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A árvore e a individuação

Celso Falaschi[1]

[1] Celso Falaschi é arteterapeuta (AATESP 280/1120, graduado em Jornalismo, 
Mestre em Educação (Ensino Superior) e Doutor em Psicologia (Criatividade). 
Como professor do NAPE, supervisionou o estágio e o trabalho de conclusão 
de curso da Turma 8-Campinas durante os anos pandêmicos de 2020 e 2022. 

celso.falaschi@gmail.com 

Terra, água, ar e fogo, como elementos físicos, palpáveis, 

da natureza, estão todos interligados em uma das mais 

impressionantes manifestações concretas de vida a que temos co-

nhecimento: a árvore, esse ser vivo constituído de raízes, tronco, 

galhos, folhas, flores, frutos e sementes, tão importante que nem 

nos damos conta de sua presença nos diferentes espaços da natu-

reza. Algumas vezes ela está em nosso quintal ou jardim, na cal-

çada, no canteiro central das avenidas, nos pomares, nas matas e 

nas florestas. Está sempre ali – ou nem sempre – e nem nos damos 

conta disso. Ela faz parte da paisagem e nos habituamos tanto 
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à sua presença que nem lhe prestamos a merecida e necessária 

reverência por tudo aquilo que nos proporciona como condição 

essencial à nossa existência.

Pesquisas recentes(2) indicam que existem três trilhões de ár-

vores por todos os continentes, constituintes de cerca de 74 mil 

espécies diferentes. Os especialistas indicam que os 8 bilhões de 

habitantes do planeta exigiriam mais 1,5 trilhão de diferentes es-

pécies, devidamente distribuídos, para garantir adequadas condi-

ções de vida aos seres viventes, sem contar, é claro, com outras 

situações como o tratamento dos esgotos e redução da emissão 

dos gases que provocam o efeito estufa, por exemplo. Mas, por 

garantirem a troca gás carbônico x oxigênio, essa quantidade já 

seria um bom (re) começo.

Desse total de 74 mil espécies, as projeções indicam que cerca de 

11 mil estejam em solo brasileiro, um número de proporções conti-

nentais, mas todos sabemos que o desmatamento reduziu drastica-

mente esse número ao longo do último século, tanto pelo avanço 

das práticas agrícolas para dentro do território nacional, como pelo 

crescimento dos núcleos urbanos, reduzindo cada vez mais as úl-

timas reservas de mata nativa. Os desastres climáticos constituem 

apenas uma das consequências desse ato (des) humano.

Se não reconhecemos nem mesmo a importância física da ár-

vore em nosso cotidiano, que dirá da simbologia que ela carrega 

em si desde os tempos mais primevos, pontuando o cotidiano de 

nossos ancestrais em ritmo de respeito e reverência a esse ser tão 

essencial à vida.

2. Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI), o maior inventário de árvores do 
planeta



10   |  Raízes da alma       |   11 11      |   11 11      |   11 11      |   11      |        |        |   11

Foi pensando nessa simbologia que propusemos à turma 8 de 

Campinas do Curso de Pós-Graduação em Arteterapia NAPE/FAVI 

a adoção da simbologia da árvore como eixo central do estágio 

obrigatório para conclusão de curso. Nosso objetivo geral era o de 

trabalhar diferentes simbologias pertinentes, investigando como 

diferentes públicos se conectariam com essa raiz essencial. 

Mas o que podemos identificar sobre esse tema no campo da 

simbologia? Em Chevalier & Gheerbrant (2018, p. 84), encontra-

mos que 

“A árvore põe em comunicação os três níveis do cosmo: o subterrâ-
neo, através de suas raízes sempre a explorar as profundezas onde 
se enterram; a superfície da terra, através do seu tronco e de seus 
galhos inferiores; as alturas, por meio de seus galhos superiores e 
de seu cimo, atraídos pela luz do céu... reúne todos os elementos: 
a água circula por sua seiva, a terra integra-se a seu corpo através 
das raízes, o ar lhe nutre as folhas e dela brota o fogo quando se 
esfregam seus galhos um ao outro”.

Denota-se, portanto, que a árvore abarca os quatro elementos 

da natureza: terra, água, ar e fogo, pois suas raízes fincam-se 

em diferentes profundidades no solo, onde buscam nutrientes 

para crescer; por seu tronco e galhos circulam esses nutrientes e 

a água, essencial para o seu crescimento; suas folhas são acaricia-

das pelo vento, que lhe alimenta do gás carbônico expelido pelos 

seres humanos, enquanto dela recebem o oxigênio; e o fogo vem 

dos raios solares que garantem a temperatura necessária ao seu 

estoque dos elementos necessários para atravessar as diferentes 

temperaturas ao longo das quatro estações, o que é muito mais 

visível nas regiões de clima frio e gelado. 

São muitas as referências ao simbolismo da árvore. Sua presen-

ça sempre majestosa, mesmo diante das mais terríveis intempé-

ries, está sempre a indicar um processo de evolução, visível aos 
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olhos para que o humano ser nela se espelhe e busque esse aper-

feiçoamento contínuo de sua existência. A árvore está sempre em 

evolução, sempre em ascensão vertical, subindo em direção ao 

céu. O fato de suas raízes crescerem em direção ao fundo do solo, 

e seus galhos crescerem em direção ao céu, foram simbolizados 

por muitos povos como esse processo de autoconhecimento, ou 

seja, a saída dos planos inferiores para os planos superiores, em 

busca do eterno, do sagrado, do divino. 

Diferentes mitologias tratam dessa percepção simbólica e uma 

das mais estruturadas em termos de pensamento é a da “árvore 

da vida” da Cabala, que a representa em diferentes níveis evoluti-

vos, desde o chamado plano material da existência terrena, até o 

chamado nível das emanações, o mundo etérico, associado ao eu 

superior, ao espírito divino. 

Da Índia vem uma outra leitura desse símbolo e que tem sido 

reconhecida no mundo todo por representar um arquétipo fa-

cilmente identificável em diferentes culturas. Baseado em fatos 

reais, dá conta de que o Príncipe Sidharta Gautama, do Reino de 

Sakya, depois de abandonar o palácio dos seus pais para conhecer 

o mundo além dos muros reais, deparou-se com inúmeras formas 

de sofrimento humano, o que ensejou uma reflexão sobre as di-

ferenças entre os mundos da realeza e da população que ele co-

meçava a descobrir, o que o levou a questionar por quais motivos 

isso acontecia. 

Sidharta Gautama empreende então uma viagem por diferentes 

regiões do seu país, sempre em busca de respostas, procurando 

nos mais diferentes ascetas (detentores do conhecimento) uma 

resposta que o satisfizesse. Passou por muitas manifestações re-

ligiosas em seu país, assim como por muitas privações, incluindo 

um longo jejum que havia intuído ser capaz de lhe dar as respos-
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tas que procurava. E o insight mais importante não foi exatamente 

aquele que esperava, mas que, se continuasse na privação dos 

alimentos, não alcançaria seu objetivo. Abandona então o jejum 

e sai em peregrinação, até que se depara com uma árvore sobre a 

qual se coloca a meditar, onde, enfim, encontra aquilo que veio a 

ser chamado mais tarde de a “iluminação”. Em contato com seu 

mais profundo eu, sob uma árvore, mais tarde chamada “árvore 

bodhi”, encontra todas as respostas e sai pelo país pregando as ra-

zões do nascer-viver-morrer-nascer. Seus ensinamentos continua-

ram a ser transmitidos de forma oral e mais de 300 anos após sua 

morte seus sucessores os escreveram para que não se perdessem. 

Foram compilados dezenas de ensinamentos, chamados de sutras, 

que deram origem a um novo movimento religioso-filosófico na 

Índia, o Budismo, que significa exatamente “iluminação”, ou seja, 

atingir o estado de Buda é chegar aos céus, ao topo da árvore.

Há muitas outras simbologias ligadas à arvore e talvez uma das 

mais conhecidas no mundo ocidental seja a da árvore de Natal, 

que marca o advento de Cristo, um dos mais importantes símbolos 

do catolicismo, mas também cultuada em outras religiões. Nor-

malmente essa árvore é montada nas casas, no mês de dezembro, 

sobre a espécie pinheiro (natural ou artificial), pois, em algumas 

tradições, o pinheiro é símbolo da vida, justamente por ser uma 

das poucas espécies a se manter verde durante as quatro estações, 

mesmo no inverno. Embora ligada ao cristianismo, a árvore de 

Natal tem origem em festas pagãs muito antigas, sendo associada 

à prosperidade e fertilidade, justamente pelos seus ciclos de pro-

dução de folhas e frutos, que se renovam a cada estação. 

Em diferentes culturas (lembrando que um mito nasce em deter-

minado contexto sócio-cultural), diferentes espécies de árvore vão 

encontrando diferentes representações sociais para esses povos.
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Além do pinheiro, como símbolo da árvore de Natal, recupera-

mos alguns desses exemplos: bambu - equilíbrio e crescimento; 

carvalho – resistência e sabedoria; cedro – fidelidade; cerejeira 

– sabedoria e amor; figueira – imortalidade e sabedoria; maciei-

ra – amor e eternidade, mas também o fruto proibido de Adão 

e Eva; salgueiro – sorte e proteção; oliveira – esplendor e vitória, 

representados na deusa Atena. 

Outra simbologia que faz parte do dia a dia de muitas pessoas 

é a árvore genealógica, ou seja, um gráfico que representa as ori-

gens de uma família por meio da identificação dos antepassados. 

Essa atividade, no campo da Arteterapia, como poderá ser obser-

vado nos relatos de alguns dos ensaios deste livro, permite não 

apenas a localização de tios e avós, mas a compreensão, por meio 

desses personagens, do quanto cada sujeito carrega dos seus mui-

tos ascendentes, o que também se constitui em um processo com-

preensivo de autoconhecimento e individuação. 

Há muitos outros significados simbólicos para a árvore, descritos 

em muitas publicações exclusivas para esse fim. Como símbolo do 

Sagrado em diferentes culturas, ela representa aquilo que trans-

cende, que supera as mais refinadas compreensões no campo do 

conhecimento racional, para ligar-se a um deus ou à estrutura do 

mundo e do Universo. Jung a descreve como o caminho e o cres-

cimento para aquilo que não pode ser modificado, transformado, 

e, portanto, é eterno. Em outra passagem, Jung, pai da Psicologia 

Analítica que embasa a Arteterapia, nos lembra que, para tocar 

os céus por meio de suas folhas, a árvore precisa antes ter raízes 

muito profundas para tocar os infernos. Podemos compreender 

que, para iniciar o caminho da individuação, precisamos antes 

descer no mais profundo de nosso ser, buscar nas raízes mais 

profundas, como ele próprio fez e relata em suas publicações, 
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para nos depararmos e compreendermos as nossas sombras, aqui-

lo que não gostamos, aquilo que nos incomoda, para mediante a 

integração dos opostos, encontrarmos os mais belos tesouros, a 

verdadeira alquimia, a cura de nossa alma. 

A relação simbólica da árvore com o humano ser pode ser abor-

dada não apenas pela botânica e pela mitologia, mas também 

pela ciência, que nos últimos anos tem ido além de entendê-la 

apenas fisicamente. O engenheiro florestal alemão, Peter Wohlle-

ben, traz uma abordagem inovadora em seu livro “A vida secreta 

das árvores” (Sextante, 2017), com milhões de exemplares ven-

didos em todo o mundo e também disponível na forma de docu-

mentário. Wohlleben defende que a relação ser humano-árvore 

têm em comum muito mais do que se conseguiu identificar até 

agora, inclusive que elas são seres sociais e que se comunicam 

entre si, por meio de suas raízes. O engenheiro florestal diz que 

elas se comunicam entre si, mantém relacionamentos, sustentam 

umas às outras, formam famílias e têm memória. 

Essas percepções podem ser vistas isoladamente, como algo 

muito novo, estranho para alguns, mas, se relacionadas com os 

aspectos mitológicos que nossos antepassados desenvolveram ao 

longo dos séculos, é possível perceber alguns encontros muito 

interessantes, quando analisados sob uma perspectiva artetera-

pêutica. A começar pela relação básica dos aspectos físicos: raízes 

– pés; tronco – tronco; galhos – membros; copa – cabeça; frutos 

– filhos, para ficar nos mais aparentes e evidentes. Então, se em 

uma sessão de Arteterapia convidamos uma pessoa a desenhar, 

pintar ou modelar uma árvore, ela pode, inconscientemente, pro-

jetar a si mesma na sua produção plástica expressiva e ser convi-

dada pelo arteterapeuta a estabelecer relações entre si e o objeto 

simbolizado. E dentro desse processo ser animada, por exemplo, 
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a compreender o quanto suas raízes se estendem pelo solo e pela 

cartografia da sua vida, superando, eventualmente, algumas de 

suas feridas e sombras até então inconscientes. 

Este é apenas um exemplo do muito que pode ser trabalhado 

com a simbologia da árvore em Arteterapia, num leque imenso de 

possibilidades, talvez tantos quanto sejam as espécies existentes 

na natureza. 

Neste livro, nos ocupamos em propor representações plásti-

cas expressivas em atividades arteterapêuticas baseadas na árvo-

re como forma de incentivar o autoconhecimento de crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos em diferentes contextos 

sociais. Claro que autoconhecimento não foi o único objetivo, já 

que os pesquisadores que integram esta coletânea dedicaram-se a 

diferentes objetivos específicos, como o leitor poderá observar ao 

longo da leitura de cada um dos 14 ensaios aqui reunidos. 

O resultado dessa investigação é apresentado nesta coleção de 

ensaios sobre essas práticas de estágio e não é sem motivo que 

o título escolhido para este livro seja “Raízes da Alma – A Sim-

bologia da Árvore em Arteterapia”. Esperamos que nossos leito-

res apreciem essas reflexões e experiências e possam, em algum 

momento, conectar-se com essa simbologia tão essencial à hu-

manidade, sentindo, avaliando e discernindo sobre a sua própria 

existência, assim como Sidharta Gautama fez antes de atingir a 

iluminação e passar a ser conhecido como o Buda Sakiyamuni, o 

iluminado do Reino de Sakya. Que todos possam trabalhar com 

essa simbologia e igualmente atingirem a tão desejada autorreali-

zação, como ápice do autoconhecimento e individuação!
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 Cabala de Luz - 
Expressão e Superação 

Grupo Arteterapia Luz

Gisele Albergaria[1]

Katy Nagib[2] 

Soeli Campari[3]

[1] gisele.lamper@gmail.com

[2] katy.nagib@outlook.com

[3] soelidafonsecacampari@gmail.com

Expressar para superar

Cabala de Luz – Expressão e Superação é uma proposta 

em Arteterapia cujo objetivo principal é a livre expressão 

do inconsciente. Este trabalho ocorre por meio de sessões moni-

toradas arteterapêuticas direcionadas em atividades e materiais 
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que possam proporcionar apoio para o processo de individuação 

de adultos, inseridos na situação pandêmica e isolamento social 

da atualidade. Para Jung, o processo de individuação é natural, 

inerente ao ser humano, podendo ser entendido como uma “[...] 

tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas” 

(SILVEIRA, 2003, p. 77-78).

O processo relatado neste ensaio é inspirado na Árvore da Vida, 

originária da Cabala, que de sua procedência hebraica significa 

literalmente receber ou aquilo que é recebido. Portanto, os sujei-

tos atendidos nessa proposta são a representação da Cabala, pois 

estes devem estar receptivos para o encontro, para a conversa, 

com seu inconsciente através das atividades expressivas e super-

visionadas. Esta proposta de trabalho, portanto, traz atividades 

complementadas com as cores, as texturas, os aromas, materiais 

artísticos, dança, escrita criativa, música, meditação e jogos, como 

possibilidades de se criar conexões profundas do ser. Os processos 

foram realizados em oficinas estruturadas com sensibilização e 

expressão criativa, contando com o apoio do uso dos elementos 

da natureza, como a Terra, Água, Fogo, Ar e Éter. Com isso, as 

emoções limitantes, por exemplo, quando surgiram, puderam ser 

melhor trabalhadas, visto que a energia do ponto central mani-

festa-se na compulsão quase irresistível para levar o indivíduo a 

tornar-se aquilo que ele é, do mesmo modo que todo organismo 

é impulsionado a assumir a forma característica de sua natureza, 

sejam quais forem as circunstâncias. 

Arteterapia trata-se de expressão, originalidade, individualida-

de, texturas e riscos onde as cores são elementos de destaque 

nesse meio à medida que o cliente se comunica e expressa sua 

subjetividade, o si-mesmo e o que está vivo na alma e , por vezes, 

com vários componentes que o rodeiam.
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A imaginação é o modo de percepção pelo qual o mundo interior 
ganha vida, e o método de interação pelo qual ele pode ser transfor-
mado. Da mesma forma, a imaginação é o meio pelo qual o corpo e 
as doenças físicas podem ser percebidos no nível espiritual, estando 
também sujeitos a processos de transformação. Com a imaginação, 
é possível perceber os reinos espirituais que transcendem a psique 
(RAFF; JEFFREY, 2002, p. 104).

Neste momento em que um novo mundo se instala em nossas 

realidades, ocasionado pela pandemia da covid-19, é de extrema 

necessidade o apoio para superar o ócio e encontrar a resiliência. 

“Cabala de Luz – Expressão e Superação” é voltado para forne-

cer atividades enriquecedoras de dentro para fora. Destacamos o 

uso de técnicas de meditação, relaxamento, alongamento e movi-

mentos corporais, que têm como objetivo maior proporcionar ao 

participante um contato que estimule novas considerações acerca 

do próprio corpo enquanto experimentador de uma metodologia, 

que a partir do mesmo possa conduzir a outras concepções de 

movimento e criação. A música, essencial nesse processo, pode 

tornar os movimentos corporais, bem como os estados de relaxa-

mento, uma via para a arte narrativa do trabalho. Os mitos tam-

bém são atuantes neste processo, pois trabalham temas e costu-

mes acerca de uma civilização, cultura ou da própria existência 

humana. Alcançam, por si só, vivências que a razão desconhece. 

Dentre elas a jornada do herói ou heroína, a origem do mundo, 

da vida e aspectos que permeiam tais realidades. No relato simbó-

lico, o inconsciente se identifica com a representação dos fatos, 

dos personagens históricos, amplificados através do imaginário 

coletivo, passado de geração em geração pelas tradições literárias 

orais ou escritas. 

Os atendimentos realizados no estágio do Grupo Arteterapia 

Luz, para conclusão do Curso de Arteterapia NAPE/FAVI, tiveram 
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como característica principal a priorização da expressão artística, 

proporcionando conforto e segurança dos clientes quanto à nos-

sa supervisão e acompanhamento das sessões. A ideia de traba-

lhar com mitos colabora para a concepção de pequenas partituras 

coreográficas, onde o universo subjetivo individual se entrelaça, 

ao longo das atividades, compondo uma grande teia criativa ar-

teterapêutica em movimento interior e exterior, resultando em 

expressão e identificação. 

O número de participantes neste processo de estágio, deno-

minado “Cabala e Luz – Expressão e Superação” foi de até cinco 

pessoas por grupo. Os atendimentos foram realizados em dife-

rentes horários, em função das necessidades das integrantes dos 

grupos formados para o atendimento. 

O vínculo e a confiança foram condições indispensáveis para o 

bem-estar de todos os envolvidos. Estruturamos dois grupos de 

início, sendo um composto por duas mulheres maduras e o outro 

composto por três mulheres amadurecendo, com o revezamento 

de duas arteterapeutas em cada um: enquanto uma era apoio, a 

outra conduzia a sessão. Um dos grupos foi inicialmente formado 

por mãe e filha, ao qual se agregou o pai logo nas primeiras ses-

sões. O casal começou o trabalho com o grupo Maduros (acima 

de 50 anos) e a filha participou do grupo Amadurecendo (acima 

de 21 anos). Percebendo incômodo e inibição do marido e espo-

sa ao serem atendidos juntos, decidimos separar o casal a partir 

da quinta sessão. A esposa permaneceu no grupo de mulheres 

maduras e o marido foi atendido em sessões individuais, o que 

significou a realização de três encontros semanais. Trabalhamos a 

mesma estrutura com todos, porém, pelo perfil do marido, adap-

tamos as sessões com atividades complementares de escrita cria-

tiva, mais próxima de seu universo pessoal e profissional. Alcança-
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mos, assim, um processo individualizado e de sucesso para todos 

os envolvidos. Importante registrar que os sujeitos do processo 

foram recrutados através de uma igreja católica de uma cidade do 

interior paulista, porém, pensando em ampliar a atividade para 

mais pessoas necessitadas de apoio durante a pandemia do coro-

navírus, disseminamos nosso projeto em alguns CAPS – Centros 

de Atendimento Psicossocial - de Campinas-SP e mais três clientes 

foram agregadas. 

Conquistado esse olhar coletivo, buscamos estar atentas às 

necessidades individuais sem desvirtuar o foco e a sequência de 

trabalho estabelecido. À medida que surgiam situações de des-

conforto procuramos também nos adequar a esses momentos e 

proporcionar mudanças, quando necessárias, na sequência prees-

tabelecida de trabalho. Durante o processo de atendimentos pu-

demos compreender o conceito oriental da flor de lótus, tão di-

fundido nas filosofias asiáticas:

[...] veneno e néctar são duas fases da mesma energia...Não condene 
a lama, pois o lótus está oculto na lama; use a lama para produzir o 
lótus. A lama ainda não é o lótus, mas pode ser. Uma pessoa criativa 
ajudará a lama a liberar o lótus, de tal modo que o lótus possa ser 
manifesto (OSHO, 2013, p. 7).

Trabalhar com os grupos nos trouxe riqueza de aprendizagem, 

transformou nossas opiniões, visões e ações em superação. Otimi-

zando esse momento pandêmico, onde a resiliência é a palavra-

-chave, atentamos para ouvir umas às outras, nos conhecermos, 

compartilhar nossas virtudes e inseguranças. Dessa forma, nos 

apoiamos como pescadoras de almas entre colegas arteterapeutas 

em formação. Entretanto, por sermos seres humanos ávidos de afe-

to, olho no olho e uso dos sentidos, a maior difi culdade foi realizar 

todo o processo, tanto nosso, quanto dos atendidos, de forma on-
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line. Mas, mesmo assim, diante de tais obstáculos, desbravamos a 

sutil arte de compreender, ressignificar, ouvir, acalentar, sensibilizar 

e poder dessa forma mergulhar no universo das formas cognitivas 

e emoções artísticas, no vasto oceano chamado de inconsciente.

Criando um universo acolhedor e criativo

A ideia de um universo virtual acolhedor e criativo apresentou-se 

necessária em tempos pandêmicos, contribuindo de forma prazero-

sa para o aprendizado desses mecanismos tão atuais e úteis como 

a internet e aplicativos de arte. Durante o processo de aplicação 

das sessões criamos um protocolo baseado na Árvore da Cabala, 

proporcionando assim a construção de um caminho visual quanto 

aos atendimentos e desenvoltura individual dos clientes. A Figura 1 

esquematiza as cinco instâncias da Cabala, suas qualidades, cores 

respectivas, planetas regentes e inserção nos quatro mundos repre-

sentados na Árvore da Vida: Mundo da Criação Material, Mundo 

das Formações, Mundo da Criação e Mundo das Emanações. 

A partir dessa premissa, permeamos os atendimentos nos con-

ceitos de arte expressiva, espontânea, sem medo de errar, sem 

estética e sim sob um olhar semântico do livre pensamento cons-

truindo e organizando emoções. As atividades foram voltadas a 

conduzir a participação do self de forma simbólica, vinculado ao 

inconsciente, tecendo coletivos subjetivos, fortalecendo relações 

de existência, resiliência e memórias. Segundo Jung (2008), a hu-

manidade perdeu sua consciência primitiva ao longo da evolução, 

portanto ativar essa ancestralidade faz com que potenciais orgâ-

nicos, essenciais à vida, possam emergir. 

Metodologicamente, nossa proposta de trabalho foi embasada 

nas seguintes concepções temáticas e técnicas:
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Figura 1: Esquema da Cabala de Luz
fonte: Katy Nagib, 2021

• quanto ao tema: referência na Árvore da Vida, na Cabala, 

a qual é formada por emanações manifestando em diferentes 

planos. Trabalho focado na mitologia nas fábulas, onde cada 

pessoa passa pela jornada do herói, enfrentando transforma-

ções internas e externas, alcançando a resiliência no seu cami-

nho rumo ao desconhecido;

• quanto às técnicas desenvolvidas: sessões de uma hora, 

com cinco integrantes no máximo, oficinas estruturadas, virtuais, 

com atividades arteterapêuticas com materiais artísticos ou jogos, 

visando a sensibilização e expressão avaliada;                       
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• quanto aos participantes das sessões arteterapêuticas: 

adultos acima de 21 anos, frequentadores de uma igreja católica 

de uma cidade do interior paulista;                     

• quanto à justificativa: fortalecimento dos sujeitos durante 

os períodos de isolamento social, com apoio e suporte à resiliên-

cia, da sustentação, da espera, da transformação, da individuação 

e das criações, num ambiente virtual e acolhedor, tão necessárias 

no momento pandêmico. 

Dessa forma, as atividades arteterapêuticas inspiradas na Ár-

vore da Cabala configuram a conexão entre os elementos da na-

tureza e seus arquétipos de manifestação, já que une os quatro 

diferentes planos: Terra (mundo da manifestação), Água (mundo 

da formação), Ar (mundo da emanação) e Fogo (mundo da cria-

ção). A terra traz a segurança, o estar em si, o fazer e a criação 

espontânea. O enraizar-se é primordial para a harmonização dos 

sentidos. A água, talvez por ser o elemento da natureza com 

o qual o ser humano estabelece seu primeiro contato ainda no 

ventre materno, é uma das substâncias de maior atração para 

acolher a criança interior, fluindo as emoções e sanando o dese-

quilíbrio da vida adulta. Buscamos o pensar para agir com har-

monia em atividades que envolvem o ar, elemento do inventar, 

do sentir as emoções. Através desse ritmo, essa pulsação natural 

encontra a frequência corporal biológica. E finalmente o Fogo, 

com sua luminosidade e calor, que transmuta, transforma e re-

qualifica. Trabalhamos o poder das chamas por meio do mito 

da Fênix, que se transforma em cinzas para depois reverberar 

como luz com a dança ao infinito e além. Diferente da Água, o 

movimento do Fogo se eleva, e rápida e hipnoticamente sente-se 

essas qualidades específicas dos elementos, como a mudança 

das quatro estações do ano, que, por sua vez, corresponde à 
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presença de uma determinada qualidade solar agindo sobre o 

organismo humano.

Planejamos o desenvolvimento do trabalho a partir das Sephirot

da Cabala. Tendo em vista 10 Sephirots numeradas e ligadas às 

qualidades e cores dos planetas do nosso Sistema Solar, customi-

zamos esse diagrama da Cabala ligada aos cinco elementos para 

atender a demanda de cada sessão e interligar a produção artística 

e relato de cada cliente. As Sephiroth[4] são as dez emanações de 

Ain Soph da Cabala. Segundo a Cabala, Ain Soph é um princípio 

que permanece não manifestado e é incompreensível à inteligên-

cia humana. Deste princípio do Mundo das Emanações, derivam 

as Sephiroth em sucessão, até o Mundo da Criação Material. Por 

isso esse mundo das Emanações corresponde ao quinto elemento, 

o Éter, pouco abordado nas teorias tradicionais dos elementos da 

natureza, mas largamente observado na Alquimia.

Ao ativar cada um desses elementos com a atividade artete-

rapêutica, conectamos uma chama vital, como um local sagrado 

dentro do indivíduo que vislumbra suas emoções e sentimentos 

alicerçados nesse ponto, simbolizado pela Sephirat, onde tais ele-

mentos são associados aos Mundos da Ação (Terra), da Criação 

(Água), da Formação (Ar), da Emanação (Fogo) e do Eu superior 

(Éter), a tal ponto de gerar desconfortos e se autorregular com a 

utilização dos materiais específicos e observação da própria pro-

dução artística. Vislumbramos, assim, o potencial das atividades e 

emoções emanadas em momentos singulares de cada indivíduo, 

isto é, sua busca pela individuação, catarses e superações.

[4] Plural de Sephirath.



28   |  Raízes da alma

A conexão entre as Sephirot nos mostrou a jornada e a busca de 

cada um, permitindo a revelação do Sagrado em si. 

O início da jornada

O primeiro encontro virtual nos abriu a possibilidade de co-

nhecer um pouco da história de cada ser que estava se permi-

tindo algo inovador e desconhecido para si. Um misto de fé e 

insegurança pairava sob as telas frias dos aparelhos celulares ou 

computadores. Nas sessões presenciais o cliente encontra todo 

material artístico à sua disposição no ateliê arteterapêutico. Em 

ambiente virtual, necessita-se de uma preparação prévia junto da 

orientação, direcionando a pretensão da atividade. Dessa forma 

perde a surpresa, mas em contrapartida é uma oportunidade da 

observação terapêutica do modo que o cliente se movimenta com 

esse processo. Caso o cliente tenha um aparato emocional mais 

resiliente, forte e persistente, então ele terá condições mais favo-

ráveis para seguir em frente. Porém, se o cliente estiver em um 

momento fragilizado, a condição de escolher, comprar, buscar e 

separar, contribui para o aumento de ansiedade e consequente-

mente a desistência por parte dele. Portanto, é necessário come-

çar um processo leve e tranquilo para fortalecer essa base emocio-

nal e só depois prosseguir.  

Neste trabalho, observamos a imagem de seres humanos sen-

síveis a uma condição pandêmica e de isolamento por um ano. 

A necessidade de um sorriso e um gesto de aconchego se fazia 

presente a todos os integrantes ávidos de calor humano e da es-

perança de que continuaríamos vivos física e emocionalmente. 

Preparamos um kit básico para cada cliente e o denominados “Ar-

teterapia Luz”, contendo lápis de cor, giz de cera, cola, caderno, 
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papéis, guache, linhas e outros materiais que seriam base para 

qualquer sessão. Numa caixa que também seria utilizada, enfati-

zamos priorizar o uso de materiais recicláveis, reutilizáveis e ele-

mentos naturais encontrados facilmente em casa, no quintal ou 

numa praça próxima, para inclusive incentivarmos a permanência 

nas casas, devido a condição de isolamento pela covid-19. 

Nessa primeira sessão trabalhamos com a produção da primeira 

letra do nome sem poder escrever, apenas desenhando em fo-

lha papel, ativando assim a atenção ao comando, a conquista de 

realizar uma tarefa, a integração ao grupo e delimitar a voz ativa 

das sessões. Depois, convidamos a fazer dois desenhos simples 

nos cantos extremos do papel, saindo do primeiro e chegando ao 

formato do outro desenho, todos interligados. Tampando os de-

senhos das extremidades com as mãos, pedimos que observassem 

as formas centrais. O objetivo era sentir a jornada, pois muitas 

vezes não vemos o resultado do que buscamos, o que pode gerar 

uma sensação de impotência e não realização.

Mundo da Ação: Elemento Terra

A Sephirat deste elemento traz o planeta Terra e as suas qua-

lidades são a sabedoria, a liderança e a nobreza. A cor predomi-

nante que representa essa Sephirat é o marrom. De acordo com 

o estudo psicológico das cores, o marrom contempla um sufoca-

mento quando ativado os sentimentos adormecidos do cliente. 

Assim, o elemento Terra remeteu às diversas motivações senso-

riais que os estimularam a se conectar com algo profundo e ativo 

em seu ser - a vitalidade. 

