital. “Para que vivamos a nossa 

inteireza”. E, acrescenta sobre os símbolos, que se presentificam em imagens, como 

parte do processo de autoconhecimento e transformação, dizendo que os símbolos 

 
 
[...] vão aonde as palavras não pisam, alcançam dimensões que o 
conhecimento racional não pode atingir. Conectam a essência de cada ser, 
atuando diretamente no eixo Ego-Self, isto é, a conexão entre o complexo 
que comanda a consciência- o ego- e a psique como totalidade- o Self [...]. 
(Ibidem, p. 13) 
 
 

Ainda com a autora citada acima, que é psicóloga e arteterapeuta, faz-se uma 

observação relativa ao ambiente propício para o acesso ao mundo interno em 

arteterapia: “[...] um ambiente cuidadoso e acolhedor nos ajuda a ter encontros com o 

mais profundo de nós, visando à saúde total do Ser”. [...] (DINIZ, 2014, p. 12). 

 

1.2 AMBIENTES INSPIRADORES PARA O CAMPO ARTERERAPÊUTICO   

 

Ambientes de trabalho compostos como territórios sagrados são inspiradores 

ao arteterapeuta para fomentar um campo criativo e propício no setting 

arteterapêutico; do material expressivo ao encontro e cuidado consigo e com o outro. 

 O cuidado do arteterapeuta no setting arteterapêutico envolve antes, e 

permanentemente, a sua própria exploração de materiais plásticos e o mergulho em 

seus próprios processos criativos e arteterapêuticos. O sentido é de favorecer o seu 

autocuidado e autoconhecimento e também o conhecimento experimental de 

materialidades expressivas diversas. 

As imagens do ambiente de trabalho como o de um alquimista em seu 

laboratório, o de Carl Gustav Jung em sua torre de trabalho, o de um artista em seu 

atelier e de uma criança em seu canto de brincar, ilustram momentos de atenção, 

exploração e cuidado como ambiente e referência para o território criativo que se 

estabelece como sagrado por onde circula o arteterapeuta. 
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Imagem 2 - O alquimista 

 
Disponível em: http://internamente.com.br/2017/03/22/alquimia-e-psicoterapia/ 

 
 
 

 
 

Imagem 3 - Jung em sua torre na casa da cidade de Bollingen 

  
Disponível em: https://www.jungitalia.it/2016/06/06/una-vita-per-lanima-55-anni-fa-moriva-carl-g-jung-creatore-

della-psicologia-moderna/ 

 

As imagens apresentadas, na página anterior (imagem 2) e acima (imagem 3), 

tanto as relativas à Jung em sua torre de trabalho quanto ao ambiente alquímico, tem 

intuito comparativo à entrega do artista em processo criativo no seu atelier (Carlos 

Vergara na imagem 4), assim como a absorção da criança em seu lugar de 

brincar/criar (imagem 5) na página seguinte.  

http://internamente.com.br/2017/03/22/alquimia-e-psicoterapia/
https://www.jungitalia.it/2016/06/06/una-vita-per-lanima-55-anni-fa-moriva-carl-g-jung-creatore-della-psicologia-moderna/
https://www.jungitalia.it/2016/06/06/una-vita-per-lanima-55-anni-fa-moriva-carl-g-jung-creatore-della-psicologia-moderna/
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Imagem 4 - processo criativo do artista 

 

Disponível em https://oglobo.globo.com/cultura/carlos-vergara-leva-suas-impressoes-urbanas-ao-

mam-23942379 

 

 

Imagem 5 – O processo criativo da criança - brincando com gesso.

 

Disponível em: https://www.wikiwand.com/pt/Gesso 

 

 

A imagem que segue refere-se a uma instalação imersiva. Essa imagem 

(chamada de Wink Space), na forma de um grande caleidoscópio ocupando um 

espaço em que é possível penetrar, mais que observar, remete às palavras de Angela 

Philippini: “O território em que se movimentam os arteterapeutas é como um grande 

https://www.wikiwand.com/pt/Gesso
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caldeirão de formas, cores, imagens em um contínuo caleidoscópio de produções e 

possibilidades expressivas. ” (2009, p. 22) 

 

 
Imagem 6 - Território arteterapeutico. 

 
Disponível em: https://www.complex.com/style/2014/07/trippy-installation-lets-you-go-inside-a-

kaleidoscope 
 

 

A abertura para a experimentação de modalidades e materialidades 

expressivas é essencial ao arteterapeuta não só como caminho para o seu 

autoconhecimento e autocuidado, mas, também quanto a sua prontidão e feeling para 

atendimento e atenção ao outro no setting arteterapêutico. Onde forma-se o setting 

arteterapêutico encontra-se a chamada tríade arteterapêutica (BRASIL, 2013) que a 

seguir será apresentada. 

 

1.3 SOBRE A TRÍADE ARTETERAPÊUTICA NO SETTING ARTETERAPÊUTICO 

 

A tríade, composta no setting envolve o arteterapeuta, a materialidade 

plástica/imagética e o “cliente-criante”, acompanhado através da experiência 

arteterapêutica. Esta tríade explicita a responsabilidade e a sensibilidade necessárias 

ao arteterapeuta, assim como o comprometimento deste e de quem se coloca disposto 

ao autoconhecimento através da arteterapia. 

https://www.complex.com/style/2014/07/trippy-installation-lets-you-go-inside-a-kaleidoscope
https://www.complex.com/style/2014/07/trippy-installation-lets-you-go-inside-a-kaleidoscope
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[...] o uso de materiais plásticos e de recursos técnicos criativos promove o 
deslocamento da transferência entre duas pessoas e passa a ser uma tríade, 
na qual o terceiro elemento é o material utilizado. Assim, os complexos 
ativados são projetados para além do terapeuta, nos materiais. Nessa 
perspectiva, tanto o terapeuta quanto o cliente podem observar o produto final 
e a energia do complexo pulsando nas cores e formas. (BRASIL, 2013, p. 54) 

 

 

O setting arteterapêutico é um território sagrado e exige do arteterapeuta o 

cuidado com a presença da matéria plástica que compõe a tríade do encontro. Visto 

que a matéria plástica a ser plasmada torna-se o elemento palpável na busca do ouro 

primordial a ser lapidado na mão da pessoa atendida arteterapêuticamente. 

Em um setting arteterapêutico, a presença de materialidades plásticas 

adequadas ao fluir da expressividade do “criante” tem importância essencial. Neste 

aspecto, é fundamental o conhecimento, a atenção e a escuta do arteterapeuta para 

a escolha da materialidade que melhor se faz presente no setting de acordo com a 

necessidade do “cliente-criante” em cada momento do processo. 

Quando o setting arteterapêutico é proposto para um grupo, fica destacada 

ainda a oportunidade de serem constituídas mútuas redes de apoio sociais criativas. 

 
 
 

Imagem 7 - mãos em tintas coloridas – grupo em exploração criativa 

 
Disponível em: https://catania.bakeca.it/dettaglio/corsi-formazione-professionale/corso-teorico-pratico-

di-cxt2150749324. 
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1.4 O “CLIENTE-CRIANTE”, A MATERIALIDADE PLÁSTICA E O ARTETERAPEUTA 

 

“CLIENTE-CRIANTE” 

Em arteterapia o cliente é “criante”.  

Essa expressão surge da constatação de que é com criatividade que o cliente 

em um setting arteterapêutico se revela. É intrinseco ao fazer arteterapia o 

desbloqueio de camadas pessoais, culturais, sociais que possam estar engessando o 

ser criativo que existe em cada ser humano.  

Mais que paciente ou cliente, duas denominações comuns dadas a quem se 

propõe a receber cuidados terapêuticos, “criante” parece ser o mais adequado para 

definir aquele que se cuida através da arteterapia.1 

 Faz parte do processo em arteterapia o contato com materialidades plásticas 

de forma espontânea e sem preocupações estéticas. Através desse contato 

acontecem oportunidades de (re)ativação do fluxo criativo potencial inerente ao 

humano. Despir-se das camadas que escondem o criante de si mesmo envolve um 

processo arteterapêutico delicado, como oportunidades de, aos poucos, ‘descamar as 

cascas de uma cebola’, e ir ao encontro da essência de si.  

 

Imagem 8 - descamar 

 
Disponível em: http://lounge.obviousmag.org/introverso/2014/08/no-interior-de-um-adulto-repousa-

uma-crianca.html 
 

Para este efeito, a pessoa atendida em arteterapia precisa se comprometer 

como parte integrante da tríade arteterapêutica exposta. O esforço de 

                                                           
1 Termo encontrado no livro: Materiais de Arte, usado por Carrano e Requião para designar “o sujeito 
que cria (O Criante) na relação terapêutica. (2013, p. 13) 

http://lounge.obviousmag.org/introverso/2014/08/no-interior-de-um-adulto-repousa-uma-crianca.html
http://lounge.obviousmag.org/introverso/2014/08/no-interior-de-um-adulto-repousa-uma-crianca.html
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comprometimento deste envolve a abertura e a assiduidade de presença ao setting, 

no desejo de caminhar através de materialidades plásticas ao encontro de si. 

 Em arteterapia, o cliente torna-se “criante” quando reencontra a sua criança 

interior e genuinamente, brincando com a plasticidade dos materiais disponíveis no 

setting, se expressa.  

Sobre a criança interior existente em todo ser humano, Nachmanovitch (1993, 

p. 53), afirma:  

 
A musa mais poderosa é a nossa criança interior. O músico, o poeta, o artista 
vivem toda vida em contato com essa criança, a parte do ser que sabe brincar.  
[...] Os psicanalistas costumam chamar esse reencontro de “regressão a 
serviço do ego”2 Entretanto, ele não está a serviço do ego, mas do Ser total. 
 

 

A MATERIALIDADE PLÁSTICA  

 Como já dito, a matéria plástica é o elemento palpável do ouro primordial a ser 

plasmado em arteterapia. 

 Plasmar é dar forma. Formar, configurar, materializar em um setting 

arteterapêutico potencializa o “criante” a evidenciar o que parecia invisível. O 

invisibilizado no inconsciente ao ser materializado plasticamente torna-se evidente 

podendo ter efeito consciente.  

O corpo do criante no setting também fala para além das palavras ditas, e 

também tem plasticidade. Tocando, ou não, na matéria presente no setting o corpo 

dele fala e o revela.  

A respeito do medo ou insegurança quanto ao toque na materialidade presente 

no setting arteterapeutico, palavras de Philippini, revelam no capítulo Processo 

Criativos e Autonomia Expressiva, do Livro Para entender Arteterapia –Cartografias 

da Coragem (p. 64): 

 
 
Tenho observado, muitas vezes, na minha prática como arteterapeuta e 
facilitadora de grupos de formação em Arteterapia que o medo pode levar ao 
distanciamento entre imagens e ação, e nessas ocasiões surge a frase álibi:  
“- Sabe o que é? Está na minha cabeça, mas na hora de fazer não sai nada 
do que eu quero.” E assim, com esta fala, inaugura-se a paralisação. Como 
se, para que as mãos pudessem criar com precisão o imaginado, não fosse 
necessário exercício, treino, repetição, um árduo processo de construção 
para chegar a imagem idealizada, e não fosse necessário vencer o medo de 
ser ridículo, do fazer torto e feio. Tentar e transformar, tentar e consertar, até 
alcançar o “concerto” onde tudo se encaixa harmoniosamente. Então seria 
bom buscar inspiração e alento nos atores circenses, nos bailarinos e nos 

                                                           
2 Ernest Kris, Psychoanalytic exploration in art,1952. 
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músicos profissionais, exemplos, dentre tantos, de indivíduos que constroem 
a presteza e destreza de seus movimentos e performances com longa, 
determinada e persistente prática. 
 
 
 

No mesmo capítulo, Philippini (2013) aborda da mesma maneira, sobre o 

acompanhamento do arteterapeuta na observação de conquistas operacionais de 

habilidades realmente comprometidas que ganham nova autonomia através do 

esforço investido e realizado por aquele que se torna “criante”, mesmo com limitações 

manuais: 

 
Às vezes acompanhamos terapeuticamente pessoas que se acidentaram ou 
adoeceram, de forma que concretamente não podem usar operacionalmente 
suas mãos, por perdê-las, ou por perderem parcial ou integralmente sua 
possibilidade de movimentá-las. E vemos que dolorosamente procuram 
formas de recuperarem-se, usando braços, pés, boca e a cada habilidade 
reconquistada celebram, uma vez que têm compreensão de que são palmos 
de território reconquistados, de sua autonomia. (PHILIPPINI, 2013, p. 64).  
 

 
 

Imagem 9 – Pés em momento de criação: autonomia criativa para além das mãos 

 
Disponível em: https://www.ipleiria.pt/sdoc/exposicao-dos-artistas-que-pintam-com-a-boca-e-o-pe-

biblioteca-campus-3-esad-cr/. 
 

 

As mãos dos corpos “criantes” são instrumentos potenciais de transformação. 

É no exercício do toque que a materialidade presente no setting arteterapêutico ganha 

expressividade e provoca transformações externas e internas:  

https://www.ipleiria.pt/sdoc/exposicao-dos-artistas-que-pintam-com-a-boca-e-o-pe-biblioteca-campus-3-esad-cr/
https://www.ipleiria.pt/sdoc/exposicao-dos-artistas-que-pintam-com-a-boca-e-o-pe-biblioteca-campus-3-esad-cr/
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Em arteterapia temos mãos traçando linhas, trançando fios, riscando o ar, o 
papel, a areia, a água, pressionando o barro, dando indicações, definindo 
rumos. Mãos em mudras, preces e rituais, mãos geradoras de personagens 
no teatro de sombras, mãos ativas marcando ritmos, mãos em conchas 
prontas a receber, “mãos ferramentas” de muitos bordados, delicadas tramas 
de afetos, desejos e emoções.  
No processo arteterapêutico, ao colocá-las em movimento vamos 
redescrobrí-las como sensíveis instrumentos de captação do mundo, 
percebendo texturas, temperaturas, formas, nuances e sentimentos. Vamos 
rasgar, amassar, recortar, puxar, esticar, brincar, rabiscar, compor e 
decompor, manchar, pintar, articular, equilibrar, derrubar...E recomeçar. É 
preciso ativar as mãos como instrumentos terapêuticos em suas inúmeras 
possibilidades de execução, pois, a cada transformação externa com os 
materiais expressivos, analogamente são geradas transformações internas.   
(PHILIPPINI, 2013, p. 64) 
 
 

No setting arteterapêutico, importa incluir as mãos do arteterapeuta: 
  

 
[...] as mãos do arteterapeuta hábeis e ativas, ora receptivas e tranqüilas que 
aguardam, ou que silenciosas oferecem o lenço para drenar lágrimas, 
entregam um pouco de água que reconforta, ou realizam o toque caloroso do 
“eu estou aqui junto de você”; em momentos mais difíceis, deste modo estas 
mãos são instrumentos potenciais de germinação e construção. – 
(PHILIPPINI, 1996, s/p). 
 
 
 

Imagem 10 - De mãos dadas – em arteterapia: - Eu estou aqui junto de você. 

 
Disponível em: http://angelslife.com.br/blog/arteterapia-e-seus-beneficios/ 

 

 

O ARTETERAPEUTA 

O arteterapeuta é “corpo presente” ao lado do “criante” neste território sagrado, 

delicado, que precisa ser cuidado. Do cuidado neste atendimento é parte importante 

http://angelslife.com.br/blog/arteterapia-e-seus-beneficios/
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a escolha da materialidade que compõe a tríade do encontro. As propriedades e 

influências terapêuticas dos materiais precisam ser consideradas pelo arteterapeuta 

no sentido de uma escolha adequada, dentre tantas possibilidades plásticas. 

Sobre o conhecimento do arteterapeuta a respeito das propriedades e 

influências terapêuticas das materialidades plásticas, Brasil (2013, p.87 e 88)  

afirma que: 

 

O conhecimento por parte do terapeuta sobre as propriedades dos materiais 
e sua influência quando é usado é de suma importância para se entenderem 
determinadas reações e interações do corpo com a imagem que surge. 
Materiais mais duros podem promover mais resistência e, com isso, 
determinados complexos podem ser constelados a partir da relação que se 
estabelece com o uso do material que impõe sua força. Assim como os 
materiais mais fluidos ajudam a liberar afetos mais intensos. Todas as 
características dos materiais atingem diretamente quem usa, causando 
determinadas emoções que serão acolhidas na relação terapêutica. Entender 
essas características e as necessidades de cada pessoa é a chave para 
saber escolher o material adequado à situação. 

 
 

             Além do conhecimento sobre as propriedades dos materiais plásticos e 

expressivos para a melhor aplicação em arteterapia, o arteterapeuta precisa estar 

capacitado de forma multifacetada por uma série de conhecimentos em sua formação 

e prática: 

 
Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em 
terapia. Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias 
psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas 
e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos, 
avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais de áreas afins. 
Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, indivíduos, 
casais, famílias, grupos e comunidades. Oferecem seus serviços 
individualmente e como parte de equipes profissionais em contextos que 
incluem saúde mental, reabilitação, instituições médicas, legais, centros de 
recuperação, programas comunitários, escolas, instituições sociais, 
empresas, ateliês e prática privada. (AATA, 2003 apud AARJ, s/p). 
 

 

A formação e a prática em arteterapia requer atenção, humildade e empatia. O 

arteterapeuta, formado no método aqui estudado, com base na psicologia profunda 

de C.G. Jung, busca facilitar o fluir do potencial criador intrínseco à toda pessoa, de 

modo que o que surge materializado simbolicamente, através de imagens realizadas 

por quem está, disposto e exposto, no setting arteterapêutico, possa ser confrontado, 

amplificado e transformado num processo de individuação que aponta para este, o 

caminho ao encontro de si.  
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Na sessão arteterapêutica com base junguiana, o arteterapeuta é o facilitador 

do processo, sua posição é primordialmente de escuta ativa facilitadora do encontro 

para o potencial fluir expressivo/terapêutico do(s) “criante(s)” com as materialidades 

plásticas em todo um percurso arteterapêutico. 