Para representar o elemento Terra, convidamos os participan-

tes, cada um em seu grupo, à confecção da Pachamama, uma 
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atividade tridimensional com os elementos da natureza que esti-

vessem ao alcance de suas mãos. A tarefa de recolher antecipada-

mente folhas, gravetos, flores, sementes, pedrinhas, fez com que 

um estímulo motor sensorial se aguçasse em cada um, ativando a 

ação de procurar, observar a natureza ao seu redor e escolher seu 

material de criação. Ali já se iniciava a sessão, pois seu racional 

mergulhou no inconsciente. 

Em nosso planejamento, as sessões eram sempre iniciadas com 

um “chegar, estar presente”, por meio da respiração profunda, 

para sentir o corpo em relaxamento muscular, ao som calmo de 

música instrumental, criando uma atmosfera de prazer e paz. 

O mito da Pachamama remete às tradições primitivas e an-

cestrais incas, de venerar a natureza e reconhecer a sabedoria 

e nutrição que vem da Mãe Terra. As respostas a essa atividade 

revelaram um reencontro com cheiros, sabores e sensações da 

infância, como andar descalça na chuva, tomar um chá quente 

e com cheiro de camomila da avó, sentir o cheiro de mato ou o 

brilho dourado do sol refletido no milho, aquelas emoções guar-

dadas num baú mágico cheio de lembranças gostosas que muitos 

privilegiados guardam da infância.

Outra atividade com o Elemento Terra foi a confecção da Man-

dala de Flores, com a colagem de elementos naturais num círculo 

de papelão. Iniciou-se com a adaptação e aceitação do fluir, sair 

do controle e visualizar a produção e deixá-la nascer espontanea-

mente, para se organizar e se harmonizar. 

Ainda dentro dessa proposta de aterramento do ser, propuse-

mos a criação da Self-Box, inspirando as clientes a reproduzirem 

o passado, em modelagem com massinha, e representar um mo-

mento memorável pré-pandêmico, disposto dentro de uma caixa, 

bem como desenhar na tampa de dentro seu presente, numa vi-
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são positiva, uma situação vivenciada no isolamento. Do lado de 

fora foi trabalhada a expressão criativa livre dos sonhos a serem 

realizados no pós pandemia. Esse olhar positivo a todas as faces 

pandêmicas emergiu do inconsciente, em uma alternância do foco 

de luz sobre uma crise onde só há medo, escuridão e perdas, bem 

como sobre a esperança, gratidão e resiliência. Como resultado 

dessa prática e desse momento dos atendimentos, recebemos re-

tornos muito consistentes. A cada nova percepção seguia-se uma 

atitude em relação a descoberta de ações concretas, como novo 

emprego, fim de relacionamento, posicionamento frente a família, 

etc. Também percebemos que os membros da família tiveram rea-

ções bastante positivas, agregando no núcleo familiar, com apro-

ximação, diálogos e abraços, por exemplo, demonstrando mani-

festações de carinho que antes não aconteciam. E esses relatos 

reverberavam positivamente entre os outros membros do grupo. 

Mundo da Formação - Elemento Água

No Mundo da Formação temos três Sephirots, sendo suas quali-

dades a humildade e o esplendor pertencentes ao planeta Mercú-

rio, de cor laranja; já a Lua, com a cor roxa, representa o vínculo 

e o alicerce. Resistência, fortaleza e ambição vêm da Sephirat re-

presentada por Vênus na cor verde. 

Para iniciar os participantes no Mundo da Formação, foi esco-

lhida a atividade do Dragão do Mar, através de recorte, colagem 

e acabamento com cola branca para efeito de verrniz, inspirada 

no conto com mesmo nome, que traz à luz sensações ligadas ao 

Elemento Água e as características das qualidades dos planetas 

que complementam a emanação dos ciclos emocionais e ligados à 

Lua. Como resultado, pudemos perceber uma grande reverbera-
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ção de introspecção de base familiar, ativando questões em nível 

de sentimentos e valores, assim como questões remetidas à pro-

teção uterina. Em contrapartida, o caminho de autocura ligava-se 

ao seu Sol, onde o egoísmo e seu espírito de sobrevivência tenta-

vam se equilibrar com humildade e análise de si mesmo, entre os 

planetas e qualidades que estes circundam. 

Na sequência do trabalho arteterapêutico introduzimos o mito 

da Pachacocha, que foi a base para o Pote dos Desejos. Após ou-

vir sobre essa mãe inca das águas e da fertilidade, o cliente podia 

regar e armazenar num pote mágico todas as suas sementes de 

sonhos e desejos. Elas perceberam a importância da motivação e 

sentido para sua jornada como sendo de suma importância nos 

momentos mais sombrios e incertos da vida. Criando esse alicerce 

com esplendor e resistência, ancoramos a ambição de cada uma.

Um momento delicado e de sensibilidade para com nossos gru-

pos ocorreu quando a figura de Iemanjá, rainha do mar, apresen-

tada e produzida através de pintura com tintas naturais e gravetos 

emergiu das águas mais profundas e solitárias do inconsciente de 

clientes que frequentam alguma religião de matrizes afro-brasi-

leiras, e, portanto, sendo assim, diferentes da maioria do grupo 

católico. Para esse momento apontamos a ideia central de trazer 

à tona uma unificação de culturas e, indiretamente, promover a 

união dos povos. A diversidade religiosa é um assunto muito rico, 

com diversificadas opiniões, mas é pauta indispensável diante de 

um mundo em quarentena, onde todos precisam se unir e juntar 

forças, indo além de preconceitos ou padrões desnecessários e 

sem sentido. E surpreendentemente desse trabalho, onde a fi-

gura da Iemanjá surge, renasceu naquelas mulheres um desejo 

de empoderamento feminino, percorrendo também os campos da 

vaidade e da sensualidade. O Sopro das Cores, com o uso de tinta 
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natural, canudo e música, atuou como um disparador de talentos 

e qualidades, que por vezes não enxergamos ou tentamos contro-

lar de forma errônea. Ao pensar sobre nossas emoções e buscar 

ferramentas para deixar de controlar, inicia-se um processo de 

entendimento e acolhimento. 

Figura 2: Sopro das cores 

Mundo da Criação - Elemento Ar

As qualidades de Marte são justiça, disciplina, restrição e re-

verência, com a cor vermelha. O Sol é a beleza, a harmonia, a 

compaixão e a cor amarela representa essa Sephirat. E o terceiro 

planeta desse elemento é Júpiter, cor azul e qualidades de amor, 

bondade e benevolência.
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Com essas características, iniciamos a jornada do Mundo da 

Criação tecendo mandalas com fios de lã - “Olho de Deus”. Ines-

peradamente predominou o incômodo nos participantes, devido 

à paciência e concentração que a atividade requer. Logo na outra 

sessão, o “Mensageiro dos Ventos”, também ligado à tecelagem, 

conectou emoções e juntou ideias. Decorando com miçangas in-

dígenas, feitas com papel, criaram-se com linhas os fios de comu-

nicação com o Elemento Ar. 

Ambas as produções – Olho de Deus e Mensageiro dos Ventos 

- repercutiram em diferentes clientes a vontade de dar continui-

dade ao trabalho após o término da sessão. Alguns para caprichar 

nos apetrechos e enfeites, outros para começar de novo e ter mais 

cuidado e atenção com sua criação. 

A transição para o Elemento Fogo foi feita com a atividade 

“Dente de Leão”. Lembranças da infância e/ou memórias da ju-

ventude foram ativadas com este tema. Um misto de empolgação 

e animação tomou conta do ambiente nos primeiros momentos. 

Na finalização da atividade, onde palavras negativas foram quei-

madas e as cinzas sopradas ao vento, uma sensação de alívio foi 

percebida, através de sorrisos calmos e relaxados, cheios de espe-

rança, pois restaram apenas palavras positivas que simbolizavam 

as sementes do “Dente de Leão”.
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Figura 3: Olho de Deus

Mundo da Emanação - Elemento Fogo

No Mundo da Emanação em que impera o Elemento Fogo, per-

cebemos o quanto questões mal resolvidas, indisposições familia-

res e situações de cunho ancestral ou primitivo foram potencializa-

das. Uma das qualidades do planeta Saturno é sua autocobrança, 

senso de responsabilidade e sombras. A cor preta predomina. A 

Sephiroth de Urano é cinza e a dualidade se ilumina. Portanto, as 
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atividades foram inspiradas no elemento em questão, visando a 

transmutação de novo olhar positivo e produtivo perante às de-

mandas do cotidiano.

Destarte, a “Mandala de Fogo” criou a sensação de acolhimen-

to e necessidade de acolher seus entes queridos. Já a “Mandala 

de Carvão” instigou a possibilidade de conexão com seu ser mais 

primitivo e seus instintos. A prática do relaxamento e instigação 

do inconsciente através da Trakatá[5] remeteu os clientes para 

mundos interiores místicos e inspiradores. Inevitavelmente ao al-

cançar o “Instrumento de Poder”, um estopim de conexão com 

um local sagrado, religioso, acima do inconsciente, foi percebido 

de forma unânime. Sendo assim, concluímos um elemento acima 

do fogo, o Éter, num caminho automático, revelado pelo incons-

ciente - devidamente desenvolvido pelo trabalho que elaboramos 

junto à Cabala – e que chamamos de Eu Superior.

Mandala de fogo

[5] Exercício indiano de concentração do olhar mediante a observação de 
uma chama, uma vela acesa.
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Mundo Sagrado - Elemento Éter

Assim, introduzimos essa primeira Sephirot, que se manifesta 

no topo da Cabala com a qualidade Eu Superior, com a cor bran-

ca, tendo Netuno como planeta regente. Importante ressaltar que 

boa parte das referências teóricas sobre os Elementos da Natureza 

trata prioritariamente de Terra, Ar, Água e Fogo, sem referência 

a um quinto Elemento, o Éter, mais comum nas tradições alquí-

micas, inclusive na Cabala Hermética estudada por Jung. Desta 

forma, ao concluirmos o elemento Fogo, percebemos o caminho 

automático do topo da Cabala para um Eu Superior. A conexão 

com o divino ao final das sessões foi predominante entre os par-

ticipantes. Portanto, concluímos a necessidade do quinto elemen-

to, o Éter, para fechar um ciclo de evolução ao longo da simbo-

logia da Árvore da Vida. Definimos como Éter (etérico) algo além 

do cotidiano e da ancestralidade, uma ligação com a fé e com o 

sagrado, religando com a terra, dando início a um oroboro[6].

A atividade arteterapêutica foi a produção de uma “indumen-

tária’’ de ligação ao “Instrumento de Poder”, “Chapéu com per-

sona” e a “Árvore da vida” relacionada com o tempo que fluiu 

nas sessões arteterapêuticas. Catarses foram ativadas e respeita-

mos o tempo de cada um, porém nem todos foram contemplados 

com essa finalização.

Após o Elemento Fogo já surgiu para alguns a sensação de indi-

viduação e a falta de interesse em lidar com questões familiares.

[6] Oroboro é uma criatura mitológica, uma serpente que engole a própria 
cauda formando um círculo e que simboliza o ciclo da vida, o infinito, a 
mudança, o tempo, a evolução, a fecundação, o nascimento, a morte, a 
ressurreição, a criação, a destruição, a renovação.
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Portanto, desistiram de participar das atividades artísticas ex-

pressivas com o Elemento Éter, conclusão do estágio “Expressão 

e Superação”, perdendo o coroamento de todo o processo. 

Figura 5: Árvore da vida
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Efeitos da covid-19 na saúde 
emocional e o trabalho em Arteterapia

A COVID-19 é uma doença altamente infecciosa e, devido sua rápida 
disseminação em nível global, a OMS a anunciou uma pandemia. 
Diante deste contexto, este artigo teve como objetivo analisar a in-
fluência da pandemia da COVID-19 na saúde mental da população 
brasileira em geral, verificando os possíveis impactos desencadeado-
res das alterações emocionais. Como método, foi realizada uma revi-
são sistemática com buscas, sem delimitação de tempo, na Biblioteca 
Eletrônica SCIELO, sendo analisados 18 artigos em profundidade. Os 
principiais resultados evidenciaram que: (a) a uma pandemia provoca 
alterações na alimentação, delimitação de atividades físicas, modi-
ficações imunológicas, aumento de sentimentos negativos e conse-
quências psicológicas; (b) a população tem vivenciado não só uma 
crise sanitária, mas também uma crise política, com alterações finan-
ceiras significativas e aumento dos índices de violência doméstica; (c) 
os transtornos mentais surgem pela influência de múltiplos fatores, 
e consequentemente pode despertar esse sofrimento mental; (d) di-
ferentes boas práticas podem contribuir para manter a saúde mental 
e reduzir sintomas psicopatológicos durante e após a pandemia de 
COVID-19. Dessa forma, acreditamos que esta pesquisa contribui 
ao sintetizar os possíveis impactos da pandemia na saúde mental, 
ampliando assim, possibilidades de avaliação do contexto em saúde 
mental na pandemia da COVID-19 (TOMIM, G. C.; NASCIMENTO, D. 
T. 2021, p. 98).

Podemos afirmar que nosso processo percorreu um caminho 

de descobertas em meio à situação pandêmica provocada pelo 

coronavírus. Essas revelações foram não somente em relação aos 

nossos clientes, mas em relação a nós mesmas, no sentido de 

um coletivo disposto a aplicar o conhecimento em Arteterapia 

de maneira estruturada para que os resultados obtidos pudessem 

emergir de forma veemente. Nossa escolha pela metodologia de 

trabalhos diversos, onde a Árvore da Vida deu a imagem para 

ramificações de terapias que poderiam ser utilizadas, juntamente 

com os Elementos da Natureza, facilitou a criação de uma possibi-
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lidade imagética, tanto para nós, integrantes do Grupo Artetera-

pia Luz, como para aqueles que estiveram conosco. A alternância 

dos atendimentos, o cuidado entre nós, o auxílio prestado dentro 

do próprio grupo, bem como a orientação recebida ao longo do 

Curso do NAPE , tornou esse processo real, com plena potência 

para trabalhos futuros, e dentro do momento delicado de isola-

mento social, trouxe uma conexão com nossos clientes, de forma 

que os resultados terapêuticos foram altamente positivos. 

Concluímos, assim, que nosso trabalho “Cabala de Luz - Ex-

pressão e Superação”, sempre em processo de ressignificação, 

tanto na prática quanto na teoria, pode ser aprofundado e sem-

pre melhorado, mas cremos que poderá colaborar para o campo 

da Arteterapia, não somente em tempos de pandemia, mas no 

cotidiano dos seres que deverão sempre florescer e frutificar em 

uma árvore frondosa e bem enraizada. Aplicando o procedimento 

que definimos como Cabala de Luz, ativamos um fluxo emocional 

de resiliência e bem-estar dos clientes. Ao introduzir a Cabala 

para uma observação detalhada deste caminho emocional atra-

vés das atividades e produções direcionadas e supervisionadas, 

protocolamos um meio de materializar a visualização das sessões. 

Esse protocolo pode ser utilizado como um parâmetro diagnósti-

co para o desenvolvimento de terapias em diferentes contextos 

pandêmicos, em momentos de isolamento, de reclusão hospitalar 

ou emocional, situações de guerra e conflitos sombrios em geral. 

Novos paradigmas surgem com este trabalho tão potente e ins-

pirador, desafiador e capacitor de emoções. Confiamos na Luz e 

alcançamos além do esperado, expressando e superando as mais 

diversas necessidades dos sujeitos atendidos nesse processo arte-

terapêutico online.   
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Deusas internas

Caso fôssemos apresentar uma fábula, começaríamos nos-

so texto da maneira como convém ao gênero: era uma 

vez cinco mulheres que conviviam com seus maridos e parentes 

envenenados pelos deuses da libação. Mas a realidade a que 

nos referimos não é um illud tempus[4], a cronologia atemporal 
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característica das fábulas. Além do que as personagens a que 

nos referiremos não se aceitaram como deusas e heroínas, ou 

outras designações míticas. E o tempo que envolve nossas ações 

é o presente.

Essas personagens, que participaram de um estudo explorató-

rio em Arteterapia, se expressaram como mulheres em todas as 

sessões: viscerais, ternas, sensíveis e triunfantes. O era uma vez se 

configura, aqui, em uma narrativa da transformação pessoal de 

cinco mulheres, idade entre 20 e 64 anos, que convivem e foram 

afetadas, cada uma à sua maneira, por um tempo relativamente 

longo, por cônjuges e parente alcoólicos.

Foi no coração de seu ser que essas mulheres encontraram aco-

lhida. Pois, só restou a opção de se reintegrarem com a sua potên-

cia psíquica e, desta forma, restabelecer o vínculo com os poderes 

que emanam da fonte interna da vida. Acolhemos a colocação 

humilde das participantes de não serem vinculadas a deidades 

femininas, mas é impossível se esquivar dos arquétipos das deusas 

internas. Afinal, elas são guiadas por potencialidades femininas 

que exaltam a germinação, o acolhimento, e também a doação de 

energia e de vida. Portanto, essa jornada também inclui a retoma-

da vitoriosa de suas vidas. A transformação da atitude pessoal, a 

ressignificação de suas vidas, é o ponto central da narrativa deste 

ensaio, que surge como conclusão do curso de pós-graduação em 

Arteterapia NAPE/FAVI.

[4] Há muitas maneiras poéticas de expressar essa “ terra de ninguém”, esse 
tempo de “era uma vez”, que, a partir de M. Eliade, muitos mitólogos chamam 
de illud tempus, que é essa eternidade atemporal de agora e de sempre 
(FRANZ, Marie Louise von, 1981, p. 48).
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Esse estudo exploratório nos fez perceber que, antes de se re-

descobrir deusas interiores, há o ser humano que reconstruiu a 

vida a partir de sua energia psíquica. Apesar de receberem aten-

ção de uma associação para partilhar suas experiências pessoais, 

faltava a essas mulheres a integração ao seu mundo interior com 

as múltiplas possibilidades de realizações pessoais. Eis que na vida 

delas surge a Arteterapia com um conceito de reintegração do ser.

Diante desse quadro de mulheres atendidas em uma instituição 

de apoio a alcoolistas, nos propusemos a oferecer a elas uma 

oportunidade de transformação por meio da arte, em um pro-

cesso de atenção que durou nove meses, totalizando 100 horas 

de contato com suas dificuldades, dores, expectativas, mudanças. 

Esse processo de atendimento foi realizado de maneira síncrona, 

online, devido à pandemia do coronavírus que se abateu sobre 

Gaia entre 2020 e 2022. E para este ensaio, reflexo do curso e 

desse estágio, selecionamos as atividades mais significativas que 

resultaram em autoconhecimento e transformação dessas mulhe-

res, cuidadoras de familiares alcoolistas.

Começo da jornada

Iniciamos o estágio com três participantes. Sugerimos, para 

a primeira sessão, uma atividade em que elas se apresentassem 

pessoalmente através de um crachá criativo (com seus nomes e 

ornamentos com criação livre) e um objeto de seu lar que as re-

presentasse. Para nós, graduandos animados, a surpresa ficou por 

conta da falta de identificação pessoal através do objeto. Elas 

relataram categoricamente a falta de expectativas diante dessa 

tarefa e sentiram imensa dificuldade em encontrar em suas casas 

um objeto significativo.
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Tudo indicava que elas não mantinham vínculo com objetos de 

seus próprios lares. Com um resultado potente dessa sessão em 

nossas mãos, perguntamo-nos: o lar para essas mulheres perdeu 

seu significado primordial? Parece tão simples escolher um reflexo 

de nós mesmos em nosso lar, não é mesmo?

Entendemos, através das falas delas, que estava estabelecido 

um caminho para o percurso das sessões subsequentes. A partir 

da observação de uma possível desconexão dessas mulheres com 

a própria identidade, traçamos como objetivo do nosso percurso 

arteterapêutico a reconexão com as potencialidades esquecidas 

ou desconhecidas em cada uma, o resgate da autoestima, o for-

talecimento pessoal e o desenvolvimento da criatividade e da au-

toexpressão. Foi com esse raciocínio que planejamos as sessões 

subsequentes com o cuidado de nos orientarmos conforme as ne-

cessidades que as participantes precisavam vivenciar.

Que árvore sou eu?

Foi fundamental utilizarmos o simbolismo da árvore como me-

táfora das circunstâncias da vida. Pois, o potencial humano é 

muito semelhante à natureza. Se a vida é um enigma, a árvore 

representa muito bem os aspectos objetivos e subjetivos de nos-

sa psique. Foi então que uma grata surpresa se reservou para o 

grupo: a inclusão de outra participante que também convive com 

um cônjuge alcoólico. Tímida e insegura, sentia a ausência de 

lembranças da infância.

Por se tratar de um símbolo de fortalecimento do ser interior, as 

raízes da árvore sintetizam o processo de estabilidade. Através de 

uma condução oralizada, convidamos as participantes a se ima-

ginarem uma semente com todas as potencialidades de um cres-
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cimento vigoroso. Alimentos para isso não faltam: luz, ar, terra, 

água. Sutilmente integramos os quatro elementos fundamentais 

para a germinação e crescimento de árvores frondosas. Nesse mo-

mento, as participantes entenderam a analogia da árvore com a 

alma humana. E foi através da autoimagem representada em uma 

árvore que sua autoestima surgiu. Em seguida, para a sensação da 

vivência ser preservada, as participantes desenharam e pintaram 

a árvore que cada uma imaginou ser. A analogia da árvore com 

suas vidas revolveu suas memórias. A semente potente. O tronco 

que as colocou em contato com momentos cruciais de suas his-

tórias de vida. Os galhos, alguns frágeis e outros fortes, que lhes 

proporcionaram vislumbrar novamente a infância, os medos, frus-

trações e desejos da adolescência, as dúvidas e pressões da vida 

adulta. A incrível semelhança da semente de um vegetal com o 

embrião humano, no quesito da energia latente, é inquestionável.

Foi dessa forma que as participantes entraram em seus mundos 

internos, vivenciaram alguns aspectos subjetivos, e se expressa-

ram através da plasticidade, da escrita e da fala. Os aspectos da 

infância estiveram o tempo todo presentes nas metáforas da se-

mente e do ramo jovem de uma árvore (Figura 1).

Figura 1: a simbologia da árvore permeou todo o processo
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A segurança para encetar a jornada pessoal só foi possível de-

pois da sustentação emocional a partir da raiz que elas represen-

taram em suas expressões plásticas, e também em suas falas.

O solo estava arado. Através dessa atividade as participantes 

se colocaram em um solo mais seguro para as sessões seguintes.

Criança minha, onde está você?

Falar, para elas, foi natural como respirar. Mas para essas mu-

lheres que precisavam recuperar o fôlego que oxigenasse suas vi-

das, lidar com as sombras do passado não foi fácil. O estereótipo 

da infância, a que facilmente tendemos a acreditar, é que é um 

período de inúmeras alegrias. Mas, não foi isso que vimos nas ati-

vidades que remeteram à infância e ao período da adolescência. 

Para ajudá-las no acesso a esse mundo, utilizamos o recurso de 

fotos, escrita criativa, pintura e desenho.

O contato com o passado através de fotos foi o disparador de 

emoções reprimidas e proporcionou a elas uma sensação de liber-

tação. Pedimos para que elas observassem atentamente as fotos de 

quando eram crianças: roupa, semblante, brinquedo, ambiente. Em 

seguida, pedimos para desenhar e colorir três aspectos da infância 

que as imagens rememoraram: qual era a comida preferida, a brin-

cadeira principal e a música que fez parte desse universo. As rea-

ções foram as mais diversas. Entre alegrias e tristezas, novamente a 

analogia com a vida de uma árvore ficou evidente. Da semente bro-

tou um indivíduo que tinha seu próprio olhar para a vida. Notamos 

que essas mulheres já estavam no processo irreversível de mudança 

de paradigma de vida. O simples ato de olhar para fotos da infância 

e adolescência, com uma condução cuidadosa e técnica, mudou 

sua perspectivas sobre o passado, e certas decisões para o futuro.
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As sessões de Arteterapia foram quase se planejando por conta 

própria. Parecia que elas estavam latentes na semente humana, 

ou, podemos dizer, coração de cada uma ali presente. Buscamos 

a alegria nas sessões seguintes. Era preciso que elas sentissem a 

criança interior na qual elas se transformaram.

Criança interior

As surpresas continuavam a nos assenhorar: outra participan-

te se juntou ao grupo. No caso desta, um membro da família é 

alcoólico e não seu cônjuge. A relevância de sua situação exigiu 

nossa atenção, pois, embora o adicto não vivesse sob o teto dela, 

o convívio diário implica uma interferência direta em sua vida.

Decidimos, por esse motivo, incursionar na época da infância 

mais uma vez, porém, com uma abordagem mais lúdica, porém 

muito profunda. Propusemos uma sessão de busca do tesouro 

interior. Como se processaria isso em termos de atividade arte-

terapêutica? A atividade visionária se apresentou em forma de 

desenho de um arco-íris. O aspecto lúdico da representação plás-

tica de um arco-íris, e imaginar um tesouro importante e único, 

mobilizou-as ternamente. 

O tema da criança foi vivido intensamente pelas participantes. 

Cada uma reviu seu passado vividamente. A atividade de arco-íris 

foi muito importante para o resgate da criança interior, mesmo 

que o passado não se apresentasse. Na verdade, pouco importava 

o passado. Pois, elas tiveram que imaginar um tesouro muito es-

pecial ao final do desenho proposto. 

Um tesouro que coubesse muito bem para essa fase adulta da 

vida delas. O desenho com lápis de cor que resultou em belos arcos 

coloridos foi uma coroação ao tema. Vale ressaltar que durante o 
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processo muitos sentimentos emergiram e alguns desconfortos se 

dissolveram durante o processo da atividade plástica expressiva.

Juventude redescoberta

A infância estava bem estruturada. Passamos para a adolescên-

cia e começo da vida adulta. Com relação às atividades que reme-

teram a essas duas fases da vida, requisitamos fotos da juventude 

das participantes. Isso foi importante para elas se olharem como 

num espelho longínquo.

A analogia com a simbologia da árvore mais uma vez transpare-

ceu. A fase de transição da adolescência para a vida adulta é uma 

espécie de “tronco”, cujas raízes já estavam profundas. Como ati-

vidade plástica expressiva foi utilizada a colagem de imagens de 

revistas, pois, traria uma amplificação para a visualização imediata 

de mudança de atitude. As participantes escolheram diversas ima-

gens que representassem suas escolhas futuras e as colaram num 

papel conforme a importância que elas atribuíram às mesmas. 

Aqui está o aspecto mais importante da ideia da sessão: instau-

rou-se uma simbiose entre fotos e imagens de revistas.

As fotos as conduziram naturalmente para a atividade de cola-

gem. Só por aqui já percebemos que as participantes estavam em 

franco processo de mudanças internas.

Meu rosto, minha fortaleza

A imagem idealizada da mulher que tudo suporta, que não 

pode envelhecer, que deve obedecer a um construto social opres-

sor, acaba por criar pressões e expectativas irreais acerca do gê-

nero feminino. Essas opressões internalizadas desde os primeiros 

anos de vida, aprendida através das relações familiares e sociais, 
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institucionalizadas e reafirmadas por toda uma imagética cultural, 

acabam por deixar um lastro muitas vezes devastador ou ao me-

nos despotencializado.

Para lidar com essa realidade, aplicamos uma atividade que 

correspondesse a uma observação mais meticulosa de seus sem-

blantes, e principalmente para suscitar o efeito de afeto pela sua 

história pessoal: o “autorretrato”. Este vai ao encontro da neces-

sidade de fortalecimento da autoestima, fazendo aflorar as per-

cepções sutis sobre a própria imagem. Sugerimos que assistissem 

ao filme “Frida” para sensibilização quanto à proposta. 

O filme retrata a história de Frida Kahlo, pintora mexicana, que 

diante de muitas adversidades em sua vida, usou da expressão 

artística da pintura para elaborar seus processos existenciais. As 

participantes, então, criaram seus autorretratos com a técnica 

mista de colagem e pintura em lápis de cor. Um dos momentos 

aguardados foi o dos relatos delas quanto à experiência de se 

observarem, e destacar através do autorretrato uma opinião mais 

fortalecida acerca de si mesmas. Algumas demonstraram certa 

inibição em se expor, e se incomodaram ao lidarem com suas 

próprias imagens. Outras, entretanto, aproveitaram o ensejo para 

dignificar sua aparência através da expressão plástica.

Batismo de fl ores

A presença da imagem de flores foi uma constante nas falas 

das participantes. Sentimos sua conexão intuitiva entre elas e a 

simbologia das flores. É importante ressaltar que os cuidados e 

afinidade com as flores e jardins foi um ponto de conexão entre 

as participantes do grupo. Honrando o rito do batismo com nome 

de flor, as mulheres, agora emancipadas, participam de uma nova 
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iniciação, e com as bênçãos da autonomia, celebram a flor que 

começava a desabrochar.

A atmosfera entre as participantes era visivelmente diferente. Elas 

se envolviam individualmente com as propostas, tanto quanto se 

ajudavam mutuamente, sugerindo um ou outro conselho, ou com-

partilhando vivências que pudessem fortalecer o grupo de amigas.

A partir dessa constatação idealizamos uma atividade muito dife-

rente, sensível e de forte pendor imagético. Cada participante criou 

artesanalmente algumas cartas com imagens de flores, e peque-

nos textos cujos conteúdos ressaltassem mensagens otimistas umas 

para as outras. O objetivo das cartas de flores foi promover o ba-

tismo de nomes de flores. Cada participante retirou uma carta com 

uma referida flor, e esta passou a ser seu novo nome para as ses-

sões. Assim, nasceram: Primavera, Lírio, Jasmim, Azaléia e Camélia.

Esse oráculo nos acompanhou durante todo o processo de de-

senvolvimento do fortalecimento das participantes a partir de en-

tão. A cada sessão uma carta foi sorteada por uma delas com 

mensagens de fortalecimento. Dessas práticas desabrochou o 

sentimento de união do grupo. Como um jardim diversificado, 

as almas de flores em que elas se transformaram se acalentavam 

umas às outras.

Natureza mãe, feminilidade selvagem

Hora de buscar a cura na grande mãe natureza. Grande mãe, 

“Pachamama”, que nos acolhe incondicionalmente. Natureza, cír-

culo, colo de mãe. Nessa proposta, as participantes construíram 

mandalas com elementos da natureza recolhidos por elas mes-

mas após a sensibilização com um poema de reverência a “Pa-

chamama”. Impressionante o alimento ofertado à nossa psique. 
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Imensa reverência a esse mistério que acalma os mais angustiados 

corações. Pura magia. Há, agora, esperança. Força para seguir, 

memórias sendo trazidas à tona, reconhecimento, gratidão, con-

tentamento com a vida vivida, conexão com os ciclos da vida.

Continuamos na potência do mandala e com as bençãos da 

Grande Mãe. Esta, o arquétipo do acolhimento, da germinação, 

da proteção e do renascimento. Aqui, as participantes puderam 

elaborar sentimentos e deixar fluir as águas estagnadas. 

A proposta desse momento foi dar vazão para a dissolução dos 

sentimentos represados ali acessados. A partir do conto “Pele de 

foca, pele de alma”, do livro “Mulheres que correm com os Lo-

bos”, de Clarissa Pinkola Estés (2014) e da mobilização gerada 

pela música “Debaixo d´agua/Agora´”, de Maria Bethânia (2006), 

as participantes criaram um mandala líquido feita com leite, co-

rante e detergente. O leite como símbolo do alimento, despejado 

numa pequena tigela, foi tingido pelo corante. 

Belas imagens surgiram no movimento lento e multicolorido 

do alimento sagrado. Essa prática despertou-as para seu espaço 

sagrado, e em silêncio contemplaram as imagens magicamente 

formadas. Convite ao reencantamento da vida, a espontaneidade 

de quem brinca com as tintas, e a rendição às surpresas e novi-

dades que a vida apresenta. Essa prática expressiva resultou em 

muitas mobilizações internas. As participantes logo descobriram 

que não poderiam controlar o líquido viscoso misturado às tintas. 

As comparações de inúmeras circunstâncias de suas vidas logo 

ficaram evidentes. 

O elemento água está muito presente nas atitudes pessoais de 

todos os seres humanos. É impossível inventar uma trajetória para 

a água sem se frustrar. Esta corre para a esquerda quando que-

remos conduzi-la para a direita, e vice-versa. Mas se silenciamos 
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as expectativas podemos acompanhar o fluir das águas, e con-

sequentemente um sentimento de alinhamento cósmico se faz 

presente. Isso foi o que as participantes colheram nesse processo.

Luz interna

Após uma caminhada corajosa pela espinhosa floresta de si mes-

mas, ouvimos o chamado do elemento fogo. Como uma clareira 

que começa a se apresentar em um horizonte próximo, o fogo se 

aproxima para amornar águas mexidas e trazer a energia necessá-

ria para as sementes brotarem. A atividade, nesse momento, foi 

fazer uma luminária de papel (Figura 2). O significado, olhar para 

os aspectos da vida que elas gostariam de iluminar e fortalecer. A 

sensibilização partiu da leitura do conto “Urso da meia lua”, de 

Clarissa Pinkola Estés (2014), descortinando a oportunidade do 

contato com os sentimentos da raiva e do perdão. 

Figura 2: Lanterna para iluminar e fortalecer a vida
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Raiva, sentimento quase tabu em nossa sociedade, mas que, 

quando contida, nos envenena. A sessão partiu de uma ritualís-

tica, onde cada participante criou símbolos que remetessem aos 

aspectos que desejavam iluminar em suas vidas, e os imprimiu na 

luminária de papel através de uma técnica de pontilhismo vazado. 

As participantes buscaram intencionar algo que desejassem e, ao 

acenderem as velas, puderam ver seus símbolos iluminados. 

A sessão fez emergir sentimentos de esperança, fortalecimento, 

renovação, conexão com o interior divino, assim como, questiona-

mentos sobre perdão absoluto e cansaço em relação à dedicação 

exclusiva ao outro. Essa sessão foi uma das mais especiais, pois o 

aspecto da iluminação externa as sensibilizou para sua luz interna.

Como numa história de muitas páginas, este estudo explora-

tório também resultou em folhas e mais folhas de anotações e 

registros de imagens, mas, para efeito de publicação deste ensaio 

com base no estágio realizado, destacamos algumas das ativida-

des mais transformadoras na vida dessas mulheres. 

Janelas da alma

A proposta desta atividade foi construir uma janela com pa-

pelão (Figura 3) a partir de colagem e buscou trazer o olhar para 

novas paisagens e despertar a força interior em direção à concre-

tização de projetos e soluções. Entre lares acolhedores e lares que 

não mais comportam as transformações desencadeadas, obser-

vamos o desejo de todas em visualizar novas possibilidades. Por 

mais acolhedor que possa ser, os espaços já conhecidos não mais 

abarcam as novas flores. É necessária uma janela para vislumbrar 

novos horizontes, para sonhar. 

O processo arteterapêutico desencadeou abertura de espaços, 
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liberação de antigas perspectivas e modos de viver. Temos agora 

um espaço vazio e potencial, onde se faz necessário o vislumbre 

de novos horizontes.

A sessão mobilizou entre as participantes sentimentos de espe-

rança, reflexões sobre a necessidade de soltar antigos padrões que 

ainda permanecem e alegria ao reconhecer possibilidades outras. 

Uma participante cria uma colagem potencialmente mobilizadora, 

se emociona e compartilha sua expectativa em concretizar uma mu-

dança radical de vida. Em sua produção, coloca-se como o centro 

do seu lar ao lado de elementos como danças, viagens e autonomia 

dos seus projetos e compartilha sobre a coragem que começa a se 

fortalecer para uma possível ruptura em seu relacionamento.

Figura 3: Janela para novas paisagens
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Caminhada que se faz e refaz a 
cada passo - Soma e psique

Em determinado momento da jornada, sentimos a necessidade 

de acrescentar uma atividade de relevância para as participantes 

perscrutarem suas sombras. Essa sessão conjugou o inconsciente 

pessoal com o corpo. Foi uma tentativa de acessar a psique atra-

vés do soma, ou corpo. 

Pedimos para as participantes que se sentassem confortavel-

mente em suas cadeiras, colocar um dos pés sobre uma folha. 

Assim que elas fecharam os olhos, lemos um texto de nossa auto-

ria com intuito de ativar sua imaginação. As participantes visua-

lizaram o próprio corpo como fonte energética perpassando da 

cabeça até os pés. 

O papel onde estava assentado esse pé ficou impregnado dessa 

energia visualizada e ele foi então utilizado como parte da ex-

pressão plástica. Em seguida, elas pintaram com guache o pé que 

estava sobre o papel, carimbando-o nessa mesma folha (Figura 4). 

As cores que melhor representaram suas energias também foram 

por elas escolhidas. 

Essa sessão foi alinhada com um poema dedicado à deusa Ár-

temis, a imagem perfeita da caçadora independente. Afinal, com 

pés livres e descalços pode-se achar o equilíbrio entre estabilidade 

e movimento, entre enraizamento e ação. 

A sensibilização através da imagem de Ártemis e a atividade 

prática trouxeram significativa identificação com a guerreira inter-

na de cada participante.
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Figura 4: Estabilidade e movimento

Casa Interior

Momento de voltar para casa. 

Espiralando pela floresta de si mesmas, voltamos ao ponto ini-

cial, desta vez, bem diferentes da partida. A água foi mexida, a 

terra arada, o fogo atiçado e o vento suave acaricia a face e as 

ideias. Nossa inquietação inicial enquanto estagiários de Artetera-

pia frente a desconexão das participantes com o próprio lar e os 

objetos que o compõem ainda se manifesta?

Nessa sessão, a proposta de construir a sala da casa com cai-



58   |  Raízes da alma       |   59 59      |   59 59      |   59 59      |   59      |        |        |   59

xa de papelão e colagem (Figura 5) mobilizou as participantes a 

se conectarem com seu lar interno e externo e perceberem suas 

identidades expressas em suas casas. 

A sessão contou com as bênçãos da Deusa Héstia, protetora dos 

lares, do fogo, da chama que nunca se apaga. Após sensibilização 

a partir do poema a Héstia, as participantes construíram artesanal-

mente suas salas e consagraram o espaço do centro ao fogo. 

Figura 5: A consagração da casa como lar

A pergunta “Essa casa é um lar?” e a escrita de uma oração 

para consagração do lar mobilizou as participantes a refletirem 

sobre os espaços que habitam. Em um dos momentos mais sig-

nificativos da sessão, uma das participantes traz à consciência a 

desconexão com seu próprio lar e com a relação com seu cônjuge 

e relata sonhar com um lar em que possa enfeitar à sua maneira. 

As participantes se dedicaram detalhadamente à construção 

de suas salas e suas falas demonstraram gratidão, conforto e 

uma maior identificação com os espaços da casa, sendo citados 

os cuidados com as plantas, a decoração, o ato de cozinhar e 
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as próprias atividades da Arteterapia como extensão delas mes-

mas. Entre lares acolhedores e lares que não mais comportam 

as transformações desencadeadas, observamos o desejo de todas 

em visualizar novas possibilidades. Por mais acolhedor que possa 

ser, os espaços já conhecidos não mais abarcam as novas flores. 

É necessária uma janela para vislumbrar novos horizontes, para 

sonhar. O processo arteterapêutico desencadeou abertura de es-

paços, liberação de antigas perspectivas e modos de viver. Temos 

agora um espaço vazio e potencial, onde se faz necessário o vis-

lumbre de novos horizontes. 

... e as árvores tornam-se exuberantes

Ao olharmos para trás é perceptível como a jornada artete-

rapêutica foi um processo vivo e em constante movimento, ao 

qual, nós estagiários apenas mantivemos olhos, ouvidos, sentidos 

e coração atentos aos caminhos sugeridos pelo campo coletivo. 

A condução prática do “o quê/como fazer” foi embasada pelas 

teorias e técnicas sugeridas por autores e teóricos que alicerçam 

a área de conhecimento da Arteterapia. Os conceitos de Jung, os 

estudos dos símbolos e sua amplificação, o uso adequado dos ma-

teriais como potencializadores das funções psíquicas foram instru-

mentos que possibilitaram o êxito do processo. 

Como resultados expressos pelas participantes e registrados em 

toda a imagética produzida pelo grupo pudemos observar o des-

pertar da criatividade, aumento da autoestima e autoconfiança, 

descoberta de potencialidades, resgate de memórias, ressignifica-

ção de suas histórias, olhar para novas possibilidades, mudanças 

físicas, resgate das paixões, conexão com a ancestralidade.

Com o resgate do protagonismo e da construção consciente de 
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suas jornadas daqui para adiante, pouco importa se a decisão é ir, 

fi car, mudar, o que importa é que cada passo é um ato de escolha.

A jornada compreendeu 34 sessões. Entretanto, não podemos 

tornar explícito em números o êxtase que envolveu o processo de 

planejamento de cada sessão. Cada atividade implicou qualidades 

de vivências tão especiais que nunca serão esquecidas por quem 

as preparou, e também por quem aceitou o desafio de encetar a 

odisseia pelo mito pessoal. Cada célula de nosso corpo parecia vi-

brar vividamente porque conseguimos adentrar o átrio da psique. 

Se não conseguimos acessar plenamente o inconsciente, e jamais 

o saberemos, pelo menos podemos abalizar os resultados positi-

vos pela vivacidade contagiante das nossas participantes.

Nossos nichos profissionais os mais diversos como yoga, teatro, 

artes plásticas, técnicas corporais também se apresentaram du-

rante todas as sessões como memória afetiva e recursos técnicos. 

Isso nos faz pensar que muitas outras áreas podem ser envolvidas 

no contexto arteterapêutico. O teatro é a somatória de corpo e 

psique. A yoga é respiração e meditação. Desenhos e pinturas 

são uma tradução imagética do inconsciente. E tudo isso carrega 

histórias de âmbito pessoal e coletivo.

Terminamos o processo com almas convidadas a viver, interes-

sadas e abertas para o constante diálogo com as transformações 

intermináveis que a psique nos instiga ao longo da vida. Muitas 

perguntas, algumas direções, puro movimento, dança.

Árvores fortificados para o deleite dos raios do sol, o carinho 

da brisa da manhã, da segurança da água que corre por todos os 

caminhos e da certeza da terra firme que dá suporte e prepara 

para a sequência da jornada individual de Azaléia, Camélia, Jas-

mim, Lírio e Primavera. A árvore da vida se faz presente em cada 

uma delas!
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Certa vez um rei mouro do Algarve casou com uma prin-

cesa do Norte da Europa, que vivia triste com saudades das 

suas terras cobertas de neve. Não querendo a ver triste, o rei 

plantou amendoeiras para que, quando chegasse a primave-

ra, as árvores estivessem carregadas de flores brancas, de tal 

modo que parecesse que tinha nevado. (https://media.rtp.pt/

zigzag/hora-do-conto/lenda-das-amendoeiras-flor/ )
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Cuidar e ser cuidado

Assim como a lenda portuguesa da amendoeira conta-nos 

uma história de cuidado, percebemos isso também nas 

pinturas de Vicent Van Gogh. Diante do quadro Amendoeira em 

Flor (1890), há a representação dessa árvore como um “símbolo 

de celebração da vida, na qual o artista pinta para presentear seu 

sobrinho, pois Theo, irmão do pintor, escreveu a ele informan-

do que seu filho havia nascido, a quem ele chamara de Vincent 

Willem, em uma homenagem ao irmão” (FRANCONETI, 2021). 

No quadro Os Girassóis, do mesmo artista, podemos perceber 

muito mais do que flores amarelas; há a intenção, em cada pince-

lada, de afeto. No amarelo vibrante, percebemos a sensibilidade; 

nas formas, a vontade de um grande abraço que Van Gogh estava 

preparando para um grande amigo, Paul Gauguin. Esse cuidado 

em deixar sua casa toda florida como um grande jardim primave-

ril, através da pintura, revelava seu desejo de cuidar de alguém.

Mas quem haveria de cuidar de Van Gogh? 

Sua casa preparada para receber o outro guardava muito mais 

de si, através das cores, formas e estações. Em cada canto, em 

cada tela, em cada desenho, encontramos, em sua história, uma 

forma que ele fazia para cuidar de quem cuida.

Assim são as terapias. Em particular, a Arteterapia baseia-se no 

postulado de que o processo criativo envolvido na atividade artísti-

ca é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das pessoas. 

Nessa perspectiva, o arteterapeuta é um guardião que tem 

como missão o ato de cuidar, pintando a vida através das for-

mas e cores, resgatando andarilhos em nós e guiando-nos para 

entrar em nossa casa interior. Segundo Angela Philippini, “o ar-

teterapeuta trabalha com os registros dos movimentos do cora-
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ção, esses registros se manifestam nas nossas produções plásticas, 

tornando-se um campo fértil de pistas sobre quem somos, como 

estamos e como nos sentimos” (2020, apud GASPAR, s/p).

Dessa forma, o arteterapeuta arruma primeiro sua casa interior 

e prepara-se para receber a si mesmo. Ao prepararmos nossas ati-

vidades de estágio para conclusão do curso de Arteterapia NAPE/

FAVI, reconhecemos quão importante seria mergulhar numa pro-

posta de autocuidado e equilíbrio interior de um profissional da 

área de saúde. Surgiu, então, a oportunidade de trabalharmos 

com um grupo de cinco mulheres, de 33 a 65 anos de idade, 

todas elas alunas de cursos de pós-graduação na área da saúde, 

portanto, já cuidadoras ou em preparativos para assumir esse pa-

pel, e de diferentes cidades e regiões do Brasil. Isso só foi possível 

por conta da pandemia do coronavírus, que exigiu a realização 

do estágio de forma remota, aplicada em plataformas específicas 

para permitir o contato entre estagiárias e participantes, em en-

contros semanais virtuais. 

Construímos um projeto para levar essas mulheres a um percur-

so que abordasse esses cuidados através da simbologia da árvore. 

Nossa intenção era a de que elas semeassem, através da forma, 

da cor e das quatro estações, o caminho que daria início para a 

casa interior, incentivando-as a mergulhar de corpo e alma no 

autocuidado, para que as sementes plantadas germinassem por 

entre árvores, flores, lagos e um rio longo e sinuoso cercado por 

caminhos misteriosos.

Assim, contaremos neste ensaio a jornada dessas mulheres que 

trazem em si o arquétipo da mulher curadora. Vamos defini-las 

como grandes guardiãs da floresta, pois, ainda que em processo 

de formação na área da saúde, entendemos ser fundamental ne-

las aprofundar um olhar zeloso para a casa que as abriga. 
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Essas guardiãs foram preparadas para carregarem, como alqui-

mistas da arte, “materiais necessários para que a transformação 

do Ser possa ocorrer” (PHILIPPINI, 2018, p. 9). Elas iniciaram essa 

jornada de heroínas preparando a terra em uma trilha de 26 en-

contros, mediados pelas quatro estações do ano, envoltas sob 

a sombra da grande Árvore da Vida, que semearam no início e 

depois, frondosa, deixou-as prontas para trilharem um novo hori-

zonte, mais plenas, como verdadeiras terapeutas do deserto (LE-

LOUP, BOFF, 2021). 

Guardiãs da floresta sob as cores do verão

A vida serpenteia por entre a floresta, cintilantes raios debru-

çam sobre as folhas, tecendo linhas bordadas sobre a terra fértil. É 

o verão que chega pintado num céu aquarelado e no caminho en-

contramos marcas, indícios de viajantes que guardavam em suas 

bagagens muitas histórias que foram sopradas ao vento. Com os 

pés surrados pela jornada da vida, convidamos, sob o sol vibrante 

do verão, essas guardiãs da floresta a identificarem suas trilhas 

rumo à casa interior.

 O mesmo raio acolhedor do sol que toca a face de suas almas, 

aquece o útero da terra que prepara para receber o sopro da 

semente. Elas fecham seus olhos e imaginam: se eu fosse uma 

semente de árvore, que forma e cor teria? No terreno fértil de 

seus olhos cerrados, cores e formas internas se plasmam e fecun-

dam o seu olhar para fora. Sentem que é hora de parar, olharem 

ao redor e abrirem suas bagagens. Retiram, delas, ferramentas e 

matérias-primas que possibilitem experiências plásticas e outras 

expressões artísticas como se estivessem a arar a terra, transfor-

mando sensações guardadas em imagens simbólicas.
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Cada uma delas tornou-se um ser-semente. Olharam as possibi-

lidades do que poderiam vir a ser, prepararam o terreno e planta-

ram. Era chegada a hora de cuidar. Terminada a lida, as guardiãs 

observam seus terrenos e reencontram páginas de suas histórias 

vertendo gotas salinas de suas lembranças ao irrigarem a terra ilu-

minadas pelo sol do verão. E então vem a pergunta: o que nesta 

caixa ainda está a guardar? (Figura 1).

Figura 1 – Plantando sementes para novas colheitas

As guardiãs da floresta observam e escutam em silêncio o ritmo 

da vida de suas histórias e que se antes ficaram por tempo guar-

dadas, agora estão desejosas por compartilharem e aprenderem 

a voar. Querem olhar essa semente com mais cuidado, pois há a 

proteção de suas terapeutas.

A cada folha caída, as guardiãs vislumbram a semente rompen-

do a escuridão, ouvindo a floresta respirar enquanto suas raízes 
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reverberam o pulsar do coração da terra. A leveza do caminho está 

no cuidado com suas pegadas. Elas refletem: o que nos move para 

começar o dia? Caminham rumo a uma clareira interna. Diante 

das vertentes de água, banham seus pés com ervas aromáticas 

colhidas em suas jornadas. Pintam e desenham em seus pés acor-

dando a criança dentro de si, momento em que olham para elas, 

percebem-se pertencentes àquela floresta e preparam a limpeza 

externa para fazerem o caminho rumo à casa interior.

Agora deixam suas pegadas coloridas segui-las nessa trilha. No 

caminho, seus corpos pedem muitas regas e refrigério, a fim de 

que suas almas, então mais fluidas, venham a perceber os contor-

nos da vida que vem e vai num fluxo interminável na espiral do 

Universo.

Nesse fluxo, devem aprender a lidar com suas sombras. Abra-

çando-as e não as escondendo. Raios de sol formam feixes de 

bênçãos quando os galhos permitem a passagem de luz. As guar-

diãs vivenciam o prazer de repousarem na relva macia e nas som-

bras da noite, agora sem medos. As muitas crenças que poderiam 

lhes ferir como espinhos nessa densa floresta se dissipa. À noite, 

a clareira se enche de sons num concerto de alegria até o ama-

nhecer. Um balé de folhas tem sua coreografia no ar em sua nova 

roupagem castanha e dourada.

Preparando os dias para a reflexão que pede o outono, em que 

folhas verdes terão outros tons, o Sagrado permanecerá nas in-

tempéries e mesmo assim, ainda no tapete de folhas amareladas 

e secas, erguerão suas mãos em gratidão, porque as nascentes 

ainda terão seus veios. 
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Escolhas no Outono

Outono, temperatura instável. Ora calor, por vezes uma chuva 

pegando todos de surpresa e um friozinho no findar da tarde re-

colhendo-se mais cedo os passarinhos. Uma espécie de morte? De 

recolher-se? Proteger-se de algo? Sentimento de sobrevivência? 

Insegurança? Por que os passos dessa estação iniciaram um pouco 

pesados?

As guardiãs novamente abrem suas malas deixando cores e 

formas saltarem sobre a folha. Grafite e tinta dialogam em um 

mesmo espaço e, mais uma vez, gotas salinas irrigam a terra. De 

repente elas percebem a folha dobrada, abrem-na e diante da 

parte em branco ressignificam seus sentimentos convidando seus 

personagens a olhar novas possibilidades no caminho (Figura 2).

Figura 2 - Diálogo de sentimentos

Agora as guardiãs aceitam o vento que as faz dançar na roda, 

nas notas musicais mais breves e pontuadas ou no cheiro da flo-

resta levantando poeira da matéria orgânica já seca. Escutam o 

som do farfalhar dos pássaros e das crianças. Equilibram a tempe-

ratura com o chá propício para a estação. Entregam-se ao aqui e 

ao agora e deixam mais esse ciclo se cumprir. 
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Muitas vezes temem a curva do rio por não vislumbrarem o que 

está além dele. É preciso fazer escolhas durante a jornada. A lua 

cheia desperta a celebração da energia de gratidão por ter se-

meado. Mas o que elas semearam? O que realmente querem ver 

crescer? O que querem ver transformado?

Durante o Luau, as guardiãs preparam as flores em uma toalha 

estendida sobre as folhas caídas ao chão do outono. Ouvindo as 

vozes internas, percebem o som delicado do despertar a cada ins-

tante de suas pequenas árvores crescendo. As folhas caem, mas a 

história ainda está na árvore. Pensam no cuidado que devem ter 

com elas. Uma das guardiãs diz: 

– Quero me curar! Curar de mim!

Sentem suas seivas vivas dentro do seu rio vertiginoso. Sentem-

-se vivas! Percebem a diversidade das cores do som que cintilam 

em seus corredores internos. Permitem-se dançar por entre as tra-

mas de suas histórias e sentirem os detalhes de cada semente que 

cresceu ao seu redor tornando-se floresta. Observam, por entre as 

pedras, uma flor que insiste em sentir-se parte do todo, em um de-

sabrochar interior. As guardiãs tocam o fino véu sobre a água que 

aconchega as flores bailarinas dançando como borboletas e libélu-

las. É tempo de despertar, no entanto, o outono é um tempo difícil. 

É preciso sentir a relação do corpo e mente para sentirem-se 

seguras e continuarem a jornada. Como o pequeno príncipe foi o 

protetor da bela flor, as guardiãs que protegem também precisam 

desse acolhimento para poderem olhar para dentro e sentirem-se 

plenas. Sentem um sopro fresco tocar sua pele. É o inverno che-

gando. Apressam seus passos e ao longe avistam uma casa.

Para caminhar pelo inverno os passos devem ser mais firmes 

a fim de não provocar deslizes. Jogam ou reciclam objetos que 

não lhes trará sustento ao espírito. Como poderão andar por ca-
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minhos cinzentos na próxima estação, se os sons das trovoadas 

ainda lhes fazem ecos no ouvido?

No aconchego do lar no inverno

Assim como toda casa ao ser construída precisa de um projeto, 

preparar o terreno, criar base forte, assim fizemos para começar 

a nossa jornada rumo à construção da nossa casa interior. Firma-

mos estacas que protegem e sustentam para que possamos seguir 

sem medo de deixar nossas pegadas. Nesse momento as lembran-

ças das suas casas aparecem como vagalumes-ermitões, com seus 

lampiões desvelando o passado. Abrem os braços tentando per-

ceber a verdadeira dimensão, tentam tocar algo, observam os de-

talhes que antes estavam perdidos sobre os tijolos das memórias.

 As guardiãs andam pelos corredores que não lembravam mais 

existirem, veem a luz do quarto antigo, sentem o perfume de sua 

infância, ouvem o vento tocando suas faces, o fogão a lenha, lu-

gares de medo e prazer, detalhes adormecidos.

O inverno chega iluminando mais um canto de sua casa interior 

e as guardiãs percebem, cada uma em sua própria caminhada, 

imagens que passaram pelas arestas de suas lembranças. Sentem 

o cheiro da terra que abraçou suas sementes, a presença do to-

tem protetor nas cores e formas que as embalaram por entre as 

dimensões internas de sua jornada. Nesse momento, vislumbram 

agora mais de perto, por entre a floresta, a casa de olhos acesos, 

convidando-as a entrar. 

É chegada a hora de estar no aconchego do lar, sentindo a brisa 

do inverno que chegou, momento de recolher-se. A porta se abre. 

Entram e sentem o calor presente ao seu lado, veem a chama dan-

çando ao ritmo de seus corações, na lareira sagrada da deusa gre-
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ga Héstia, trazendo-lhes o conforto da sua luz, o fogo sagrado e 

a sabedoria que emanam das chamas que alimentam e aquecem. 

Então, o que poderia parecer inóspito à travessia do inverno 

para as guardiãs, transcorre cheio de gratidão. Elas sabem que 

não estão sós, pois se há uma chama acesa, tudo e todos ao redor 

ficam iluminados. Por isso a surpresa e o sorriso delas ao encon-

trarem alegria nas aldeias por onde passaram. Apesar das noites 

geladas, encontravam luz nos rostos das pessoas. Sinal de que 

Héstia ainda mantém o desejo vivo de que toda casa seja trans-

formada em um lar, que o alimento seja a paz entre as famílias e 

o fogo da lareira seja a chama do amor entre elas.

Sentem que é chegada a hora de despertar a alegria dentro 

desse lar, fazer a limpeza e trazer a proteção para a casa interior. 

Abrem mais uma vez suas maletas alquímicas e preparam-se para 

purificar o ar, explorando a flexibilidade rígida que ainda carre-

gam, tecem a árvore da sua vida, da sua história, despertando a 

tríade criança-adulta-anciã e da proteção-harmonia-equilíbrio em 

conexão com o Divino (Figura 3).

Figura 3 -Árvore da vida
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A nossa casa nos lembra de onde viemos, das coisas que estão 

guardadas, dos aromas, da padronagem de tecidos, das texturas, 

do canto dos pássaros, do lençol no varal, imagens que caminham 

nos labirintos de nossas lembranças. As guardiãs observam nas 

paredes, sobre os móveis e gavetas, fotos e objetos que guardam 

essas memórias. Sentam-se à mesa e começam a tecer as imagens 

em uma grande trama com linhas, fotos, objetos, aromas e pita-

das de saudade. Constroem o relicário de suas raízes. 

Reconhecendo-se parte da história, aceitam sua ancestralidade 

e reconhecendo-se em seus ancestrais, que sempre carregaram 

em suas malas a luta por justiça, transformam agora em homena-

gem e acolhimento (Figura 4).

Figura 4 - Relicário de suas raízes
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Sensações de conforto, proteção e lar estão enraizadas nas ge-

rações que vieram antes de nós, que guardamos em relicários de 

memórias ora bordadas ou pintadas em nossa alma. Aprendemos 

a lidar com imprevistos e eles existem porque a vida está sempre 

em movimento. Enfrentamos os nossos medos, sentimos perder o 

chão, entretanto descobrimos que é possível voar na direção dos 

nossos sonhos.

A nossa construção não é feita de apenas um material, mas 

sim da mistura de muitos outros que vamos ajustando aqui e aco-

lá. Durante essa busca, as Guardiãs observam cada canto de sua 

casa, percebem que há coisas que não precisam mais, que o vesti-

do amarelo floral agora reveste a caixa que guarda suas lembran-

ças, há imagens que não conseguem remexer, outras renovadas. 

Há caixas vazias, onde a história se dissolveu na linha tênue do 

tempo e pousa em lembranças contadas e recontadas.

Seus olhos caminham pelos cantos da sua casa e percebem algo 

ou alguém olhando-as fixamente. Quem estaria ali? As guardiãs 

se encontram diante de um espelho, observam-se sem nenhum 

julgamento. Segundo Clara Freitas (2021, s/p):

Sem nenhum desejo de ser diferente, você contempla essa imagem, 
ela sendo o que ela é, por uns momentos você honra seu corpo, 
agradece pelas oportunidades que ele te deu, de viver nesse mundo, 
e de repente o reflexo do espelho começa a mudar, ele começa a 
mostrar as suas emoções, uma a uma , ele começa a mostrar como 
você se sente nesse momento,(...) apenas aceitando o que é, você 
olha cada uma dessas emoções, aceita elas, e agradece, cada emo-
ção tem seu valor, então o espelho começa a mostrar também seus 
pensamentos,(...),você simplesmente acolhe esses pensamentos, en-
tão o espelho começa a mostrar o seu mundo interior, ele começa 
a mostrar suas luzes ,seus pontos fortes, um a um ,observa cada 
luz que o espelho te mostra, simplesmente intua o que ele está te 
mostrando nesse momento, quais são suas fortalezas, e acolha cada 
uma dessas luzes com gratidão, agradecendo elas por existirem, por 
te conduzirem.



74   |  Raízes da alma       |   75 75      |   75 75      |   75 75      |   75      |        |        |   75

Ao re-olhar, recontar, reescrever sua história, as guardiãs olham 

para suas sombras, seus medos de perderem a liberdade, a soli-

dão, suas ausências, tomam consciência de que elas não só fazem 

parte de suas vidas, mas também sabem que não podem ficar pre-

sas nesse lado escuro. Frente a frente no espelho, elas começam 

a emoldurar suas histórias com objetos, tecidos e lembranças de 

quem são agora.

Então, logo elas ressignifi cam esse momento que veio respirar na 

superfície de seus pensamentos revelando o lado solar dessas lem-

branças. A primavera brota no ar, momento de abrirmos as janelas 

de nossa casa interior e, ao abri-la, deixamos o perfume entrar, 

expandindo o olhar além da semente que já fl oresceu, pois “sem a 

energia de expansão a semente não fl oresce” (FREITAS, 2021, s/p).

A expansão da Primavera

As guardiãs debruçam-se cada qual em sua janela. Agora elas 

são “os olhos da casa”. O que elas veem? Como percebem o ca-

minho que percorreram? Veem de suas janelas a frondosa árvore 

que estava guardada na semente tímida que fecundou a terra. 

Bougainvilleas descabeladas, abundantes nos muros antigos 

das casas como adolescentes mocinhas que gostam de cabelos 

soltos ao vento, despenteados; às vezes rebeldes esperando Zéfi-

ros a lhes assoprar na nuca. É nessas ruas floridas, perfumadas e 

multicores que elas agora respiram o ar ameno e um sentimento 

de Amor as invade, pois Héstia, nos dias cinzentos de inverno, 

levou-as a sentirem o fogo que aqueceu o coração dos lares, dei-

xando as pessoas mais ternas e solícitas.

Sentem-se, em um Têmeno, seu espaço seguro e sagrado, sua 

casa interior. Da varanda, sentem o cheiro da terra fresca envol-



76   |  Raízes da alma

vendo seus corpos, como a semente que eclodiu em uma explosão 

de vida em um ranger de esperança de uma nova forma. Vislum-

bram em si as árvores que são agora, resgatando suas raízes, edi-

ficando suas histórias, ramificando seus sonhos, respirando vida 

em forma de flores e frutos. Sentem a vida, harmonia dentro de 

si. Agora as guardiãs dizem: sinto a natureza em mim!

Findando a primavera, sentem o otimismo e prontas para reali-

zarem mudanças. Com todos os temperos da vida, a mandala se 

faz ao seu redor, não precisam mais de suas malas, pois percebem 

que está tudo ao seu redor. O fio que tece as linhas do tempo, 

borda estrelas que iluminam o jardim do céu. A casa recortada 

sobre as flores do jardim de lembranças, elas cantam: “quero ser 

feliz agora!” (MONTENEGRO, 2011).