Palavras de Philippini (2011, p. 18) explicitam com mais propriedade o modo 

facilitador do arteterapeuta com base Junguiana em questão: 

 

Cabe ao arteterapeuta organizar as atividades, em consonância com o 
funcionamento do grupo, bem como considerar estas dimensões 
psicodinâmicas básicas do processo arteterapêutico. Assim as atividades 
vivenciais propiciam que a matéria-prima do processo criativo tome forma e 
seja, então, reconhecida e confrontada. Para isso, servirão as estratégias 
diagnósticas específicas, que só deverão ser aplicadas depois de um amplo 
e intenso trabalho com diferentes modalidades expressivas e outras 
atividades que complementem o desbloqueio criativo, como trabalhos que 
envolvam ludicidade, consciência corporal e movimento, relaxamento, 
consciência da respiração, visualização e imaginação ativa. 

 

 

Philippini complementa afirmando (2011, p.19 e 20): 

 
O arteterapeuta será também responsável por guardar as produções 
simbólicas criadas durante o processo do grupo arteterapêutico até que o 
percurso se conclua, já que estas vão configurar uma narrativa, feita de 
imagens, decisiva para a compreensão psicodinâmica do que há para ser 
transformado. 
[...] E quando chega o momento em que é fundamental fazer uma 
retrospectiva do processo, para que os integrantes do grupo- (e também 
a pessoa, quando em atendimento individual, acrescenta-se ao texto) - 
percebam a própria caminhada expressiva em sua sequência, a 
intensidade de imagens “ao vivo e em cores” é fundamental para uma 
melhor compreensão do processo, [...]  
Reconhecer a vitalidade contida nas imagens é um conceito do qual também 
compartilha Almeida quando cita Bachelard(1998:18), que diz:   
A imaginação não é, como sugere a etimologia, a faculdade de formar 
imagens que ultrapassam a realidade, elas “cantam” a realidade. E para 
ouvir esta canção é preciso ter as imagens “vivas”, em mãos. 
 

 

1.5.  DAS MODALIDADES EXPRESSIVAS 
 

 

O processo arteterapêutico é desencadeado através de modalidades 

expressivas como fonte de diagnóstico de demandas e estímulo ao fluir da criatividade 

e da expressividade que se faz inerente ao processo.  Modalidades expressivas 

oportunizam a criação com materialidades plásticas que se fazem e refazem em 

desdobramentos, amplificações, reflexões, reconhecimentos e individuações. Cada 
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modalidade expressiva tem propriedades terapêuticas, e também pode desenvolver 

habilidades motoras, e possibilitar explorar diferentes materiais. 

Encontra-se em Alves (2017) exemplos de modalidades expressivas 

comumente utilizadas na Arteterapia:  

 

 Colagem: A linguagem é bastante simples. Sua forma de aplicação mais 

tradicional consiste em criar uma imagem com fragmentos de outras imagens, ao 

colar. Podem ser usados vários materiais em técnicas de colagem. É uma estratégia 

poderosa para a Arteterapia devido à sua expressividade, de baixo custo e fácil 

aplicação. Tem caráter integrativo. 

 Fotografia: A fotografia é o registro de uma pessoa no tempo. Nela, pode-se 

observar uma série de detalhes do seu comportamento em determinado contexto de 

tempo. Trabalhar com um álbum de família, pode fornecer vários elementos sobre a 

mesma. É uma linguagem de custo elevado. O ponto forte é estudo da linha do tempo 

de uma pessoa.  

 Pintura: Linguagem muito utilizada por ser de fácil aplicação. São usados 

diversos tipos de tintas e técnicas. Provoca o desbloqueio emocional devido a sua 

fluidez. 

 Desenho: O desenho é também um forte aliado da Arteterapia. Dependendo 

do material utilizado poderá ter um custo bem baixo, de fácil aplicação. Esta técnica 

permite ao indivíduo expressar sua história de forma configurada e objetiva. 

 Costura e bordado: Costurar significa juntar, unir, construir, formar algo com 

dois ou mais elementos. É uma linguagem expressiva integradora no contexto da 

Arteterapia. Costurar faz parte do inconsciente coletivo e pertence à todas as culturas.  

 Modelagem: Pode-se utilizar diversas matérias. Um dos materiais mais 

utilizados é a argila. Permite trabalhar com o tato e forma tridimensional. Esta 

linguagem deve ser usada com cuidado, não é indicada no início do processo 

arteterapêutico.  

 Mosaico: Modalidade expressiva que permite formar imagem utilizando a união 

de vários fragmentos. Semelhante à colagem, contudo, diferencia desta por utilizar 

materiais sólidos, como azulejos, vidros, pedras. Tem como característica 

fundamental o promover a ordenação e ressignificação. 
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 Escrita criativa: Linguagem que auxilia o desbloqueio da criatividade. Em 

Arteterapia, as palavras brincam com outras palavras, provocando imagens poéticas. 

Ajuda na ordenação do pensamento e na comunicação. 

 Contação de histórias: Faz parte da tradição humana para perpetuar uma 

cultura. Sua característica principal para a Arteterapia é estimular a reflexão sobre 

conteúdos, a princípio, inconscientes. 

 Consciência Corporal: Usar a linguagem corporal através de movimentos 

diversos para se expressar.  Movimentos certos servem para descontrair. É importante 

na Arteterapia como relaxamento antes da aplicação de outras atividades, mas 

também para o autoconhecimento.  

 

Acrescenta- se, aos exemplos citados, a construção como modalidade 

arteterapeutica integradora de outras modalidades plásticas. E o vídeo como potencial 

modalidade expressiva. 

Encontra-se em Valladares e Novato (2001, s/p) referência para abordagem da 

construção como modalidade em arteterapia: 

 

 Construção vem do verbo "construir", que significa segundo Ferreira (1986): dar 

estrutura a; edificar, fabricar; organizar, dispor, arquitetar, formar, conceber e elaborar. 

 A construção proporciona, em síntese, a reprodução do conhecimento e a 

estruturação, constituição e reconstituição do nosso universo interior. Segundo Rubin 

Apud Coll et al (1995), todo processo criativo, após o momento de se deixar levar, 

experimentar e explorar materiais, surge como uma necessidade de organizar, de 

colocar junto, de arranjar e elaborar o trabalho final. 

 Na análise dos trabalhos de construção em arteterapia, é necessário que o 

arteterapeuta observe todo o processo realizado, indicando por onde o paciente 

iniciou o trabalho, de que forma uniu as partes; se foi feito individualmente ou em 

grupo, se necessitou da ajuda do terapeuta, se fez ou desfez alguma parte do 

processo etc. Sobretudo as possibilidades de interação e equilíbrio da estrutura 

organizada devem ser observadas. 

 Para se trabalhar com construção é importante levar em consideração as 

etapas gradativas de domínio da técnica, permitindo que o paciente inicie trabalhos 

com materiais menos complexos até adquirir, na sua produção, uma estrutura mais 

complexa e integrada formando um corpo sólido. 
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 A técnica da construção em arteterapia pode ser realizada de forma livre, ou 

dirigida e de forma individual, ou coletiva. 

 Para se trabalhar com construção é importante levar em consideração as 

etapas gradativas de domínio da técnica, permitindo que o paciente inicie trabalhos 

com materiais menos complexos até adquirir, na sua produção, uma estrutura mais 

complexa e integrada formando um corpo sólido. 

 Esta construção é uma forma de expressar a capacidade simbólica de 

edificação e de estruturação, sendo via de acesso a fantasias do inconsciente e de 

sua consequente ordenação. 

 

O vídeo também é um recurso possível, a ser explorado como modalidade 

arteterapêutica contemporânea. Vídeos veiculam imagens em movimento em 

diferentes suportes. Imagens em movimento transmitidas por recursos 

contemporâneos como computadores e celulares que registram e emitem imagens 

podem ser explorados como recurso arteterapêutico. A imagem é a essência 

simbólica da arteterapia; por isso pode ser visualizada e manipulada 

arteterapêuticamente, tanto na forma estática como na forma em movimento. 

Nas palavras de Angela Philippini: 

 
 
Utilizar vídeos em Arteterapia corresponde a percorrer um criativo caminho 
de transformação, das imagens fixas às imagens em movimento, com ampla 
gama de benefícios decorrentes. [...] integrar recurso da imagem em 
movimento ao processo arteterapêutico é uma produtiva forma de integrar-se 
as novas tecnologias disponíveis ao processo de comunicação 
contemporâneo. (2009, p. 126) 
 

 
    A visualidade na modalidade e materialidade arteterapêutica será revista no 

capítulo da casuística.  Por ora, passa-se ao segundo e próximo capítulo com a 

criatividade como questão. O intuito é esclarecer quanto ao sentido da criatividade e 

do estado criativo que importa ser fomentado no processo arteterapêutico abordado.   
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CAPÍTULO II 

 

DA CRIATIVIDADE 

AO “MÉTODO DE EXPRESSÃO” NA TERAPÊUTICA DE JUNG 

E AMPLIFICAÇÃO SÍMBÓLICA NA ARTETERAPIA 

 

 

Imagem11 - O fluir criativo 

 
Disponível em: http://www.respiresuamissao.com.br/blog/autoconhecimento/tres-dicas-para-

desenvolver-sua-criatividade/ 
 

 

2.1   A CRIATIVIDADE NA PRÁTICA ARTETERAPÊUTICA COM BASE EM JUNG 

 

Sobre Criatividade, tema tão vasto e polêmico, busca-se fazer um recorte 

teórico na tentativa de aproximação do foco da pesquisa. A prática arteterapêutica 

envolve o fluir criativo do “criante”, em setting e na vida. A criatividade como meio de 

autocuidado parece ser, em si, curativa.  

Voltar-se para a criatividade no que tange singularmente à arteterapia é uma 

oportunidade para refletir-se sobre o “método de expressão”, do inconsciente para a 

consciência, elaborado por Jung através da sua psicologia profunda e sobre o símbolo 

em expressão, no campo arteterapêutico. Assim, neste contexto, cabe salientar sobre 

o estado criativo e a criatividade como forma original e legítima de expressão. 

Mas, antes, faz-se necessário responder a questão: O que é criatividade? 

 

http://www.respiresuamissao.com.br/blog/autoconhecimento/tres-dicas-para-desenvolver-sua-criatividade/
http://www.respiresuamissao.com.br/blog/autoconhecimento/tres-dicas-para-desenvolver-sua-criatividade/
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2.2 O QUE É CRIATIVIDADE? 

 

Recorre-se a Dina Lúcia Rocha, psicóloga e arteterapeuta, em Brincando com 

a Criatividade, Contribuições Teóricas e Práticas na Arteterapia e na Educação 

(2009) como fonte de consulta, no sentido da origem da palavra e da capacidade 

inventiva do ser humano desde a pré-história; como também sobre abordagens e 

teorias relativas à criatividade.  

A palavra Criatividade origina-se da palavra criar, palavra derivada do latim 

creare. As palavras criar e criatividade ligam-se, etimologicamente, ao termo greer 

que em grego significa fazer, produzir, criar. (ROCHA, 2009, p. 23). 

Afirma-se que criar é inerente ao humano. Com esta potencialidade e 

habilidade, o humano sobreviveu desde os primórdios da existência dele.  

 
A manifestação da criatividade do homem, tem sua origem na época da pré-
história, período anterior ao aparecimento da escrita. [...] O homem a partir 
de suas necessidades se viu motivado a criar, inventar, dar respostas e 
soluções criativas [...] que garantiam a sua sobrevivência. [...] Hoje em dia, o 
homem continua criando, mas suas necessidades e motivações são outras. 
(ROCHA, 2009, p. 24)  
 
 

 
Imagem 12 - Registros pictóricos no tempo pré-histórico.

 
Disponível  em:  https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/prehistoria.htm 
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Antropólogos, historiadores e arqueólogos reconstituíram as evoluções dessa 

época, chamada também de Era Ágrafa: 

 

Era Ágrafa, período que antecedeu à invenção da escrita. Ganha esse nome 
porque é um período que não foi registrado por nenhum documento escrito, 
no entanto, o homem pré-histórico registrou sua evolução através dos seus 
instrumentos, armas, fósseis, utensílios, gravuras, pinturas e fragmentos de 
joalheria e ornamentação. (HISTORIADASARTES, s/d, s/p) 
 

 
Sabe-se que o ser humano desde sempre necessitou criar e elaborar registros 

e artefatos, antes e após o advento da escrita. 

 

Imagem 13 - Evolução da roda ao longo da história da humanidade 

 
Disponível em: https://www.infoescola.com/historia/tecnologias-na-pre-historia/ 

 

 

Ao longo do tempo continuou-se estudando, produzindo e elaborando artefatos 

e registros mais e mais complexos de acordo com as necessidades, capacidades, 

habilidades humanas e também interesses diversos do ser humano pertencente a 

cada tempo histórico de sua existência.  

 

Imagem14 - Registros gráficos do homem marcam seu tempo histórico 

 
Disponível  em: 

https://revistagalileu.globo.com/Revista/noti
cia/2013/06/pre-historia-dos-robos.html 

Disponível  em: 
https://www.paulogala.com.br/perderemos-

nossos-empregos-para-os-robos 
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Segundo Rocha (2009): “É apontado pela literatura que os questionamentos 

sobre a criatividade tiveram início na Grécia Antiga” (p. 25). Esta autora traça uma 

síntese panorâmica em linha de tempo histórico sobre o início e o desenvolvimento 

de estudos sobre criatividade. Das abordagens e teorias sobre criatividade 

apresentadas por ela (2009), segue-se um recorte em busca de elucidar bases para 

o sentido de criatividade e o estado criativo buscado em arteterapia.  

Das diferentes abordagens e teorias sobre criatividade referidas por Rocha 

(2009), salienta-se a parte que discorre sobre as abordagens de categoria psicológica, 

listadas por ela: “temos as teorias, Associativas, Comportamental, Gestaltista, 

Psicanalista, Neopsicanalista, Desenvolvimentais, Humanistas.” (p. 36).  

O recorte teórico a seguir envolve a abordagem psicológica de teoria 

psicanalista, com foco em Jung. O contorno sobre a abordagem e teoria junguiana se 

deve ao fato de ser esta a base que fundamenta a formação, o estudo e a pesquisa 

em arteterapia apresentada nesta monografia. 

 

2.3 DA TEORIA PSICANALISTA, SOBRE O PROCESSO CRIATIVO, COM JUNG 

COMO REFERÊNCIA 

 
Jung é referência fundamental como formação arteterapêutica em termos da 

ativação do inconsciente em revelação materializada através de imagens para a 

consciência.  Quanto à visão psicanalítica a respeito da criatividade e processos 

criativos, Rocha (2009) descreve:  

 
Os psicanalistas referiam-se ao processo criativo como uma força emergente 
do inconsciente para a consciência. [...] Para Jung (in WOODMAN,1981) o 
processo criativo se daria pela ativação do inconsciente coletivo ou pessoal. 
Os processos criativos não dependeriam somente do inconsciente, mas 
também da energia física que possibilitava o resgate dos pensamentos 
inconscientes para a consciência (p. 40). 
 

 
 

E, com palavras de Jung, pinçadas do artigo de Zilda Gorresio, Da natureza e 

do inconsciente coletivo (2017), delineia-se os conceitos de inconciente coletivo e 

individual citados, referindo-se à preocupação da psicologia analítica relativa às 

imagens do inconsciente que a mente racional rejeita. 

 
 
Vivemos protegidos por nossas muralhas racionalistas contra a "eternidade 
da natureza". A psicologia analítica procura justamente romper essas 
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muralhas, ao desencavar de novo as imagens fantasiosas do inconsciente 
que a nossa mente racional havia rejeitado. Essas imagens situam-se para 
além das muralhas; "são parte da natureza que há em nós" [...], e contra qual 
nos entrincheiramos por trás das muralhas da ratio (razão) (JUNG, 1991, 
§739[grifo nosso]). – (GORRESIO 2017, s/p.) 
 
 
 

Imagem15 - Muralha/Portal 

   
Disponível em: https://institutofreedom.com.br/blog/inconsciente-pessoal-e-coletivo/ 

 

 

Ainda, com palavras de Jung, no mesmo artigo, Gorresio (2017, s/p), psicóloga 

e psicoterapeuta com especialização em Psicoterapia de Orientação Junguiana, 

aponta a respeito do inconsciente coletivo e pessoal do ser humano incluindo-o como 

parte na tessitura de um continuum vivo:  

 
 
[...]o inconsciente coletivo é como um vasto oceano, com o ego flutuando 
sobre ele como um pequeno barco. Então, quando vemos isto, surge a 
questão se estamos contidos no oceano. [...] os peixes são unidades vivas 
no oceano; eles não são absolutamente como ele, mas estão contidos nele; 
seus corpos, suas funções, estão maravilhosamente adaptados à natureza 
da água, a água e o peixe formam um "continuum" vivente. [...] Quando 
aceitamos este ponto de vista temos que supor que a vida é realmente um 
"continuum" e destinado a ser como é, isto é, toda uma tessitura na qual as 
coisas vivem com ou por meio uma da outra. Assim, árvores não podem 
existir sem animais, ou animais sem plantas, e talvez animais não possam 
ser sem o homem, ou o homem sem animais e plantas, e assim por diante. E 
sendo a coisa inteira uma tessitura, não é de admirar que todas suas partes 
funcionem juntas [...] porque são partes de um continuum vivo" (JUNG, 1976, 
p. 180). 
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Imagem 16 - CONTINUUM 

 
Dispo nível em: https://destinationmeblog.wordpress.com/2016/08/29/re-frame-it/ 

 

 

Gorregio (2017) refere-se ao sentido da quebra das muralhas da mente racional 

para o encontro das imagens presentes no inconsciente como um projeto da 

psicologia analítica: “Para Jung o inconsciente é o mesmo que Natureza, e o projeto 

da psicologia analítica é integrar a Natureza em nós, estabelecendo um profundo 

diálogo com ela, e não extirpá-la ou fazê-la calar. ” (s/p.) 

 

2.4 SOBRE O “MÉTODO DE EXPRESSÃO” NA TERAPEUTICA DE JUNG 
  

Neste ponto, recorre-se ao próprio Jung, em O espírito na arte e na ciência 

(Vozes, 2013) em busca da compreensão da psicologia analítica, também chamada 

de profunda, elaborada e aplicada por este especialista e influente pensador do século 

XX:  

 
 
Há quase 20 anos venho me ocupando com a psicologia da representação 
pictórica de processos mentais; [...] A arte não objetiva extrair seus conteúdos 
essencialmente do “intimo” da pessoa. Este “íntimo” não pode corresponder 
à consciência. [...] Atrás da consciência não se encontra o nada absoluto, 
mas sim a psique inconsciente que afeta a consciência por trás e por dentro, 
da mesma forma como o mundo externo afeta a consciência pela frente e de 
fora. Por tanto, os elementos pictóricos que não correspondem a nenhum 
lado externo devem provir do “íntimo”. (p. 138 e 139) 
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Do íntimo invisível tornando-se visível através da expressão pictórica seguimos 

com Jung (2013) sobre a finalidade deste seu método de expressão terapêutica: 

 
 
Como este “íntimo” é invisível e inimaginável, mas pode influenciar a 
consciência de modo muito eficaz, levo os meus pacientes, sobretudo os que 
sofrem de tais efeitos, a reproduzi-los da melhor maneira possível, através da 
forma pictórica. A finalidade deste “método de expressão” é tornar os 
conteúdos inconscientes acessíveis e, assim, aproximá-los da compreensão. 
Com esta terapêutica consegue-se impedir a perigosa cisão entre a 
consciência e os processos inconscientes. Todos os processos e efeitos de 
profundidade psíquica, representados pictoricamente são, em oposição à 
representação objetiva ou “consciente”, simbólicos, quer dizer, indicam da 
melhor maneira possível, e de forma aproximada, um sentido (p. 139). 
 

 
 

Salienta-se, com Jung, que o sentido simbólico aproximado surgido 

pictoricamente, através desta terapêutica, que extrai do íntimo o que presentifica, 

causa a princípio uma sensação de estranheza. Importante acrescentar, seguindo a 

visão junguiana, que o conteúdo simbólico estará presente e o sentido ainda estando 

oculto, tendo, por isso, caráter simbólico. 

Voltando as palavras literais de Jung (2013): 
 
 
[...] é impossível, num caso isolado e único, averiguar, com alguma certeza, 
qualquer coisa. Isto apenas nos causa uma sensação de estranheza e de um 
emaranhado confuso e incompreensível. Na realidade, não se sabe o que se 
quer significar e o que se quer representar. A possibilidade de compreensão 
só poderá surgir no caso de um estudo comparativo de muitos destes quadros 
[...] (p. 139 e 140). 

 
 

Das palavras de Jung acima, quanto a necessidade relativa ao estudo 

comparativo para a compreensão de representações e significações presentificadas 

simbolicamente, avança-se para a ideia de amplificação simbólica em Arteterapia. 

 

2.5 ARTETERAPIA E AMPLIFICAÇÃO SIMBÓLICA  

 

2.5.1 A função do símbolo em arteterapia com base junguiana 

Com Angela Philippini arteterapeuta, artista plástica, Mestre em Criatividade, 

toca-se através do artigo UNIVERSO JUNGUIANO E ARTETERAPIA (1995) na 

compreensão da função do símbolo corporificado através de materiais expressivos no 

processo de descoberta de si-mesmo:  
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O símbolo tem uma função integradora e reveladora do eixo de si-mesmo, 
entre o que é desconhecido – inconsciente individual e coletivo – e a 
consciência. O símbolo aglutina e corporifica a energia psíquica, para que o 
indivíduo possa entrar em contato com níveis mais profundos e 
desconhecidos do seu próprio ser e cresça com estas descobertas. 
(PHILIPPINI, 1995, p. 2) 
 
 

 

Philippini aponta para o significado de símbolo como junção em termos da 

origem da palavra citando Edinger, médico, psiquiatra e analista junguiano3; e 

especifica o simbólico em arteterapia como resultado de fusão de energia e trabalho 

(físico e mental), na materialização de formas em criação, recriação e expressão. 

Leia-se: 

 
Segundo Edinger: símbolo é uma palavra originaria do grego, resultante 
da combinação de SYM + BOLON, significando “aquilo que é colocado 
junto”...  
Em arteterapia é o resultado da fusão da energia psíquica de quem trabalha 
e do material expressivo utilizado, plasmando formas, criando e recriando 
mundos, expressando dores e esperanças de vir a ser.  - (grifo do artigo, 
1995, p. 3) 

 

No mesmo texto, Philippini sinaliza que o símbolo constelado, com a ajuda dos 

materiais expressivos, dinamiza e facilita estruturação e transformação dos estados 

emocionais que lhe deram origem. (PHILIPPINI, 1995, p. 2).  

Entenda-se símbolo constelado – como o evento de aglutinação da energia 

psíquica em uma forma visível - colaborando para estruturações e transformações de 

estados emocionais diga-se, com Philippini, do ser e vir a ser.  

No campo arteterapêutico, configurar, iluminar e contextualizar os significados 

simbólicos presentificados criativamente, tendo como base o universo junguiano, é 

parte do processo: 

 
O universo junguiano em arteterapia fornece uma bússola, que orienta no 
entendimento universal da produção simbólica, cabendo ao arteterapeuta 
junto com o criador do símbolo, contextualizar seus significados pertinentes 
à singularidade e historicidade de cada um. (PHILIPPINI,1995, p. 3) 

 

                                                           
3  Edward F. Edinger, Edinger foi supervisor de psiquiatra no Rockland State Hospital em Orangeburg, Nova York , 

e mais tarde membro fundador da CG Jung Foundation em Manhattan e do CG Jung Institute em Nova York. Ele 
foi presidente do instituto de 1968 a 1979, quando se mudou para Los Angeles. Lá ele continuou sua prática por 
19 anos, tornando-se analista sênior no CG Jung Institute de Los Angeles. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_F._Edinger)- Edinger :um dos principais analistas junguianos cujos livros 
sobre a interação entre símbolos e psicologia levou os conceitos de Carl Jung a uma nova geração de analistas 
americanos, morreu em 17 de julho em sua casa em Los Angeles. Ele tinha 75 anos. 
https://www.nytimes.com/1998/08/02/us/edward-f-edinger-75-analyst-and-writer-on-jung-s-concepts.html 
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2.5.2 SOBRE O UNIVERSO JUNGUIANO EM ARTETERAPIA E A AMPLIFICAÇÃO 

DO SÍMBOLO NO PROCESSO EXPRESSIVO ARTETERAPÊUTICO 

 
 Toma-se, mais uma vez, palavras de Philippini (1995), para a compreensão 

quanto ao símbolo na abordagem terapêutica Junguiana. O sentido primeiro é do 

entendimento da compreensão da orientação simbólica no processo de 

autoconhecimento e transformação humana: 

 
A abordagem junguiana parte da premissa que os indivíduos, no curso natural 
de suas vidas, em seus processos de autoconhecimento e transformação, 
são orientados por símbolos. Estes emanam do SELF, centro de saúde, 
equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial mais pleno, a 
totalidade da psique, a essência de cada um. Na vida, o self através de seus 
símbolos, precisa ser reconhecido, compreendido e respeitado. 
(PHILIPPINI,1995, p. 1) 
 
 

Importante reconhecer que há semelhanças em Arteterapia com abordagem 

junguiana e outras abordagens teóricas quanto ao recurso de modalidades 

expressivas diversas. O diferencial na prática arteterapêutica junguiana está nas 

estratégias de amplificação do que vai sendo representado plasticamente e 

expressado simbolicamente, na série de produções do “criante” ao longo do processo 

arteterapêutico como meio ao autoconhecimento. 

 
O Universo Junguiano em Arteterapia compartilha similaridades com 
outras abordagens teóricas, na medida em que emprega o mesmo 
instrumental terapêutico composto de modalidades expressivas variadas. A 
peculiaridade desta abordagem estará configurada, nas estratégias de 
amplificação do material simbólico produzido nas sessões. 
(PHILIPPINI,1995, p. 3) 
 
 

Veja-se que compreender o que é amplificar e promover a chamada 

amplificação do material simbólico em processo expressivo vivenciado em setting 

arteterapêutico envolve transitar criativamente por fontes muito antigas, retomadas da 

história da humanidade:  

 
 

Amplificar um símbolo será deste modo um processo que retoma trilhas muito 
antigas, presentes na história do homem há muitos séculos, uma vez que 
existem registros do processo expressivo como documentário psíquico há 
35.000 anos atrás, no período paleolítico. O “setting” de arteterapia é um 
temenos, espaço de criação, labirinto formado de afetos, conflitos e imagens 
(PHILIPPINI, 1995, p. 4) 
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Do processo de criação, expressão e análise arteterapêutica fazem parte 

associações e analogias diversas que surgem nas séries representadas nas 

produções realizadas pelo “criante”. Deste processo fontes simbólicas do inconsciente 

coletivo, presentes no inconsciente individual, vem à tona, tornando potencialmente 

consciente a busca por individuação 

Mais detalhes nas palavras de Philippini: 

 

O fio condutor para o trabalho será dado pelas associações, analogias e 
descobertas, feitas por cada um, no confronto com sua obra, ou durante seu 
processo de criação. A complementação deste processo virá das informações 
simbólicas contidas em mitos, contos de fada, lendas, fábulas, tradições 
religiosas, histórias da arte e ritos de passagem. Estas fontes representam 
registros do inconsciente coletivo, presentes no inconsciente de cada 
indivíduo, como mapas psíquicos, codificando os mecanismos da 
individuação, que se repetem através dos tempos, em essência de modo 
semelhante.  (1995, p. 4) 

 
Philippini recomenda também observações a respeito do conteúdo do aspecto 

formal da composição da obra. Visto que há estados emocionais internos, que 

transparecem na imagem, para além da possibilidade de verbalização. 

 
Além destas informações será útil avaliar os estilos expressivos, quanto às 
formas dominantes, utilização do espaço, movimento, elementos distorcidos 
ou harmônicos, cores mais frequentes a articulação de múltiplos aspectos 
criativos que refletem estados afetivos internos nem sempre possíveis de 
serem traduzidos em palavras. (1995, p. 4)  

 
 
 

 A prática arteterapêutica resgata assim uma atividade milenar na busca de 

autoconhecimento, visto que: 

 

[...] a humanidade desde tempos imemoriais enfocou sua energia vital através 
de diversos nomes, como prana, chi, axé, mana, codificando e revitalizando 
seus movimentos e possibilidades de criação. As religiões, a alquimia, os 
mitos e os contos de fada, registram através de símbolos, a aventura da 
humanidade, na busca de autoconhecimento e aperfeiçoamento espiritual. 
(PHILIPPINI, 1995, p. 3) 
 
 

Observa-se que a singularidade criativa de expressão na prática 

arteterapêutica em termos das etapas do processo de individuação deve-se à base 

nos estudos de Jung: 

 
Jung em sua obra descreveu amplamente como nas culturas mais diversas, 
etapas do processo de individuação eram codificados em símbolos e com 
temas comuns de forma similar, como representações do inconsciente 
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coletivo, repetindo em mitos, contos de fadas, tradições religiosas, tratados 
alquímicos e ritos de passagem. Esta temática recorrente em toda a 
humanidade reaparece em sonhos, pinturas, esculturas e nas imagens 
produzidas através da imaginação ativa e nas técnicas de visualização e 
meditação. (PHILIPPINI, 1995, p. 3) 
 

 

Conclui-se sobre a importância da criatividade como função terapêutica com 

palavras de Aniella Jaffé, psicoterapeuta analítica alemã, por muitos anos 

colaboradora direta de Carl Gustav Jung4, em Ensaios sobre a Psicologia de CG 

Jung no artigo “A realidade unitária e a criatividade”: 

 

No mundo polarizado e até dissociado do homem ocidental, que enfatiza o 
consciente, a criatividade tem importante papel; poderia realizar uma função 
terapêutica, por ser capaz de superar os antagonismos do consciente por 
meio da inteireza consciente-inconsciente existentes nos símbolos da 
realidade unitária. Nesse sentido, a criatividade não está de nenhum modo 
atada a um campo determinado: pode desdobrar-se na arte plástica objetiva 
ou abstrata, na música, na ciência, na religião, nas relações humanas e, 
finalmente na individuação conscientemente vivida. [...] - (JAFFÉ,1982, p. 82) 
 

 

Neste ponto é importante salientar sobre o estado criativo e a criatividade como 

forma original e legítima de expressão. 

No próximo e terceiro capítulo o cuidado, tema chave de estudo, será abordado, 

desdobrado e relacionado a modos de ser, criar, acontecer e cuidar; especialmente 

via Boff, e Nachimanovitch que afirma: Criatividade é divertimento, é o prazer de fazer 

e neste fazer encontrar efeito; e também MERHY; este último apontando que “O 

cuidado é um acontecimento e não um ato”. 5 

  

                                                           
4 Foi uma psicoterapeuta analítica alemã, por muitos anos colaboradora direta de Carl Gustav Jung. Foi quem 

editou seu livro autobiográfico, 'Memórias, Sonhos, Reflexões'. De 1947 a 1955 atuou como secretária no Instituto 
C.G. Jung, em Zurique, antes de trabalhar como secretária pessoal de Jung, de 1955 a 1961  
  
5 Obs: Os conceitos chaves deste texto estão elaborados nos textos indicados abaixo, produzidos pelo autor: 

Capítulos 2 e 4 do livro Saúde: a cartografia do trabalho vivo, publicado pela editora Hucitec, SP, nova edição de 
2006. Texto Cuidado com o cuidado, escrito em 2004, que pode ser obtido no endereço eletrônico: 
http://paginas.terra.com.br/saude/merhy 

 



 44 

CAPÍTULO III 
 

 MODOS DE SER, CRIAR, ACONTECER E CUIDAR 
 
 
 

“O cuidado é um acontecimento e não um ato”. 
 

Merhy 
 

 
Imagem 17 - Cuidado: Frágil

 
Disponível em: https://pixabay.com/pt/photos/prote%C3%A7%C3%A3o-ambiental-326923/ 

 

 

3.1 MODOS DE CUIDADO - CUIDAR, SER CUIDADO E CUIDAR-SE 

 

Este capítulo versa sobre o cuidado com o intuito de aproximar-se do perfil de 

todo aquele que assume cuidar (inclusive o perfil do arteterapeuta, também este um 

cuidador) e, desta forma, atentar o olhar para a família que cuida e seus membros 

quanto ao cuidado que demandam (e pouco se revela). Quem cuida também precisa 

de cuidado. Cuidar, ser cuidado e cuidar-se pedem movimentos que podem ter 

entrelaçamentos em busca de equilíbrio vital. Afinal, nem só de pão vive o ser humano.    

Para tanto, a temática do cuidado será desdobrada e relacionada a modos de 

ser, criar e acontecer; via contribuições de Leonardo Boff (2014), Stephen 

Nachimanovitch (1993) e Emerson Elias Merhy (2006). Em preâmbulo para mais 
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referências quanto ao cuidado e ao autocuidado no que envolve atuar e estar em 

arteterapia. Acontecimento que oportuniza autoconhecer-se e cuidar-se e, assim, 

cuidar e relacionar-se, de forma mais consciente e criativa. 

 

3.2 LEONARDO BOFF E O DESAFIO ENTRE MODOS DE SER 
 

Leonardo Boff (2014), teólogo, escritor e professor brasileiro; hoje é referência 

na reflexão de temas como ética, ecologia e espiritualidade; é membro da Iniciativa 

Internacional Carta da Terra, uma declaração de princípios éticos fundamentais para 

a construção, no século XXI, de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica.6 

Com Boff, em Saber Cuidar (2014)  elabora-se a distinção de que há um “modo-de-

ser-trabalho” e há um “modo-de-ser-cuidado”(p. 106 a 111). 

 

Sobre o “modo- de-ser- trabalho” (2014, p. 106 a 108): 

 
Primitivamente o trabalho era mais inter-ação do que intervenção, pois o ser 
humano tinha veneração diante da natureza. Somente utilizava aquilo que 
precisava para sobreviver e tornar mais segura e prazerosa a existência. [...]. 
Foi pelo trabalho que os seres humanos formaram as culturas, como 
modelação de si mesmos e da natureza. Abriu-se assim o caminho para a 
vontade de poder e de dominação sobre a natureza. Ela se reforçou quando 
o ser humano se sentiu desafiado pelos obstáculos que encontrava. 
Aumentou sua agressividade e exasperou sua indústria e ingênio. Começou 
a utilizar a razão instrumental-analítica, que é mais eficaz para intervir com 
profundidade na natureza. Este tipo de razão exige “objetividade”, impõe um 
certo distanciamento da realidade a fim de estudá-la como um objeto para 
acumular experiências e dela assenhorar-se.[...]. A lógica do ser-no-mundo 
no modo trabalho configura o situar-se sobre as coisas para dominá-las e 
coloca-las a serviço dos interesses pessoais e coletivos. No centro de tudo 
se coloca o ser humano, dando origem ao antropocentrismo. [...]. Essa atitude 
de trabalho-poder sobre o mundo corporifica a dimensão do masculino no 
homem e na mulher. É a dimensão que compartimenta a realidade para 
melhor conhece-la e subjuga-la; usa do poder e até da agressão para 
alcançar seus objetivos utilitaristas; lança-se para fora de si.  
 

 
Seguimos com Boff, em Saber Cuidar (2014), agora sobre o “modo-de-ser-

cuidado”. (2014, p. 109 a 111): 

 
O outro modo de ser-no-mundo se realiza pelo cuidado. O cuidado não se 
opõe ao trabalho, mas lhe confere uma tonalidade diferente. Pelo cuidado 
não vemos a natureza e tudo que nela existe como objetos. A relação não é 
sujeito-objeto, mas sujeito-sujeito. Experimentamos os seres como sujeitos, 
como valores, como símbolos que remetem a uma Realidade fontal. A 
natureza não é muda. Fala e evoca. Emite mensagens de grandeza, beleza, 
perplexidade e força. O ser humano pode escutar e interpretar esses sinais. 
Coloca-se ao pé das coisas, junto delas e a elas sente-se unido. Não existe, 

                                                           
6Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Carta_da_Terra; 

Acesso em: 28/09/2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Carta_da_Terra
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coexiste com todos os outros. A relação não é de domínio sobre, mas de con-
vivência. Não é pura intervenção, mas inter-ação e comunhão [...]. Este modo 
de ser-no-mundo, na forma de cuidado permite ao ser humano viver a 
experiência fundamental do valor, daquilo que tem importância e 
definitivamente conta. Não do valor utilitarista, só para seu uso, mas do valor 
intrinseco às coisas. Á partir desse valor substantivo emerge a dimensão de 
alteridade, de respeito, de sacralidade, de reciprocidade e de 
complementaridade.  [...]. No modo de ser-cuidado ocorrem resistências e 
emergem perplexidades. Mas, elas são superadas pela paciência 
perseverante. No lugar da agressividade, há a convivência amorosa. Em vez 
de dominação. Há a companhia afetuosa, ao lado e junto com o outro. [...]. O 
modo-de-ser-cuidado revela a dimensão do feminino no homem e na mulher. 
 