Constroem seus oráculos pessoais com imagens ressignificadas, 

dão vida e voz aos seus sentimentos e pensamentos para entrarem 

em contato com o templo sagrado que as habita. Na casa, agora, 

moram diversas deusas que se descobriram maternas e guerreiras, 

felinas e protetoras, que nasceram prontas, justas e determinadas 

a tecerem e cortarem o fio da vida. Diante do espelho em que 

se viram, projetaram-se além, sentem-se inteiras, prontas para 

seguirem suas jornadas, percebem que nunca estiveram sós. As 

histórias ao redor reverberam em cada canto, formando um todo. 

Dentro das suas casas aquecidas pelo aconchego, avistam a ár-

vore que semearam com raízes profundas, tronco firme e com 

uma copa e galhos frondosos, prontas para abraçar o mundo! 

Seguem até a varanda e percebem os muitos horizontes na paisa-

gem. E pensam: onde gostariam de trilhar? Que lugares gostariam 

de pisar? Com os pés recortados de novas lembranças, suas an-

cestralidades também observam. Passo a passo desvendando um 

caminho firme e leve. 
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As guardiãs colocam uma de suas mãos dentro da terra úmida, 

recobrem-na, sentem-se protegidas e aquecidas, recordações do 

início da jornada, quando guardavam a semente na caixa. Sentem 

todo o processo do ser-semente. Mexem, viram, pulsam vagarosa-

mente e explodem rompendo para a luz. Recolhem os fragmentos 

ao redor e visualizam a antiga semente. Agora olham para a sua 

árvore e percebem-se nela, sentem seus galhos torcidos como um 

abraço, uns frágeis outros fortes, raízes profundas ou quase inexis-

tentes, com a copa vigorosa ou precisando se hidratar (Figura 5).

Cada uma das guardiãs percebe a sua árvore como reflexo da 

sua própria história. Agora conseguem reconhecer-se como quem 

também precisa se curar, criando novas perspectivas. 

Figura 5 - Agora ser árvore

É chegada a hora de abrirem portas e janelas para as infinitas 

perspectivas do ser que somos. Será que estamos carregando o 

caminho nas costas? Tenha coragem de dizer não para aquilo 

que não lhe faz bem. “Engano é querer cuidar de todos, carre-

gar o peso de todos e dizer “sins”. Todos os “sins” que quero 
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dizer para o mundo é o não que estou dando para mim” (COR-

REA & YOSHIDA, 2021, s/p). Ao experimentarmos a diversidade 

de materiais, explorando cores e forma, “somos beneficiados por 

suas propriedades terapêuticas e teremos em consequência o de-

senvolvimento de algumas habilidades adormecidas” (PHILIPPINI, 

2013, p. 62). Agora elas sentem-se plenas, fortes e seguras nesta 

nova jornada.

Sob a sombra da árvore

Recordações das imagens vibram como música em suas mãos, 

apreciando-as com delicadeza. Observam a chaminé ao longe, de-

senhando um mosaico de recordações, caminham por entre as 

flores e folhas e sentem como o percurso foi intenso. Sombras 

das teias das folhas desenham em suas peles o mapa da jornada, 

como um grande oráculo.

As guardiãs percebem que há momentos em que só consegui-

mos ver um cantinho da casa escura, sem imaginar a possibilidade 

da luz da lareira: outros, só veremos a sujeira da casa, outros, nem 

vislumbramos o que há do lado de fora, e em outros ainda nem 

imaginamos que possa existir o dentro. Muitas se sentirão num la-

birinto e só precisam saber que sempre terão alguém ao lado com 

ternura no coração, estendendo um universo de cores, formas e 

materiais para perceberem a linda casa interior com seus matizes.

Agora sabem que é preciso deixar ir, deixar passar esses mo-

mentos que pertencem àquele instante daquela jornada, ficou lá 

e agora sabem que precisam seguir. Abrir a porta e deixar passar. 

Somos as histórias que vivemos e aprendemos a ressignificá-las, 

não ignorando ou exaltando, porém olhando com doçura para 

esse tempo necessário. Contemplamos a jornada e celebramos o 
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hoje, pois a busca nunca acaba. A construção da casa termina, 

mas estaremos sempre em constante reforma interior.

Todos temos na memória aquela casa da infância que mais nos 

marcou e essas lembranças podem nos ajudar a recordar de onde 

viemos, como éramos quando criança, o que gostávamos de fa-

zer, de comer e também daqueles que vieram antes de nós, hon-

rando nossa ancestralidade. Rememoramos aquilo que foi bom, 

que nos torna mais alegres e humanos para compartilhar e cuidar 

do outro. Do passado, ficou somente aquilo que nos edificou. 

Agora, disposição para ensinar a quem necessita de fazer essa 

grande ponte, a arquitetura entre nossa consciência e o Universo.

Ao final do processo, cada guardiã veste-se da sua deusa, olha 

para a floresta, os caminhos percorridos e para a sua casa inte-

rior, soprando ao vento, como foi o processo de sua jornada. E 

elas se manifestam.

Sentindo-se as Irmãs Moiras, uma delas reverbera: 

Comecei a jornada com uma expectativa baixa e fui obser-

vando minha expressão mais feliz. Me sinto mais leve agora. 

Minha árvore evoluiu, agora suas raízes se prenderam a uma 

estrutura, na estrutura que a sustenta. 

Atena sente-se feliz por ter sido aceita pelo grupo, seus pássa-

ros agora voam pelo infinito: 

Acho que a aquarela me desmanchou. Entrei em tantas emo-

ções através das atividades que influenciaram em minha vida 

de maneira profunda. Minha semente está desabrochando!

Iemanjá contempla o espaço ao seu redor: 
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Estar no lugar de quem observa e de quem é observado para 

mim foi muito importante e fez muita diferença no meu proces-

so, porque a gente se enxerga nos dois lugares, no lugar do ou-

tro. E eu nunca tinha percebido que a água e o mar fazem parte 

de mim. Foi a partir de uma música que ouvi durante nosso 

processo que percebi que Iemanjá faz parte de mim. 

Metis que também despertou a Temis resumiu sua jornada:

Todo caminho começa com o primeiro passo e é o mais di-

fícil. O primeiro passo não é fisiológico, o primeiro passo nasce 

na alma, no coração. Algumas vezes chega a ser visceral. Vem 

cheio de hesitação ou excitação. Vem com medo, dúvidas, mas 

quando a coragem move o passo, o caminho se abre. Então, o 

passo, comandado pelo olhar, se deixa envolver pela luz. Luz 

que guia e gera o crescimento e a transformação.

Bastet olhou de relance para sua jornada e confessou:

Não sei se vocês sabem, eu não sou de chorar e, nessa jor-

nada, nesse período todo, eu chorei muitas vezes. Lembra que 

minha árvore de argila ficou seca? Eu acho que estou conse-

guindo fazê-la voltar à maleabilidade que ela precisava.

Agora é deixar o ar vir pela nossa janela, causando transfor-

mações sempre que necessárias. Olhar para o novo, aceitar mais 

ou nos surpreendermos mais com essa alquimia da plasticidade 

capaz de nos trazer novas formas e cores, assim como no movi-

mento das quatro estações, abrindo caminhos para essa tão ne-

cessária casa interior de cada uma de nós. 
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As artes têxteis como instrumentos 
de ressonância arquetípica

Fabíola Maria Monaco Arakaki[1]

[1] fabíola.monaco@gmail.com

Arteterapia em tempos de coronavírus

Num cenário pandêmico muitos desafios desfilam pelas 

ruas onde a vida precisa pedir passagem. Recolhida no 

interior da casa e da própria alma, cada pessoa espreita um mun-

do que espera por melhora. Principalmente no que se refere às 

crises advindas das diretrizes sobre o distanciamento social, das 

instabilidades socioeconômicas e das incertezas da política sanitá-

ria, há aqueles que, nas diversas faixas etárias, têm sido levados a 

suportar o fardo das inseguranças sociais, a nuvem constante das 

perdas em diversos aspectos e a atmosfera de ameaça nos noticiá-

rios, gerando e/ou agravando quadros ansiosos.
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Assim as conheci, três almas com quem empreendi buscar ca-

minhos anunciados pelas frestas de portas que ficaram fechadas, 

seguindo o rastro de estrelas simbólicas no fluxo do recolhimento 

a que nos vimos levadas. Através da construção de um modo de 

terapia remota, aguçamos a criatividade na abertura de caminhos 

arteterapêuticos para embrenhar mais fundo na experiência da 

atenção concentrada para a reflexão e a regeneração das feridas 

internas. Tendo como primeiro passo a elaboração de saídas cria-

tivas para a novidade da Arteterapia online, experienciamos de 

maneira autêntica e profunda o que significa observar, acolher, 

integrar e transformar como processos de resiliência e de harmo-

nização com o fluxo dos acontecimentos. 

Percorremos as trilhas da subjetividade até a Árvore da Nossa 

Vida, a grande fonte nutridora dentro de nós, desenhando os 

mapas do autoconhecimento e colhendo frutos de novas ideias e 

potencialidades: Viajante-Guia e seus Peregrinos, cada qual com 

seus desafios e responsabilidades. 

Este trabalho se construiu pela jornada de evocação de forças 

internas para o enfrentamento de crises, o estímulo e o aprimo-

ramento da capacidade criativa na busca de soluções e para a 

ressignificação de experiências que não podem ser mudadas se-

não a partir de um processo subjetivo de percepção e elaboração 

íntimas. Baseado no entendimento da força dos símbolos como 

linguagem do Eu profundo e da potência arquetípica como possi-

bilidades de experimentar e se relacionar com o mundo, o cami-

nho foi explorado a partir da simbologia da Grande Mãe Árvore: 

acolhimento, estabilidade, sustento, desenvolvimento, ascensão, 

florescimento e frutificação – nossos ciclos de existência, de trans-

formações e de superação (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2019; 

STEIN, 2006).
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Seguindo o fl uxo da vida, tecemos os 
caminhos de que precisamos

É uma verdade tão clara como as águas dos mananciais que 

brotam intocados do ventre da terra o fato de que não há um 

bom guia de viagem que não se exponha às mesmas paisagens a 

que se submetem os peregrinos. A pandemia estava para todos, 

mas para cada um, de um modo diferente. Os peregrinos a quem 

me propus conduzir traziam o desafio do autoconhecimento e da 

evocação das forças internas para construir a ponte da resiliência 

com as quais se atravessa as fraturas no viver. E, assim, alcançar 

novos territórios de enfrentamento das dores da vida e da morte 

— onde o estímulo e o aprimoramento da capacidade criativa são 

o adubo e a enxada na seara dos que cultivam soluções inventivas 

e ressignificações do vivido para nutrir o velho sábio dentro de 

cada um. 

Quanto a mim, lançava-me ao desafio de encaminhar a aber-

tura de trilhas em terrenos subjetivos, por chãos de mundos di-

ferentes do meu – e, em uma jornada pela floresta de símbolos 

internos, mesmo na distância do virtual, provocar a reverberação 

de sentido para evocar os gêiseres do espírito humano: fervilhan-

tes potências na grande caldeira da individuação (SANTOS, 2008; 

STEIN, 2006). Para todos nós, crepitavam as chamas desafiadoras 

do encontro com as próprias resistências e o teste de pôr os pés 

da alma a pisar sobre um solo ineditamente isento da concretude 

da presença física.

Acordamos percorrer a floresta das árvores da vida ao longo 

dos diferentes tempos e lugares da História. Encontramo-nos com 

diversos temas enraizados nos terrenos do coração e também 

aqueles que matizam os brotos ansiados. Pela terra, pelo ar, pelas 
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águas e pelo fogo, realizamos a variedade de atividades necessá-

rias ao Peregrino em sua busca: respiração, andança, mergulho, 

nutrição, sono, traçados, entrelaçamentos, construções. 

E assim percorremos pela pintura, pelo desenho, colagem, mo-

delagem, narração... Mas em tantos caminhos expressivos, em 

nossa experiência nenhum reverberou tão profunda e especial-

mente aos andarilhos da teia virtual quanto aqueles conteúdos 

urdidos nas atividades têxteis. Em território tão inédito e hodierno 

como a Arteterapia online, justamente uma atividade da ances-

tralidade neolítica revelou a potência de uma anatomia primordial 

na tessitura de tudo quanto vem depois. Aos meus peregrinos, as 

atividades relacionadas à tecelagem foram aquelas unânimes na 

ludicidade, no deleite, na entrega, no apaziguamento, na motiva-

ção e no borbotar de insights, independentemente do senso de se 

ter ou não habilidade para a prática. Quanto a mim, ficou como 

se fosse o aroma de uma exalação alquímica a manifestação uma 

ideia de que, por algum motivo que não seja puramente mágico, 

as atividades, quanto mais se aproximam em essência e aparência 

da natureza de práticas ancestrais, mais poderosamente dão va-

zão aos fenômenos originais da psique. E vão, assim, encaminhan-

do naturalmente uma vivência profunda e direta com as imagens 

internas, sem interferências egóicas: sem resistências, sem descri-

ções, rodeios ou justificativas. Conectamo-nos com o borbulhar 

do caldeirão interno para simples e puramente vivenciarmos as 

imagens que se vão formando. Livres dos trilhos cronológicos ou 

dos cercados culturais, adentramos os territórios onde nossa alma 

se encontra e se manifesta, fazendo-se o que é: Alma (SANTOS 

& CHAGAS, 2018). Assim, fomos quatro almas em conversações 

terapêuticas e diálogo interno através do que fomos tecendo e 

urdindo pensamentos, sensações, sentimentos e intuições. 
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Tais são minhas percepções e meu crescente interesse quanto 

às experiências arteterapêuticas baseadas em práticas ancestrais 

— nesta jornada através das artes têxteis. Há algo de fascinante 

no pensamento de que o retorno ao solo arraigado desde as eras 

primevas seja um recurso oportuno em situações especialmente 

hodiernas e/ou desafiadoras. Porque assim parece ser quanto à 

evocação de manifestações profundas através de práticas anti-

quíssimas, de ressonância arquetípica, tal como experimentamos 

na presente experiência.

A força do arquetípico na operação do hodierno

Começamos a jornada no berço da nossa ancestralidade ci-

vilizatória, aninhada entre os rios Tigre e Eufrates, no tempo 

em que se ergueu um dos maiores impérios mesopotâmicos: os 

reinos assírios.

Há indícios históricos de que a Árvore da Vida como uma sim-

bologia ancestral tenha surgido no meio desses povos, entre 1300 

a.C. e 612 a.C.

Simbolicamente ligada à Ishtar, Deusa da Fertilidade e da 

Destruição, é referida como árvore sagrada, expressando a ver-

ticalidade associada ao movimento ascensional rumo à espiri-

tualidade. Suas raízes se expandem para baixo em direção ao 

submundo, representando a ligação com a vida material e a so-

brevivência corpórea. Como Árvore da Vida, ligada à pureza e 

imortalidade, figura a representação daquilo que nos pertence 

como parte de nós e do que nunca somos apartados (ainda que 

ressignificados ao longo do amadurecimento): nossas origens, 

experiências e personalidade[2] ( CHEVALIER, J.&, GHEERBRANT, 

2019; LANGER, 2020).



88   |  Raízes da alma

Foi através dos movimentos cadenciados e férteis da tecela-

gem que pusemos a mente consciente em repouso para desper-

tar com mais intensidade as manifestações do mundo profundo. 

De origem ancestral e como lugar de encontro de experiências e 

cumplicidade, narrativas e cantos, a Oficina Fértil das Tecelãs nos 

acolheu para a conexão com o feminino, a criação e a expressão 

espontânea de desejos, fantasias, lembranças, memórias, risos e 

lamentos. Através dos ensinamentos da cultura primitiva da Amé-

rica Latina, tecemos a Mandala Sagrada de Fios, símbolo de ini-

ciação à Vida, de pertencimento e boa fortuna. Fazendo reluzir 

o Olho de Deus no interior do Templo do Coração, liberamos a 

energia psíquica para movimentar-se na parte submersa, deixan-

do que seus ruídos desenhassem imagens, como ondulações na 

superfície. Então, os peregrinos defrontaram-se com sinais do seu 

mundo profundo... Foi assim que, no contato com a Árvore Sa-

grada de Ishtar, surgiram os primeiros sinais das feridas da alma: 

eventos traumáticos, perdas, anseios por melhores dias, insegu-

ranças, inquietações da alma... 

Na prática arteterapêutica, a Mandala Olho de Deus associa 

o processo de centramento (próprio das mandalas) à potência 

simbólica da tecelagem de ativação das forças arquetípicas da 

fecundidade dos desejos, da bagagem do território de perten-

cimento e da participação desses aspectos na trama da jornada 

heroica.

[2] Aspectos da alma e modo como funciona, função predominante na 
consciência, associada à atitude introspectiva/extrovertida, arquétipos 
fundamentais, como persona, sombra, anima, animus, Si-mesmo e complexos.
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Encaminhamos assim, a cada um, o contato com a própria 

essência: o mundo interno como território sagrado através da 

confecção desse amuleto de iniciação (relacionado à jornada do 

autoconhecimento) e aos desejos profundos representados pela 

libido como energia que impulsiona essa dinâmica (LANGER, 

2020; PHILIPPINI, 2009).

A peregrina “A” sobre tecer a mandala de lã “Olho de Deus”: “Eu 
tive dificuldade, mas eu gostei, foi novidade para mim e eu tenho 

que aceitar meus erros porque eles estão aqui”.

Na língua ancestral indígena mexicana “Olho de Deus” é a tra-

dução de “Si’kuli”, que significa “o poder de ver e de compreen-

der as coisas desconhecidas”. O fluxo de centramento da manda-
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la trouxe-nos ao contato com o universo interno. Os peregrinos 

da jornada heroica começaram por olhar para a própria bagagem. 

Abraçamo-nos às nossas conquistas através dos recursos com os 

quais iniciamos a jornada. Meus peregrinos mencionaram seus 

anseios e receios, suas raízes e fontes de crescimento, dores e 

alegrias na paleta do artista que sonha a Vida e cocria o Mundo. 

A mim, me reverberou a ideia de que conhecer verdadeiramente 

um caminho significa, mais do que tê-lo percorrido, é tê-lo como 

verdade que vibra nas palavras e ressoa nas atitudes. É preciso 

submeter-se a aventuras e desventuras de discrepâncias e espe-

lhos para aprimorar a empatia e sensibilizar o olhar terapêutico 

e compreensivo, tão necessários para não nos distanciarmos da 

humanidade em nós mesmos. 

Aberto o pórtico para o mundo profundo através da ressonân-

cia do Olho de Deus, a imagem do peregrino se corporifica na-

quele que caminha pelo solo de desafios e provações até a mor-

te-renascimento para alcançar a terra prometida: o território da 

individuação, da autorrealização, a terra da fartura do leite e do 

mel — doçura e regozijo, alimento e exuberância da vida com 

sabedoria (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 2019; STEIN, 2006). Pri-

meiros traços da cartografia da jornada.

Em seu bornal, assim como em seu coração, o peregrino car-

rega todos os conteúdos iniciais (território, essência e recursos) e 

toda a riqueza a ser encontrada durante a jornada: experiências, 

descobertas e elaborações relevantes, que merecem ser carrega-

dos. Ao cerzir e bordar a bolsa de feltro na sessão arteterapêutica, 

os peregrinos foram se deparando com as imagens do início: a 

lanterna que ilumina os primeiros olhares, o alimento das primei-

ras expectativas, a armadura das inseguranças... 
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E assim prosseguimos...

Um pouco mais adiante na jornada, ainda nos territórios da 

Árvore de Isthar, tivemos o encontro com a Grande Mãe Pacha-

mama, quando os peregrinos provaram do sumo daquilo que ati-

va e sustenta a manifestação do Ser: o acolhimento do grupo, 

a nutrição de lembranças amorosas e a força vivificante para o 

desenvolvimento. 

Pachamama, a Grande Mãe, Deusa da Fertilidade da ancestrali-

dade andina, é símbolo do poder da Criação, do grande Ventre da 

Vida, que acolhe dentro de si todo tipo de semente, toda espécie 

de promessa de vida, anseios, necessidades, tudo o que nutre, faz 

crescer, florescer, frutificar. Ao confeccionar a Pachamama com 

fitas e nós, sobre o tecido que envolvia nossos desejos e proje-

ções, nos deparamos com embaraços a serem desatados e laçadas 

a serem refeitas. Dificuldades com a amarração da estrutura do 

corpo e ausência de rosto revelaram as razões e imperativos de 

desopilar a energia criativa e o poder de realização (PHILLIPINNI, 

2009; SANTOS & CHAGAS, 2018; STEIN, 2006).

Com o farnel recheado, chegamos à grande Figueira Sagrada do 

Leste da Índia, sob cuja copa Siddharta Gautama atingiu a ilumi-

nação, há mais de 2 milênios: a Árvore de Bodhi. “Bodhi” é uma 

palavra em sânscrito para designar “desperto” ou “iluminado”. 

Meditando sob a copa de uma Figueira, símbolo da abundância 

e da conexão com o Sagrado, os peregrinos foram convidados a 

beber da Taça da Imortalidade, cujo néctar de espiritualidade pro-

vém e conduz à Fonte do Sentido Existencial: a plenitude (CHEVA-

LIER & GHEERBRANDT, 2019; LANGER, 2020; STEIN, 2006).

Para a Arteterapia, tanto quanto o sorvo da taça da abundân-

cia, importa o caminho até ela, porquanto não é senão pela jor-
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nada que se lhe alcança. Não é senão pelo amadurecimento, a 

estruturação do ego, que se lhe degusta e digere o conteúdo, 

integrando-o como parte de próprio Ser, realizando a Totalidade. 

Quando partimos numa jornada profunda, avançamos rumo ao 

desconhecido, somos desafiados pelas experiências de desterrito-

rialização através do distanciamento do sentimento de pertença, 

de vínculos e de controle. Peregrinos de uma jornada interna, 

somos desafiados pelas chispas de imprevisibilidades e lampejos 

de expectativas de um universo de probabilidades. Ora somos 

incitados ao olhar atento em busca de orientação, alimentando 

o autodescobrimento, ora somos levados à experiência de des-

prendimento em relação ao presente e à superfície da percepção 

consciente, estimulando o alcance de paisagens longínquas rumo 

a um nível superior de conexão consigo mesmo (integração com o 

inconsciente), revelando o peregrino em nós. 

A simbologia do peregrino que encontra a Árvore de Bodhi e 

sob sua copa anciã repousa alcançando a iluminação, felicidade, 

longevidade e boa sorte, representa um rito de iniciação: momen-

to em que todas as condições presentes no caminho o preparam 

para a grande revelação, recompensa do final da jornada. Senta-

dos sob nossa Árvore de Bodhi, no profundo da jornada interior, 

é possível atingirmos a iluminação sobre nossas sombras e, me-

ditando, as integramos ao nosso ser, conquistando a felicidade 

da harmonia interna, a longevidade característica da resistência 

desenvolvida — resiliência advinda do despertar de potencialida-

des, incluindo-se as forças arquetípicas como o deus interno — e 

a boa sorte representada pelo êxito da conquista de si mesmo 

(CHEVALIER & GHEERBRANDT, 2019; STEIN, 2006).

Foi nos vigorosos galhos da Grande Figueira Sagrada que en-

laçamos os móbiles de pompons confeccionados de retalhos, 
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agregando fragmentos de histórias vividas e contadas. Neste esti-

mulante jogo de criatividade e arrojo para fincar e romper a super-

fície do isopor e agregar pequenos pedaços de tecido, colhemos 

e plantamos sementes de fortaleza: vencer as resistências para o 

êxito no processo de crescimento da Jornada Heroica. Instigados a 

avançar os limites da zona de conforto, aos poucos, os peregrinos 

experimentavam a ressonância das insatisfações, das cobranças e 

da necessidade de respirar... Quanto a mim, o olhar atento para 

cuidar, na própria alma, das ressonâncias e evitar as projeções.

Debaixo da Copa de Bodhi, os peregrinos meditaram sobre a 

fortaleza interna para os desafios da jornada profunda da alma 

e viram emergir imagens sobre a força para enfrentar a verdade, 

para assumir escolhas e dar vida a algo novo. Como resultado, o 

móbile pôde trazer de volta um pouco da leveza do objeto pênsil, 

móvel, dinâmico e equilibrado nas estruturas às quais se liga.

E continuamos avançando, muito especialmente através das ati-

vidades têxteis, até a China de cinco séculos antes de Cristo. Mes-

tre Confúcio plantara a primeira Árvore Genealógica abrangen-

do mais de 80 gerações e dois milhões de membros. Genealogia 

significa origem, procedência. Contemplando-a em seu profundo 

significado de origem, engendramos a nossa própria árvore, en-

redando os fios das raízes aos mais altos galhos, donde provém o 

que quer que haja por medrar. 

Nós descendemos de um clã, mas, sob o olhar arteterapêuti-

co podemos observar que também procedemos de nós mesmos, 

como fruto de buscas e conquistas ao longo de um caminho pró-

prio, uma jornada pessoal de escolhas, enfrentamentos e apren-

dizagens elaborados no cadinho da nossa configuração interna. 

Por isso, a árvore genealógica figurou o histórico do próprio cres-

cimento através das experiências com aquilo que nos humaniza 
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e conduz ao crescimento. Pela cadeia de gerações de si mesmo 

através de mortes e renascimentos simbólicos, os peregrinos se 

reconectaram às vivências de dores e alegrias, aprendizagens e 

habilidades, anseios, medos, luzes e sombras, que tomam par-

te da jornada de transformações ao longo de desenvolvimento 

biopsíquico. Revelações de luto, abandono, tirania... (CHEVALIER 

& GHEERBRANDT, 2019; LANGER, 2020; SANTOS et al., 2008; 

STEIN, 2006)

O peregrino “R” sobre sua árvore genealógica com fios e sementes: “Eu quis 
representar também o vento, que é uma coisa que faz as coisas mudarem 
de lugar, carrega as sementes para outros lugares, derruba as folhas, né?, 
vai mudando a paisagem… E aí eu fiz tudo pendendo para um lado para 

representar esse movimento. Eu acho que a vida tem mudanças e na árvore 
genealógica, através das gerações, é o que a gente mais vê”.

Neste percurso, desde a origem da jornada heroica até o presen-

te momento, evocamos a ancestralidade em nós. Existente no in-
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consciente coletivo, onde residem as forças arquetípicas acionadas 

ou latentes, a ancestralidade, como território de arquétipos, des-

perta o poder de representação que dirige a atividade imaginativa 

e a criatividade (SANTOS et al., 2008; STEIN, 2006). Foram mo-

mentos sensíveis e profundos nos quais a tramagem da árvore ge-

nealógica com fios e sementes encaminhou a reverberação interna 

do processo de recomposição da trama rompida. Tecer é entrela-

çar fios para a composição de um tecido e, através de sua resso-

nância arquetípica, podemos reproduzir internamente o processo 

de reparar a trama, regenerar o que foi rompido, recompondo 

nossa alma em tessituras capazes de suportar novas possibilidades 

de estar em relação com o mundo (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 

2019; PHILLIPINNI, 2009; SANTOS& CHAGAS, 2018). 

Tomando as fibras da sua constituição profunda, cada pere-

grino se pôs a tecer: a tenda que o protege dentro das trevas da 

noite, a vestimenta que lhe agasalha nas tempestades, os cestos 

que guardam seu alimento, suas redes, suas tranças, suas expres-

sões de criatividade e posicionamento no mundo. Assim, teceram 

a representação arbórea de seus ciclos de morte-renascimento, 

reunindo o que se dispersou, retomando a substância do que não 

pode ser negligenciado, remendando o que se rompeu... 

Quanto a mim, fui compondo e ornamentando a tessitura das 

minhas vivências e percepções com a riqueza terapêutica das ativi-

dades ancestrais, nesta jornada, especialmente as práticas têxteis. 

Esses processos encontraram sequência no encontro com o Pai 

Árvore cujo diálogo fez brotar as lágrimas até então olvidadas no 

aquífero dos lutos não chorados... Nutriram reflexões sobre a im-

portância da tristeza como caminho de introspecção, retomada, 

reflexão e reorganização interna. 

O Grande Pai Árvore farfalhou ensinamentos sobre os ciclos 
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da vida, tão bela e harmoniosa, assim no planeta como em uma 

única planta... Disse-nos que no espaço, no tempo e na natureza, 

o mundo se move numa dinâmica constante. Que nos oceanos, 

nos vales e planícies, no topo das montanhas, nos desertos, flo-

restas e nos campos, os seres participam do constante movimento 

da Grande Mãe. Que de uma árvore adulta nascem as folhas, as 

flores, os frutos... e que estes dão sementes, que geram novas ár-

vores... E um dia, aquela velha árvore deixa de existir, num cons-

tante ciclo de ir e vir, como tudo na natureza, que nasce, cresce, 

se transforma e renasce.... E, quando essa árvore chamada PAI 

ressurge em outro plano, permanece cuidando de todas as se-

mentes que gerou em sua existência... E só conseguirá estar feliz 

se todas as suas sementes e árvores filhas estiverem felizes.

E por fim, deu-nos a mastigar o pomo dos enigmas: o que a 

Grande Árvore precisa para estar feliz?[3] 

Os peregrinos puseram-se a tecer seus pensamentos, elabo-

rando mecanismos de enfrentamento: buscar sentido, recorrer a 

apoio, cuidar de si... Atravessando a arada da resiliência pela res-

sonância da tecelagem em tear de papelão, foram descobrindo 

caminhos entre o urdume dos acontecimentos. E seguiram forta-

lecendo suas estruturas internas na tecelagem de uma nova trama 

de viver: refletindo sobre novas possibilidades, fazendo escolhas, 

desvendando inéditas trilhas... Quanto a mim, o mesmo — com 

as minhas ideias arteterapêuticas....

[3] Conteúdo adaptado de texto oferecido em Supervisão de Estágio num 
contexto terapêutico para situação de luto.



96   |  Raízes da alma       |   97 97      |   97 97      |   97 97      |   97      |        |        |   97

A figuração simbólica da Árvore Genealógica das gerações de 

si mesmo trazida à luz da consciência aciona o fogo alquímico 

das transformações profundas do autoconhecimento e o fluir da 

energia psíquica. Sob a impulsão do Self movimenta-se para a 

resolução de conflitos, o alívio de tensões e o encaminhamento 

do processo de individuação: “eu artesão de mim” (STEIN, 2006). 

Foi nesse espírito que prosseguimos viagem até a Árvore Ca-

balística, onde buscamos na trama do Filtro dos Sonhos acesso à 

fonte dos propósitos de vida com harmonia e abundância. 

O peregrino “R” sobre produzir um tecido em tear de papelão: “Conforme 
eu fui emendando a lã, eu senti como se eu pudesse juntar os pedaços da 

minha vida, integrar tudo, como se nada fosse à toa, perdido...”
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Não sabemos a que tempo nem em que lugar chegamos a 

ela. Mas assim que a alcançamos, seu vigoroso tronco abraça-

mos e galgamos, escalando os ramos por todos os quatro níveis: 

Malkhuth, Yetzirah, Beriah e Atziluth.

A Cabala é uma mística da tradição judaica milenar, um conhe-

cimento de cunho espiritual baseado na crença de que é possível 

perceber, identificar-se, comungar ou unir-se a uma realidade su-

perior, figurada por uma simbólica sacralizada. Inicialmente por 

transmissão oral, seus primeiros registros escritos datam do sé-

culo I, mas um dos livros mais importantes da Cabala é o “Livro 

da Criação” (Sefer Yetzirah). Segundo a tradição da Cabala, os 

segredos do Universo também estão na Torá (Bíblia Hebraica), 

ocultos em um complexo sistema de códigos presentes ao longo 

do texto sagrado.