 

Em síntese: o “modo de ser-trabalho” lida com a natureza como objeto e o 

“modo de ser-cuidado” relaciona-se com inter-ação, comunhão, união entre 

subjetividade e pertencimento.  O “modo de ser-trabalho” é um modo de ser que 

modela, cultiva, compartimenta, instrumentaliza a natureza para seu próprio uso, para 

assenhorar-se dela.  O sentido é de dispor-se da natureza.  O intuito é fruir, usufruir, 

nutrir-se.     Entretanto, o “modo de ser cuidado”, ao contrário de buscar dominar a 

natureza, se vê como parte dela. O “modo de ser-cuidado” con-vive e co-existe com a 

natureza, ao lado e junto com o outro. Há que se buscar equilíbrio. 

Portanto, sobre a relação entre os modos “de-ser-trabalho” e “de-ser-cuidado”, 

é importante salientar o que sabiamente alerta Leonardo Boff a respeito do desafio 

que cabe a todo ser humano quanto à sua existência de forma integral:   

 
O grande desafio para o ser humano é combinar trabalho com cuidado. Eles 
não se opõem, mas se compõem. Limitam - se mutuamente e ao mesmo 
tempo se complementam. Juntos constituem a integralidade da experiência 
humana, por um lado, ligada à materialidade e, por outro, à espiritualidade. O 
equívoco consiste em opor uma dimensão à outra e não vê-las como modo 
de ser único e mesmo ser humano. (2014 - p. 111).  
 
 

Quanto à integralidade da experiência de vida humana, cabe agora observar e 

conjugar aos modos de “ser-trabalho” e de “ser-cuidado” descritos por Boff, o modo 

de trabalho criativo como abordado por Nachimanovitch (1993); visto que, nem só de 

pão vive o ser humano. 

 
3.3 STEPHEN NACHMANOVITCH E O SER CRIATIVO COMO INERENTE AO 

MODO DE VIDA INTEGRAL 

 

O americano Stephen Nachmanovitch é violinista, compositor, escritor, poeta, 

professor e artista digital; estudou psicologia e “História da Consciência”. Sua trajetória 
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é abrangente. Na década de 1970, ele foi pioneiro na improvisação livre com violino, 

viola e violino elétrico, criando muitas técnicas que agora são usadas na música 

eletroacústica. Em 1990, publicou "Free Play: improvisação na vida e na arte", uma 

das obras mais lúcidas sobre o tema da improvisação na arte e na vida. A partir de 

então, seu tempo se dividiu em concertos de improvisação de violino e viola, palestras 

e oficinas de improvisação e redação de livros sobre criatividade e outros campos do 

conhecimento. Neste trabalho sua contribuição envolve o que diz respeito à 

improvisação e criatividade7. 

Por isso, sobre o trabalho e modo de ser criativo seguimos com Stephen 

Nachimanovitch (1993, p. 49).  

      
O trabalho criativo é divertimento; é a livre exploração dos materiais que cada 
um escolheu. A mente criativa brinca com os objetos que ama. O pintor brinca 
com a cor e o espaço. O músico brinca com o som e o silêncio. Eros brinca 
com os amantes. Os deuses brincam com o universo. As crianças brincam 
com qualquer coisa que possam pôr as mãos. 
 
 

Sobre criatividade e o estado criativo:  

Criar é processo que se desdobra em reconhecimento e revelação.  Entre medo 

e entusiasmo, o estado de criar pode revelar-se, trazendo a tona cada um a si, com 

estranhamento e também prazer, através de improvisação e descobertas. 

Através da criatividade potencialidades e transformações são afloradas em 

estado de criação. Criatividade é divertimento, é o prazer de fazer e neste fazer 

encontrar efeito.  

É Nachimanovitch quem afirma em Ser Criativo- O Poder na Improvisação na 

Vida e na Arte (1993).  

 
 
Existe uma palavra alemã, funktionslust, que significa o prazer de fazer 
alguma coisa ou produzir um efeito, o que é diferente do prazer de ter alguma 
coisa ou obter um efeito. A criatividade está presente mais na busca do que 
na conquista. Obtemos prazer na repetição energética, na prática, no ritual. 
Sob a forma de divertimento, o ato é um fim em si mesmo. A ênfase está no 
processo, não no resultado. O divertimento é intrinsecamente satisfatório. 
Não está condicionado a coisa alguma. O divertimento, a criatividade, a arte, 
a espontaneidade, todas essas experiências contêm em si suas próprias 
recompensas, e são bloqueadas quando o desempenho é motivado pela 
possibilidade de recompensa ou punição, do lucro ou perda. Por essa razão, 
“nem só de pão vive o homem”. (1993- p. 52)   

 

                                                           
7 Informações compiladas do livro Ser Criativo, (1993 p. 187) e no site: 

http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/stephen-nachmanovitch.html - Acesso em: 15/12/2020. 

http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/stephen-nachmanovitch.html
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Observa-se no modo criativo de ser, o brincar explorando o trabalho como 

diversão, e neste brincar intrinsecamente o lidar com a improvisação. 

(NACHIMANOVITCH 1993, p. 50; 51; 52):  

 
A brincadeira nos permite reorganizar nossas capacidades e nossa 
verdadeira identidade, de forma que possamos utilizá-las de maneiras 
inesperadas.  
[...] Brincar é ter o espírito livre para explorar, ser e fazer por puro prazer. [...] 
A variedade de meios capazes de ampliar nossas possibilidades de 
expressão nasce da prática, do divertimento, do exercício, da exploração, da 
experimentação. A consequência da falta de exercício (ou de exercício 
insuficiente) é a rigidez do corpo e do coração, e um número cada vez mais 
reduzido de meios de expressão. [...] A criatura que brinca está mais apta a 
se adaptar à mudança de contextos e de condições. A brincadeira na forma 
de livre improvisação desenvolve nossa capacidade de lidar com um mundo 
em constante mutação. [...]. Existe uma palavra alemã, funktionslust, que 
significa o prazer de fazer alguma coisa ou produzir um efeito, e que é 
diferente do prazer de ter alguma coisa ou obter um efeito.  
 
 
 

Entre produzir um efeito e obter um efeito no sentido do prazer em fazer alguma 

coisa, sublinha-se as palavras produzir e obter expressas por Nachmanovitch e 

salienta-se as diferenças entre o significado delas. Enquanto obter é sinônimo de 

conquistar, adquirir...; produzir é sinônimo de frutificar, elaborar, inventar; assim, 

esclarece-se que o prazer do improviso está na elaboração do invento. 

Voltando-se as palavras de Nachmanovitch (1993, p.53 e 56;):  

 
Sendo uma experiência prazerosa e divertida, a improvisação é a 
redescoberta do espirito selvagem que existe em cada um de nós, o 
reencontro com a nossa alma infantil. [...]às vezes precisamos enfrentar uma 
batalha dolorosa para chegar ao ponto de não sentirmos mais medo da 
criança que vive dentro de nós. 
 

 

Nachmanovitch aponta sobre o medo que precisa ser vencido para o encontro 

do prazer em realizar e Ser (1993, p.56;): 

 
Para sermos aceitos, esquecemos nossa fonte interior e nos protegemos por 
trás das rígidas máscaras do profissionalismo ou do conformismo que a 
sociedade continuamente nos impõe. (...) a criança é a voz de nosso 
conhecimento interior. E a linguagem primordial desse conhecimento é o 
prazer.  
 

 

Recorre-se ainda a Nachmanovitch (1993,56), que cita o psiquiatra Winnicott 

referindo-se a cura psicológica no sentido da possibilidade do encontro do estado em 

que se é capaz de brincar: 
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Donald Winnicott definiu o objetivo da cura psicológica como “trazer o 
paciente de um estado em que não é capaz de brincar para um estado em 
que é capaz de brincar. [...] Somente através da diversão, e apenas da 
diversão, o indivíduo, criança ou adulto, é capaz de ser criativo e de usar toda 
a sua personalidade, e é apenas sendo criativo que o indivíduo descobre o 
seu eu mais profundo”8. 
 

 

A mente criativa que brinca, cultiva sua alma infantil e propõe o trabalho como 

divertimento, exposta por Nachimanovitch (1993), relaciona-se com a figura do 

“brincante”, trazida por Elias Merhy [2013, s/p],  para falar de cuidado como 

acontecimento. Veja-se a seguir. 

 

3.4 MERHY E O CUIDADO COMO ACONTECIMENTO 
 

Emerson Elias Merhy é médico sanitarista, pesquisador e docente acadêmico. 

Coordenador dos Grupos de Pesquisa Micropolítica, Cuidado e Saúde Coletiva, e Rede 

de Observatórios de Políticas Públicas, Educação e Cuidado em Saúde que se 

estendem a diversas universidades nacionais, mantendo vínculo de ensino e pesquisa 

com relações de intercâmbio científico com a Universidade de Bolonha pelo Centro de 

Saúde Internacional.9  

O que atrai a atenção no pensamento de Elias Merhy como contribuição à 

pesquisa apresentada é a visão deste pesquisador sobre o cuidado como 

acontecimento que se dá nas relações humanas, figurando-se como uma espécie de 

dança.  No artigo O cuidado é um acontecimento e não um ato [2013, s/p], Merhy 

apresenta como imagem metafórica a figura do “brincante”, tomada de Suassuna e 

Nóbrega, para refletir sobre cuidado e subjetividade: 

 
[...] Todos, quando estamos cantando e/ou dançando uma música qualquer, 
em particular marchinhas, cantigas, entre outras, o fazemos em um nó de 
passagem. Há, por ali, forças que se repetem em todos que cantam e dançam 
aquela música em particular; também há forças que marcam o lugar do cantar 
e do dançar na cultura da sociedade que constituímos; porém, há um 
acontecer que só ocorre ali, em ato, com aquele dançante e cantador 
específico, como um manejo do momento, como um fabricar, ali no cotidiano 
do acontecimento, a dança e o canto, que nenhum outro irá fabricar igual. 
Há, por ali, no nó um passar para o dentro e do dentro para o fora daquele 
que dança e canta. O seu interior e o seu exterior, no acontecimento, são 
inseparáveis, se constituem, se dobram. Este ali em ato é o puro brincante. 

                                                           
8 D.W.Winnicott, Playing and reality, 1971. 

9 Informações coletadas do Lattes em 20/10/2019 https://www.escavador.com/sobre/2512203/emerson-elias-
merhy;  
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Ele é a síntese em produção no ato de todas as forças que passam pelo nó. 
No seu acontecer é que forças, de fato, existem. 
 
 

Atenta-se que no momento do “nó de passagem” do canto-dança de cada 

sujeito brincante a sua particularidade tanto interna quanto externamente, estará 

sempre presente no coletivo da dança.   

Voltando as palavras de Merhy, no mesmo artigo – (2013 - s/p): 

 

Imagina, agora, que dois brincantes se encontram, como pares de 
dançarinos, mesmo que tenham momentos de compassos, passos, cantos..., 
nos nós de seu encontro, como uma micropolítica, cada um mantém as 
características descritas, anteriormente. Entretanto, como micropolítica, um 
intervém no outro. O brincante a dois é um processo, que mesmo contendo 
todas as repetições particulares e gerais, só existe no ato do seu 
acontecimento. 
 

 
Do dito acima, entenda-se que as relações humanas acontecem entre 

particularidades que se entrelaçam intervindo uma na outra. O encontro a dois, ou de 

mais gente, mesmo onde haja repetições de passos e compassos, só existe no 

instante do acontecimento. Há sempre o momento do acontecimento se dando, em 

cada passo da dança e também no compasso da vida. Veja-se que o cuidado está 

presente no entrelace dos “brincantes” de modo que a dança no rito aconteça.  Assim 

também acontece na vida em seu dia-a-dia e, particularmente, na arteterapia, contexto 

deste estudo em monografia.  

Cada jornada arteterapêutica envolve um processo único que se dá com arte, 

em entrelaces que acontecem com cuidado, estando o arteterapeuta ao lado do 

“criante”, acompanhando-o em ritos potenciais de passagem.  

Faz-se importante abordar do cuidado relativo ao que compõe o entrelaçar que 

se estabelece no setting arteterapêutico. O que segue diz respeito ao modo de ser e 

atuar do terapeuta, também este um cuidador, para posteriormente chegar-se ao 

“cliente-criante-cuidador”, em experiência de estágio em arteterapia relatada como 

casuística em capítulo posterior. 

Deste ponto, novas referências são incluídas e se desdobram a partir de Merhy 

quanto ao cuidado como tema. O intuito, no próximo capítulo, é voltar-se para o 

cuidado contornando mais de perto este tema vinculando-o à área da arteterapia.  

A aposta é que a arteterapia possa contribuir para avivar o “ser- criante”, 

promovendo reencontros e diálogos com a criança interior que se faz presente em 



 51 

cada um de nós. E que o “criante”, que existe em todos nós seres humanos, ao se 

fazer presente possa reunir os três aspectos relativos ao modo de ser: o modo de ser-

trabalho e de ser-cuidado, apresentados por Boff, somados ao modo de ser criativo 

exposto por Nachimanovitch.  Com uma observação fundamental, no sentido da 

compreensão do estado de “ser-cuidado” como “ser-criante/brincante”, ou seja, há 

sempre o outro em relação a mim, e eu em relação ao outro, como bem aponta Merhy. 

Todo “criante/brincante”, com sua criança interior desperta, tem a chance de 

viver de forma mais saudável e plena.   
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CAPÍTULO IV  

DO CUIDADO NO MODO DE SER E ATUAR DO “SER CUIDADOR” - DO 

ARTETERAPEUTA AO “CLIENTE – CRIANTE” 

 

 

 O encontro de duas personalidades é semelhante à mistura de duas 

diferentes substâncias químicas: uma ligação pode a ambas transformar. 
 

Jung 
 

 
Imagem 18 - ser-ferido e ser-cuidador 

 
Disponível em: http://blog.tnh1.com.br/superastral/2016/07/17/quiron-o-curador-ferido/ 

 
 
4.1 “SER - CUIDADOR” E “SER- CRIANTE” 
 

 

Neste quarto capítulo, figura-se o “ser – cuidador” que também é “criante”: Do 

arteterapeuta como “ser-criante-cuidador”, que ele é; ao “cliente- cuidador” que pode 

tornar-se “criante” através da arteterapia.   
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Com contribuições de Carla Pontes Albuquerque, que possui uma trajetória 

abrangente relacionada ao cuidado na área da saúde e pós graduação como 

arteterapeuta  pela Clínica Pomar; de Renata Ferraz Torres, que como analista 

junguiana traz uma instigante reflexão sobre o arquétipo do curador-ferido; e de 

Angela Philippini, mestra em  criatividade, sobre o cuidado e a coragem em colocar a 

mão na massa; concluindo com Adolf Guggenbühl-Graig, também analista Junguiano, 

sobre a questão do poder na relação terapêutica. Caminhos que enveredam e dizem 

respeito ao cuidado e autocuidado que todo ser que cuida merece dar a si; inclusive 

o arteterapeuta e o “familiar-criante-cuidador” acompanhado em estágio neste estudo.  

A escolha da família da criança deficiente como público em campo de pesquisa 

é desafio. Ancora-se em citação de Rosana Glat, - consultora da Comissão de Inclusão 

e Diversidade do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro e da Federação 

Nacional das APAES e ex.Vice-Presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores 

em Educação Especial (ABPEE). - Citação pinçada do artigo Percepções de mães de 

alunos com deficiência no ambiente escolar, (IN: Estudos sobre preconceito e inclusão 

educacional. – (SILVEIRA, BARBOSA e DA SILVA -2014, p. 164):    

   
 
Glat (1996, p. 112) adverte que persistem lacunas nas pesquisas 
relacionadas às pessoas com deficiência e suas famílias porque as análises 
estão centradas nos indivíduos com deficiência, subestimando o fato de que 
“este indivíduo passa a maior parte do tempo com sua família e é ela, em 
primeira instância, que moldará seus valores, sua concepção de mundo e sua 
autoimagem”.  
 

 
Rosana Glat, possui vasta frente de gestão e pesquisa relacionada a Educação 

Inclusiva. –. 10  A lacuna apontada por Glat (2014:1996), nesta publicação voltada ao 

campo educacional, se estende para áreas afins. A arteterapia é um campo que abarca 

redes multidisciplinares. Ao focar aquele que cuida neste estudo arteterapêutico, de 

forma experimental, possibilita visibilidade ao ser-cuidador, alargando o raio de 

compreensão sobre inclusão/exclusão de modo (s) de ser que envolve cuidar, criar, ser.  

 

 

                                                           
10  com curriculum e atuação abrangente e produção científica voltado para a área da educação inclusiva, é doutora 
em Psicologia Social e da Cultura. Seus principais temas de investigação incluem Educação Especial, Educação 
Inclusiva, políticas públicas para alunos com necessidades educacionais especiais, formação de professores, 
deficiência intelectual, e questões psicossociais. Disponível em: https://www.escavador.com/sobre/421881/rosana-
glat - Acesso em: 18/11/2020. 
  

https://www.escavador.com/sobre/421881/rosana-glat
https://www.escavador.com/sobre/421881/rosana-glat
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4.2 DE SER E VIR A SER ARTETERAPEUTA, UM CUIDADOR 

 

   Com Carla Pontes Albuquerque - em SER E DEVIR ARTETERAPEUTA: 

IMAGENS QUE NARRAM INTENSIDADES DA JORNADA (2013) - cabe abordar 

sobre ressonâncias do cuidado no encontro arteterapêutico que se dá através da arte 

no percurso da jornada de ser, e vir a ser de cada arteterapeuta. - Carla Albuquerque 

é especialista em Arteterapia (Clínica Pomar, RJ, 2013), médica, mestra e doutora com 

abrangente formação e atuação; entre outras áreas relacionadas tanto à educação 

permanente como a saúde coletiva e integral; atualmente participa da Linha de 

Pesquisa Interinstitucional de Micropolítica do Trabalho e Cuidado em Saúde. 11 -  

Em seu estudo, Albuquerque, cita Merhy, sobre o cuidado como um 

acontecimento e sobre a singularidade da jornada de formação e atuação de cada 

arteterapeuta. De olho no(s) outro(s); os de dentro e os de fora, atenta-se: 

 
 
O cuidado é um acontecimento autopoético” (MERHY, 2013, p.180); é no 
encontro com o outro (os de dentro e os de fora) que se produz potência de 
vida. O fluxo da vida se renova no movimento de transformação, o que incluí 
descontinuidades, novos horizontes, releituras e narrativas desdobradas. A 
jornada de ser e vir a ser de cada arteterapeuta é singular e certamente se 
fortalece quando os sentidos do seu cuidar são permanentemente sondados 
e criados com arte. (ALBUQUERQUE,2013, p. 85) 
 

 

Albuquerque (2013, p. 46), também neste estudo, refere-se a mitos presentes 

em diferentes culturas e civilizações que simbolizam o arquétipo do ser que cuida. 

Expõe exemplos e suscita reflexões quanto ao modo de ser “arteterapeuta-cuidador”. 

Leia-se: (2013, p. 46.): 

 
 
De certo que existem muitos mitos que tocam a aura de cuidadores. Das 
figuras divinas e dos humanos/as incorporados/as por forças mágicas que 
lhes dão o dom de curar e cuidar, os mitos de cuidadores acompanham a 
trajetória de muitas civilizações e culturas [...] foram escolhidos três mitos 
relacionados ao cuidado, originários de fontes que deram volume à cultura 
brasileira: Quirón (mitologia grega que é referência para a cultura ocidental 
europeia), Omulu-Obaluaiê (mitologia africana) e o Xamanismo Ameríndio 
(etnia krahô). 

                                                           
11  Mais sobre Carla Pontes de Albuquerque -  Disponível em: https://www.escavador.com/sobre/5164694/carla-

pontes-de-albuquerque.  Acesso em: 02/10/2020. 

  

https://www.escavador.com/sobre/5164694/carla-pontes-de-albuquerque
https://www.escavador.com/sobre/5164694/carla-pontes-de-albuquerque
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O estudo de Albuquerque sinaliza pontos em comum entre os três exemplos 

míticos do arquétipo12 do curador/cuidador que colaboram para reflexões acerca do 

modo de ser do arteterapeuta. Confere-se: (2013, p. 50):  

 
Nas três narrativas míticas, recortadas de culturas distintas, [...] as 
abordagens do cuidado e do cuidar apontam para algumas tônicas em 
comum: a necessária porosidade para cuidar está intimamente relacionada à 
experiência de ter sido ferido e cuidado por um outro; o cuidador, a princípio, 
é um outro que não é familiar e que ao cuidar transfere poder de cura a quem 

cuidou; o bálsamo curativo e restaurador é produzido na arte do cuidar.  
 
  

Vale grifar o próximo parágrafo em recorte (2013, p.50) do estudo dessa autora 

(2013, p.50):  

 
Tais assertivas trazem contribuições instigantes para a reflexão sobre a 
constituição de arteterapeutas cuidadores. Para arteterapeutas estarem 
permeáveis ao processo do cuidar, é preciso que dialoguem com suas 
próprias fragilidades.  
 
 

Como respaldo ao exposto, a respeito do diálogo permanente que o 

arteterapeuta (e todo cuidador, acrescenta-se) precisa ter com suas próprias 

fragilidades (e esse diálogo também é cuidar-se), toma-se o artigo O curador-ferido e 

a individuação (2018), de Renata Ferraz Torres.13 

 

4.3 CURADOR-FERIDO / CUIDADOR-FERIDO 

 
 Renata Ferraz Torres é médica, psiquiatra e analista junguiana14, no artigo em 

referência (2018), contribui com sua especial reflexão, ao discorrer sobre o arquétipo 

do curador ferido, compartilhando observações e questões, a partir de histórias de 

curadores que também são feridos e de feridos que também são curadores.  

                                                           
12  O termo “arquétipo” tem suas origens na Grécia antiga, as palavras raiz são archein que significa “original ou 
velho” e typos que significa “padrão, modelo ou tipo”, o significado combinado é “padrão original” do qual todas as 
outras pessoas similares, objetos ou conceitos são derivados, copiados, modelados, ou emulados. 
O psicólogo Carl Gustav Jung usou o conceito de arquétipo em sua teoria da psique humana, ele acreditava que 
arquétipos de míticos personagens universais residiam no interior do inconsciente coletivo das pessoas em todo o 
mundo, arquétipos representam motivos humanos fundamentais de nossa experiência como nós evoluímos 
consequentemente eles evocam emoções profundas. 
Disponível em:https://www.psicologiasdobrasil.com.br/carl-gustav-jung-os-doze-arquetipos-comuns/.    
Acesso em: 05/12/2020. 
13 Médica formada na Faculdade de Medicina da USP, psiquiatra pelo IPq HC FMUSP, analista junguiana pela 
Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e membro 
da International Association for Analythical Psychology. 
 
14 Sobre Renata Ferraz Torres- Disponível em: https://br.linkedin.com/in/renata-ferraz-torres-897b2416b.    Acesso 
em: 10/10/2020. 

https://www.psicologiasdobrasil.com.br/carl-gustav-jung-os-doze-arquetipos-comuns/
https://br.linkedin.com/in/renata-ferraz-torres-897b2416b
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Veja (2018, p. 50):  
 
 
Como acontece com os arquétipos, podemos vivê-lo em diferentes níveis. O 
arquétipo do mestre-aprendiz é vivido num determinado aspecto enquanto se 
é aluno, e em outro, quando se torna professor. Assim é com o arquétipo da 
Grande Mãe ou do pai: num nível quando se ocupa o papel do filho, em outro 
nível, no papel parental. E assim também é com o arquétipo do curador--
ferido: ele é vivido numa dimensão quando se é o curador, e em outra 
dimensão quando se tem uma ferida. Mas o que dizer daqueles que, ao longo 
da vida, ocupam as duas pontas do espectro, concomitantemente? 

 

R. F. Torres discorre sobre feridas não expostas e sobre o perigo de não 

reconhecer - se ferido: (2018, p. 50 e 51) 

 
[...] muitas pessoas têm feridas não expostas, e que podem estar vivendo a 
dualidade do arquétipo do curador-ferido sem que ninguém perceba. Feridas 
psíquicas, angústia existencial, quando não uma doença mental. 

Lembro-me, no entanto, do espanto que tive numa aula de genética 
em que discutíamos os limites éticos da tecnologia. Um colega expressou que 
achava que seria um ótimo médico, pois nunca ficava doente. Senti um 
grande estranhamento. Para minha surpresa, nem a professora nem os 
outros alunos esboçaram qualquer inquietação, e a aula seguiu normalmente 
após aquela declaração. [...] a tendência a considerar que o médico não sofre 
ou adoece, que sua vivência é diametralmente oposta à do paciente. É uma 
tendência perigosa, pois cinde arquetipicamente a dualidade curador/ferido, 
aumentando a distância entre o médico e seu paciente, contribuindo para 
uma relação entre eles que é desfavorável.  Além do mais, não é verdadeira: 
a qualquer momento o médico pode adoecer e, neste prisma apolíneo, 
encontra-se despreparado para enfrentar o outro polo. 

 

 

Volta-se a Quíron, com Torres (2018, p. 50.): 

 
Na mitologia grega, temos que Quíron, o centauro que era versado nas artes 
da cura, levou uma flechada não intencional de Héracles, seu discípulo. A 
flecha almejava atingir outros centauros e fisgou Quíron na coxa, produzindo 
uma ferida muito dolorosa e que tinha a propriedade de nunca cicatrizar. 
Nesse símbolo do centauro podemos observar a dualidade entre a razão 
(metade humana) e o instinto (metade cavalo), caracterizando um conflito 
entre a medida harmoniosa, apolínea, e a pulsão animal, dionisíaca .Aqui 
nasce, na referência da mitologia grega, um exemplo paradigmático do 
arquétipo do curador--ferido:  Quíron ensina medicina, mas é incapaz de 
curar-se. 
 

 

Sobre humildade e aceitação relativa ao arquétipo do curador-ferido, conta-se 

com Torres (2018, p. 52): 

 
Humildade é uma palavra-chave na vivência orquestrada pelo arquétipo do 
curador-ferido. Não é possível controlar nem conduzir alguns processos de 
cicatrização e regeneração: eles têm seu próprio tempo, cabe apenas 
observá-los, aguardá-los e muitas vezes admirá-los. A cura possível virá no 
tempo possível, e é preciso aprender a ficar em paz com essa realidade. A 
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palavra aceitação também tem um lugar cativo nesse processo. Algo 
acontecerá de dentro para fora, e cabe apenas aceitar. 
 
 

Contudo, e singularmente, há um movimento relacionado ao cuidado no ser – 

arteterapeuta que o distingue como perfil cuidador. O que o difere de outros 

profissionais com perfis também de cuidador é que o arteterapeuta tem a arte como 

ferramenta para cuidar de si e oferecer ao outro. 

Torres, que é analista junguiana, aponta a experiência do Jung como exemplo, 

em termos do enfrentamento de suas próprias feridas, no artigo sobre o curador ferido 

(2018, p. 54). E, neste enfrentamento, ocupando-se com arte, salienta-se grifando: 

 
 
Podemos refletir sobre as feridas na vida do próprio Jung. Desde as 
vulnerabilidades da infância, quando, depois de uma ocorrência traumática, 
não queria mais ir à escola e sofria de desmaios, até o período frágil e 
perturbador que viveu depois da ruptura com Freud, período em que tinha 
visões e experiências psíquicas assustadoras e desconcertantes. Nesse 
período, embora não tenha deixado de atender pacientes, atendia em menor 
número, e trabalhava com as mãos intensivamente, esculpindo, 
pintando, escrevendo. 
 

 
Imagem 19 - Jung cortando lenha. 

 
Disponível em: http://cadernoaquariano.blogspot.com/2012/05/c-g-jung-lo-inconsciente.html 

http://cadernoaquariano.blogspot.com/2012/05/c-g-jung-lo-inconsciente.html
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Jung ocupava suas mãos trabalhando com arte ao cuidar de si, assim como 

usava da linguagem artística quando atendia seus pacientes.  

 

Imagem 20: Jung com a “mão na massa.” 

  
Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-73072010000200009 

 

 

Imagem 21: Trickster ou o trapaceiro, representado pelas mãos de Jung,em 1950 

 
 

Disponível em: https://www.jogodeareia.com.br/carlg-jung-bollingen/  
https://doi.org/10.1590/S0103-73072010000200009 

 

 

Trickster, ou o trapaceiro, arquétipo representado em Bollingen pelas mãos de 

Jung. Figura arquetípica talhada por Jung em uma das paredes de sua casa em 1950.  

https://doi.org/10.1590/S0103-73072010000200009
https://www.jogodeareia.com.br/carlg-jung-bollingen/
https://doi.org/10.1590/S0103-73072010000200009
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Assim, volta-se a psicologia analítica de Jung e suas teorias como importante 

marco inicial ao desenvolvimento da arteterapia como campo específico de atuação. 

No campo da arteterapia, clientes e arteterapeutas são criantes; isto é: ambos 

colocam a “mão na massa”. 

 

4.4 ARTETERAPIA: COLOCANDO A MÃO NA MASSA COM CORAGEM 

 

Através de Angela Philippini no livro Para entender Arteterapia, Cartografias 

da Coragem (2013, p. 62), quanto a esta forma de atuação terapêutica, no sentido de 

colocar a mão na massa e oportunizar o cliente a fazer o mesmo, são significativas as 

palavras transcritas da autora acrescidas de reflexões do próprio Jung, base da linha 

analítica seguida: 

 
 
Arteterapia é um processo em que fundamentalmente terapeutas e clientes 
colocam “a mão na massa”. E uma das fontes de informação mais 
significativas para esta prática está na obra de Jung, A Prática da 
Psicoterapia (1977), onde esse processo é descrito com clareza, através de 
seu questionamento: 
“Mas, afinal, por que razão levo os pacientes a se exprimirem por meio de um 
pincel, de um lápis, de uma pena, quando atingem um certo estágio de sua 

evolução?” *15 
E o próprio Jung responde: 
“Antes de mais nada, o que interessa é que se produza um efeito. No estágio 
psicológico infantil...O paciente permanece passivo. Nesta fase, passa a ser 
ativo. Passa a representar coisas que antes só via passivamente e, desta 
maneira, elas se transformam em um ato seu. Não se limita a falar do assunto. 

Também o executa.”16 
 

                 

Efeito uma palavra-chave no contexto da arteterapia. Não ao tido como defeito 

ou perfeito; e sim ao efeito que surge da forma como se apresentar, na produção 

realizada pelo criante. 

 A imagem materializada, da forma que surgir, produz efeito. O feito produz 

efeito ao potencializar-se como canal de revelação do que estava inconsciente para a 

consciência. 

Nas palavras de Philippini (2013): 

 
Em nossa cultura, há profusão de imagens a serem recebidas, por isto é tão 

importante que se assegurem alternativas para descobrir, resgatar, e 

                                                           
15 JUNG,Carl Gustav- A Prática da Psicoterapia.-1977.Ed. Vozes. 
16 JUNG, Carl Gustav-op.cit. 
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expressar as imagens internas, como na música de Caetano Veloso, as 

imagens que a mídia propõe entram pelos sete buracos de nossa cabeça. 

Então, que seja possível criar meios para identificar o que entra, como entra 

e porque entra, e sobretudo aprender a criar mecanismos de livre expressão, 

fortalecendo a autonomia criativa. (p. 25) 

 

 

 

4.5 O ARTETERAPEUTA E O SENTIDO DA ARTE NO SEU CUIDAR E AUTOCUIDAR 

PERMANENTE 

 

A arte é linguagem que expressa estados de ser e estar, muito mais que objeto 

de perfeição e muito além de produto para mercado.  Com a vivência em arteterapia, 

como formação com base junguiana e em processo de individuação, o arteterapeuta 

vai tomando consciência e se apropriando de forma particular dos seus estados de 

ser e atuar em relação com o outro. Entre sombra e luz, a analogia do arteterapeuta 

com o arquétipo do curador ferido,17 torna-se forte fonte de reflexão e identificação. E, 

através da vivência arteterapêutica, no exercício de alternar-se entre os dois polos 

simbolizados pelo arquétipo do curador-ferido, o polo curador/cuidador e o polo 

ferido/cuidado, presente no arteterapeuta encontra-se (acredita-se permanentemente) 

em busca de equilíbrio entre ser-trabalho e ser-cuidado que o ser-criativo desafia, 

provoca, instiga.  

No exercício de atuar como arteterapeuta, entre contornos e transbordamentos 

que a prática arteterapeutica oportuniza, é preciso dispor-se a estar ele mesmo 

explorando-se em prática criativa de modo constante; e também a colocar-se despido 

de reservas quanto a buscar supervisão para o seu atendimento como arteterapeuta. 

O sentido é de que a atuação do “arteterapeuta-brincante”, presente na dança e 

contradança proposta ao “cliente-criante-brincante” [vide Merhy – 2013], torne-se 

eficiente no processo e percurso que se desenrola em setting arteterapêutico.  

A arte como linguagem e meio de expressão em experiência criativa oferecida 

no campo da arteterapia potencializa a consciência e a prática do “ser-criativo”, no 

resgate do “ser-cuidado” em equilíbrio com o “ser-trabalho”, em atenção a si e ao 

outro.  

                                                           
17 ler como referência: O curador-ferido e a individuação -Renata Ferraz Torres*artigo * Adaptado de palestra 

proferida no 7º Congresso Latino Americano de Psicologia Analítica, realizado em Buenos Aires  em  2015Revista 

da Sociedade Brasileira de Psicologia Analitica, 1º sem. 2018. 
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Sobre consciência em atenção a si e ao outro, encontra-se referência em Adolf 

Guggenbühl-Graig no livro O abuso do Poder na Psicoterapia. Greig é médico e 

analista Junguiano, que ao propor-se escrever o livro citado o fez com um objetivo 

inquietante, que expõe na introdução, a partir questão sugestiva do título - LIVRAI-NOS 

DO MAL? –. Abaixo as palavras do autor (2004, p. 9 e 10): 

 
 
Ao escrever este livro, procurei encarar os problemas existenciais também 
em mim e não apenas nos outros. [...] o problema do poder e seu exercício é 
semelhante em todas as profissões de ajuda. [...]nós, das profissões de 
ajuda, não ficaremos livres do mal. Mas, podemos aprender a lidar com ele. 
 
 

 Greig observa sobre a importância da paixão do analista pela sua própria vida 

vivida (2004, p.58); acrescentando palavras de Jung ao parágrafo: 

 
 
Somente o analista apaixonadamente envolvido em sua própria vida poderá 
ajudar seus pacientes a encontrar seu caminho. Nesse sentido é bastante 
verdade, como diz Jung, que o analista só pode dar a seus pacientes aquilo 
que possui.  
 

 
As observações de Greig à cerca do analista podem ser estendidas a todo ser 

que se vê ou atue como cuidador. O arteterapeuta faz parte desse rol cuidador, assim 

como o “cliente-criante”, no caso, o “familiar-responsável-cuidador”, escolhido para 

atendimento como público alvo em experiência de estágio apresentada nesta 

dissertação.  

Assim, toma-se, a questão: - O cliente-familiar-cuidador, pode vir a tornar-

se criante e autocuidar-se através da arteterapia? 