Jornadeando pela Torá em busca da Árvore Cabalística, é pos-

sível galgar por três níveis de compreensão. Do sentido literal 

(Peshat) do primeiro nível, transpõe-se aos ramos do segundo ní-

vel, onde se depara com o desafio de decifrar alusões alegóricas 

(Remez). Seguindo pelo terceiro nível, interpreta-se entrelaçadas 

analogias e metáforas, até o auge do último nível, onde a Árvore 

Cabalística figura plena e radiante com o sentido secreto e mis-

terioso da mensagem divina (Sod). Combinando a primeira letra 

de cada nível, obtêm-se a palavra PaRDeS (paraíso), finalidade 

última de toda a jornada: o (auto)conhecimento, chave para a re-

conquista do Éden, representando o caminho de volta através da 

reconexão com o Deus Interno.

A Árvore da Cabala é composta por 10 círculos, ou esferas, 

chamados de Sephiroth, representando as 10 potências de ma-

nifestação da criação do Universo, que no ser humano refletem 

suas qualidades ao nível máximo. Ligando as esferas, há 22 linhas 
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representando caminhos de ascensão para o conhecimento e au-

todomínio (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 2019; LANGER, 2020).

Malkhuth, Yetzirah, Beriah e Atziluth organizam os Sephiroth

figurando a dinâmica arquetípica. O nível mais básico (Malkhu-

th) corresponde ao centro das ações que impulsionam a energia 

para as atitudes/decisões, representando o Reino, mundo físico, 

sensorial, visível: arquétipos ego e persona (âmbito da escolha, da 

adaptação, estabilidade e tendência à inércia). Ali os peregrinos 

se detiveram meditativos sob a simbologia da Encruzilhada e do 

Yantra de Sementes, quando o senso de realidade e posiciona-

mento existencial do elemento terra fez-se associar à experiência 

do centramento, nutrindo-lhes a potência da escolha. 

O segundo nível (Yetzirah) abrange as potências relativas à ação 

de trazer os conteúdos internos ao mundo físico (Netsach, Hod

e Yesod). Neste nível, os peregrinos vislumbraram a chama que 

derrete a cera e também acende a potência simbólica do fogo. 

Acionando, assim, forças arquetípicas desenvolvidas desde a rela-

ção ancestral do ser humano com essa energia que transforma a 

matéria, ilumina a intuição, acende a sensação, desejo de poder, 

e irradia seu potencial de transcendência. Ali, através da Mandala 

de Fogo, nós acendemos o lume da potência da simbolização. 

Beriah, no terceiro nível, é o patamar onde as forças criativas 

entram em contato com as emoções e sentimentos. Neste estágio, 

os peregrinos experimentaram a chuva cujas águas que encharcam 

o chão tornam o solo movediço, fluidificando os movimentos. São 

essas águas dissolventes que libertam os movimentos, os ritmos, 

traçados e todas as ações ligadas à inventividade sem resistências 

nem limites ou imposições. Através de atividades com tintas, os 

peregrinos sorveram da água da vida que fertiliza a potência da 

criatividade, elaborando novas perspectivas, propostas e elabo-
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rações através do escoamento da sensibilidade e da imaginação. 

Mas foi no nível mais alto da Árvore Cabalística, em Atziluth, 

que, mais uma vez as atividades de tecelagem encaminharam o 

desfecho fecundo de todo um processo de escalada e descober-

tas. No cume, onde o vento se agita com mais constância e liber-

dade, os peregrinos entraram em contato com o sopro que car-

rega as sementes das novas ideias através do hálito de fertilidade 

da Grande Mãe... A sonoridade do seu percurso entre os galhos, 

entre as folhas, nos ouvidos e pelas frestas mais estreitas, faz des-

pertar o Velho Sábio com suas canções de sabedoria. 

Na tradição ameríndia, é pelo portal dos sonhos que são tra-

zidos ao mundo tais mensagens espirituais de sabedoria, paz e 

prosperidade. Nela, os Filtros dos Sonhos atuam como mananciais 

para a busca de propósitos de vida com harmonia e abundância. 

No processo de tramagem e contemplação desses artefatos, os 

peregrinos entraram em relação com os gêiseres do Mundo Oní-

rico, donde jorram os princípios do Livro Sagrado da Alma, que 

alimentam a Centelha de Coragem no Caldeirão Interno. Quanto 

a mim, similar vivência e singular observação da força poderosa 

das atividades que evocam incisivamente o profundo. 

Em Arteterapia, o filtro dos sonhos, como tudo o que está sus-

penso, também remete à simbologia do ar, ligado, portanto, à 

expressão da expansividade, dos desejos, dos projetos e das ela-

borações relacionadas à sua realização: pensamento, comunica-

ção, organização, coordenação etc. Por isso, a tramagem deste 

artefato possibilitou o contato com a Potência da Elaboração, do 

Trabalho e da Realização. 

Por fim, corporificamos a Árvore Cabalística através da tece-

lagem em macramê da Grande Mãe. Entrelaçando as fibras em 

bastidor encaminhamos a ressonância interna do fluxo da energia 
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psíquica ao longo dos rizomas da alma, balsamizando e nutrindo 

Malkhuth, Yetzirah, Beriah e Atziluth. E os peregrinos avistaram 

os frutos: novos caminhos, forças renovadas, conquistas... 

Quanto a mim, encantamento...

A peregrina “A” sobre sua árvore cabalística em macramê: “Eu quis 
usar essas duas cores para representar as flores na primavera, que é o 
renascimento, quando parece que tudo volta à vida depois do inverno”.
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Enfim, chegamos...

Chegando ao final da jornada, cada peregrino encontrou-se 

com a mais singular da floresta: a Árvore da Sua Vida. Momento 

de contemplar, de colher e prosseguir... 

Seguimos o fluxo dos acontecimentos e, recolhidos em nos-

sos lares, nos aprofundamos para o espaço da Casa Interna, em 

cujas entranhas jornadeamos pelas trilhas do autoconhecimento. 

Embrenhamo-nos na aventura de desbravar o contexto inédito 

da Arteterapia online e conquistamos, cada qual, redefinições, 

reafirmações, mudanças e permanências, desafios e resoluções, 

respostas e muitas perguntas...

Descortinando novas paisagens experimentamos o poder dos 

antigos caminhos na tessitura da dinâmica do que existe e persis-

te no caleidoscópio das novidades, atestando a atemporalidade 

e universalidade das manifestações psíquicas. Seguindo as pistas 

da vontade de fazer dar certo, colhemos os resultados da boa 

ousadia descobrindo que não apenas é possível como também 

fecunda toda experiência que se inicia pela pergunta-chave: “o 

que isso pode estar dizendo?” — não importando o quanto sua 

natureza nos desafie ou cause estranheza.

Percorrendo diversas atividades expressivas, saboreamos as de-

lícias e riquezas das atividades têxteis como representantes das 

práticas da nossa ancestralidade neolítica, confirmando as podero-

sas ressonâncias do mundo arquetípico em nós. Talvez haja nesse 

ponto o cerne da potente influência do que há de mais antigo e 

arraigado para o enfrentamento do inédito e hodierno. Não ape-

nas porque as trilhas do conhecido e entranhado desenhem um 

caminho seguro, mas, provavelmente muito mais porque a ossatu-

ra ancestral evoque a reverberação do arquetípico: o onipresente, 

o onisciente, o eterno e o exuberante poder criador em nós. 
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O fl uir da arte através do corpo

“A pessoa criativa olha o mundo com uma visão nova. Não ten-
ta resolver novos problemas através de antigas soluções. Parte do 
princípio de que desconhece as respostas. Assim aborda a vida com 
curiosos olhos abertos e com a imaginação de uma criança, ainda 
não estruturada em sua maneira de pensar e ser. O indivíduo cuja 
personalidade não se encontre rigidamente implantada, acha-se livre 
para usar a imaginação ao confrontar circunstâncias em constante 
mutação na vida.”(LOWEN, p.208)
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Como aderem nossas raízes? Como caminham nossos pés 

nesta sociedade cada vez mais agitada e sem tempo? 

Como sentimos nosso corpo diante deste fazer constante? 

O corpo simplesmente não adere, não caminha e não sente. 

Na sociedade de consumo, estamos sempre fazendo, não sentin-

do, nem percebendo e, assim, adoecendo. A mulher contempo-

rânea, em particular, é ainda mais afetada por esse não sentir. 

Ela enfrenta um ou mais turnos de trabalho, cuida da casa, dos 

filhos, muitas vezes até dos pais, e isso faz com que cada vez 

mais o tempo escorra por suas mãos e desapareça num piscar de 

olhos. Quais são as dores dessa mulher que olha para o mundo 

e não olha para si mesma? Essa cuidadora, essa mãe de todas, 

a super heroína, é uma exigência da sociedade e assim diaria-

mente ela coloca sua máscara para cumprir com os deveres de 

sua rotina incessante, árdua e maçante. O cansaço, o excesso de 

tudo, muitas vezes faz com que as dores continuem, caracteri-

zando o estresse e uma série de reações físicas e emocionais que 

desaparecem às vezes, mas de repente elas ressurgem como um 

meteoro capaz de acabar com tudo e o vazio, para elas, muitas 

vezes torna-se insuportável. Há caminhos possíveis para driblar e 

sanar esse sofrimento?

Refletindo sobre estas questões, olhando para nós mesmas, um 

grupo de três mulheres que também vive esses dilemas, decidi-

mos abrir espaço para esse público que tanto precisa de um olhar 

sensível e descobrimos o quanto a Bioenergética, criada por Ale-

xander Lowen, pode se constituir em importante aliado da Arte-

terapia na busca por resultados mais efetivos para reversão, ainda 

que parcial, desses quadros de angústia. Bioenergética é uma fer-

ramenta que permite mover emoções e sentimentos reprimidos, 

levando a compreender nossa personalidade através do corpo e 
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dos processos energéticos, pois nos coloca em contato com nosso 

corpo, com a força dos nossos pés, trazendo consciência para vi-

ver o momento presente.

Mas o que é Bionergética e porque ela pode ser uma importan-

te aliada no cuidado dessas mulheres? Em síntese, Bioenergética 

trabalha corpo e mente, fazendo fl uir a energia vital, resgatando o 

prazer, alegria e vivacidade. Somos o nosso corpo, físico, mental e 

espiritual. Ele é único. E por isso ele necessita de um cuidado que 

transcenda o simples controle das dores físicas. Esse cuidado deve 

ir mais fundo, buscar no registro da nossa história, principalmente 

nos primeiros anos da vida, na primeira infância, tudo o que fi cou 

cravado em nosso corpo, nossas dores, nossos traumas, conscientes 

ou inconscientes. A não percepção dessa realidade, que na maioria 

das vezes fi ca escondida nas profundezas do nosso ser, pode nos 

levar a reações impensadas e por isso mesmo com desdobramentos 

inimagináveis. E isso ocorre porque o trauma que está ali, encruado 

em nosso corpo, reage. E reage de forma inesperada, adoecendo 

não apenas nosso corpo físico, mas afetando a nossa maneira de 

ser e estar no mundo, os nossos sentimentos, as nossas emoções e 

até mesmo a nossa transcendentalidade. 

Como cuidar desse corpo ferido? É preciso muita atenção, olhar 

com carinho e afeto para estas situações e este corpo insubstituí-

vel. Quando os seres humanos em geral - não apenas as mulhe-

res – pedem socorro, quais recursos podem ser ativados? Nosso 

grupo parte do pressuposto que, se não tiver consciência, não 

sentir e não perceber os sinais diante dos excessos, o corpo reage 

adoecendo e, infelizmente, a maioria das pessoas só os percebe 

quando a dor vem muito forte, seja na forma de profundas dores 

musculares e nas terminações nervosas, do burnout ou até mes-

mo de acidente vascular cerebral. 



108   |  Raízes da alma

Por outro lado, na ausência da dor, o corpo dispara em prazer, 

se abre, se expande, se alegra, movimenta-se com espontaneida-

de. Diante da dor, seja ela qual for, física ou psicológica, ele se 

fecha, se retrai, fica triste, aquieta, adoece e pode chegar a des-

fechos trágicos e até mesmo à morte. E se tem uma coisa que faz 

o corpo parar é a dor. Nossa, a dor dói! Mesmo não sabendo no-

mear esse sofrimento, a experiência nos leva a perceber o quanto 

a dor dói na pele, na carne, nos ossos... 

A Bioenergética nos mostra que o corpo é nosso veículo media-

dor. Ele guia todas as nossas emoções, pulsões, desejos e necessi-

dades. Atentar, perceber e sentir nosso corpo nos leva a uma vida 

mais prazerosa, nos conecta com o momento presente, trazendo 

consciência e serenidade. Assim, percebendo a necessidade de 

alinhar corpo, mente e espírito e a necessidade de estarmos pre-

sentes, firmes e conscientes, vimos que Bioenergética e Artetera-

pia formam um casamento perfeito, um enlace para a vida, já que 

a primeira permite a tomada de consciência de um corpo que pul-

sa e Arteterapia atua principalmente no campo inconsciente, para 

projetar no consciente as origens dos nossos traumas, das nossas 

dores. Ao associá-las, conseguiríamos resultados mais eficazes? 

Foi assim pensando na arte como corpo e corpo como arte que 

pensamos na hipótese de introduzir alguns exercícios da Bioener-

gética em processos iniciais das práticas da Arteterapia. E qual a 

nossa premissa? Arte se faz com o corpo. E o corpo é uma obra de 

arte do criador, onde todos as partes e órgãos precisam estar em 

sintonia para um funcionamento saudável. Quando um desafina, 

abala a estrutura e a orquestra desequilibra.

As linguagens da arte associadas aos exercícios de bioenergé-

tica permitem o fazer e o sentir com consciência, resgatando o 

inconsciente, liberando sentimentos e emoções de forma leve, 
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lúdica e prazerosa. Enquanto a Bioenergética trabalha o corpo e 

a mente, a Arteterapia trabalha a alma, a essência e o coração. 

Tudo isso trabalhado em conjunto nos torna seres flexíveis, fluin-

do para uma vida abundante.

Por meio da Arteterapia, enriquecida com exercícios de Bioe-

nergética, buscamos desenvolver o crescimento psíquico, possibi-

litando a essas mulheres encontrar sua personalidade, retirando o 

“peso” imposto pela sociedade, resgatando o feminino, a autoes-

tima e o autoconhecimento, conectando-as às suas raízes, a uma 

vida com mais consciência desse todo e, assim, permitindo uma 

vida mais plena em todos os sentidos. 

Nutrindo os caminhos da alma

Ao iniciarmos o planejamento do estágio do curso de pós-gra-

duação em Arteterapia que resultou neste ensaio, a temática da 

árvore veio ao encontro do que estávamos buscando para forta-

lecer essas raízes que não estavam suficientemente abastecidas e 

nutridas num grupo de mulheres convidadas a viver conosco essa 

experiência de Arteterapia e Bioenergética.

A árvore não é apenas representante do mundo vegetal, mais 

ao longo da história da humanidade vem se constituindo em um 

símbolo sagrado que e representa o ciclo da vida. Então o que 

seria mais significativo nesse processo se não a proposta da árvore 

como símbolo de vida e fortaleza para essas mulheres? Era exata-

mente isso que estávamos buscando: nutrir, fortalecer, crescer e 

gerar frutos. 

Assim como uma árvore forte e enraizada sustenta qualquer 

abalo, nós, seres humanos, se estivermos firmes e enraizados em 

nossas bases, nossas raízes se tornam tão profundas que nenhum 
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abalo em nossa jornada será capaz de nos desestruturar.Raízes 

fortalecidas adentram o solo, encontram e se conectam com ou-

tras raízes, se expandem, crescem saudáveis e permitem a gera-

ção de novas espécies pela semeadura forte, farta e saudável. 

É importante ressaltar que nosso grupo é formado por três pro-

fissionais de diferentes áreas de atuação, sendo uma delas facili-

tadora em Análise em Bioenergética, finalizando o último módulo 

do curso para certificação internacional, o que nos proporcionou 

segurança suficiente para trabalhar essa interface com o grupo de 

mulheres por nós atendido durante oito meses, num total de 34 

encontros de 1:30h a 2h de duração cada um, durante boa parte 

do ano pandêmico de 2021, e, portanto, de acordo com os pro-

tocolos sanitários oficiais, os atendimentos foram oferecidos por 

meio de uma plataforma online. 

Esse programa de estágio em Arteterapia foi estruturado para 

atendimento de dois grupos de mulheres, com três integrantes 

em cada um. O primeiro reuniu mulheres na faixa etária dos 32 

a 56 anos que necessitavam encontrar seu lugar na vida, fortale-

cer e resgatar sua feminilidade. No segundo grupo concentramos 

mulheres na faixa etária dos 35 a 45 anos. Elas necessitavam tra-

balhar sua natureza primária, a criança interna. 

Logo nas sessões de diagnóstico percebemos que as mulheres 

do primeiro grupo, embora tivessem um comportamento rígido, 

seus pés não se encontravam no chão, precisavam buscar suas 

raízes e resgatar sua essência. Elas tinham necessidade de se fir-

marem em si mesmas e não mais em outras pessoas. Conflitos 

emocionais não resolvidos trazem a rigidez do corpo, gerando 

tensão crônica, provocando dores, diminuem nossa carga energé-

tica e também nossa vitalidade. Trabalhamos então, exercícios de 

“pé no chão, conexão, raiz” e respiração acrescidos das ativida-



110   |  Raízes da alma       |   111 111      |   111 111      |   111 111      |   111      |        |   111

des plásticas para dar forma e estrutura a todos esses sentimen-

tos. Já as mulheres do segundo grupo traziam uma criança ferida, 

carregada de medo pela dor da rejeição, do abandono, o que as 

impediam de seguir na vida adulta com segurança. Entendemos 

que, quando passamos a ser conscientes dessas experiências, po-

demos trazer vitalidade e fluidez ao nosso corpo, que se torna 

alegre, prazeroso, com energia suficiente para nossa caminhada.

A proposta inicial de intervenção arteterapêutica era a de tra-

balhar a mesma sequência de atividades com os dois grupos, até 

para tentarmos estruturar um estudo comparativo. Porém, diante 

das queixas apresentadas, sentimos a necessidade de readequar 

nosso trabalho, propondo atividades diferentes, com o intuito de 

estruturar suas necessidades, por meio da aquisição de base e 

sustentação pela Bioenergética e de tomada de consciência das 

origens de suas dores e traumas por meio dos procedimentos com 

produções plásticas expressivas. 

Dessa forma, mesmo com as diferenças entre um grupo e outro, 

procuramos um sentido de organização para os atendimentos a 

essas mulheres. Assim, as sessões foram estruturadas da seguinte 

forma: diálogo de acolhimento, exercício de Bioenergética, proce-

dimento arteterapêutico e compartilhamento das percepções de 

cada uma naquele momento. 

Entendemos que o acolhimento se fazia necessário não só pela 

situação histórica que cada mulher trazia para o setting artete-

rapêutico, mas pela situação que estávamos todos vivendo em 

decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, que só 

veio a agravar a situação anterior. Introduzimos a escuta acolhe-

dora, compassiva, buscando entender como elas se encontravam 

naquele presente momento e se traziam algo específico para ser 

trabalhado naquela sessão. Em seguida, na atividade de relaxa-
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mento, introduzimos a Bioenergética, com exercícios de respi-

ração consciente e de aterramento, procurando potencializar a 

liberação do estado intuitivo de cada uma delas. Esses exercícios 

foram desenvolvidos a partir de três pilares da bioenergética: 

grounding, respiração e energia. Grounding significa meus pés 

em contato com o solo, aterrados, firmes, equilibrados, com ener-

gia fluindo livre e espontânea por todo o corpo. 

A respiração fluindo de forma correta é essencial para gozar a 

vida de maneira prazerosa e saudável, é uma ação que envolve to-

dos os músculos do nosso corpo, estruturando nossa carga ener-

gética. A respiração acende o fogo que precisamos para manter 

acesa a nossa chama, a nossa vitalidade. Nascemos respirando na 

forma correta, mas no decorrer da vida os conflitos emocionais 

aparecem, resultando em tensões musculares crônicas que blo-

queiam e impedem o fluxo de energia em nosso corpo. 

O excesso ou a falta de energia desestabiliza. Equilibrando nos-

sa carga energética caminhamos com graça, leveza em um corpo 

saudável que nos leva a nos movermos diante da vida em busca 

do que almejamos e acreditamos de forma estruturada. 

Com carga energética baixa perdemos o foco, a concentração, 

paralisamos e adoecemos.

Se tivermos consciência da nossa respiração liberamos as ten-

sões, a musculatura flexibiliza e a energia flui em todo nosso corpo.

Após o relaxamento e exercícios corporais, a atividade plástica 

era iniciada conforme tínhamos planejado. Delimitamos um tem-

po para que elas pudessem realizar e concluir a sessão, porém o 

tempo não era suficiente para algumas delas, então elas eram 

convidadas a terminarem a produção plástica expressiva em seus 

momentos de folga, antes da sessão seguinte. Elas eram infor-

madas da possibilidade de fazer alterações e até mesmo começar 
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tudo do zero, caso sentissem essa necessidade, pois, em Artetera-

pia o mais importante é a manifestação do inconsciente durante 

o processo criativo. 

A magia do processo

A título de ilustração, vamos relatar algumas das atividades ar-

teterapêuticas desenvolvidas pelos dois grupos de mulheres logo 

após a realização dos exercícios de Bionergética. Consideramos 

prudente adiantar que esses exercícios foram utilizados como 

mais uma possibilidade de procedimento preparatório à produção 

plástica, sem nenhuma intenção de propor que sejam considera-

dos como única possibilidade para esse momento. Outras técnicas 

podem e devem ser utilizadas, sempre de acordo com os talentos 

e técnicas dominadas pelo profissional arteterapeuta. 

As primeiras práticas aplicadas aos dois grupos foram estrutu-

radas de acordo com a simbologia da árvore, elemento norteador 

de nossa prática de estágio. Após acolhimento e relaxamento, as 

mulheres qual árvore elas se imaginam ser. Um dos grupos deve-

ria fazer isso com lápis preto, de olhos vendados; já o segundo 

grupo foi a convidado a pintar com lápis de cor e com os olhos 

abertos. As ilustrações a seguir mostram os resultados obtidos. 

No primeiro grupo foi perceptível a dificuldade que elas ti-

veram que lidar com a falta de controle sobre o que estavam 

realizando e também que o resultado não fosse bom. Percebe-se 

que mesmo convidadas a produzirem espontaneamente, ainda 

estavam presas aos padrões sociais impostos. Uma das partilhan-

tes chegou a manifestar o seguinte: “eu queria a perfeição, mas 

não podia ver...”

Já no segundo grupo não houve essa preocupação. Elas esta-
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vam imersas na atividade, compartilharam memórias desenharam 

árvores que faziam parte de suas lembranças da infância ou que 

elas haviam visto em um quintal, praça ou mata por onde passa-

ram. Interessante que elas conseguiram dialogar com suas árvores 

e estabelecer relações com elas próprias. 

Grupo 1: Proposta realizada de olhos fechados

Em todas as atividades de relaxamento ao início das sessões, 

sempre falávamos sobre grounding, aterramento, o fincar os pés 

no chão, em troca de energia com a natureza. E essa influência 

manifestou-se na sessão que teve por tema “meus pés no chão”, 

cujo objetivo era justamente fortalecer a base das mulheres dos 

dois grupos, conectando-as com o elemento terra, dar-lhes es-

trutura e valorizar a força de cada uma. Para o relaxamento, foi 

utilizada uma bolinha ou um rolo de macarrão para massagear os 

pés e após, completada com massagem com as próprias mãos. A 
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proposta plástica foi a de desenhar os próprios pés, porém com 

diferenças entre os dois grupos. No primeiro, elas tinham que 

fazer o contorno dos dois pés e preenchê-los com papel picado e 

sementes. No segundo grupo, o objetivo era conferir tridimensio-

nalidade ao desenho, usando papel amassado, por exemplo.

Grupo 2: Proposta realizada de olhos abertos 

Durante o compartilhamento surgiram observações pertinentes. 

No primeiro grupo houve uma comparação entre os dois pés, qual 

estava mais preenchido que o outro, qual era mais simétrico, o que 

estava faltando em cada um e qual foi o pé mais prazeroso de rea-

lizar. Uma das participantes disse que os pés representavam o pai 

e a mãe e que o pé direito (mãe) estava completo e o pé esquerdo 

(pai) não e que esse estava doendo.
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No segundo grupo também houve comparação, mas elas esta-

vam mais focadas na modelagem, buscando o formato ideal para 

a construção. Utilizar as mãos na modelagem, segundo uma das 

participantes, foi muito prazeroso e na visão dela, o foco não foi 

nos pés, mas nas mãos.

Grupo 1: Contorno dos pés e preenchimento com colagem e sementes

Grupo 2: Construção dos pés de forma tridimensional
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Sentir. A ponte essencial

Alta? Cura? Essas palavras não são prioridade em Arteterapia, 

pois esta prática funciona como alimento para a alma do ser hu-

mano e, portanto, deve ser algo constante. A expressão artísti-

ca vem da nossa intuição, criatividade e disponibilidade em estar 

presente naquele momento. E isso ficou muito concreto nessas 

vivências, quando as partilhantes revelavam a percepção de seus 

corpos, de suas almas, de suas essências, cumprindo com os ob-

jetivos do nosso programa de estágio. Elas revelaram o quanto as 

emoções e sentimentos reprimidos estavam presentes nas dores 

físicas de seus corpos e/ou adormecidas no inconsciente de cada 

uma delas. 

Todo o processo realizado teve como base a nutrição, o desen-

volvimento e o fortalecimento de suas bases. E a cada encontro 

proporcionávamos a elas possibilidades e reflexões de suas exis-

tências enquanto mulheres, da importância em serem mulheres, 

dos seus desejos, das suas conquistas, promovendo uma refle-

xão profunda, para que cada uma pudesse conquistar sua pró-

pria estrutura sentimental e física, revisitando o seu inconsciente. 

Sugerimos que elas criassem um espaço seguro durante e após 

as atividades, para que pudessem externar suas emoções e senti-

mentos mais íntimos e reprimidos. Ao final, elas foram convidadas 

a organizar as produções plásticas e suas reflexões em um cader-

no dessa jornada de transformação, traçando um perfil biográfico 

concreto para lhes garantir ainda mais base e segurança. Esse 

caderno foi então escrito e ilustrado e suas muitas folhas foram 

costuradas e alinhavadas à mão, como se estivessem tomando as 

rédeas de suas histórias. 

Uma das partilhantes nos escreveu que inicialmente o fato de 
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não saber desenhar era um grande incômodo, mas que logo nas 

primeiras sessões isso foi eliminado já que a forma que ela se 

expressava era única e necessária para o reconhecimento de si e 

principalmente de sua infância esquecida. Ela também ressaltou a 

importância desse processo como inspiração para os movimentos 

que se faziam necessários em sua vida.

Outra partilhante nos trouxe a sua sensibilidade de mãe, refle-

tindo a presença de sua filha e revelando-se uma mulher cheia de 

imensidão, com um universo vasto de possibilidades, suplantando 

a mulher insegurança do início das práticas arteterapêuticas. 

 “A experiência criativa nos “transpassa”, permite que “trans-borde-
mos” e atravessemos limites e interdições, resgatando “notícias de 
nós mesmos”, nem sempre claras e acessíveis no meio dos números 
ruídos e dispersões da vida cotidiana. O ato criativo é um caleidos-
cópio de possibilidades diversificadas e multicoloridas. As mediações 
expressivas são ilimitadas: pintar, desenhar, modelar, colar, tecer, 
fotografar, filmar, costurar, bordar, dançar, contar ou encenar etc.” 
(PHILIPPINI, 2018, p. 137).

A temática da árvore fortaleceu de forma significativa essa ex-

periência de junção da Arteterapia com a Bioenergética. Em uma 

das atividades finais, as mulheres dos dois grupos foram instruí-

das a representarem em desenho com lápis de cor ou giz de cera 

sobre papel qual percepção passaram a ter da “árvore da vida”. 

As representações são significativamente expressivas, mas é inte-

ressante relatar que nesse fazer artístico elas se perceberam em 

profunda conexão com seus ancestrais e com momentos vividos 

na infância. No geral, elas representaram troncos fortalecidos, 

bem aterrados, com raízes profundas e folhagem nas copas, além 

dos frutos que apareceram em algumas delas. 

Como conseguimos bons resultados? Através de exercícios cor-

porais e de respiração específicos da Bioenergética, seguidos das 
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linguagens artísticas. Possibilitamos a cada uma expressar plasti-

camente suas mais importantes descobertas do mundo interior 

que haviam esquecido em algum lugar do passado. Sentimentos, 

emoções, conteúdos internos, conscientes e inconscientes muitas 

vezes reprimidos emergiram com mais fluidez, proporcionando 

desenvolvimento social, emocional e espiritual, valorizando o au-

toconhecimento e a consequente qualidade de vida.

Árvore da Vida

Durante as vivências em grupo no formato online percebemos 

o quanto precisamos uma das outras, uns dos outros. Em uma 

rede bem nutrida e fortalecida não é preciso saber desenhar ou 

pintar. A magia está em se abrir para as muitas possibilidades de 

expressão criativa, sem críticas ou julgamentos, liberando para a 

consciência o que emerge nos porões da nossa alma.

E depois de um percurso de seis meses em atendimento artete-

rapêutico essas mulheres já estavam reescrevendo suas histórias 

de vida, rompendo com dores e traumas do passado, cada uma 

reestruturando o seu Self, prontas para pintarem os novos capítu-

los de suas biografias com muito mais leveza e beleza!
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Neste ensaio propomos discutir o uso terapêutico da lin-

guagem artística junto a jovens que vivenciam, em suas 

ainda curtas trajetórias de vida, contextos marcados pelo precon-

ceito, discriminação e outras expressões de violência. Essas práti-

cas foram aplicadas durante o estágio do Curso de Pós-graduação 

Lato Sensu em Arteterapia do Núcleo de Arte e Educação - NAPE 

e subsidiaram a análise da evolução psicodinâmica de jovens vul-

neráveis do ponto de vista biopsicossocial, registrando e descre-

vendo o processo terapêutico de cada um.
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O estágio foi realizado em um serviço de saúde do SUS que 

realiza atenção biopsicossocial para jovens vivendo com HIV/Aids 

e ações de prevenção para as demais juventudes que não vivem 

com HIV. Considerou-se neste estudo a população de jovens na 

faixa etária de 15 a 29 anos conforme preconiza o Estatuto Bra-

sileiro de Juventude, incluindo mulheres jovens, homens jovens, 

jovens gays, travestis, transsexuais, jovens que fazem uso de dro-

gas, jovens em contexto escolar ou fora desse contexto, jovens 

em cumprimento de medida socioeducativa e jovens lideranças 

do ativismo social para o enfrentamento do preconceito e discri-

minação motivada pelo viver com HIV/Aids, pelo racismo e pelas 

lesbohomotransfobias (SILVA; MONTEFUSCO, 2017) que transi-

tam nesse serviço de saúde.

Para captação dos participantes, o estudo nomeado como “A 

Arte de Viver sem Amarras” foi divulgado nos espaços virtuais 

desse serviço público de saúde. Foram incluídos no estudo, oito 

jovens com faixa etária acima dos 18 anos, seis do gênero mascu-

lino e duas do gênero feminino. Cada sessão arteterapêutica teve 

duração de três horas, carga horária que contabilizou também 

a organização da sala e a elaboração dos relatórios. As práticas 

ocorreram de forma híbrida (individual-presencial e grupal-onli-

ne), entre maio e novembro de 2021. Os encontros grupais foram 

de maneira online, por conta da necessidade de distanciamento 

social pelo contexto da pandemia do coronavírus, por meio da 

plataforma google meet e outros recursos da WEB (plataformas 

Canva e mural.co). 