 

4.6 PAIS CUIDADORES; PESSOAS CRIANTES?  EM ARTETERAPIA? 
 

Da questão sobre a oportunidade de o cliente tornar-se criante e autocuidar-se, 

faz-se relevante atentar-se para o perfil comum ao “cliente-familiar-cuidador” 

escolhido para atendimento:  

Nota-se que faz parte do quadro estudado o familiar que cuida do outro, mais 

do que é cuidado ou se cuida.  E, especifica-se este familiar cuidador focado neste 

estudo como sendo aquele que é o cuidador da criança com deficiência. E, mais 

particularmente os pais dessa criança.  

Refina-se assim, a questão, o olhar, a escolha. 
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A opção por este público considera que quem tutela a pessoa que vive com 

deficiência também vive em situação extraordinária diante do estado padrão de 

existência. E, reconhece a lacuna que ainda existe em termos de pesquisa sobre a 

família composta por membros com deficiência. 

        Debruçar-se sobre este público, com foco nos familiares que são pais 

responsáveis por cuidar de crianças com deficiência em termos do padrão de 

existência é um desafio na busca por respostas quanto a possibilidade de atendimento 

arteterapêutico para quem é destinado cuidar do outro, mas que parece se excluir ou 

ficar excluído de cuidado. Estarão estes pais cuidadores abertos e dispostos ao 

(re)encontro com a pessoa criante que ele é? 

No próximo, quinto e último capítulo, a experiência casuística com este público 

específico durante o estágio supervisionado em Arteterapia. 
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CAPITULO V 

 

ARTETERAPIA PARA PAIS-CUIDADORES DE CRIANÇAS COM 

DEFICIÊNCIA 

 

 

Imagem 22 - Qual o lobo você quer alimentar? 

 
Disponível em:  https://varamato.com.br/wp-content/uploads/2017/05/wallpaper-of-wolfs-25.jpg 

  
 

 
A maioria das pessoas tem sido muito bem-sucedida em aumentar a 
negatividade e a insistir em que o lobo zangado fique cada vez mais brilhante, 
enquanto o outro estende os olhos suplicantes. Mas não estamos presos a 
essa maneira de ser. Quando sentimos ressentimento ou uma emoção forte, 
reconhecemos que estamos nos exaltando e percebemos que é possível 
fazer uma escolha consciente entre ser agressivo ou se acalmar. Trata-se de 
escolher o lobo que queremos alimentar”.        
 

Pema Chödrön 
 

 

5.1 O SENTIDO DA ARTETERAPIA PARA PAIS-CUIDADORES  

DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

 
Ao inclinar-se a observar, procurar entender, e atender pais-cuidadores de 

crianças com deficiência, através de estágio supervisionado em arteterapia, atenta-se 

neste processo a possibilidade de desenvolvimento do exercício de autocuidado, de 

https://1.bp.blogspot.com/-r-PTAxDiXFo/Xae43dP5M4I/AAAAAAAAgi4/-sCo9coGoeoayPuNcyC38iDLhjUq7WkygCEwYBhgL/s1600/dois+lobos+que+nos+habitam.jpg
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autogestão e de formação de redes de apoio para si e entre si, tendo a arteterapia 

como recurso e suporte.  

Em respeito à condição extraordinária dos pais de crianças com deficiência, 

leva-se em conta a hipótese de resgate e (re)encontro dos mesmos, cada um consigo, 

como pessoas criantes através da arteterapia. 

Com a arteterapia em estágio, no atendimento ao público específico 

apresentado, a proposta consiste em averiguar abertura(s) de possibilidades para 

resgate de si, e melhor estar, ser, criar, conviver consigo e com o outro; e também 

como prospectiva: ressignificações, autoconhecimento, autogestão, individuação...  

Expõe-se, assim, a arteterapia como suporte ao bem estar desse ser-cuidador 

e, consequentemente, com potencial benefício, direta ou indiretamente, à(s) sua(s) 

criança(s) e família(s) estabelecida(s) na condição de deficiência.   

Na experiência em estágio, reconhece-se algo como uma espécie de estresse 

parental. A esse respeito, apoia-se em artigo de Sara Felizardo18  (2009).  O sentido 

é de reflexão quanto a adaptação da família à condição de deficiência.  

 
 
No nascimento, ou nos primeiros tempos de vida, o conhecimento de uma 
deficiência num filho, provoca uma amálgama de emoções e sentimentos, 
pelo confronto com a realidade. No processo de adaptação parental à 
deficiência estão em jogo uma multiplicidade de fatores e variáveis que, 
provocam no contexto familiar uma necessidade de mudança e 
reestruturação complexa e exigente. (FELIZARDO, 2009, p. 269) 
 

 

Em termos do reconhecimento de fatores e varáveis pautadas na revisão 

teórica e linhas de investigação no âmbito do estudo ao qual Felizardo (2009) 

apresenta, sublinha-se o que se refere ao estresse e possibilidade de bem-estar 

parental como referência para campo e foco da pesquisa: 

 
 
As investigações na área da adaptação parental e familiar à deficiência 
enfatizam aspectos e variáveis [...].  Na generalidade, as investigações 
revelam que mães com crianças com deficiência parecem experimentar 
níveis de stress mais elevados do que mães de crianças sem deficiência, 
apresentando um risco superior de poderem vir a desenvolver perturbações 
no bem-estar subjetivo e na saúde mental. Estes resultados não podem, no 

                                                           
18 Professor nos diversos cursos (inicial, complementar, especializado e pós-graduação) de formação de 

professores, educação especial, educação social e intervenção em situações de risco; Coordenador do curso de 
mestrado em Educação Especial (especialização cognitiva e motora); Responsável por Unidades Curriculares na 
área de Necessidades Educacionais Especiais (problemas de desenvolvimento e intelectuais), Educação Especial, 
famílias em situação de risco e apoio social; Especialista em Educação e Necessidades Educativas Especiais (pela 
Ordem dos Psicólogos Portugueses);  
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entanto, ser generalizados, pois por um lado, nem todas as mães 
experimentam consequências negativas no processo de ajustamento à 
deficiência (Monteiro, Matos & Coelho, 2004(19) Por outro lado, uma boa 
adaptação da família não significa ausência de stress, mas antes, a 
eficácia com que a família utiliza os seus recursos para lidar com os 
acontecimentos stressantes. (Fine &Nissenbaum, 2000(20). – 
(FELIZARDO, 2009, p. 270).  

 
 

Realça-se, em negrito acima, que a questão não está no fim de situações 

estressantes, mas em algo como uma adaptação ou ajustamento para o bem-estar 

familiar na convivência com a condição singular. Nesta observação está algo que 

ilustra o desafio da trajetória casuística apresentada nesta monografia. O sentido da 

experiência de estágio em arteterapia que será relatada é oferecer a arte, suas 

materialidades e modalidades como suporte e recurso terapêutico para este público. 

A proposta é desafiadora, tanto para a estagiária proponente como para o público 

focado, na medida em que esse público escolhido como alvo, persistentemente, 

parece carecer de tempo para o seu próprio cuidado.  

Busca-se respaldo, para a proposta arteterapêutica através de estágio 

supervisionado, na fala de Ditrich (2013) sobre o cuidado arteterapêutico: 

  
 
À medida que no cuidado arteterapêutico se vai aprofundando um tema 
existencial do ser humano e que se dá através da criação-reflexão-criação, 
as emoções, sentimentos, imaginações, fluem com mais naturalidade. O 
pensamento torna-se mais claro. As ações de afetividade são mais 
espontâneas e autenticas. O corpo-criante sabe melhor o que quer e gosta 
por isso vai descobrindo um sentido do porquê de suas escolhas. (DITTRICH, 
2013, p. 32).  

 

 

Ao refletir sobre a jornada arteterapêutica em análise, narra-se sobre a 

experiência em estágio. Apresenta-se o contexto relativo ao processo de experiência 

casuística em arteterapia: do local do atendimento ao perfil inicial do grupo, entre 

modalidades e materialidades exploratórias, e ciclos propostos em abordagem de 

terapia breve. Narrativa que observa especialmente a jornada vivenciada por um 

jovem “pai-criante” ao longo de todo o processo. 

 

                                                           
19 Monteiro, M.; Matos, A.P. & Coelho, R. (2004). Adaptação psicológica de mães cujos filhos apresentam 
paralisia cerebral: Resultados de um estudo. Revista Portuguesa de Psicossomática, 6, 115-130. 
20 Fine, M. J. & Nissenbaum, M. S. (2000). The child with disabilities and the family: Implications for pro 
fessionals. In M. J. Fine & R. L. Simpson, Colaboration with parents and families of children and 
youth with exceptionalities (pp. 3-26). Pro-Ed, Inc. Texas. 
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Passa-se, assim, a descrição em síntese do que foi vivenciado ao longo dos 

dez meses de estágio supervisionado iniciado em março de 2019 (18/03/2019) e 

concluído em janeiro de 2020 (31/01/ 2020.), durante o Curso de Pós-Graduação em 

Arteterapia, na Clínica Pomar, que objetiva qualificar profissionais na aplicação de 

artetarapia em campos de especialização diversos. 

 

5.2 DO CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO - LOCAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Em busca do familiar-cuidador em famílias com deficiência como público-alvo 

chega-se ao IBRM – Instituto Brasileiro de Reeducação Motora. Organização fundada 

em 1955, descrita como uma associação sem fins lucrativos, reconhecida como 

utilidade pública federal, estadual e municipal. Os serviços prestados pelo IBRM 

atendem aos vários níveis de necessidades de seus pacientes no campo da 

reeducação motora abrangendo desde o recém-nato a 3ª idade. Atende 

especialmente às camadas mais carentes da população com tratamento 

especializado.  – O IBRM está situado - à Rua Ernesto de Souza, 143 - no bairro do 

Andaraí na cidade do Rio de Janeiro.21. 

 

Imagem 23 - sala da arteterapia /estágio IBRM 

 
Acervo pessoal da autora. 

                                                           
21 IBRM -https://www.youtube.com/watch?v=3gNSH94U-NU 
https://www.youtube.com/watch?v=oipyT7lnSd8 
https://www.gleauty.com/BR/Rio-de-Janeiro/200741916746316/IBRM-Associa%C3%A7%C3%A3o-beneficente 

https://www.youtube.com/watch?v=3gNSH94U-NU
https://www.youtube.com/watch?v=oipyT7lnSd8
https://www.gleauty.com/BR/Rio-de-Janeiro/200741916746316/IBRM-Associa%C3%A7%C3%A3o-beneficente
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Ocupou-se uma sala específica para o estágio proposto, com pretensão de 

formação de um grupo de familiares-responsáveis como público-alvo, em atendimento 

arteterapêutico, com sessões de um encontro semanal. A duração de cada sessão 

arteterapêutica, oferecida aos familiares–responsáveis que acontece em torno de uma 

hora, (até no máximo uma hora e meia), obedece ao tempo paralelo do atendimento 

dado aos respectivos filhos ou netos no mesmo setor de estimulação precoce 

demarcado para o atendimento infantil neste Instituto de Reeducação Motora.  

 A sala destinada ao nosso trabalho é refrigerada, isto é, tem ar condicionado; 

é espaçosa e com acústica boa. Um conforto para a realização do trabalho.  

 

5.3 PÚBLICO-ALVO 

 

O estágio com atendimento experimental em arteterapia concentrou-se nos 

familiares-responsáveis por crianças com deficiência neste local. Deu-se assim, por 

convite às famílias feito através da fisioterapeuta do setor de estimulação precoce, 

que atende as crianças com deficiência e coordena a equipe multidisciplinar do IBRM. 

O atendimento com arteterapia em estágio ao grupo de familiares-

responsáveis-cuidadores (pais, mães, avós...) de crianças foi oferecido aos familiares-

responsáveis contatados que desejassem participar das sessões, paralelamente ao 

trabalho (com fisioterapia, fonoaudiologia e/ou psicologia) designado às suas crianças 

(filhos ou netos) com deficiência, ao invés da espera no corredor como regra na 

instituição.    

 

Imagem 24 - Corredor de espera e acesso as salas de Terapia do Setor Infantil 

 
Acervo pessoal da autora 
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5.4  DA DINÂMICA DO PÚBLICO-ALVO - A OPORTUNIDADE DE TEMPO       PARA 

CONFORTO EMOCIONAL CRIATIVO 

 

O perfil do grupo é oscilante em permanência, pontualidade e continuidade. 

Caracteriza-se também por presença com demanda emergente de um tempo de 

respiração, no espaço e tempo oferecido em arteterapia. Um tempo urgente, porém, 

curto e hábil, pois a atenção e tensão constante, mais aparentemente gritante em 

determinados componentes que em outros, está no tempo e movimento da criança 

por quem ele é responsável.  

A hipótese diagnóstica, explicitada no observado durante o Ciclo I do processo, 

relaciona-se à necessidade de autocuidado. Nestes termos, a demanda por um tempo 

para repouso emocional. O que as imagens e texto a seguir revelam. 

 

Imagem 25 – A mãe esquece que é mulher; é ser humano; e que precisa se cuidar. 

 

Acervo pessoal da autora. 
Ciclo I – diagnóstico – R. (39 anos) mãe de M. (5 anos) c/ TEA. 

(Transtorno Espectro Autista). 
 

Nestes termos, a demanda é por um tempo para repouso emocional. O que as 

imagens em registro do processo de expressão da mesma mãe-criante, em sessão 

do ciclo seguinte que é de estímulo gerador, também revelam. 
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Imagem 26 - O Tempo é tudo! 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

Imagem 27 -Tempo para a mãe-criante! 

 

Acervo pessoal da autora. 
Ciclo II –Estímulo Gerador– Mãe R. (39 anos) mãe de M. (5 anos) c/ TEA. 

Transtorno Espectro Autista. 

 

 

A presença oscilante dos membros do grupo gerou uma dinâmica em que a 

continuidade de estímulo criativo para o repouso emocional oferecido a cada sessão 

fosse estabelecida para a sessão seguinte pelo sentido dado por quem estava 

presente na sessão anterior.  

 Busca-se esclarecer como o processo dessa dinâmica se deu com o exemplo 

do barco como fio condutor. 
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Imagem 28: O Barco 

   

Detalhe do desenho: O tempo é tudo! 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

O barco presente no desenho expressivo da Mãe R., na sessão relativa ao 

tempo, gerou a dinâmica da sessão seguinte com o barco como tema para a viagem 

de quem estivesse presente. 

 
Imagem 29 - Navegar é preciso! 

 
Acervo pessoal da autora. 22 

 

 

 

 

 fram e  

 

 

 

 

fre 
 

Mãe R. faltou ao encontro, mas, os presentes, Pai M. e Mãe D, foram 

embalados por degustação visual e sonora/auditiva em vídeo com imagens de um 

                                                           
22  Frame do vídeo: Os argonautas ... Elis, Caetano e Chico. –. (Obs: o vídeo usado na sessão não foi mais 
encontrado na internet. E, é importante que a imagem 29 esteja incluída aqui, pois deste freme foi retirado a 
silhueta do barco recortado e colado na Paisagem da Praia, realizada por Pai-Criante que pode ser vista nas 
imagens 30 e 31, nesta página e na página seguinte.) 
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barco no mar e a música Os Argonautas de Caetano Veloso.23 Inspiração para pintarem 

com aquarela, em proposta que objetivou gerar conforto emocional criativo na sessão 

denominada: A vida tem a cor que você pinta.  

 

5.4.1 VIVER NÃO É PRECISO? – A VIDA TEM A COR QUE VOCÊ PINTA 
 

Imagem 30 - Barcos 
Barco em Paisagem na Praia e Barco da Paz  

 
Acervo pessoal da autora. 

 

Imagem 31 - Pintura com aquarela 

 
Mãe D e Pai M. - criantes em sessão de arteterapia – 

Acervo pessoal da autora. 

                                                           
23 Ver anexo. 

https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/
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O Barco! 

Meu coração não aguenta 
Tanta tormenta, alegria 

Meu coração não contenta 
O dia, o marco, meu coração 

O porto, não!...Navegar é preciso 
Viver não é preciso 

 
Caetano Veloso- Os Argonautas. 

(Letra completa da música em anexo)    
 

     
 

Viver não é preciso, no sentido de precisão; isto é, de certezas. Esse pode ser 

um ponto de vista para a palavra e poesia. Assim, barcos e viagens na imaginação 

expressa em pintura, das mãos de Mãe D e Pai M, criantes em tempo de relaxamento 

no momento da arteterapia, foi uma oportunidade, com o objetivo mesmo, de conforto 

emocional e criativo, oferecida a um público que parece viver em exaustão crônica. 

A inconstância do público em atendimento, desde a fase inicial, a saída de 

componentes do grupo, aos poucos, (por motivos diversos, e predominantemente 

relacionados às necessidades dos filhos com deficiência), levou ao atendimento 

arteterapêutico individual24, durante a segunda fase do processo. O jovem pai M. (35 

anos), único pai presente, entre mães, em sua maioria (05), e avós (um casal), foi 

quem do grupo inicial que persistiu e passou a ter presença crescentemente ativa, 

contínua e individual até o final do processo.   

Parte-se assim, para a observação de instâncias marcantes da jornada 

arteterapêutica do “Pai M-Criante”25. 

 

5.5 DA JORNADA ARTETERAPÊUTICA DE UM PAI-CRIANTE 
 
 

A narrativa acompanha a jornada vivenciada por Pai M. Criante, tímido e 

silencioso na primeira fase, ainda diagnóstica, mas sempre aberto às experiências 

arteterapêuticas oferecidas desde o início (com o carvão como material explorado na 

sua primeira participação), também na segunda fase que é de estímulo gerador -( a 

sessão ‘a vida tem a cor que você pinta, com o barco  viagem com a pintura em 

aquarela é um exemplo) - e que desembocaram em autonomia criativa crescente 

                                                           
24 Ver anexo: características individuais do grupo inicial. 
25 A inserção da letra M aqui relaciona e identifica o pai que vem sendo acompanhado no estágio em arteterapia 
aqui documentado, primeiro em grupo, Pai M entre outras mães, e depois nas fases seguintes, o mesmo Pai M, 
em sessões que, quando passam a acontecer de forma individual, passa a ser identificado como Pai M Criante. 
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gerando a modelagem de sua pequena e delicada obra que ganhou a construção de 

base em chão que deu equilíbrio ao personagem que ganhou vida. 

As palavras do Pai M.Criante, em retrospectiva sobre o trabalho realizado com 

ele no estágio em arteterapia breve, confirmam o observado acima com a resposta 

sobre o que mais gostou: 

– “Fazendo foi o Evander (obra em modelagem26); e revendo agora foi a pintura em aquarela27. 

Foram os dois que me deram mais satisfação. Vendo agora a aquarela, o resultado ficou melhor do 

que eu tinha planejado! E, o Evander, a experimentação, foi uma oportunidade de me distrair, focar em 

outra coisa. Querendo, ou não, o meu trabalho é pressão; o dia a dia é pressão. ” 

O trabalho com este “pai-criante” ao longo de todo o processo foi sendo 

desdobrado de forma bem produtiva e criativa.  Como este pai verbalizou a arteterapia 

para ele foi um “negócio novo”.   

 

5.5.1 Um negócio novo 
 

Imagem 32 - a casa de carvão – um negócio novo.  
 

 

 

 

Acervo pessoal da autora. 
 

 
Em ret rosp ectiva 

Em retrospectiva do processo foram estas as palavras do pai-criante sobre a 

sua primeira sessão e seu primeiro trabalho na sala de arteterapia: 

_ “Era um negócio novo; eu sem saber o que fazer; por isso a casinha. Gostava de desenhar, embora 

ache que não sei. A casa é um tema recorrente. Quando estou sem ideia, esse é o tema”. – “Cheguei 

curioso. Carvão, material novo. Eu aceito o novo. No início fiquei receoso de tentar. No início tava tenso: 

- O que vou fazer? Quando vinha a ideia, eu relaxava. Depois que relaxei descobri que o carvão pode 

ser usado para outra coisa, além do churrasco. Gostava de desenhar quando criança e adolescente. 

Desenhar carro, recortar, fazer pista. Tudo em 2D: -Tipo brincadeira. - Não fiquei receoso de me soltar, 

depois que veio a ideia, relaxei. Dei até acabamento! ”. - Pai M.Criante. 

Deste período inicial (fase diagnóstica) destaca-se a experiência, que em 

momento de revisão sobre o vivido nas sessões de arteterapia, este jovem      “pai-

criante” revelou como: “O Pesadelo”.  

                                                           
26 Abordaremos com mais detalhes sobre este trabalho plástico, mais a frente, neste documento. 
27 Paisagem na Praia – imagem 30 (p. 70) e 31 (p. 71). 
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5.5.2 O pesadelo 
 

Imagem 33 - O pesadelo. 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

 
Imagem 34 - A vida é da cor que você borda; como um “bob esponja”!  

 
Acervo pessoal da autora. 
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Imagem 35 - A vida é da cor que você costura; meio bob esponja entre costureiras falantes! 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

Na irregularidade de frequência, acontecia de haver sessões com grupos em 

número diverso, assim como outras com presença apenas individual, e também 

faltarem todos, especialmente na fase inicial. Como apresentam as imagens (33, 34 e 

35), na sessão Bordar, o criante “Pai M.”, encara bordar sozinho; já na sessão 

seguinte, costurar como desafio surpresa foi exercício compartilhado, sendo apenas 

ele o “pai criante”, entre muitas “mães criantes” e falantes.  

“Pai M.Criante” revendo sobre os desafios pelos quais passou, diz de forma 

significativa sobre suas sensações durante essas sessões marcantes  para ele: 

Sobre a sensação de “pesadelo” durante a Sessão BORDAR: 

- “Foi mais complicado. Se antes ficava tranquilo, bordando ou costurando não consegui ficar. Fiquei 
tenso durante o tempo todo. Foi um alívio quando acabou a sessão. Mentalmente eu estava: - 
CARACA!!!” 
-Tipo Bob Esponja quando não sabe o que vai fazer! - Aparentemente tranquilo e, por dentro, os 

neurônios correndo de um lado para o outro. A música28, que eu pedia para repetir, era pra ver se eu 
melhorava! 
Lavar roupa, prato, eu lavo. Trocar frauda, eu faço. Mas, costurar? É coisa dita de mulher e eu nunca 
tinha feito! Trabalho manual, eu sou meio desastrado. A preocupação era a linha sair da agulha, eu me 
furar... 

                                                           
28 Sobre a música presente em vídeo na sessão BORDAR como recurso para  o momento chamado de 
degustação visual e auditiva, segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=blWM7pxaxNo; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=blWM7pxaxNo
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Você não pediu bainha, mas mesmo assim, fiquei tenso. Era uma exigência própria minha e no fim não 
saiu nada! 
Sempre, nas outras sessões, eu tava planejando antes de fazer. Dessa vez foi o que saiu! Quando 
acabou não fiquei insatisfeito, fiquei foi aliviado! – Acabou! Que bom! 
Mas, o incomodo ficou interno, não se expressou!  - É que, mesmo incomodado, eu tento. - A vida é 
assim. A gente tenta; se não der certo, paciência! – Aprendi na marra!”. 
 

Agora, sobre a sensação de “pesadelo” durante a Sessão COSTURAR: 

“Repetir foi menos dolorido. A preocupação foi no fazer uma composição. Achei que deu mais certo. 

Mesmo assim, quando acabou a sessão foi um alívio! – Fiquei com vergonha de contar pra minha 

mulher. Acho que ela iria rir!” 

 “Pai M.Criante” sobre enfrentar sozinho o “pesadelo” e na sessão seguinte 

estar revivendo a situação, dessa segunda vez, rodeado de mulheres:  

“No dia da costura a sala tava cheia de mulher! Na teoria, todas sabiam costurar. A Mãe J. era mais 

ansiosa e botava pra fora. Sou ansioso, mas consigo me segurar! -  . No dia de bordar eu estava 

sozinho, se elas estivessem talvez eu ficasse mais desesperado. Mas, como eu já tinha experimentado 

no dia de bordar, na costura foi menos desesperador! – A Mãe G., ajudava porque fala pra caramba! 

Aí, eu podia ficar mais na minha.” 

  O “pai criante” sobre a experiência dele nas sessões de estágio em 
arteterapia, afirma: - “Os encontros com dificuldades ficam mais marcados”. 

 

5.5.3 Surge a série evander 

Se na fase inicial “Pai-Criante” aceitou desafios, na fase de aprofundamento, 

conforme e gradualmente o atendimento passou a ser individual, “Pai-Criante” 

encarou a arteterapia com crescente entrega e ao mesmo tempo de forma bastante 

lúdica. 

Prossegue-se, então, com um recorte em síntese da experiência de estágio em 

arteterapia em atendimento individual ao “pai criante”.  Buscou-se no relato privilegiar 

sessões fundamentais do vivenciado por este pai29, a partir da História do Cuidado 

(contada como estímulo gerador) que gerou a Série Evander; período que marcou o 

aprofundamento do mergulho arteterapêutico vivido por este pai (em progressiva 

autonomia criativa). 

 

5.5.3.1 DA HISTÓRIA DO CUIDADO AO CACHORRO MODELADO 
 

A História do Cuidado (fábula-mito30) contada pela arteterapeuta/estagiária 

como tema-gerador teve a massa de modelar, feita de material sintético similar a 

argila, como materialidade plástica a ser trabalhada, para ganhar vida a partir da 

                                                           
29 O processo integral está documentado em Relatório de Estágio. 
 
30 A história do Cuidado em versão de Leonardo Boff, em anexo. 
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fábula-mito contada. A imagem criada plasticamente por este “pai-criante” foi de um 

cachorro. Forma modelada em miniatura, ganhando forma em tri-dimensão, inspirada 

no cachorro da família dele. 

 
  

Imagem 36 - Mike, o cachorro da família e Evander, o cachorro modelado. 
 - criado a partir da história do cuidado 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

Registra-se, sobre a obra criada, nas palavras “Pai M.Criante”, que diz: 

 
 - “A ideia foi criar um ser, inspirado na história contada. Quis fazer um cachorro, como uma 
homenagem. Eu gosto de cachorro. Eu sempre convivi com cachorro. Cachorro tem alegria. Cachorro 
é leal! O meu cachorro é leal a mim. 
Todo início do trabalho de criação tem que ter um “Bob Esponja”: - O que eu vou fazer? - É automático. 
No meu trabalho é assim. - Então, eu tenho que pensar antes de executar. Sempre chego para a 
arteterapia na expectativa. 
Já no final, depois do Evander ficou mais fácil porque eu comecei a fazer o planejamento. Ai a mente 
já ficava tranquila. Normal. A minha mente analítica. Esquematizando o que dava ou não pra fazer! 
“Foi algo que eu gostei de fazer. Lembrou a minha infância. ” 

 

A partir da sessão em que surge o cachorro modelado segue-se 

desdobramentos tanto da história de vida do pai-criante e seus sentimentos, quanto 

de elaboração e refinamento da obra. Buscou-se privilegiar a sessões fundamentais 

do vivenciado por este pai-criante31, com recortes de todo um processo que 

exemplifiquem o contexto de aprofundamento em mergulho arteterapêutico vivido por 

este pai. 

 

                                                           
31 O processo integral está documentado em Relatório de Estágio. 
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5.5.3.2. SOBRE A SINCRONICIDADE ENTRE SESSÕES DE PAI E FILHO  
 

 
Imagem 37: - Bichinho de criação, bichinho de estimação e bichinho de brinquedo - Sincronia entre 

sessões - de pai e de filho 

 

Acervo pessoal da autora. 

 

 

No mesmo momento em que na sala de arteterapia o Pai- Criante modela o 

seu cachorrinho, o filho dele, na sala de fonoaudiologia, conta para sua fonoaudióloga, 

ao modo dele, sobre o cachorro de estimação da família e ganha dela o “cachorrinho” 

de borracha laranja presente também na foto. Sincronia descoberta no momento de 

reencontro entre pai e filho, cada qual saindo do seu respectivo atendimento, no 

corredor da instituição. Assim, o pai leva o filho para ver o bichinho que ele próprio 

criou. 

O desdobramento foi se dando nas sessões subsequentes, através de histórias 

(fábulas) relacionadas à cachorros e lobos. Importante salientar que a escolha da 

história do dia se dava por observação de imagens apresentadas, figuradamente 

relacionadas ao arquétipo surgido na sessão da fábula mito do cuidado, como que 

para ‘degustação visual e sonora/auditiva’ do pai-criante. 

A cada sessão, paralelamente a história contada pela arteterapeuta/estagiária, 

partes do pequeno cachorro modelado que foram desmembradas quando secaram 

(por estarem frágeis, sem equilíbrio e base), encontradas assim na sessão seguinte 

ao da modelagem, passaram a ser cuidadosamente recoladas na série de encontros 

que se desdobraram a partir da sessão em que surge o cachorro como símbolo e 

metáfora. Processo que também trouxe à tona relações com a história pessoal desse 

jovem pai. 
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Imagem 38: - O cão e seu reflexo; A fábula dos dois lobos e La Loba. 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

Imagem: 39 - Sessão: Colando o que foi quebrado e ouvindo a fábula escolhida: 
O cachorro e seu reflexo. 

 

 

Acervo pessoal da autora. 
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A sessão em síntese: Recolar o que foi quebrado; reconstruir o descolado; 

concertar o desconcertado foi o exercício plástico do dia. Moral da história: Quem quer 

tudo, nada tem; quem acha que o outro é melhor, perde o seu; quem olha pro outro, 

não vê a si.  E da conversa nesse encontro com a arteterapia ficaram palavras-chave 

em destaque: paciência/impaciência. 

 

5.5.3.3. A FÁBULA DOS DOIS LOBOS 1: QUEM VOCÊ ALIMENTA?  

 
Imagem 40: - Sessão: - Quem você alimenta? 

 

Acervo pessoal da autora. 

 

 

Na sessão posterior a imagem para a Fábula dos dois Lobos, foi a escolha do 

Pai-Criante para leitura que trouxe a pergunta provocativa: Quem você alimenta? 

Pergunta que levou o “Pai-Criante” à lembranças e sentimentos traumáticos naquele 

instante revisitados.  

Do relacionamento com o pai, vem o trauma dele, sentir-se ignorado como 

filho; inclusive com pensamento em suicídio durante a adolescência. Com este 

sentimento ele próprio se prometeu jamais abandonar um filho. Isto muito antes de ter 

se tornado pai. 
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Do relacionamento com sua mulher e mãe do seu filho o sentimento dele é de 

não ser reconhecido quanto à dedicação que tem como pai em relação ao cuidado, 

atenção, iniciativas e abdicação dele em relação ao filho de ambos. 

Observa-se que, nesta sessão, o cachorro modelado foi recolocado de pé.  

 

Imagem 41 - Colocar o cachorro de pé. 

 

Acervo pessoal da autora. 

 

Ele recebeu o nome de Evander em referência ao Evander Holyfield, boxeador 

que teve a orelha mordida por Mike Tyson, em uma luta de boxe. Fato inusitado que 

marcou a ambos, vinculando estes dois boxeadores daquele momento em diante.  

 
Imagem 42 - mordida - A fábula dos dois lobos. - 

Quem você alimenta?  

 
Acervo pessoal da autora32 

                                                           
32 https://www.thesun.co.uk/sport/3612752/mike-tyson-reveals-he-gave-evander-holyfield-his-ear-back-after-biting-it-off-in-legendary-fight 
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Assim como os dois boxeadores, os dois cachorros também estão vinculados. 

Evander o modelado e Mike o de estimação, este apelidado assim por gostar de 

lamber a orelha de seu dono. Sobre o acontecido entre os boxeadores, afirma o Pai 

Criante que Mike Tyson foi punido, mas Evander Holyfield, nunca mais pode ser 

reconhecido à altura. 

  Palavras-chave importantes nesta sessão com a fábula dos Dois lobos: - 

“raiva, explosão, mágoa, chateação, ausência e desamparo. ” 

Na sessão seguinte a fábula La Loba é contada mais uma vez. 

 

5.5.3.4. A FÁBULA DOS DOIS LOBOS 2: É PRECISO DEFENDER SUA 

CRIA 

Após a releitura da fábula, Pai-Criante, afirma: – ‘Toda mulher precisa defender 

sua cria.’. – E, reexpôs do relacionamento com sua mulher e mãe do seu filho o 

sentimento de não ser reconhecido quanto à dedicação que tem como pai em 

relação ao cuidado, atenção, iniciativas e abdicação dele em relação ao filho de 

ambos. Para o Pai-Criante, sua mulher também parece não se dar conta da 

necessidade de colaboração dela para o desenvolvimento do filho de ambos. (Por 

exemplo: desfraldar o menino.).  

Foram palavras-chave vindas dele concluindo o encontro desse dia:                         

-“ Frustração - Aceitação e Reação”.   

 

Imagem 43 - La Loba e uma base para o cachorro Evander 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Neste dia, o “Pai- Criante” trabalhou na colagem do rabo do cachorrinho. 

 
 

Imagem 44 - O rabinho do bichinho é recolado.  

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

Este pai trabalha como técnico em computação e com pequenas placas de 

computador em descarte providenciou também uma base de chão para o pequeno 

Evander.  

Imagem 45 - A perninha torta ganha apoio.  

 
 Acervo pessoal da autora. 
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E, expressou sobre sua obra: 

 
- “Ainda estou aprendendo a aceitar que, mesmo estando bambinha, ela tá legal! Vendo que está de 
pé, já estou aceitando do jeito que ela é. Não tá perfeito, a perninha ficou torta”. 
 

Palavras-chave: “Aceitação. Pensando no que pode vir a ser, e não no que 

poderia ter sido”. 

 

5.5.4 O sentimento de exclusão é a ferida reconhecida que precisa de 

superação 

Durante a série de sessões em processo de elaboração do cachorro em 

equilíbrio e da explanação sobre o boxeador, lutador-ferido e não reconhecido, revela-

se o sentimento de exclusão que ele próprio sente como filho e o desmerecimento que 

ele sente como pai.  

Nas palavras do “Pai-Criante” sobre a relação com a mulher e mãe do seu filho: 

 
- “Quando tento conversar com ela, sobre desfraldar o filho, por exemplo, ela corta a conversa dizendo 

que ela é a mãe, ela é quem sabe”. 
  
Percebe-se assim, na oportunidade de autocuidado “criante/brincante”, 

inerente ao espaço e mergulho arteterapêutico, o sentimento de exclusão, desamparo, 

falta de reconhecimento que dói escondido vindo à tona.  

“Pai-Criante”, expressa quanto ao seu pai: 
 

-“Já pensei em me matar quando adolescente. Eu me senti o cocô do cavalo do bandido com o que 
aconteceu com meu pai. Mentiu dizendo que minha mãe botou ele pra fora; mas não iria me deixar 
desamparado. Como, se ele não dizia pra outra família que eu existia? Tinha vergonha de mim? O que 
eu fiz? ”. – “Vem frustração! Fico pensando como podia ter sido. Eu tinha que ter posto pra fora! Não 
explodi, eu engoli. Ficou mais interiorizado o sentimento.”. 
 

A demanda que passa a ser reconhecida, e a arteterapeuta/estagiária recorre 

a sua supervisão de estágio para tal esclarecimento, envolve o que ficou marcado, 

cortado, machucado da relação parental. Evander, a obra ainda sem orelhas durante 

muitas sessões, reflete o próprio “pai-criante” que como filho, se vê rejeitado e não 

reconhecido por seu pai.  E, assim, ou por isso, inconscientemente se sente 

identificado com o seu próprio filho, nascido com deficiência; a quem vê como indefeso 

e machucado, assim como ele próprio se sente e também como identifica o boxeador 

Evander Holyfield, vítima de um ato falho do adversário.  O “pai-criante” revela que ao 

se sentir enganado e abandonado por seu pai, jura nunca abandonar um filho seu, 

muito antes de se tornar efetivamente pai. 
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 Assim, ao tornar-se pai de um menino com deficiência, inconscientemente 

identifica-se com o filho.  O filho, que na condição de deficiência tende a viver em um 

mundo à parte e não ser reconhecido além da deficiência. O “pai-criante”, não se 

vendo reconhecido como filho, busca ser reconhecido como pai, só que compensando 

o que falta para si como filho. A falta, inconscientemente compensada, excede em 

peso no cuidado com o filho. O pai literalmente carrega o filho de quatro anos no colo 

para ir ao IBRM e voltar para a sua casa, em transporte público, duas vezes por 

semana.  Com todo o peso que carrega, refletido neste ato, permanece carente de 

reconhecimento. Limita-se e limita o filho quando transporta o menino de 04 anos no 

colo como um bebê, que ele já não é. 