A construção do processo contribuiu de forma significativa tan-

to para a formação em Arteterapia como para as próprias trajetó-

rias de vida das autoras deste ensaio, como pode ser ilustrado por 

esta escrita coletiva do grupo de estagiárias: 
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um presente 

a arte da vida

cada novo dia, um presente 

desafios superados, lições aprendidas 

cada momento vivenciado e compreendido

os medos, o conhecimento, o crescimento

que crescimento esses dois anos

pessoal, profissional, espiritual

tanto despertar nesses mergulhos da alma

possibilidades de aprendizado em cada instante da vida

troca de experiências

aprendizado mútuo

com amor, ajudamos o próximo

e com o amor, tão presente no presente, reciprocidade

cada vivência, cada registro das histórias de vida, cada encontro 

cada insegurança vencida

vidas ajudadas, ressignificadas, transformadas 

indicando um caminho para a cura 

acendendo a luz nas sombras do abismo de cada um

um caminho de renovação do espírito 

confiança no etéreo , o quinto elemento

nos trazendo a paz, sexto elemento

para dentro desse presente presente 

um texto, um desenho, uma escultura

uma carta, uma cor, um poder das mãos

junto com o coração 

com o inconsciente 

soluções para os desafios presentes na vida

presentes divinos

o concreto nos ensina que vida criativa é, de fato, um presente

o poder da arte transformando, ressignificando, transmutando

curando 

a arte de viver sem amarras se tornou o nosso compromisso de gratidão
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A construção do estudo e os roteiros das sessões foram inspira-

dos em quatro eixos norteadores, conforme se pode observar na 

sequência. 

Mergulhando nas amarras da vida através da arte 

Nossos estudos relacionados a Arteterapia foram baseados nas 

concepções psicanalíticas junguianas (BARCELLOS, 2016) que 

traduzem os conceitos de arquétipos, inconsciente individual, in-

consciente coletivo, luz e sombra, símbolo e alma, além de suas 

várias observações sobre os aspectos psicológicos envolvidos nos 

processos artísticos de criação.

Nise da Silveira (15/02/1905 – 30/10/1999), médica psiquiatra 

que utilizou linguagens artísticas no tratamento com pacientes 

esquizofrênicos na década de 1950, expoente da luta antimanico-

mial e contrária a métodos violentos, que chegou a debater casos 

com o psiquiatra Carl Gustav Jung (26/07/1875 – 06/06/1961), diz 

que as coisas mais repugnantes em nós e que por isso reprimimos, 

nós as projetamos nos outros, seja ele o vizinho, nosso chefe, o 

nosso inimigo político ou uma figura símbolo do demônio (SIL-

VEIRA, 1981). E assim, permanecemos inconscientes de que as 

abrigamos dentro de nós. Diante dessa perspectiva, foi aplicado 

aos participantes um formulário online onde foram registrados 

traumas relacionados à insegurança, à baixa autoestima, à dificul-

dade para lidar com perdas (principalmente o abandono), traumas 

não identificados (o participante sabe que existe um trauma mas 

não lembra), sensação de ser “um nada” no mundo, incômodo 

gerado por estigmas e discriminação, agravos físicos (hiv, epilep-

sia, transtornos mentais) que geram sentimento de impotência 

sobre todos os aspectos da vida e traumas por violências sofridas 
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na infância, gerando incômodos em falar em público, em estar em 

grupos e até mesmo estar em espaços físicos com homens que se 

identificam como heterossexuais.

As autoras utilizam o sentido figurado do termo amarras para 

caracterizar todos aqueles traumas e incômodos que nos prendem 

naquilo que permanece reprimido em nosso inconsciente e que 

interfere na forma como lidamos com as pressões do cotidiano, 

gerando sintomas de depressão, ansiedade, ideação suicida, difi-

culdades de relacionamentos e outros comportamentos nocivos 

que contrapõem nossa saúde mental. Para Jung, o inconsciente é 

o “outro” que se apresenta no decorrer da vida, reconhecer e dar 

a palavra a esse outro é individuar-se (JUNG, 2015). 

As amarras dentro de nós podem, dessa forma, segundo Nise 

da Silveira, representar os próprios demônios que nos habitam 

(nossos agressores do ponto de vista físico, sexual ou emocional, 

nossos pais negligentes, nossos amores frustrados, nossa pers-

pectiva de vida diminuída e desvalorizada, nossos “amiguinhos” 

racistas, nossos “amiguinhos” que tentaram a todo custo nos 

ensinar a sermos machos, “homens ou mulheres de verdade”, 

enfim nossos traumas mais profundos que às vezes nem conse-

guimos identificar). 

Utilizou-se neste estudo a representação que Jung faz em seu 

“Livro Vermelho” (JUNG et al., 2013, p. 322), do Diabo e da Luz, 

para representar os demônios que podem nos amarrar nas pro-

fundezas da escuridão do inconsciente e as luzes que podem sol-

tar nossas amarras. Nestes escritos de si mesmo, Jung diz que o 

“Diabo é a soma da escuridão da natureza humana. Aquele que vive 
na Luz se esforça para ser a imagem de Deus, aquele que vive na 
escuridão se esforça para ser a imagem do Diabo. Pelo fato de eu 
querer viver na luz, o sol desapareceu para mim quando eu toquei 
nas profundezas. Era escuro e aquilo parecia serpentes”. 
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Neste estudo, há a intenção de demonstrar que tocar nas pro-

fundezas do inconsciente e dialogar com nossos próprios demô-

nios pode, de fato, nos levar de volta para a Luz. 

As temáticas escolhidas para promoção deste mergulho para 

dentro de si e o encontro do caminho para o processo de indivi-

duação foram: as fases da vida (infância, adolescência e sonhos 

para o futuro) e os quatro elementos da natureza (água, terra, 

fogo e ar) com interface da Árvore como símbolo psicanalítico 

da união dos opostos, representados, neste estudo, pelo Diabo 

e pela Luz. Optou-se pela árvore como ferramenta de gatilhos 

de processos de criação por se tratar de um importante símbolo 

vital para inspirar imersões artísticas que dialogassem tanto com 

os estados da consciência como com os aspectos do inconsciente 

individual e coletivo, aspectos que estruturam os aspectos da per-

sonalidade, dos sentimentos, pensamentos e comportamentos, 

tanto conscientes como inconscientes de cada participante do es-

tudo, possibilitando a comunicação e a união entre os opostos e a 

criação, a partir dessa união, da harmonização e do seu equilíbrio 

interno. Além das diversas simbologias que o arquétipo da árvore 

representa, tanto em diferentes tradições e do valor de algumas 

espécies para alguns povos e religiões, a árvore em si também 

pode ser vista como símbolo do desenvolvimento psicológico e do 

processo de individuação (CHEVALIER et al.,2020).

As sessões iniciais (fase 1) do estudo foram organizadas de for-

ma a contemplar a vinculação entre os participantes e a ambien-

tação virtual no setting arteterapêutico. Para tanto, optou-se na 

realização de atividades que valorizassem a interação grupal, a 

simplicidade do fazer e a liberdade em utilizar qualquer mate-

rial que estivesse à disposição dos participantes. Foram propostas 

modalidades expressivas em consonância com técnicas de relaxa-
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mento entre elas: práticas meditativas (ZAJONC, 2010), reprodu-

ção de desenhos das imagens da tela mental nos momentos de 

relaxamento guiados, reprodução gráfica de círculos expressados 

pelos participantes através de movimentos corporais , expressões 

criativas da escrita do nome próprio, observação e apreciação es-

tética do livro tridimensional com linguagens artísticas e escritas 

criativas do projeto autoral da artista plástica Ivanise Regina de 

Carlo, que trouxe a sua experiência para esse encontro, seguida 

de roda de conversa.

Os roteiros das sessões seguintes do estudo (fase 2) objetiva-

ram a promoção do autoconhecimento através das expressões 

artísticas inspiradas na infância, adolescência e sonhos para o 

futuro, espelhando-se em cenas da trajetória de vida de cada 

participante. Como risco esperado pelas estagiárias, essa fase 

poderia trazer à tona conteúdos psíquicos muito fragilizados e 

como, de fato, os participantes estariam sozinhos do ponto de 

vista presencial (as sessões eram realizadas de maneira online) no 

caso de mobilização emocional extrema, mais como ação preven-

tiva de cuidado do que como expectativa de expressões criativas, 

as estagiárias optaram por roteiros iniciais (fase 1) com técnicas 

artísticas que trouxessem estruturação psíquica (colagens, cons-

truções tridimensionais plásticas, tapeçaria) e integração entre o 

grupo (PHILIPPINI, 2018).

Nesta primeira fase foi proposta a construção de duas man-

dalas: uma utilizando a técnica de colagem e a outra utilizando 

técnica de tecelagem, mais precisamente a construção do “Olho 

de Deus”, um artefato da cultura do povo mexicano Huichol, que 

utiliza gravetos amarrados entre si representando os quatro ele-

mentos da natureza (terra, água, fogo e ar) e os cinco pontos do 

cosmos (oriente, oeste, norte, sul e centro). Foram utilizados um 
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ou mais fios de lã para tecer sobre os gravetos, criando formas 

geométricas. Simbolicamente, a construção desse artefato leva o 

indivíduo a estabelecer um contato com o plano divino e assim 

tanto o objeto construído como o construtor ganham energia e 

força (SALOMÃO, 2016).

Nos desdobramentos das sessões seguintes, através das par-

tilhas sobre o processo de construção artística, sobre o diálogo 

que essas construções fazem com seus criadores e no desvelar 

das possibilidades no desatar das amarras, as estagiárias se senti-

ram seguras para avançar e promover o desabrochar artístico dos 

conteúdos do inconsciente (fase 2) , uma vez que os participantes 

também demonstraram maturidade e confiança em si para conti-

nuarem com o processo virtual. 

As expressões artísticas inspiradas na infância e adolescência 

também se espelharam na feitura de árvore genealógica tridimen-

sional, na qual foram adicionadas cartas secretas representadas 

nas árvores de cada participante, podendo ser cartas destinadas 

aos “demônios” (figura arquetípica detalhada anteriormente) ou 

para pessoas que representassem o amor na sua vida. O conteúdo 

das cartas foi compartilhado no grupo conforme desejo do autor. 

No final das construções foi sugerida a possibilidade para que par-

ticipantes queimassem suas cartas secretas, se assim desejassem, 

para que os conteúdos ficassem definitivamente no passado e as 

amarras respectivas fossem desatadas.

A última fase (fase 3) do estudo “A Arte de Viver sem Amarras” 

se caracterizou pelo aprofundamento na simbologia do arquétipo 

central da árvore e como essa simbologia dialoga com o incons-

ciente individual de cada participante e como permite a ressignifi-

cação consciente dos conteúdos que se concretizaram através das 

suas expressões artísticas tanto do individual como grupal. 
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Desvendando as amarras

Após a primeira fase do estudo, na qual as estagiárias inves-

tiram fortemente na construção dos vínculos, foi iniciada a pro-

posta da construção da self box (a caixa do eu) para trabalhar 

as identificações do participante consigo mesmo, com os outros 

e com o mundo. Todas as sessões iniciaram com relaxamento e 

música para facilitar o acesso ao inconsciente. A atividade plástica 

consistia em construir a memória da infância utilizando massa de 

modelar, possibilitando vivências dessa fase através do manuseio 

lúdico comum na fase retratada e, simultaneamente, construindo 

e modelando, trabalhando o elemento terra e compondo a lado 

de dentro da caixa do eu, representada por uma caixa de papelão 

decorada com a criação da cena da infância. 

As sessões se encerravam com roda de conversa espontânea, 

o que possibilitou um maior entrosamento do grupo. Após a ses-

são da infância, foi proposta a construção de árvore genealógica 

para reconhecimento dos familiares. A árvore foi construída com 

tecido, enchimento sintético e outros materiais, como lantejoulas, 

glitter, rolinhos de papel, potes e tintas, dando asas à imaginação.

Seguiu-se com a construção da self box, com as lembranças 

agora de adolescência e juventude, fases da vida em que surgem 

muitos conflitos de afirmação e muitos traumas, trazendo então à 

tona vários componentes das sombras do inconsciente. Esta ativi-

dade consistia em desenhar com giz de cera uma lembrança que 

viesse à cabeça. A construção artística foi incorporada na tampa 

do lado interno da caixa de papelão.

Para completar esse ciclo de vida, as autoras retomaram na 

sessão seguinte a árvore genealógica, onde foram escritas cartas 

para os familiares e outras pessoas representadas na produção de 
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cada um. A proposta foi escrever o que gostariam de falar para 

essas pessoas, ou que não conseguiam expressar, sentimentos ou 

mágoas, ou também por impossibilidade física, não estando mais 

presente neste mundo. Ao final poderiam colocar essa carta na 

árvore, no espaço correspondente a essa pessoa. Mas, se desejas-

sem, poderiam queimar e jogar em água corrente, possibilitando 

que este sentimento de tristeza fosse embora, ou seja, que essa 

amarra fosse desatada. 

De início, os participantes ficaram receosos e até se expressa-

ram que essa atividade parecia “bobeira”, escrever cartas para 

cada pessoa representada na árvore, mas no momento do rela-

xamento, da introspecção, de escrever espontaneamente o que 

estava no inconsciente, trouxe um resultado inimaginável de li-

bertação, de retirada de peso, de amor, de reconciliação. Foi real-

mente um momento emblemático, que o próprio grupo definiu 

como processo de cura. Muitos se emocionaram ao compartilhar 

o processo de construção. 

Figura 1: Árvore genealógica tridimensional 
produzida em tecido, com fios, lantejoulas e cartas
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Era tempo então de voltar para a finalização da self box, agora 

com desenho e colagem de imagens referentes aos sonhos/pers-

pectivas que cada um tinha para seu futuro, o que gostariam para 

a vida, um momento de muita reflexão para alguns e de muita cla-

reza para outros. Os processos que desencadeiam lembranças e 

memórias do passado abrem portas para trazer os aspectos repug-

nantes citados por Nise da Silveira que fazem parte do inconscien-

te e que as autoras consideram como amarras, como processos 

que desencadeiam o diálogo do inconsciente com o consciente, 

construindo trajetórias para a cura. Essa fase do estudo trouxe as 

vivências dos processos desencadeadores de cura através da arte, 

observando-se que os participantes passaram a ter mais confiança 

para receber ajuda através das sessões de Arteterapia. 

O roteiro das próximas sessões seguiu sem alterações. Foram 

apresentadas imagens de sete árvores e suas simbologias, nos 

campos religioso e cultural. Assim as árvores, baobá, pinheiro, 

cedro, palmeira, figueira, nogueira e a árvore bodhi foram apre-

sentadas de forma que os participantes pudessem escolher as 

imagens e os símbolos com os quais mais se identificassem. Em 

relação à simbologia das respectivas árvores , o material foi utili-

zado por trazer aspectos religiosos e culturais de várias partes do 

mundo, possibilibilitando que o insconciente individual e coletivo 

de cada um dialogasse com o aspecto consciente. Assim, foi-lhes 

apresentado, através das árvores, os símbolos de sobrevivência, 

regeneração, fertilidade, masculinidade, força, fidelidade, do sa-

grado, revelação, fartura, imortalidade, clarividência, felicidade e 

longevidade, simbologias que também estão associadas a figuras 

míticas greco-romanas, indianas e da cultura egípcia. Por exem-

plo, árvores associadas a Osíris, a Ísis e a sabedoria religiosa dos 

antigos egípcios, ao Deus fenício Baal-Peor, a Jesus Cristo, ao 
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Buda, à Deusa grega Artemis, ou seja, foi aberta uma porta para 

que os participantes olhassem para dentro de si através tanto dos 

elementos da natureza, quanto dos elementos espirituais, cultu-

rais e religiosos. 

A ilustração a seguir mostra a sequência das imagens iniciais 

dos símbolos de Anderson (os nomes utilizados neste ensaio fo-

ram substituidos para preservar a identidade dos jovens) utilizan-

do desenho com lápis e técnicas de pintura.

Figura 2: Processo arteterapêutico inicial de Anderson 

Os participantes colocaram nomes em suas árvores e foram es-

timulados a escreverem os seus significados.

Maria deu o nome de Persistência para sua árvore e escreveu:

“persistência tem muito medo de não melhorar, de continuar nesse 
sofrimento por ansiedade e tristeza que a consomem. Já não tem 
mais forças para continuar tentando. A sua paciência já está esgo-
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tada. O desânimo com a vida faz com que Persistência quase perca 
o sentido. Criou em si uma resistência para a dor, ou talvez esteja 
tudo adormecido por aqui...Segue esperando que um dia a tempes-
tade que estacionou sobre ela uma hora passe, e consiga alcançar a 
renovação que seu corpo e sua alma tanto pedem”.

Ana nomeou sua árvore de Ventania e imprimiu como simbologia:

“A morte é como o desejo que surge com a necessidade de relaxa-
mento. A vida se apresentou pelo renascimento advindo da Adesão. 
O hiv era quase que uma identificação nata, nada além, nada. Após 
tantas vivências, o relaxamento desvincula da morte, indo direto 
para o sossego...Tão sonhadas férias!” 

Ressignifi cando as amarras 

Para ressignificar as amarras que deram corpo para a árvore de 

cada um, foi proposto aos participantes que construíssem uma 

única árvore inspirada nas árvores individuais e refletissem sobre 

suas simbologias, construindo de forma grupal a simbologia da 

árvore do grupo (quem sabe essa construção vire um arquétipo 

e inspire o futuro?). O grupo então construiu de forma online a 

sua árvore com o símbolo grupal (utilizando a plataforma Canva), 

ressignificando assim vários sentimentos que emergiram durante 

o processo e que fizeram brotar sementes de cura. As autoras 

trazem para esse ensaio a construção dos três grupos que fazem 

parte do “Bosque sem Amarras”.

Essa produção denominada Árvore Esperança Solidária, com 

todo o seu simbolismo, foi assim identificada por Anderson, Maria 

e Robson por meio da escrita criativa: 

“O Sol e a Lua são forças que equilibram as energias do nosso corpo 
e mente...preciso que o sol ilumine minha alma e que a lua me banhe 
com sua serenidade , levar de mim esse medo de nunca melhorar, de 
continuar nesse sofrimento por uma ansiedade e tristeza que me con-
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somem. Já não tenho mais muita força para continuar tentando. Mi-
nha paciência comigo mesmo já está quase esgotada. Meu desânimo 
com a vida faz a palavra “persistência” quase perder o sentido. Criei 
em mim a resistência à dor, ou talvez esteja quase tudo adormecido 
por aqui...Sigo esperando que um dia essa tempestade que estacio-
nou em mim uma hora passe, e eu consiga alcançar a renovação que 
meu corpo e minha alma tanto pedem, assim poder construir sonhos, 
um objetivo que me transborde. Como sementes de uma árvore, indo 
ao encontro do solo, que nos acolhe dando conforto e esperança de 
uma nova vida que surge ...podendo crescer e renascer ...sendo cada 
uma de suas folhas as fases da minha vida, que com o soprar do 
vento, muitas caem para que novas possam surgir...nossos sonhos 
são a essência da nossa árvore, pois não haverá vida sem objetivo...e 
com o passar dos anos abrimos espaço para que outros venham. Ao 
fim desse escuro túnel, me surpreendo com as respostas de muitas 
dúvidas minhas...como construir futuros utópicos em tempos de tan-
ta desesperança e escassez de afeto? Como gerar sementes de paz 
em cenários de tanta violência, apatia e luto? Caminhando!! Sendo 
a resistência”

Figura 3 – Bosque sem Amarras construído com 
as árvores dos grupos na plataforma Canva 
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A Árvore HULE e seu simbolismo, enquanto isso, foi assim com-

preendida no texto produzido por Miguel, Felipe e Thiago. 

“Hule é dom de Deus, é alimento de esperança, pensamentos, e é 
oportunidade de inovação, de busca, de anseio, de superação, tam-
bém nos dá a oportunidade de enxergar a beleza que existe no ser. 
Cura. Só precisam de cura àqueles que de fato lutaram ou estão lu-
tando por algo, na dor e no pessimismo alheio ou contra ela. No mo-
mento da euforia ninguém pensa em parar e os que estão parados, 
dependendo de quem for, querem participar juntos. Pare, respire e 
se cure. Em um momento de euforia o melhor que se faz é respirar. 

Já a Árvore UNIÃO e seu simbolismo teve a seguinte interpreta-

ção escrita criativa por Ana e Eduardo: 

“A morte é como o desejo que surge com a necessidade do rela-
xamento. A vida se apresentou pelo renascimento advindo da ade-
são. O HIV era quase que uma identificação nata, nada além, nada. 
Após tantas vivências e experiências, o relaxamento se desvincula da 
morte, indo direto para o sossego...Tão sonhadas férias! Raízes no 
subsolo que alimentam e mantém a estrutura, não foram diluídas, 
não podem ser apagadas, ocultadas, e lá permaneceu a história, a 
longevidade de tantos anos em tantos anos em que tantas coisas 
presenciou, sentiu, viu as estações passarem, a cultura surgir e se 
fortalecer, sentiu os ventos, as tempestades, o sol. Ela foi fruto, foi 
calor, ela supriu e nos deu força, calor, quando estávamos abalados, 
demonstrou resistência, paciência, fez acolher e mostrar que o espa-
ço é nosso e que sempre o reivindicaremos.”

Libertando as sementes de cura

As sementes que foram plantadas durante o processo iniciam 

a trajetória de cura de cada um. As autoras finalizaram o período 

realizando técnica de meditação que fez com que os participantes 

entrassem em sintonia com o corpo e tudo que adicionaram às 

suas vidas através das criações artísticas e partilhas, durante essa 

caminhada para dentro de si. Depois pediu-se que juntassem as 
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mãos em forma de agradecimento e oferecessem esse amor para 

todos , estagiárias e participantes, todos acolheram com um abra-

ço em si mesmo, abraço virtual, porém coletivo , assim, com todos 

cheios de gratidão, foram realizadas reflexões referente a árvore 

da vida. Para selar a marca da esperança , as autoras propuseram 

aos participantes que fizessem uma árvore utilizando giz de cera 

ou vela, utilizando o fogo para derreter a parafina (Figura 4).

Figura 4 Anderson – processo final arteterapêutico 

As autoras puderam constatar que a Arteterapia é de fato um 

disparador para o processo de autoconhecimento e cura. Os rela-

tos dos participantes durante o processo de construção artística 

revelaram os nós que constituíam suas amarras e mobilizaram-se 

para desatá-los. 

Maria relata o quão libertador foram as atividades. Diz que 

nunca lhe passara pela cabeça que escrever palavras para seus 
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familiares e queimar suas mais profundas angústias relacionadas 

a eles, pudesse ter um resultado tão libertador. 

Ana conta que nunca tinha parado para pensar em sí mesma e 

como essa oportunidade lhe trouxe tanta clareza. 

Anderson lembra que, uma semana antes do encerramento 

das sessões de Arteterapia, lembrou-se do abuso sexual viven-

ciado aos seus 9 anos de idade. As imagens que vieram à sua 

mente, como um click, foram: “estava na sala de aula, estava 

sozinho, meninos valentões chegaram, arrancaram minhas rou-

pas e ficaram esfregando suas partes íntimas no meu corpo”. 

Diz que se sentiu liberto quando essa lembrança veio à sua cons-

ciência, essa resposta lhe trouxe “a possibilidade de afrouxar 

essa amarra tão apertada, e assim, se sentir melhor e com mais 

esperança na vida”. 

Miguel confessa que as sessões reduziram muito suas crises 

de epilepsia. Os caminhos que ele começou a identificar através 

da arte atrelados com os exercícios de respiração ensinados nas 

técnicas de relaxamento desencadearam um processo interno de 

cura. Miguel também relatou vivências de abuso sexual na infân-

cia, fato que até então não havia compartilhado com ninguém.

Vivi relata que nunca tinha enxergado sua sombra e do que ela 

era composta. A sombra de sua árvore permitiu essa reflexão e a 

compreensão de alguns aspectos obscuros que, a partir do diálo-

go com a sua expressão artística, lhe foram revelados.

Concluindo, as autoras puderam constatar que, considerando 

todos os agravos físicos e emocionais pelos quais passaram, os jo-

vens participantes deste estudo conseguiram aliviar um pouco do 

peso das amarras oriundas das várias formas de violência que so-

freram, principalmente aquelas disparadas por contextos de pre-

conceito e discriminação e que se revelam, de uma forma ou de 
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outra, como cicatrizes em seus corpos físicos e em suas almas. Es-

ses jovens tiveram a compreensão de que existe um caminho para 

o tão sonhado equilíbrio psíquico e como consequência , para 

a felicidade. Na avaliação final, compartilharam relatos de que 

nunca tinham, de fato, vislumbrado as possibilidades do desatar 

os nós relacionados às marcas do viver com transtornos mentais 

ou viver com hiv ou ser negro ou gay em uma sociedade marcada 

por uma cultura colonizadora heteronormativa (SILVA; MONTE-

FUSCO, 2017). Dessa forma, as estagiárias terminam este ensaio 

reforçando e complementando que “a arte de contribuir para que 

as pessoas vivam sem amarras, se torna, a partir de agora, nosso 

compromisso universal de ética e de gratidão”. 
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A lguma vez você já se perguntou como seria cuidar de 

quem te cuidou? E o que você sentiu agora, ao ouvir essa 

pergunta? Normalmente a resposta – e as sensações – depende 

do relacionamento que temos com essas pessoas, nossos pais e 

familiares. Se a relação é boa, tendemos a pensar nos ajustes da 

rotina, talvez algumas adaptações na casa e aguardar para ver 



142   |  Raízes da alma

o que acontece. Já se a relação não é tão positiva, você pode 

ter experimentado um certo desconforto seguido da vontade de 

escolher outra coisa para se ocupar. Alguns podem ainda ter per-

cebido um certo dilema, “como incluir isso na minha vida atual e, 

se não o fizer, como lidar com o julgamento de ser um ingrato?”.

Não temos uma resposta definitiva, mas pretendemos compar-

tilhar aqui algumas experiências e aprendizados que tivemos ao 

longo deste período em que fizemos o estágio da pós-graduação 

em Arteterapia NAPE/FAVI. Atendemos três clientes que estão 

passando exatamente por esse momento em suas vidas e elas nos 

trouxeram, cada uma, a sua história de amor e desafios.

Mas... vamos ao início. Nosso grupo de estudo é composto por 

quatro mulheres, cada uma com uma formação inicial diferente e 

com histórias de vida mais diferentes ainda. Em comum, o dese-

jo de acolher, confortar e ajudar pessoas utilizando a arte como 

principal ferramenta. É interessante contar que a nossa escolha 

de público sofreu algumas mudanças até chegarmos a este grupo 

final. Inicialmente, nossa opção eram pessoas na terceira idade 

que vivem em casa de repouso. Entretanto, estávamos no início 

de 2020 e, junto com isso, o início da pandemia da covid-19. 

Pensamos em várias outras possibilidades, mas foi a partir da 

experiência pessoal de uma das integrantes do grupo que decidi-

mos por olhar mais de perto aquele familiar que cuida de seus pais 

ou outro parente próximo que recebeu o diagnóstico da doença 

de Alzheimer (D.A.)[5].

 [5] Usaremos a sigla D.A. como referência à Doença de Alzheimer.
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A ideia era ter esse olhar especial para o homem cuidador já que 

este não tem, em nossa cultura/sociedade, a tradição de exercer 

esse papel. Mas a ideia se mostrou tão inovadora que, infelizmen-

te, não apareceu nenhum homem cuidador em nossas buscas. Na 

verdade, acreditamos e sabemos que eles existem, porém ainda 

são minoria e talvez não estejam confortáveis para falar sobre isso 

em uma terapia. 

Entramos em contato com a ABRAZ (Associação Brasileira de 

Alzheimer), pois eles têm grupos de apoio aos familiares e cuida-

dores dos portadores de D.A. Apresentamos nossa proposta, par-

ticipamos de um dos encontros mensais e online da regional de 

Campinas e fizemos o convite. O pessoal dessa regional também 

divulgou a oportunidade para grupos de cidades próximas. E foi 

assim que nossas três clientes[6] chegaram até nós e nós até elas.

O primeiro passo foi conhecê-las, apresentar a Arteterapia e 

contar sobre nossas intenções e objetivos. Nenhuma delas se co-

nhecia. Cada uma mora em uma cidade. Começamos, assim, em 

nosso primeiro ato como estagiárias, a perceber a dimensão que 

um atendimento online poderia ter e as oportunidades amplifica-

das que a internet pode nos trazer.

M.A. reside em Sertãozinho/SP, tem 37 anos e é a única cui-

dadora de sua mãe, que tem D.A. em estágio moderado. Aban-

donou seu trabalho e sua vida pessoal e atualmente mora com a 

paciente. D. é de Valinhos/SP, tem 51 anos, trabalha como assis-

tente social e se mudou para a casa da mãe que recebeu o diag-

nóstico de D.A. e se encontra em estágio inicial.

[6] Usaremos as siglas M.A., D. e E. para nos referirmos a essas clientes.
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E. mora em Campinas /SP, tem 56 anos e trabalha em turismo. 

Seu pai era portador de D.A. em estágio avançado e estava inter-

nado em uma clínica especializada. Durante nossos encontros ele 

acabou falecendo, mas ela continuou participando assiduamente 

do grupo até a conclusão do nosso estágio.

Conforme relatado no início, escolhemos esse público porque 

sabemos as dificuldades, os conflitos e as mudanças que essa si-

tuação gera na vida dos cuidadores, além do cansaço, os medos 

e, em alguns casos, a necessidade de abdicar de seus sonhos em 

prol daquele que lhe deu a vida.

Existe limite para essa dedicação? Existe recompensa? É uma 

obrigação ou uma escolha? Como lidar com essas questões dian-

te de um ser humano que, a cada dia, fica mais dependente do 

cuidado do outro?

Estudos mostram que a sobrecarga associada ao cuidado de 

pessoas portadores de D.A. aumenta as chances de desenvolver 

episódios de depressão, independente do cuidador ser um familiar 

ou não, quando comparado a indivíduos não cuidadores (CRUZ; 

LECHETA; WACHHOLZ, 2009). 

Foram 34 encontros com atividades pensadas a partir de ques-

tões trazidas por elas. Utilizamos técnicas da Arteterapia, o con-

ceito dos elementos da natureza e a simbologia da árvore para 

traçar e percorrer esse caminho. Ao longo das sessões estimu-

lamos o movimento de olhar para si e para as suas raízes com o 

objetivo de se reconhecerem e se reconectarem com a sua história 

e força interna.

Para fins didáticos, organizamos no texto as atividades a partir 

das técnicas utilizadas, citando falas e observações que conside-

ramos relevantes para mostrar as mudanças estimuladas por meio 

da Arteterapia.
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Colagem - Elemento: ar / pensamento

A colagem é um recurso simples e com grande potencial de 

trabalho entre as linguagens expressivas utilizadas na Artetera-

pia. Ao longo do estágio, a colagem apareceu diversas vezes em 

conjunto com outras técnicas, mas aqui iremos abordar duas ses-

sões nas quais ela foi a estrela principal e catalizadora de impor-

tantes reflexões.

De acordo com Angela Philippini, em seu livro “Linguagens e 

Materiais Expressivos em Arteterapia” (2018), a colagem propicia 

produções simbólicas complexas com pouca dificuldade operacio-

nal. Ela afirma que essas “pistas simbólicas” aparecem não só 

pela natureza das imagens escolhidas como também pela relação 

entre as figuras, a posição e forma de ocupação no suporte, pelo 

modo que se relacionam entre si, entre outras informações.