 
Imagem 46 - O peso limita pai e filho. 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

Constata-se, com auxílio de supervisão, que é preciso encontrar uma jornada 

de herói como modelo de reconhecimento para o pai-criante.  Talvez um atleta, como 

exemplo, já que este pai gosta de esportes. Uma história de superação de um atleta. 

Importante que seja de uma modalidade em que o atleta compete individualmente, 

sua vitória só depende de seus esforços. 

 Da pesquisa, em busca desse herói, a arteterapeuta-estagiária sai do universo 

do esporte e retoma o universo das histórias-fábulas-mitos, relativos aos animais; e, 

chega ao Rei-Leão, o filme.  Simba é o herói que sai para o mundo e retorna para 
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ocupar o lugar que merece, sucedendo seu pai Mufasa, e sendo reconhecido como 

Rei. 

 
Imagem 47 - Pai e filho. - Quem é o rei? 

 
Disponível em: https://jornalinfoco.com/noticia/3424/o-rei-leao-divulga-imagens  

 
 
 

5.5.4.1. O REI LEÃO E A AUTONOMIA DE PAI E FILHO – QUEM É O REI? 

Imagens em vídeo do Rei Leão em que Simba e seu pai Mufasa com sequência 

em diálogo sobre o lugar que cada um ocupa e que cabe ao Simba suceder seu pai 

como rei, foram exibidas na sessão de 06 de janeiro, data que é marcada como Dia 

de Reis. 

As cenas entre pai e filho na animação da Disney, neste dia de Reis, foram 

determinantes para vir à tona a reflexão sobre quem é o rei da casa? Quem é o rei da 

família? O que cabe a um pai na relação com o filho? 

 
 

Imagem 48 - De pai para filho –sobre o tempo de um reinado 

 
 

Disponível em: https://cunhataipora.tumblr.com/post/68122619663/mufasa-olhe-simba. 

Diálogo entre Pai e Filho: 

Mufasa: - Olhe simba, tudo isso que o Sol toca é o 

nosso reino! 

Simba: - Nossa! 

Mufasa: - O tempo de um reinado se levanta e se 

põe como o Sol. Um dia Simba, o sol vai se pôr 

como o meu tempo aqui, e vai se levantar com o 

seu, como novo rei. 

Simba: -Tudo isso será meu? 

Mufasa: -Tudo isso. 

https://jornalinfoco.com/noticia/3424/o-rei-leao-divulga-imagens
https://cunhataipora.tumblr.com/post/68122619663/mufasa-olhe-simba
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Questionado, após a visualização das cenas do Rei Leão, sobre quem é o Rei 

da sua casa, Pai-Criante diz logo: “- Quem é o Rei? Sei lá! Eu é que não sou! ”. 

 Ele, a princípio, não se vê como rei; pois, vê a figura do rei como alguém 

autoritário. Questionado sobre Mufasa, pai de Simba, como rei, concorda que o pai do 

Simba é um rei justo.  

A conversa gira em torno dos atributos de um pai e dos atributos de um filho. O 

pai é o rei. O pai leva o filho para o mundo.  “Pai-Criante” reconhece que seu pai, à 

maneira dele, ensinou coisas a ele (para o bem e para o mal, sublinhou). E, lembrou 

que seu pai o iniciou no futebol, por exemplo. 

 “Pai-Criante” repensa metaforicamente, que como Mufasa e Simba, cabe a ele 

ser o Rei da família que constituiu, assim como sua mulher é a rainha e o seu filho o 

príncipe. Cabe a todo príncipe no tempo certo, assumir o lugar de rei. Por isso, o filho 

sai para descobrir o mundo, viver a sua jornada de herói e, como Simba, volta ao reino 

para assumir o lugar que cabe a ele. 

“Pai-Criante” expressa quanto ao seu filho: 

-“Atualmente, tenho pensado no que poderei fazer; não em como poderia ter sido. Quando eu era mais 

novo, tomava decisão e depois ficava pensando: E se tivesse outro caminho? Teria dado mais certo? 

Quando acontece com a gente vem o pensamento: O que eu fiz de errado? Mesmo se fiz não tive a 

intensão de ferir ninguém. Meu filho me ajudou a amadurecer certos pensamentos. Como torna-lo 

independente? Essa é a minha maior preocupação. Tento facilitar, mas as pessoas tratam meu filho 

como coitadinho. Desfraldar tem sido difícil, por exemplo. A mãe não colabora. ” 

 
Imagem 49 – O Rei Leão – e a autonomia do filho; 

 Ampliando a base de território para o Evander 

 
Acervo pessoal da autora 
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Nesta sessão “Pai-Criante” amplia a base de território do Evander, dando um 

chão sólido para ele e sua bola. Também pinta a obra, o cachorro (preto como o de 

estimação) e a bola (branca). A base é uma placa de madeira (preenchida com areia). 

 

Imagem 50 – Refinar o acabamento da obra:  
-  Evander terá um cantinho para ser visto, mesmo que alguém ache feio. 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

“Pai-Criante” expressa quanto ao que representa a obra Evander: 

- “Mostra o meu trabalho, feito sozinho por mim. Representa o meu trabalho, algo que eu fiz do zero. 

Muita coisa da minha vida eu fiz do zero, essa é mais uma! Minha mulher faz coisas de arte, mas faz 

baseada em um modelo, em um padrão. O Evander terá um cantinho pra ser visto, mesmo que ela ou 

alguém ache feio” 

Como palavras-chave “Pai-Criante” aponta para o acabamento da base com 

refinamento da obra. Diz que refinar tem a ver também com o filho, com os 

movimentos do filho. Quer pensar em dar ferramentas para os movimentos dele. 

Falou-se em cadeira de rodas, andador, muletas... como possibilidades de autonomia 

e liberdade para o filho e também para o pai. 

Combinou-se para a próxima sessão o término da obra com os últimos detalhes 

e retoques no Evander. O tempo para autocuidado em momentos/sessões de conforto 

emocional criativo, com materialidades expressivas, aflorou sentimentos e 

ressentimentos guardados por este “pai-criante” especialmente enquanto filho em 

relação ao seu pai. Pai de quem ele se afastou e não pretende reaproximação.  
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O corte na relação de pai e filho lembra o corte na relação dos boxeadores, 

Tysson e Holyfield. Na sessão para o término da obra criada durante muitas sessões, 

a arteterapeuta/estagiária apresentou em vídeo o pedido de desculpas de Mike 

Tysson ao Evander Holyfield, no programa de TV da Oprah Winfrey (disponível no 

Youtube).  

Imagem:51: - Sobre perdão. 

 
Acervo pessoal da autora.33 

 
 

Observa-se que a própria Oprah para se tornar uma mulher poderosa e 

apresentadora de TV americana famosa, teve que superar uma infância marcada pela 

pobreza e estupro. 

Imagem 52- Oprah Winfrey–carisma e superação. 

.                                                             
Acervo pessoal da autora.34  

                                                           
33 Parte do programa The Oprah Winfrey Show - talk show norte americano, apresentado e produzido por Oprah 
Winfrey, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SaRIPdehxK4 

 
34 Disponível em:https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/oprah-winfrey-conheca-essa-surpreendente-

historia-de-superacao/. – Acesso em: 10/11/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=SaRIPdehxK4
https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/oprah-winfrey-conheca-essa-surpreendente-historia-de-superacao/
https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/oprah-winfrey-conheca-essa-surpreendente-historia-de-superacao/
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5.5.4.2 SOBRE CARISMA E SUPERAÇÃO 

O carisma da apresentadora que mediou o reencontro dos boxeadores no 

programa de TV motivou a reflexão do Pai-Criante durante a sessão, mais do que a 

reconciliação pública dos boxeadores rivais. “Pai-Criante” comparou o carisma da 

Oprah Winfrey com o carisma do seu próprio pai. Ele apontou diferenças: 

-“A Oprah com seu carisma passava uma verdade. Meu pai era carismático, mas usava o carisma dele 
a favor dele! – Ele mentia! E dizia pra mim: - Não conta pra sua mãe! – Era muito rolo, esquema, 
enganação. -Eu não quis mais saber! Só não explodi como gostaria! ” – Essa foi a reserva. - O lado da 
minha mãe, tios que são irmãos da minha mãe, eles substituem o avô, pro meu filho. E, se meu filho 
quiser conhecer o avô, só vou dizer: - Cuidado com esse cara! ”. 

Em reflexão sobre carisma e superação caminha-se para a conclusão da 

experiência em arteterapia com abordagem breve. A seguir descreve-se sobre a série 

Evander, em seus desdobramentos arteterapeuticos, refletidos na obra que surge das 

mãos do Pai-Criante.  

 

5.6 BREVE SÍNTESE DA EXPERIÊNCIA VIVIDA NO ESTÁGIO  

 

ARTETERAPÊUTICO POR “PAI-CRIANTE” DURANTE A SÉRIE EVANDER: 

Na “fase Evander”, paralelamente a projeção de imagens em vídeo que 

puxavam reflexões burilando pensamentos e sentimentos revisitados nas sessões de 

arteterapia, “Pai Criante” mexia com as mãos aprimorando sua obra que batizou 

Evander. A evolução do trabalho que “Pai-Criante”, já na etapa de acabamento, foi 

determinando como de refinamento da obra, foi dando-se de acordo com a sua 

evolução, e também com o refinamento, pode-se dizer assim, do processo de 

elaboração do “Pai-Criante” sobre si mesmo (individuação).  

O surgimento da obra modelada (na sessão da História do Cuidado) e 

reencontrada caída, desmontada, na sessão seguinte, e que aos poucos foi sendo 

reconstruída, corresponde ao tempo que o Pai-Criante foi permitindo-se voltar-se para 

dentro de si; e paralelamente abrir-se para expressar sobre si em experiência 

arteterapêutica.    

Neste processo “Pai-Criante” ganhou mais confiança como pai acreditando na 

possibilidade de independência e evolução do filho como pessoa, encarando a 

deficiência do menino, que não é mais bebê e se tornará um adulto; e assim 

configurando-se um processo de conquistar maior autonomia para ambos, pai e filho. 
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Imagem 53:  De Pai para filho - ensaiando confiança para autonomia. 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

 

A obra criada foi sendo aprimorada a cada sessão: Ficou de pé ainda bamba e 

meio torta; teve recolado o rabinho (que é parte expressiva das sensações e 

sentimentos de um cachorro); depois teve a inserção de peças de base para dar 

equilíbrio à miniatura em tri-dimensão; em seguida a ampliação do território da base 

com contorno em madeira e chão de areia para apoio do pequeno cachorro e a bola 

dele; e em fase de conclusão a pintura do corpo do bichinho e da bola tendo por último 

a finalização da obra com pintura dos detalhes expressivos como olho, boca e orelha.  

Considerando a correspondência entre o corte/ferida literal em ato-falho do 

competidor sobre o rival (que se tornou vítima no boxe) e do corte/ferida emocional 

parental vivido na adolescência por este “Pai-Criante” acompanhado 

arteterapeuticamente (e que sofre de sentimento de rejeição), o ato/fato de 

acrescentar especialmente as orelhas(e também olhos e boca) do cachorrinho em 

miniatura como refinamento da obra indica, pode-se supor, reparação e cura por via 
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de escolha e afirmação consciente de si. Evander -a obra em miniatura-, representa o 

ser ferido vindo à tona e podendo se ver, cuidar-se. 

Volta-se às afirmações do “Pai-Criante” respondendo sobre as mudanças, em 

retrospectiva do processo experimental em arteterapia, que ele percebe em si mesmo. 

 

 
Imagem 54 - Revendo:  imagens e pontos de vista 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

5.6.1 A gente pinta e fica falando da gente e quando vê mudou 

Assim, o encaminhamento para a conclusão do estágio foi norteado por 

sessões com revisão de imagens, e pontos de vista do Pai-Criante, sobre o vivenciado 

por ele na experiência arteterapêutica. E, culminou com devolutiva do Pai-criante para 

a estagiária/arteterapeuta sobre a experiência, descrita em síntese.  

 

O que mudou? 
- Algumas coisas eu já consigo pensar de maneira diferente. Estou mais observador, mais crítico, 
falando mais o que me incomoda. Essa eu acho que é a principal mudança. Penso que é melhor botar 
pra fora do que ficar com coisas remoendo dentro de mim. Já quero falar logo em vez de ficar remoendo: 
podia ter feito assim; podia ter feito assado...: BOTAR PRA FORA OS PENSAMENTOS É A MAIOR 
MUDANÇA! 
 

Alguém disse que você mudou? 
- A minha mulher diz que eu estou pegando no pé dela. Principalmente em relação a superproteção do 
nosso filho. Ela diz que eu estou chato cobrando dela atitude, presença e confiança. Antes eu evitava 
briga. Ela tinha a arma: - Eu sou mãe, sei o que estou fazendo. Assim, encerrava o assunto. AGORA 
EU DIGO: - VOCÊ É MÃE, MAS NÃO SABE O QUE ESTÁ FAZENDO. Pode ser que eu como pai 
também não saiba, por isso é preciso conversar. Ela acha que eu estou chato porque eu estou mais 
insistente. 
 

Se você for contar pra alguém o que acontece aqui, como contaria? 
- A gente pinta e fica falando da gente. A gente vai fazendo pintura, mexendo com a massa...  É uma 
espécie de tratamento que o IBRM está oferecendo para os acompanhantes. A GENTE PINTA E FICA 
FALANDO DA GENTE. 
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5.6.2 “Pai-criante” sobre a série evander 

 
Imagem 55 – Evander - a finalização da obra com pintura dos detalhes expressivos: 

olho, boca e orelha. 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

 
- “Foi um processo longo e isso não me incomodou. A vontade foi dar continuidade. Eu gostava de 
fazer. Como brincar. Tem o desafio de fazer bonitinho. Fui achando que ele pegou o movimento, na 
posição de brincar, e isso não foi intencional. Parece que está ganhando vida e que tem movimento. ” 
- “Eu trouxe as peças para fazer a base. Eram peças que iriam para o lixo e foram reaproveitadas. Sou 
acumulador. Não sou do tipo de jogar fora. Ficou meio tortinho, mas a ideia da base me tranquilizou. 
Não fiquei muito desesperado para achar a solução. Fui testando a base sem neura. As soluções foram 
surgindo de forma tranquila durante o processo. ” 
- “A dinâmica das histórias foi diferente.  Me pegou pela novidade. A partir desses encontros, depois 
do Evander fui ficando mais tranquilo. Achar o tipo de cola foi bom! Recolar foi como cuidar dele! 
Compensava quando dava certo. Eu me senti recompensado por ter dado certo. ” 
- “Falar de mim foi facinho! Não travei não. Acho que ficou facinho quando começo a fazer o Evander” 
- “Evander representa um troféu pra lembrar que eu posso! ” 
- “Posso chutar pra longe! ” 
- “Posso chegar longe! ” 
- “Tanta coisa que eu queria chutar pra longe!... Mas, acho que o principal que quero chutar é o 
desânimo que às vezes sinto” 
- “Mas acho que quero chegar em um lugar que eu possa ter a estabilidade e a liberdade de fazer o 

que acho que é certo”. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Ao final da pesquisa e experiência em estágio e casuística em arteterapia, 

constata-se, de forma mais evidente, o desafio presente na inserção da arteterapia 

em um meio instituído em torno da pessoa com deficiência e sua família, assim como 

propiciar, neste espaço assim instituído, a inclusão do atendimento ao familiar que é 

apoio ao membro da família com deficiência. 

 A questão relativa à carência de respaldo de ordem psíquica, política, 

estrutural, cultural e social estão para além desse estudo, mas a percepção 

diagnóstica relativa à frequência inconstante ao atendimento em estágio como 

característica do grupo focal, evidencia a falta de apoio em qualquer desses sentidos.  

Desta experiência em estágio, verificou-se que, de um número inicial em torno 

de dez responsáveis, o estágio foi finalizado com um trabalho arteterapêutico 

individual. Este foi, apesar disso, singularmente criativo, o que é um dado 

qualitativamente positivo. 

Foi possível observar a entrega e o envolvimento do “pai–criante” durante o 

processo arteterapêutico, assim como o princípio da evolução de sua conquista em 

termos de consciência e mudança de comportamento no sentido de exteriorização e 

expressão sobre si, como filho e como pai. 

Em termos quantitativos há muito ainda a ser feito. Recomenda-se   pesquisas 

posteriores em torno de processos arteterapêuticos para o público alvo focado neste 

estudo, isto é, a família com deficiência e os membros que a compõem, em especial 

aquele que cuida mais do outro que de si. Estudos posteriores em espaços instituídos 

serão produtivos também para dar visibilidade às problemáticas enfrentadas por essas 

famílias tidas como incomuns, assim como propiciar ao trabalho arteterapêutico outras 

aplicabilidades nesse contexto. 
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ANEXO A 

 

 

Os Argonautas 
Caetano Veloso 

 

O Barco! 

Meu coração não aguenta 

Tanta tormenta, alegria 

Meu coração não contenta 

O dia, o marco, meu coração 

O porto, não!... 

 
Navegar é preciso 

Viver não é preciso...(2x) 

 
O Barco! 

Noite no teu, tão bonito 

Sorriso solto perdido 

Horizonte,  

O riso, o arco da madrugada 

O porto, nada! 

 
Navegar é preciso 

Viver não é preciso (2x) 

 
O Barco! 

O automóvel brilhante 

O trilho solto, o barulho 

Do meu dente em tua veia 

O sangue, o charco, barulho lento 

O porto, silêncio!... 

 
Navegar é preciso 

Viver não é preciso...(6x) 

Composição: Caetano Veloso. https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44761/ 

https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44761/