A colagem está relacionada ao elemento AR e por isso é uma 

excelente opção quando o cliente precisa organizar ideias e es-

truturar pensamentos. Ela também possibilita a integração, a or-

ganização espacial e a descoberta de novas configurações (PHILI-

PPINI, 2018). Por sua simplicidade, quebra eventuais resistências, 

principalmente no início do processo arteterapêutico, quando é 

comum existir uma certa expectativa quanto ao resultado final 

das atividades plásticas, bem como o bloqueio natural por “não 

saber desenhar”.

Não foi por acaso que escolhemos a colagem como ponto de 

partida, trazendo, para a primeira sessão, uma atividade com o 

tema “quem sou eu”, utilizando apenas essa técnica. Através de 

imagens escolhidas previamente elas puderam se apresentar ao 

grupo de forma lúdica, leve e afetiva. E nós pudemos observar 

como estava a construção da autoimagem de cada uma delas. 
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Elementos como a fé, a família e a natureza foram temas comuns 

nesse primeiro encontro. 

Na 14ª sessão, a atividade com colagem serviu como divisora de 

águas para que M.A. enfim conseguisse expressar toda a sua raiva 

e cansaço que vinha sentindo ao longo dos últimos meses como 

única cuidadora de sua mãe.

A atividade do dia estava atrelada a atividade da semana an-

terior e consistia em rasgar os papéis onde haviam anotado ca-

racterísticas negativas que reconheciam em si e que desejavam 

transformar. Feito isso deveriam colar esses recortes e colorir, for-

mando uma nova imagem, ressignificando e transformando algo 

ruim em algo novo e positivo. 

M.A., entretanto, que até então não tinha conseguido externar 

suas aflições, não conseguiu realizar a atividade de forma tranqui-

la. Aproveitando a oportunidade apresentada, executou as ações 

de certa forma com movimentos agressivos, virando a folha para 

baixo e se recusando a olhar o que lhe causava tanta dor. Afir-

mou que ainda não conseguia transformar e chorou muito duran-

te a atividade. Ela finalmente havia se permitido colocar para fora 

sentimentos e emoções que nos foram ensinados como sendo 

“feios”, mas que são, ao mesmo tempo, tão humanos. 

Nas avaliações finais ela voltou a falar dessa atividade como 

sendo uma das mais desafiadoras para ela. E entendemos que 

isso também significa que foi uma das mais importantes e liber-

tadoras, pois só ao adquirirmos consciência do que colocamos 

embaixo do tapete é que podemos ressignificá-las. 

Na mesma atividade a cliente E. não conseguiu rasgar os papéis 

e montou seu mosaico apenas com recortes coloridos.
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Mandalas

Jung “interpreta o mandala, que em sânscrito significa círculo 

mágico, como expressão e símbolo do centro, da totalidade da 

psique ou do si mesmo” (GRINBERG, 2017, p. 283).

Quando desenhamos um mandala dentro de um processo tera-

pêutico, entramos em contato com conteúdos inconscientes, dan-

do forma, nos conectamos com a nossa essência. Existem diversas 

maneiras de se trabalhar com mandalas. Durante o estágio traba-

lhamos com mandalas de sementes, com elementos naturais, giz 

de cera, recorte e colagem e mandala de velas. Foram cinco ses-

sões seguidas utilizando esse recurso, nas quais pudemos perce-

ber como o conteúdo de um mandala faz associação com outros.

Na 27ª sessão (Figura 1), propusemos às clientes fazer um man-

dala com recorte e colagem.

Figura 1 – Mandala de recortes

A cliente M.A. recortou uma imagem onde aparece um homem 

abrindo uma gaiola e os pássaros livres. Ela disse: “Alguém abriu 

a gaiola. É uma dualidade. Ao mesmo tempo que eu quero cuidar 

da minha mãe eu quero ter a minha vida de volta. Este compro-

misso me prende. Queria fugir. A gaiola me limita, queria ser o 
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passarinho”. Durante o relato M.A. chorou, trouxe sentimentos 

reprimidos para serem integrados e conscientizados. Relatou ain-

da sentir muita raiva, que sempre foi muito difícil o convívio por 

conta da personalidade da mãe, e que, mesmo tendo consciência 

de que escolheu essa situação, ser cuidadora, isso não a impedia 

de sentir raiva. Por fim, disse não saber mais o que fazer; no en-

tanto, colou no centro da sua mandala a frase “Cuidando de mim, 

posso cuidar daqueles que amo”. 

De acordo com Maida Santa Catarina (2011, p. 30) este recurso 

“aflora sentimentos que vem à tona e são trazidos em pensamen-

tos, e estes pensamentos são expressos em palavras. Ao serem ex-

pressos em palavras, vão se elaborando e dissipando seus conteú-

dos emocionais, ocorrendo, desta forma, o processo terapêutico”.

Escrita criativa - Elemento: ar /pensamento

A escrita criativa é a união de dois mundos: os hemisférios di-

reito e esquerdo do cérebro. Quando nos permitimos escrever de 

forma espontânea, sem julgamentos, deixando a borracha e as 

correções gramaticais para um segundo momento, utilizamos o 

código da linguagem escrita a serviço da criatividade. É o res-

gate do prazer em se contar uma história. Podemos usar cores 

ao escrever, tornando o processo em si mais lúdico e revelador. 

Podemos escrever sobre qualquer assunto. Tudo é possível em um 

texto criativo. O ponto de partida ou de chegada pode ser um 

desenho, uma colagem, uma construção. Não há regras, apenas 

recomendações. No final, colocamos nos personagens o que exis-

te dentro de nós e, por isso, podemos concluir que escrever cura.

O elemento relacionado a essa técnica é o AR, pois a forma de 

expressão das ideias e sentimentos na escrita criativa está ligada 
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aos pensamentos. Por ser a união entre dois mundos que apren-

demos a separar, talvez seja necessário um pouco de treino para 

reuni-los novamente. Algumas vezes será interessante retirar o sig-

nifi cado da palavra e olhar apenas para a sua forma e, então, voltar 

a dar um signifi cado. A opção pela escrita criativa surge, conforme 

afi rma Angela Philippini (2018), como mais uma forma expressiva 

de acesso ao inconsciente. Ainda segundo a autora, no processo 

arteterapêutico a escrita estabelece pontes entre processos primá-

rios e secundários de elaboração psíquica, oferecendo um acesso 

gradual a conteúdos inconscientes que afl oram para a consciência.

Utilizamos ao longo do estágio a escrita criativa em três momen-

tos: após o processo de desenho e construção da própria árvore, 

após as reflexões sobre questões trazidas pela árvore genealógica 

e a partir de um desenho espontâneo feito após um mandala.

Tanto o desenho da semente e da árvore quanto a constru-

ção tridimensional dela trouxeram importantes questões e, com 

a escrita, esse processo recebeu a finalização merecida. A cliente 

poderia escolher qualquer elemento relacionado a essas últimas 

sessões e o resultado foram cartas e textos poéticos e coloridos. 

M.A. resumiu as atividades dizendo que “existe o tempo certo 

para as coisas acontecerem”.

A carta aos antepassados veio para finalizar a atividade anterior 

que foi a montagem da árvore genealógica de cada uma. Seria o 

momento que chamamos de “esvaziamento das emoções”. De 

acordo com a orientação passada às clientes, elas poderiam es-

colher se a carta seria para uma pessoa ou para uma situação. 

Poderiam escolher se a carta seria para agradecer, desabafar ou 

“resolver” alguma pendência. Os resultados foram interessantes. 

E. escreveu para um familiar sobre um evento que lhe traz dor e 

tristeza. M.A. contou que queria terminar bem o dia e por isso es-
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colheu escrever uma carta de gratidão para sua avó. D. aproveitou 

a oportunidade para resolver questões do trabalho que tiveram 

um forte impacto sobre ela e sobre sua saúde mental. A mesma 

proposta. Respostas bem diferentes.

A última atividade de escrita veio acompanhada de um desenho 

e o retorno, mais uma vez, mostrou as infinitas possibilidades e 

potencialidades que a técnica proporciona. A escrita é um terreno 

seguro, conhecido e também novo, colorido, quando se permite 

ser criativo.

Pintura – Elemento: água / emoções, sentimentos

Depois de preparar o solo, afofando a terra, chega a hora de 

nutri-la e hidratá-la antes de plantar. E a pintura dentro da Arte-

terapia é a técnica expressiva que estimula o fluir das emoções e 

sentimentos, possibilitando, por meio da fluidez da tinta, a liber-

tação, a soltura e o relaxamento, desconectando os mecanismos 

defensivos de controle (PHILIPPINI, 2018). A água, elemento rela-

cionado à pintura, estimula o fluir das emoções do inconsciente, 

estabelecendo conexões entre o interno e o externo.

“O que apareceu é o que tinha quer aparecer.” Esse relato da 

cliente E. representa uma das propriedades mais significativas da 

pintura: a falta de controle sobre o resultado e foi justamente essa 

característica que desejávamos trabalhar com o grupo, proporcio-

nando o relaxamento, deixando fluir, emergir sem preocupação, 

sentindo e apreciando cada mancha e mistura de cor.

Foram três sessões sequenciais em que trabalhamos com a pin-

tura. Dentre elas, a 5ª sessão trouxe questões significativas. Nessa 

sessão propusemos duas atividades, sendo que uma delas foi uma 

pintura às cegas. Com uma vela branca sobre o papel registraram 
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o que escutaram de voz interior e a tinta aguada para revelar a 

mensagem. A técnica usada explora duplamente o aspecto do 

não controle, trazendo questões importantes de nossas clientes 

para a superfície. 

A cliente D. se descreveu como uma pessoa objetiva e que tem 

dificuldade para se desconectar - “Sou muitos pés na terra.” A 

sessão proporcionou esse desconectar. Durante a ligação para a 

voz, posicionou um dos telefones no peito e escutou que deveria 

se desconectar. Seu desenho tem um formato de sol com o centro 

em espiral. A cor usada foi o azul, que possui propriedades cal-

mantes e que pode simbolizar o divino.

A falta de controle no momento do desenho, por não enxergar 

direito, visto que a cor da parafi na se confundia com a cor do pa-

pel, foi um aspecto que incomodou a cliente E. (Figura 2).

Figura 2 – A voz interior

“Não ver o que estava por vir me deu agonia.” No entanto, a voz 

interior que emergiu do coração lhe dizia para deixar seu pai partir, 

e que ela precisava de espaço para ser ela. Essa sessão pareceu ser 

uma preparação para o que estava por vir, já que seu pai tivera 

uma piora no estado de saúde e precisou ser internado. A pintura 
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com as cores verde, azul e amarelo revelou o desenho de um barco, 

figura que na cultura grega está associada a Caronte, o barqueiro 

de Hades (deus do submundo) que realiza a travessia do mundo 

dos vivos para o dos mortos. Na semana seguinte seu pai faleceu.

“Não tive vontade de colocar o telefone em nenhum lugar”, 

disse M.A.. As cores que usou foram azul, verde, amarelo e mar-

rom, revelando uma paisagem diurna com uma árvore no canto 

direito. O sol representa a luz e a árvore a consciência, que para a 

cliente é aquilo que sinaliza e coloca no caminho certo. Das três, 

M.A. foi a única que não compartilhou o que ouviu de sua voz 

interior. A escuta foi mais importante do que a fala para ela.

Desenho – Elemento: terra / aterramento, estrutura

O desenho é uma linguagem assim como a escrita. Quando 

crianças desenvolvemos essa forma de comunicação antes de 

aprendermos a escrever. Bastava termos em mãos algum instru-

mento para registrar, deixar uma marca.  Mario de Andrade, no 

livro “Aspectos das artes plásticas no Brasil” (1975), compara a 

função do desenho com a escrita, chegando mesmo a afirmar que 

o desenho fala, considerando-o uma espécie de escritura.

Partindo desse aspecto do desenho, usá-lo como técnica tera-

pêutica possibilita vias entre os conteúdos do inconsciente com 

o consciente. Nise da Silveira, no relato sobre seu trabalho com 

doentes mentais no Hospital Psiquiátrico de Engenho de Dentro, 

no Rio de Janeiro, ressalta a importância terapêutica da pintura, 

desenho e outras técnicas expressivas, pois elas estabelecem co-

nexões do interno com o externo:

“Decerto, mundo interno e externo não se acham separados por 
fronteiras intransponíveis. Esses dois mundos interpenetram-se em 
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graus diferentes. Isso ocorre a cada instante na vida cotidiana e tor-
na-se particularmente manifesto nas obras de arte plásticas e literá-
rias” (SILVEIRA, 2016, p. 119).

A palavra desenho deriva do latim designum, ou seja, significar, 

representar, simbolizar. Segundo Vilanova Artigas (1967, apud

ALBANO, 2008, p. 15) “Assim o desenho se aproximará da noção 

de projeto (pro - ject), de uma espécie de lançar-se para frente”. 

Segundo Albano, desenhar é esse lançar-se para frente, projetan-

do o dentro para fora e o fora para dentro. E por essa razão esco-

lhemos o desenho como técnica expressiva para cinco sessões. A 

6ª sessão começou com a leitura de um texto sobre o ciclo de uma 

semente, depois lançamos o seguinte questionamento: “Se você 

fosse uma semente de uma árvore, real ou não, como ela seria?” 

Elas desenharam a semente em um papel e então pedimos que 

elas imaginassem como seria a árvore dessa semente. Novamente 

fizeram um desenho que foi finalizado com a colagem da semen-

te. Esse encontro aconteceu após o falecimento do pai de E. Por 

isso, tínhamos como finalidade o aterramento e a reflexão sobre 

os ciclos da vida.

Na partilha, a cliente D. (Figura 3) nos surpreendeu quando 

disse que pensou na semente de um girassol por gostar da planta.

Figura 3 – A semente
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Depois de mostrar seu desenho dos girassóis, contou que em 

dias ensolarados eles procuram o sol, mas que em dias de chuva 

se voltam uns para os outros. Esse momento foi significativo. Ela 

associou a narrativa à rede de apoio que se estabeleceu entre nós 

(clientes e arteterapeutas) pelo momento de luto da colega.

Para a cliente E. o encontro trouxe questões relacionadas ao 

seu pai. Sua semente era de feijão, a cor marrom representando 

o pai e o amarelo a luz e ela está na terra, embaixo da árvore, en-

terrada. A árvore é frondosa e com frutos que, segundo a cliente, 

quando caem na terra geram novas vidas. Essa fala se conecta 

com o processo do luto.

M.A. disse que “deixar de ser semente para ser jogada no solo 

é como a vida da gente”, sua semente é grande, marrom e verde 

e foi colada dobrada, representando a rachadura, encostada na 

base da árvore central que possui flores.

Construção – Elemento: terra / estrutura

Se pararmos alguns minutos e dedicarmos esse tempo para ob-

servar a natureza e sua complexidade, notaremos que existe uma 

“materialidade invisível” que elabora uma constante construção e 

reconstrução. É uma elaboração com equilíbrio e harmonia, por-

que mesmo aquilo que parece adormecido, em questão de horas 

uma nova forma se apresenta.

Em Arteterapia a construção é um tipo de linguagem que en-

volve tantos outros e variados recursos técnicos. A ela se somam a 

colagem, o recorte, a pintura, o desenho, objetos de uso comum 

(madeira, vidro, plástico, arame); qualquer suporte que visite a 

demanda interna do fazer e dar forma ao sentir e pensar.

Construção vem do verbo “construir”, que significa edificar ou 
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fabricar com materiais diversos e de acordo com um plano, orga-

nizar, compor, elaborar, formar (INFOPÉDIA).

Dentro das atividades mais utilizadas de construção em Arte-

terapia temos os objetos terapêuticos, e dentre eles as Caixas do 

Self, mais conhecidas como Self Box (PHILIPPINI, 2018). Embala-

gens comuns adquirem uma nova função. Transformam-se em 

territórios cheios de símbolos e significados onde o (a) cliente 

reúne elementos e os ressignifica. “É um lugar onde você sim-

plesmente vivencia e traz à tona o que você é e o que pode ser” 

(Campbell, 1990 apud PHILIPPINI, 1999. p.1). A técnica da cons-

trução tem muito do elemento terra, elemento mais físico, onde 

os outros três (ar, água, fogo) se apoiam. Esse elemento tem a 

função sensação, proporciona materialidade, chão, crescimento, 

suporte, dimensão do lugar ocupado, percepção da existência.

Inspiradas no filme “Moana”, apresentado na 4ª sessão, pro-

pusemos para a 5ª sessão a atividade Ouvir e Conversar com a 

voz interior por meio de um telefone sem fio. Com ele, M.A., E., 

D. puderam se comunicar e ouvir a intuição ou a voz do coração.

Como já mencionado, a cliente E. estava em uma situação bem 

vulnerável. Seu pai estava internado e com o quadro de saúde 

bastante debilitado. Nessa atividade ela entendeu que deveria 

deixar seu pai partir para ter espaço para ser ela mesma. Na se-

mana seguinte ocorreu o óbito.

Nas sessões seguintes (7ª e 8ª) a proposta foi a construção de 

uma árvore completa. A cliente E. iniciou a árvore pela raiz. O 

tronco é fino e alto. A copa bem aberta e com galhos soltos. 

Muito emocionada pelo falecimento do pai, E. não conseguiu 

manter a árvore em pé. Necessita de apoio, tem pouca estrutura. 

E. narrou que iria colocá-la na terra e também expressou a neces-

sidade de sentir-se livre, como a folha de uma árvore. 
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A 20ª sessão nos forneceu mais uma compreensão da força des-

se elemento terra, que traz a percepção da realidade. A proposta 

foi a construção de um óculos com tubos de papelão descartáveis 

e papel celofane colorido para as lentes. Nessa atividade, M.A., E. 

e D. puderam descrever as sensações e sentimentos que cada cor 

proporcionava ao olharem através desses papéis coloridos. Toda-

via, um fato ocorrido com D. naquele dia provocou um descon-

forto ao realizar a atividade. Cabe aqui lembrar a função de um 

óculos - ampliar e corrigir prováveis falhas da visão - e foi isso o 

que ocorreu com D. “Os óculos pareceram um binóculo. Enxer-

guei muito de perto, aumentou a situação terrível que vivenciei no 

trabalho. Tive que engolir sentimentos. Como não vi antes o que 

estava acontecendo?” (Figura 4) 

Figura 4 – Cores que nos representam

Ao longo das sessões notamos mudanças de comportamento 

e até mesmo mudanças de aspectos físicos em nossas clientes. O 

local e a vestimenta, por exemplo, foram indícios de uma dessas 

mudanças. Uma das clientes, no início de nossos encontros, par-

ticipava das sessões usando pijamas e em um ambiente onde era 

constantemente visitada pela pessoa a quem cuidava. Isso não 

permitia que ela ficasse à vontade para externar e compartilhar 
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certas questões pessoais relacionadas à situação vivida. Conforme 

os encontros foram acontecendo, e as conversas sobre o auto-

cuidado e a importância de reservar momentos para o bem-estar 

próprio foram sendo absorvidos pela cliente, ela passou a partici-

par das sessões com outro tipo de vestimenta e em um local onde 

pode, finalmente, se permitir desabafar, bem como contar sua 

história e suas questões de forma mais inteira. Ela conseguiu tam-

bém pedir ajuda e ter um dia da semana de descanso da função 

de cuidadora.

Também tivemos alguns imprevistos e surpresas pelo caminho. 

A morte do pai de E., logo no início dos encontros, acabou por 

acelerar um processo de empatia e vínculo que estava sendo cria-

do entre todo o grupo. Ao ter a sessão daquela semana suspen-

sa em respeito ao acontecido, E. relatou, posteriormente, que se 

sentiu muito acolhida com essa simples atitude e quis continuar a 

participar dos encontros, porque percebeu que teria ali um supor-

te para os dias que seguiriam.

Outro acontecimento que fugiu do roteiro previsto foi o pro-

blema de saúde que D. enfrentou na segunda metade do estágio. 

Após um acontecimento marcante no ambiente de trabalho que 

abalou o seu emocional, D. precisou ser afastada para tratar de 

uma crise de pânico seguida por um diagnóstico de depressão. 

Após se ausentar de algumas sessões no período mais crítico, D. 

quis retornar, pois também reconhecia nesses encontros e nas 

atividades a rede de apoio de que precisava para se fortalecer e 

retomar a sua rotina.      

Entendemos, desta forma, que a Arteterapia e as sessões em 

grupo tornaram-se um instrumento importante no reconheci-

mento de suas necessidades no autocuidado e da importância 

de estabelecer relações sociais independentemente do ambien-
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te ser presencial ou online. Espontaneamente elas criaram uma 

rede de apoio muito parecida com o bioma das árvores e essas 

iniciativas de acolhimento estabelecidas entre elas foi algo que 

realmente nos chamou a atenção. As relações de afeto e cuidado 

que nasceram entre M.A., E. e D., mesmo longe umas das outras, 

se assemelham à conexão que as árvores estabelecem entre si por 

meio de suas raízes. Algo muito semelhante ao comportamento 

humano na esfera do cuidado.

A árvore em diversas culturas é símbolo da vida, morte e re-

generação (ciclo), ancestralidade. Árvores se comunicam, se re-

lacionam, geram família, cuidam dos doentes, se defendem de 

ataques agressivos e também competem. Vivem em comunidade, 

mas há também espécies solitárias que seguem inseridas nesse 

coletivo. A grandeza e o esplendor de uma árvore se apresentam 

visíveis em sua copa, seu tronco e em tudo o que ela oferece com 

seus frutos e flores.

Observando a biodiversidade da floresta, os ciclos de vida e 

morte e o ritmo entre o possível e o improvável, o que mantém 

essa dinâmica é a conexão e a comunicação, e, dessa forma, se 

estabelece o cuidado entre elas.
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Encantando-se

Aarte sempre foi uma paixão para nós, iluminando nossas 

vidas de diversas formas. Em 2006 a Arteterapia nos foi 

apresentada no início do curso de Psicologia. Apesar de uma bre-

ve pincelada, a terapia através da arte logo nos encantou e surgiu 

o desejo de desbravar esse novo mundo. Para quem desconhece 

a Arteterapia, vamos conceitualizá-la brevemente: a forma mais 

simples é afirmar que a Arteterapia é a terapia através da arte, 
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ou seja, com a utilização de técnicas artísticas como o desenho, 

a pintura, a colagem, a tecelagem, a modelagem, a construção, 

a escrita criativa, entre outras, obtemos a expressão do cliente. 

Uma forma mais elaborada de explicar o conceito seria afirmar 

que a Arteterapia parte do pressuposto de que os conteúdos in-

conscientes podem ser externalizados através de imagens nas 

atividades expressivas e a materialização desses símbolos pode 

ser um processo catártico gerando conscientização e ressignifica-

ção de vivências. Segundo Philippini (2000), citada por Valladares 

(2001, p.11), “O símbolo constelado com a ajuda dos materiais 

expressivos dinamiza e facilita a estruturação e transformação dos 

estados emocionais que lhe deram origem”. 

Independente do conceito teórico, o mais importante para a 

Arteterapia é a expressão. Expressão de desejos, conflitos, pensa-

mentos, emoções, tudo o que precisa ser externalizado, sem fil-

tros, sem culpa, sem censura. “Não haverá assim, a preocupação 

estética e com técnicas, sendo privilegiada a possibilidade de ex-

pressão e comunicação e o resgate e ampliação de possibilidades 

criativas” (PHILIPPINI, 1998). O papel do arteterapeuta no proces-

so é o de facilitador. Ele oferece apoio, segurança, acolhimento, 

escuta atenta, sem juízos de valor e prioriza o significado trazido 

pelo cliente dos símbolos que emergem nas produções. Símbolos 

esses que permitem que a arte seja uma ponte entre o mundo 

inconsciente e o mundo consciente e essa elaboração promotora 

de saúde. Tem como não se apaixonar por esse mundo? 

O encontro

Nos reencontramos em 2020 no curso de pós-graduação em 

Arteterapia. Após conteúdos e vivências incríveis, chegou a hora 
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de iniciarmos o nosso estágio. Como escolher o assunto que que-

ríamos trabalhar? Qual seria o público-alvo? Seria um estudo de 

caso? Um grupo? Várias questões assolaram nossas mentes e 

concluímos que o foco seria encontrar alguém aberto a novas 

experiências e que acreditávamos que poderia obter ganhos sig-

nificativos através da Arteterapia. VALLADARES (2001) afirma que 

qualquer pessoa pode se beneficiar no processo arteterapêutico, 

independente de faixa etária ou condição de saúde, já que a Arte-

terapia acolhe o ser humano, respeitando suas potencialidades e 

limitações, não existindo assim contraindicações para o trabalho. 

No entanto, gostaríamos de auxiliar uma pessoa que realmente 

tivesse coração aberto e disponibilidade emocional para vivenciar 

essa jornada ao nosso lado. Finalmente optamos por um estudo 

de caso de um homem de 30 anos, com histórico de meningite 

na infância, com atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, 

dificuldade de aprendizagem, paciente bariátrico e com tumor 

cerebral (glioma de baixo grau – astrocitoma fibrilar difuso grau 

II – localizado no lobofrontotemporal à direita). Essa escolha não 

foi fácil. O tema oncologia está muito relacionado a sofrimento e 

desgaste, tanto físico quanto psíquico, e até mesmo a possibilida-

de iminente da morte. Parecia que havia muitas limitações envol-

vidas, mas havia também o desejo de transformação, o desejo de 

proporcionar a ele uma qualidade de vida melhor, de ressignificar 

aquela vivência de sofrimento associada ao câncer, tornando-a 

mais leve e mais colorida.

O cliente selecionado, que chamaremos de Fernando, nome 

fictício trazido por ele em uma atividade que será descrita mais 

adiante, foi submetido a duas craniectomias para ressecção da 

lesão, realizando radioterapia e quimioterapia na sequência. Uma 

de nós já o conhecia, pois havia acompanhado sua cirurgia e sem-
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pre manteve algum contato com ele. Mesmo o contato não sendo 

frequente, existia um carinho, pois um vínculo havia sido criado. 

Ele esteve sempre presente em pensamento, pois ensinou sobre 

superação de medos, desafios e principalmente sobre resiliência. 

Mais ainda, ele ensinou que um neuropsicólogo nunca pode es-

quecer que é em primeiro lugar um psicólogo, que não pode per-

der o contato com a ludicidade, com as possibilidades de ressigni-

ficar a vida, com os prazeres nas pequenas coisas, com o humano 

e todas as suas nuances.

Para darmos início ao processo, contatamos inicialmente a mãe 

de Fernando. Ela estava bastante preocupada com a falta de moti-

vação do filho, relatando que o isolamento social devido à pande-

mia do coronavírus o havia impactado, que ele praticamente não 

saía do quarto e ficou satisfeita com a possibilidade de ele passar 

pelo processo arteterapêutico. Ele demonstrou estar aberto à ex-

periência e entusiasmado.

O processo arteterapêutico

Apesar do estágio ser na modalidade online, precisaríamos que o 

primeiro encontro fosse presencial para a assinatura das autoriza-

ções e aplicação de testes neuropsicológicos. Inicialmente, acredi-

távamos que seria interessante avaliação inicial e final para observa-

ção de alterações em suas funções cerebrais. Ainda não podíamos 

mensurar que os ganhos advindos do processo seriam muito supe-

riores às nossas expectativas e que teste algum teria competência 

para demonstrar sua transformação (e a nossa também).

Fernando chegou tímido, sem jeito, um pouquinho nervoso, 

mexendo constantemente os dedos das mãos, mas mostrou-se 

muito disponível, cooperativo, empenhando-se na realização das 
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tarefas propostas. A criação de vínculo não demorou a ocorrer. 

Em poucas sessões, já se desenhava um ambiente afetivo de troca 

e disponibilidade.

Durante a preparação do projeto de estágio, pensávamos que a 

necessidade de nosso cliente era a estimulação cerebral, que esse 

seria nosso principal objetivo, além da promoção da qualidade 

de vida e desenvolvimento da autonomia. Com o desenrolar do 

processo arteterapêutico, após muitos relaxamentos, desenhos, 

modelagem, pinturas, reflexões e risadas percebemos um univer-

so muito mais amplo: a necessidade da presença, do contato, da 

escuta, do riso; e a partir desse novo olhar, novos objetivos foram 

se delineando. As respostas às nossas dúvidas quanto ao foco do 

trabalho foram se desenhando no próprio encontro, pela arte, 

pelos sorrisos, pelas possibilidades de se viver, ainda que com 

dificuldades.

Sobre a estrutura do estágio, foram 34 encontros, subdivididos 

em: cinco sessões de avaliação inicial, quatro sessões de diagnós-

tico em Arteterapia, 20 sessões de intervenção em Arteterapia e 

cinco sessões de avaliação final. Para as avaliações, foram utili-

zados os testes: Neupsilin (Instrumento de Rastreio), Escala We-

chsler de Inteligência (WAIS-III), Teste de Aprendizagem Auditivo-

-Verbal de Rey (RAVLT), Figuras Complexas de Rey (Planejamento/

Habilidades Visuoespaciais), Teste de Nomeação de Boston, Five 

Digit Test (Velocidade de Processamento/Inibição/Flexibilidade), 

Fluência Verbal, Stroop Test (Atenção e Controle Inibitório), Trail 

Making Test (Atenção Sustentada e Atenção Alternada) e a Escala 

Beck para Depressão. Discorreremos brevemente sobre os resulta-

dos obtidos no final no texto.

Iniciamos o processo com o elemento terra, trabalhando dese-

nhos com lápis de cor, giz de cera, modelagem com argila e mas-
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sa de modelar. Passamos pelo giz pastel, enquanto elemento de 

transição, para irmos para a colagem, trabalhando composições 

com papéis e lãs, entrando então em atividades relacionadas ao 

elemento ar. Na sequência, propusemos atividades mais plásticas 

como mandala com colas coloridas e pinturas: com pincéis, com 

os próprios dedos e com elementos naturais (Figura 1), adentran-

do o universo do elemento água.

Figura 1

No caso específico da pintura com elementos naturais, a ati-

vidade se desenrolou por duas sessões, sendo que na primeira, 

após o relaxamento, solicitamos a confecção de uma cesta de 

papel e o instruímos a coletar elementos da natureza como folhas 

e flores para a continuidade da tarefa no atendimento seguinte. 

Na sequência, feita a coleta, apresentamos algumas imagens da 

natureza, paisagens com árvores, conversamos sobre o ciclo da 

vida e então fizemos o fechamento com a atividade plástica, uti-
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lizando as flores e folhas como pincéis para a utilização das tin-

tas. Fernando envolveu-se muito com esse material e era possível 

perceber o prazer que as pinturas proporcionavam a ele. Segundo 

ele, sentia-se um Picasso.

As atividades foram planejadas em função de nossos objetivos 

para o cliente, sendo quase todas iniciadas por um breve relaxa-

mento focado na percepção corporal. Em algumas das sessões 

colocávamos músicas de relaxamento e em uma em especial, dei-

xamos que ele escolhesse a playlist e foi um sucesso. O rapaz, 

inicialmente tão tímido, se permitiu dançar com a parte superior 

do corpo na frente da tela do computador com um belo sorriso 

estampado no rosto.

Dentre as atividades propostas e os materiais utilizados, Fer-

nando demonstrou preferência pela pintura com tintas e pela mo-

delagem da argila. A utilização desse material levantou dúvidas 

em nós, pois a modelagem exige um investimento de energia e 

durante o processo arteterapêutico ele estava realizando a qui-

mioterapia. Ao mesmo tempo em que gostaríamos de poupá-lo, 

sabíamos, após a aplicação do teste HTP (House-Tree-Person) que 

ele precisava muito de base, de estrutura, de desenvolvimento de 

sua autonomia. Assim, optamos por tentar utilizar a argila e foi 

um sucesso. Então concluímos que valeria descrever essa expe-

riência. Solicitamos que ele preparasse uma base com esse mate-

rial para a impressão dos pés, já que a nossa intenção ao trabalhar 

este material era dar estrutura a ele. Fernando envolveu-se de 

uma forma meio fantasiosa com a argila, personificando-a, com 

direito a nome e tudo (Ah! Foi aqui que surgiu o nome fictício que 

estamos utilizando), e relatava que sentia muita compaixão por 

ela, e, sendo assim, como poderia pisar nela? Entendemos que 

para alguém com tantas dores e princípios, a ideia de pisar em 
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algo ou alguém não é tarefa fácil, mas após discussões e risadas, 

ele acabou cedendo e imprimindo seu pé (Figura 2).

Figura 2

Na sessão seguinte, o plano era que ele pintasse o molde criado. 

Porém, ele guardou o material em um saco plástico e consequen-

temente não secou. Optamos por realizar uma outra atividade e 

deixar a pintura para a próxima sessão. Quando ele pegou a argi-

la, ela havia rachado e estava subdividida em várias partes. Ainda 

não sabemos quem ficou mais frustrado, se foi ele ou se fomos 

nós, mas decidimos que imprevistos acontecem e que era o papel 

da arte despertar essa reflexão de que nem sempre as coisas saem 

como esperamos e como seria para ele lidar com esse sentimento 

de frustração. Após breve discussão sobre expectativa e realidade, 

ele pintou cada um dos pedacinhos com tanta dedicação e rela-

tou que ficou muito satisfeito com a sua obra de arte (Figura 3). 

Em quase todos os atendimentos que se sucederam após este em 

especial, ele sempre mencionava com carinho esta experiência.
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Figura 3

Foi difícil encerrar o processo. Ao ser avisado sobre a previsão 

de término do trabalho, Fernando ficou emocionado e disse que 

sentiria muito a nossa falta, que nós levávamos alegria para a se-

mana dele. Na sessão seguinte, após breve relaxamento, solicita-

mos que ele fizesse uma produção que representasse sua percep-

ção sobre o processo arteterapêutico e ele desenhou um grande 

rosto verde e sorridente (Figura 4). 

Figura 4
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Segundo Chevalier e Gheerbrant (2019), o verde relaciona-se ao 

despertar da vida, sendo uma cor envolvente, tranquilizante e to-

nificante. Essa descrição corrobora com a nossa percepção diante 

do autorretrato criado por Fernando, demonstrando à sua manei-

ra que ele se envolveu com o processo, que as atividades serviram 

como tranquilizantes e tônicos para esse corpo que clamava por 

auxílio e mais ainda, que ele estava realmente despertando para 

a vida. Era possível sentir que ele realmente se sentia cuidado por 

nós e nós sentimos muito carinho por ele, pela pessoa otimista e 

bem-humorada que estava ali à nossa frente sempre de coração 

aberto na expectativa de nossa próxima proposta. Além do cari-

nho, ficou para nós um sentimento de muita gratidão porque ele 

enriqueceu nossas vidas com muitas alegrias e aprendizados.

Muito além de nossas expectativas

Apesar de citarmos os testes que foram utilizados para a ava-

liação neuropsicológica, concluímos que no caso deste cliente os 

testes não conseguiram demonstrar a transformação que o pro-

cesso arteterapêutico proporcionou. Não podemos dizer que não 

houve ganhos, já que ele praticamente manteve os mesmos esco-

res na avaliação final, considerando que ele estava sendo subme-

tido a quimioterapia, acreditamos que foi um resultado positivo, 

mas o feedback dele em relação ao processo foi mais valioso para 

nós do que os escores por si.

Durante o processo arteterapêutico, o jovem adulto tímido e 

sem jeito foi se entregando a arte, se mostrando, apresentando a 

nós suas perspectivas de vida e que modo cor de rosa à la Poliana 

ele escolheu: ao invés de se concentrar nas dores e sofrimentos 

advindos da doença, ele deu um show de humor, de otimismo, 
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nos mostrando que mesmo diante da adversidade, do adoecimen-

to, podemos optar por sermos leves como penas, que quando 

sentimos medo, podemos “meter o pé e ir em frente”, que não 

adianta ficar olhando para trás, que é mais fácil seguir adiante e 

aproveitar as oportunidades que a vida nos permite viver enquan-

to estamos por aqui. Sua ótica simples, infantil até, nos inspirou 

e podemos afirmar com convicção que levaremos um pouquinho 

desse olhar sempre conosco.

Ao final do processo, Fernando afirmou que se sentia mais 

animado, que estava se relacionando com mais pessoas e que 

sentia mais desejo de viver. Poderíamos ficar mais felizes do que 

com uma declaração dessas? Foi uma honra assistirmos de perto 

a transformação dele e sermos ao mesmo tempo transformadas 

nesse percurso. O curar-se nesse caso não foi físico, mas foi atra-

vés do diálogo com a vida a partir dessa experiência de adoeci-

mento, de ressignificação, de encarar situações adversas e de-

senvolver ainda mais sua resiliência frente a esse trajeto que não 

pode ser adiado, mas pode sim ser vivenciado.
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Arteterapia, se reencontrar em si

A Arteterapia é um caminho de reconstrução de nós mes-

mos e reelaboração de nossas vivências, um processo que 

possibilita abertura para o que é genuíno através de um viés criati-

vo. Em contexto histórico-cultural-político em que nos são impos-

tos tantos deveres e padrões, ter a possibilidade de experimentar 

a si mesmo em sua essência é uma grande riqueza. Diante dessa 

realidade, nosso trabalho de conclusão de curso, que originou 

este ensaio, foi feito em parceria com a SAS Brasil, instituição so-

cial sem fins lucrativos que acredita que o acesso à saúde especia-

lizada é um direito de todos e busca promover soluções de quali-

dade para essa problemática para quem mais precisa, de maneira 

itinerante e com muita alegria pelo Brasil. A instituição trabalha 

indo até municípios remotos e marginalizados do interior brasilei-

ro, levando atendimento médico, odontológico e psicológico de 

forma lúdica. Além disso, a SAS Brasil tem como alvo principal de 

suas atuações pessoas em situação de vulnerabilidade social e, 

durante o período da pandemia, também passou a realizar tam-

bém atendimentos na modalidade online. 

Assim, em nosso grupo arteterapêutico, trabalhamos com mu-

lheres em situação de vulnerabilidade social que já realizaram 

algum atendimento na SAS. Nosso principal objetivo foi criar um 

espaço de acolhimento, cuidado e partilha em que as histórias 

de vida dessas mulheres pudessem ser restauradas através da 

arte, além de desenvolver recursos e potenciais e rede de apoio 

com as mesmas. 

 O processo de arar o solo é essencial para uma plantação fér-

til. Conhecer e preparar o terreno para que as sementes tenham 

nutrientes necessários para se desenvolverem é um dos pilares 

do semear. No início do atendimento voluntário a essa clientela, 
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estávamos atravessadas por diversas incertezas: como entrar em 

contato com mulheres em situação de vulnerabilidade a partir dos 

meios de tecnologias? Como desenvolver e sustentar um grupo 

de Arteterapia a distância? Quais as necessidades e disponibilida-

des dessas mulheres em meio a uma pandemia global e período 

de forte isolamento social? Ao longo do tempo, percebemos que 

algumas respostas chegariam com a construção do grupo a cada 

encontro. É preciso conhecer a terra, as sementes, os desejos, o 

que se tem disponível, o que pede poda e para além disso, ter 

disponibilidade e suporte para aquilo que não se conhece. Nos-

so trabalho requer muita responsabilidade, ética, compromisso e 

aprofundamento. Cada encontro contou com seus diversos desa-

fios, belezas, cores e dores. 

Nos encontramos com mulheres que falavam de si apenas atra-

vés de seus papéis de mães, filhas, avós, cuidadoras e esposas. Foi 

possível perceber que estas funções ocupam grande parte da vida 

e da forma como essas mulheres se enxergam no mundo. Ao lon-

go dos encontros e dos recursos artísticos foi possível vivenciar no 

corpo através das danças e relaxamentos a retomada de fluidez e 

liberdade, além de resgatar os sonhos e desejos delas através das 

partilhas durante as vivências.

Assim, as expressões artísticas, dentro do processo terapêutico, 

permitiram que as participantes se deparassem com seus desejos, 

com seus complexos, com aspectos solares de suas personalida-

des e com suas sombras.

Podemos dizer que através das técnicas utilizadas nos ateliês 

virtuais as participantes puderam se deparar consigo mesmas em 

sua totalidade, enxergando essas múltiplas características que an-

tes passavam despercebidas, ou estavam soterradas, enterradas, 

como um profundo fóssil de seus selfs.



176   |  Raízes da alma

Sabendo que Arteterapia possibilita acolhimento a um coração 

ferido. Para Juliana Santos (2017), sente-se aconchegado quem 

encontra-se em um ambiente que faz bálsamo às suas dores. 

Quando se cria um grupo terapêutico também se cria uma atmos-

fera de confiança, respeito e cumplicidade, tanto entre as partici-

pantes de tal grupo, como também em relação às facilitadoras do 

mesmo. Nas palavras da autora, “Num clima de relações de afeto, 

no qual possam compartilhar as suas dores, poderiam se tornar 

mães amorosas umas para as outras e também para si mesmas” 

(SANTOS, 2017, p. 22). 

Enquanto arteterapeutas, psicólogas e facilitadoras do grupo, 

o processo de nos percebermos nestes papéis e para além deles 

nos permitiu diversas reconstruções, mobilizações e resgates de 

inteireza e humanidade. Como cita Laura Perls (1994, p.24):

“A terapia também é uma arte. Tem mais a ver com a arte do que 
com a ciência. Requer muita intuição e sensibilidade e uma visão 
geral... Ser artista supõe funcionar de uma maneira holística, e ser 
um bom terapeuta supõe o mesmo”.

Portanto, inseridas em um processo arteterapêutico que buscou 

favorecer a ampliação da consciência, o autoconhecimento e a 

integração da psique, nossas participantes puderam, através do 

grupo criado e desenvolvido, obter maior compreensão e integra-

ção simbólica em suas jornadas de individuação, fazendo com que 

a vida ganhasse novas cores, possibilidades e significados. 

Aspectos maternos: voltar às raízes

As raízes fazem parte da base e da sustentação de nossas vidas. 

Como coloca Clarissa Pinkola Estés (2007, p. 31), “toda árvore 

possui por baixo da terra uma versão primeva de si mesma”. A au-
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tora traz uma comparação das mulheres maduras com as árvores, 

em que com cuidado, paciência e persistência, quando atravessa-

das pela velhice, se nutrem de suas raízes. Em um processo cíclico, 

seguem renascendo, mantendo sua existência e se expandindo, 

gerando novos frutos e mantendo uma herança inestimável. 

Segundo Júnior (2020), na história dos símbolos, as árvores são 

descritas como um caminho a ser percorrido e como representa-

ção do imutável e eterno. As raízes das árvores estão vinculadas 

à questão de aprofundamento, se são profundas para se fixar ao 

solo ou rasas demais para levá-las à morte, é a forma como essa 

árvore vai se nutrir para se manter viva em meio a imensidão de 

uma floresta e de infinitas outras árvores. As raízes também re-

presentam o espírito de sobrevivência, a busca pela captação da 

água e alimento em áreas mais profundas. Ou seja, a raiz evoca 

o nosso vínculo com os aspectos mais primitivos e funcionais das 

nossas vidas, nossas forças primárias da vida instintiva e o contato 

com a realidade. 

Em nosso inconsciente coletivo, as raízes muitas vezes são as-

sociadas à própria estrutura familiar, aos aspectos afetivos dos 

primórdios da vida, que representam a sua origem. No dito popu-

lar, nossas raízes remetem à nossa própria ancestralidade, a qual 

carrega dentro de si toda a sua carga genética. Este aspecto em 

especial foi muito levantado pelas participantes, a forma como 

elas se remetem às suas origens, as figuras e aos papéis que am-

bas ocupam diante da sociedade, papéis simbolicamente ligados 

de forma direta à figura materna, como a própria maternidade, 

filhos, netos, o cuidado do lar, a perda de entes queridos e a doa-

ção dessas mulheres para suas respectivas famílias. 

Ambas as participantes do nosso grupo utilizaram das raízes 

primordiais de sua infância para transformarem, no cenário atual, 
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em frutos para sua própria carga genética, ou seja, para os seus 

filhos e netos. A trajetória pessoal, individual, as batalhas da vida 

e as formas de superação dessas mulheres eram muito bem re-

presentadas em cada ecoar de suas vozes, em cada sentimento 

compartilhado e a cada produção artística concretizada. Em todos 

os encontros foram levantados aspectos da ausência da figura 

materna, ambas já perderam suas respectivas mães e a outra par-

ticipante também teve uma perda significativa, de sua sogra, a 

qual também é um elo materno.

Figura 1

O nutrir-se dessas mulheres começa em suas raízes e percorre 

uma travessia até a copa da árvore (Figura 1), que ao trazer para 
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o cenário figurativo, porém, concreto, representa o dia a dia 

das participantes. Ambas mães, porém, com o sentimento de 

solidão e de falta, suprindo essa falta com o ato de nutrir-se em 

seus filhos, irmãos, tios e netos. A escolha diária de doar-se e 

fazer pelo outro aquilo que ambas não puderam e a dificuldade 

de olhar para suas próprias raízes e lembrar-se de que antes de 

nutrir suas folhas, frutos, caules, é necessário enraizar-se em si 

e se auto nutrir. 

Ao longo dos encontros foi possível notar um processo trans-

formador, que permeia o ato de transformar a dor que ambas 

carregavam de suas travessias. A cada encontro essas mulheres 

se permitiram aprender de novo, sair dos papéis enraizados da 

sociedade e permitirem ser e estar de forma diferente, indepen-

dentemente da idade, condição ou situação de cada uma delas. 

Afinal, o espírito materno e dos avós nos ensinam que lutar para 

crescer em sabedoria e reformular e criar vida nova são atos de 

inteligência, autoconhecimento e ressignificação.

Figura 2: A percepção de novos caminhos
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Crescimento, desabrochar e florescer

O processo de individuação, na Psicologia Analítica, se refere ao 

caminho que todo sujeito, todo ser humano, irá trilhar em bus-

ca da sua autorrealização e integração. Mais precisamente, Jung 

(1987) descreve que esse é o processo pelo qual nos tornamos um 

ser único ao descobrirmos, no decorrer da vida, nossas singula-

ridades e abraçarmos todos os aspectos da nossa psique. Ainda, 

de acordo com Juliana Santos (2017), esse processo pode aconte-

cer em sua totalidade: quando conseguimos ser verdadeiros com 

nossa essência e adquirimos consciência tanto dos nossos desejos 

quanto das nossas sombras e complexos, nos levando ao desen-

volvimento de nossas potencialidades. Ou, pode se desenrolar, 

durante o percurso do desenvolvimento, de modo incompleto.

“A evolução do self dependerá diretamente do desejo do ego em 
atentar-se às mensagens do inconsciente. Dessa maneira, individuar-
-se caracteriza-se como um processo, um caminho em direção à rea-
lização do self. (...) fazendo com que a pessoa, numa luta consciente, 
busque aquilo que se é ou o que deve ser” (SANTOS, 2017, p. 17).

Sabemos que o caminhar da vida não é linear. As fases de de-

senvolvimento do ser humano são graduais, porém, o ato de viver, 

em si, possui muitos altos e baixos, além de reviravoltas, que, na 

maioria das vezes, surgem como crises que influem sobre toda a 

nossa história. Rosângela Victor (2017) afirma que toda crise traz 

à tona algum tema que precisamos tomar consciência e integrar às 

nossas vidas. A crise não é uma dificuldade que surge por acaso, e 

muitas vezes nos revela o que está escondido nas sombras da nossa 

psique. Além disso, ela representa também uma ruptura com a eta-

pa anterior, e, se não for integrada à vida do sujeito, pode provocar 

sentimentos de frustração, tristeza, insatisfação, entre outros, que, 

em alguns casos, pode levar ao adoecimento psíquico de fato.
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Na meia-idade, etapa de vida na qual se encontravam nossas 

participantes, o processo de se tornar si mesmo se intensifica. 

Nessa fase nos deparamos com tudo aquilo que já foi conquista-

do e realizado, mas também, temos que encarar tudo o que foi 

frustrado, nossos desejos deixados de lado ou que não puderam 

se realizar. Nesse momento da vida, encaramos de perto a fini-

tude da mesma e com isso surgem angústias e questionamen-

tos que, se deixados à margem da consciência, podem despertar 

grande sofrimento.

Com isso, podemos afirmar que nessa fase de metanoia, vários 

eventos da vida geram experiências emocionais que precisam ser 

elaboradas, como: morte dos pais, filhos indo embora do ninho, 

doenças na família, nascimentos de netos, etc. Por isso afirmamos 

que o ciclo da vida não é linear, mas se renova constantemente 

entre elementos de vida-morte-vida, encerramentos e nascimen-

tos de ciclos, germinação, crescimento, desabrochar e florescer e 

podas eventuais que muitas vezes ocorrem sem nosso controle, 

nos causando dor. Ou pode ser que precisemos podar em nós 

algum galho que já secou, dando espaço a novos brotos que po-

derão dar novos frutos, muitas vezes até mais deliciosos do que 

os anteriores.

Em um dos encontros convidamos as participantes a uma ati-

vidade arteterapêutica, com a proposta de desenhar uma árvo-

re com folhas novas e secas, percebendo simbolicamente quais 

folhas chegaram no final de seu ciclo e quais estão disponíveis 

para brotarem e se desenvolverem. No início do encontro, uma 

das participantes compartilhou alguns acontecimentos de sua vida 

com muita tristeza e desesperança. Após acolhermos, demos se-

guimento com a atividade, propondo um relaxamento em que elas 

imaginassem que seus braços são galhos de árvores e dançassem 
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com as mãos, refletindo sobre quais eram as folhas secas que pre-

cisavam cair e as novas que precisavam de movimento e nutrição. 

Durante esse momento foi possível perceber como a música 

envolveu e contagiou as participantes. A mulher que relatou pro-

funda tristeza não se conteve em dançar apenas com as mãos, 

se levantou e começou a rodopiar, dançando com todo o corpo. 

Após esse momento, a mesma compartilha que vivenciou uma 

sensação inexplicável, como se estivesse em uma floresta, com 

árvores caindo e florescendo novamente. 

“A música me obriga a esquecer a mim mesmo, a minha verdadeira 
situação, ela me transporta para alguma outra situação estranha a 
mim: sob o influxo da música tenho a impressão de sentir o que 
propriamente não sinto, de entender o que não entendo, de poder o 
que não posso” (VYGOTSKY, 1925/2001, p.317).

No momento da partilha, após a confecção dos desenhos, uma 

das falas marcantes dessa participante foi que no momento de 

nomear o seu desejo ela disse que primeiro tinha colocado ‘As 

folhas caem e morrem como eu’, mas depois de compartilhar e 

perceber como a atividade tinha soltado seu corpo, trazido prazer 

e nutrição para o seu dia, decidiu mudar o título para ‘As folhas 

caem, mas revivem assim como eu’ (Figura 3).

Figura 3: Folhas e sementes como analogia da vida
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Com isso, notamos como pôde ser feita, pela participante, a 

elaboração das angústias que ela nos trouxe, permitindo o início 

de seu processo de ressignificar a partida de algumas folhas para 

a chegada de novas. Abrir mão do que está obsoleto e seco em 

sua vida, para a chegada do novo que pode brotar.

A outra participante nomeou seu desenho como ‘Minha árvore 

caindo para virem novas folhas’, também mais consciente do pro-

cesso de transformação, mudança e transição de ciclos naturais 

da vida.

Rosângela Victor (2017) aponta que a resolução da crise na 

metanoia ocorre quando descobrimos o que queremos para nós, 

como indivíduos, e para nossas vidas, sem interferência do outro, 

sem a pressão e as exigências sociais, considerando mais a nossa 

autorrealização pessoal.

Considerando isso, pode-se perceber que no momento da par-

tilha após a finalização da produção artística foi possível notar 

uma diferença em ambas as participantes. Uma delas conseguiu 

retratar o processo de ressignificação.

Ela utilizou no seu desenho folhas secas (Figura 4) para se adu-

bar e para permitir ser quem ela é hoje, além de representar essa 

liberdade por um pássaro voando. Foi possível perceber que essa 

participante conseguiu ressignificar as suas folhas secas, o seu 

passado, trazendo em sua fala o poder da transformação e da 

utilização das suas vivências anteriores como adubo para florescer 

no cenário em que se encontra hoje, e da capacidade adaptável 

de se superar, se desenvolver, se permitir tudo isso por conta da 

bagagem do seu passado, buscando mais pela sua independência, 

saindo do processo de metanoia e buscando mais pela sua autor-

realização pessoal. 
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Figura 4: Quem sou eu hoje?

Enquanto isso, a outra participante encontra-se um pouco mais 

imersa no processo de metanoia, porém, buscando resolvê-lo e 

encerrando esse ciclo para buscar por sua autorrealização pessoal. 

Esse movimento de mudança e de rompimento é representada no 

processo de se libertar das folhas antigas, do seu passado que a 

amarra e se prende em seu solo, deixando-a estagnada, esperando 

ansiosamente pelo seu novo ciclo, pelas suas novas folhas e por 

uma nova versão de si mesma, como forma de enfrentamento ao 

seu passado e como impulsionador para trilhar seu novo caminho. 
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Ressignifi car, nutrir e replantar

Seria eu o sertão? De solo árido batido quebradiço

Terra sofrida

E poucos pássaros por aqui hão de cantar

Mas a questão é, o que a fez se encantar?

Por tamanha e devasta terra que chamo de lar (...)

Klay Gonçalves

Assim como no sentido literal, os tipos de solos demandam 

certos cuidados, por isso, na hora de fazer o plantio é essencial 

identificar se aquele determinado solo que irá receber os novos 

plantios está fértil e apto para germinar. Cada solo tem a sua pe-

culiaridade, com diferentes texturas, estruturas, profundidades e 

riquezas. Os solos áridos não possuem água em sua composição, 

mas sim, um alto teor de areia, por isso a dificuldade de plantio e 

a pobreza em nutrientes. 

As mulheres de nosso grupo, assim como o solo árido, possuem 

suas peculiaridades, cada uma com uma história de vida diferen-

te, com personagens diferentes o que proporciona diferentes ca-

minhos, porém, com muitas semelhanças, como o Rio de Janeiro 

como cenário, infâncias recheadas de memórias afetivas com suas 

respectivas famílias em um sítio e também com um contexto social 

muito parecido. Ambas com suas individualidades, extremamente 

acentuadas, uma avó, outra mãe de um adolescente, uma divide 

a casa com o ex marido, a outra mora com o filho, uma sonha em 

viajar de navio, enquanto a outra sonha em criar o seu filho e dar 

uma boa educação para ele, além de outras inúmeras diferenças 

e particularidades.

Suas texturas se entrelaçam e também se dividem, como uma 
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faca de dois gumes, muitas das marcas deixadas pela vida acabam 

tendo um ponto em comum, já outras são separadas por um abis-

mo de diferenças. Uma foi abandonada pelo pai, enquanto a outra 

morava com os demais, mas teve a perda mais significativa de sua 

vida com o falecimento de sua mãe recentemente, o que torna essa 

marca e textura bastante evidente. Enquanto uma vivencia a perda 

de sua mãe, a outra vivencia a perda de sua sogra, que dividia a 

casa com essa participante e que se tornou uma mãe para ela. 

As estruturas e profundidades da vida de cada uma dessas mu-

lheres em geral se entrelaçam e seguem pelo mesmo percurso da 

vida, apesar de cada uma ter um caminho diferente. Cada uma 

utilizava de um recurso para se expressar, uma delas conseguia 

concretizá-los melhor com a junção da produção de seus materiais 

artísticos e posteriormente a reflexão dos mesmos, enquanto a ou-

tra utilizava dos recursos de aquecimento, como meditação, músi-

ca e dança, e a junção das produções artísticas para se expressar. 

Mesmo em alguns contextos vivendo em solos áridos, ambas 

conseguiram germinar, florescer, frutificar e edificar suas riquezas 

em vida. Ao longo das atividades propostas, conseguimos trans-

mitir que a vida é um eterno processo de ressignificar, se moldar, 

de modular, se permitir, recuar, avançar, desenvolver, estagnar e 

que tudo isso contempla o ciclo da vida.

Uma das atividades propostas em que mais pudemos observar a 

trajetória deste processo foi quando solicitamos que elas confec-

cionassem o sol (Figura 5) O centro deste astro deveria ser preen-

chido com características e atitudes que as iluminam e nos raios 

de sol era para elas descreverem também características, porém, 

que iluminassem a vida de outras pessoas. Ao abrir para discussão 

dessa atividade, as participantes colocaram palavras diferentes, 

mas que tinham o mesmo significado. 
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Ambas prezam pelo amor, empatia, lealdade, compaixão, espe-

rança, alegria e buscam sempre ver o melhor do mundo, porém, 

ao abrir para discussão, as duas conseguiram reconhecer que no 

centro do sol de cada uma estavam atos mais voltados para os 

outros do que para si mesmas, e que ambas possuem dificuldade 

em pedir ajuda, em pedir colo, em permitir-se ser amada, como se 

houvesse uma barreira, uma defesa e ao mesmo tempo um desejo 

de ser notada, de ser acolhida e de ser percebida pelos familiares, 

assim como elas fazem com eles. 

Figura 5: As características que iluminam cada uma

O desejo de ser visto está diretamente relacionado à formação 

da autoestima na infância e na adolescência, momento no qual o 

indivíduo vive o papel fundamental da força do amor e do olhar 

amoroso de apreciação, de ser visto como um indivíduo de va-

lor, com competência, com habilidades a serem desenvolvidas, 

com potenciais criativos, por uma pessoa significativa no círculo 

de convivência. O ambiente responsável por essa significação ini-

cia-se no círculo familiar, posteriormente, com o crescimento da 

criança, esta responsabilidade também passa a ser atribuída aos 

outros ambientes sociais que a criança frequenta, como o am-

biente escolar (ASSIS e AVANCI, 2004).
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Ao longo de cada encontro as mulheres sempre se referiram à 

sua família, às suas raízes, principalmente pelo fato da família, no 

inconsciente coletivo, na maioria das vezes, representar a fonte 

de apoio estável que pode servir como um alicerce, uma bússola 

para guiar os passos no decorrer da vida.

A autoestima surge como força de vida vinculada à resiliência, 

andando sobre o limiar da flexibilidade e da capacidade de en-

frentamento.

Por meio das produções artísticas, foi possível perceber que am-

bas utilizaram da criatividade, do altruísmo, da liberdade de ser, 

estar e produzir aquilo que elas mesmas desejavam, como uma 

forma de expressão do reprimido.

Esta transformação também vinha acoplada à fé, uma questão 

muitas vezes levantada pelas participantes e também um adendo 

em comum, utilizando desse recurso como fonte de enfrentamen-

to, de símbolo de força, de capacidade, com uma visão otimista 

sobre a vida e ao cultivo da alegria em seus respectivos lares. 

Por meio desses recursos emocionais e espirituais as participan-

tes conseguiram dar o primeiro passo de sair da posição passiva 

para tornarem-se mulheres ativas de suas próprias vidas. Com isso, 

amplia-se a capacidade amorosa, permitindo a celebração da vida, 

suas conquistas, compreendendo suas marcas, cicatrizes, texturas, 

profundidade, suas raízes e reestruturando o solo que antigamente 

era árido.

Esse processo de ressignificação das vivências do passado se tor-

nou uma necessidade em nossos encontros, uma etapa imprescin-

dível para acolhê-las e para acompanhar o processo de transforma-

ção, construindo um novo significado existencial. 
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(...) O teu caminhar

Faz dos sulcos da terra água brotar

E o verde começa a espalhar

Logo aparecem os rouxinóis a cantar suas melodias pelo ar

Árvores a crescer, onde fará ninho o sabiá

Talvez tamanha mudança seja feita de amor?

Tenho certeza que sim!

E logo a terra devastada, se torna vasta e densa de vida

Klay Gonçalves

Sobre a morte e o processo de luto

Sigmund Freud ressalta em sua obra “Luto e Melancolia (1915)” 

que o luto é uma reação à perda de um ente querido, ou seja, um 

indivíduo no qual o sujeito investia libido, desejo. O luto é a perda 

de um objeto de apego, pelo qual você desenvolve sentimentos. 

A vivência do luto é inevitável, e impõe, por conseguinte, novas 

formas de ser-no-mundo, uma vez que aquelas anteriormente da-

das não podem ser vividas novamente. Assim não pode haver uma 

exigência para a ressignificação do luto, mas sim, da relação com 

aquele que morreu (BRICE, 1991; FREITAS, 2013). 

Em nossos encontros as participantes traziam muito sobre a 

perda da figura materna, sendo elas representadas pela figura da 

sogra e da mãe. A dor era trazida de forma vívida e representati-

va. O fato de ambas também serem mães permitia a transferência 

do sentimento de perder uma mãe e ao mesmo tempo a dor de 

perder um filho, afinal, as duas são tanto mães como filhas. O 

luto maternal engloba diferentes sentimentos, pela importância 

do símbolo e do papel de uma mãe em nossa sociedade e de 

todos os atributos ligados a ela, como os trazidos pelas próprias 
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participantes, de cuidado, de amor incondicional, de doação, de 

servir, de ultrapassar barreiras pelo seu filho, entre outros relatos 

bastante comoventes que ecoam na vida de cada uma delas.

No decorrer de um dos encontros, em que abordamos as vivên-

cias da infância, do tempo em que desempenhavam o papel de fi-

lhas e, posteriormente sobre as marcas da vida, as duas participan-

tes não conseguiram dissociar o papel de filha para o papel de mãe, 

conseguindo identificar que ambas são e podem ser estes dois pa-

péis tão imensos, representativos, com inúmeros desafios, perdas, 

ganhos, falhas, acertos e as infinitas formas de desempenhá-los. 

Afinal, as duas participantes conseguiram identificar que perder 

a mãe é perder um dos grandes papéis identitários que ambas 

hoje têm como papel, é perder sua referência, suas raízes, é se 

perder até no seu papel de mãe, mesmo que por alguns instantes, 

porém, que ser mãe também é o combustível para se reestrutu-

rarem, ressignificarem o luto, a ausência, a perda, e transformar 

isso em presença, em atuação, em grandes mães para seus filhos, 

netos, bisnetos, plantas, árvores e animais de estimação (papéis 

desempenhados pelas duas participantes). 

Com isso, vemos que é preciso encontrar em si mesmo ferra-

mentas e recursos internos para elaborar e ressignificar a perda, 

principalmente quando sentimos que uma parte de nós mesmos 

se vai junto com a pessoa que morreu. Ainda mais no caso da fi-

gura materna que é tão alicerçante em nossa personalidade, iden-

tidade e na construção de nosso self. Assim, obter os cuidados 

de nossa mãe interna é essencial. Este cuidado poderá ser obtido 

com mulheres reais que nos cercam ou com a nossa própria cons-

trução de “mulher interior” ao longo da vida (ESTÉS, 1994).

No grupo, as participantes puderam contar tanto com outras 

mulheres reais, nós coordenadoras dos encontros, quanto com 
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elas mesmas, buscando em si referências que as fortalecessem 

para elaborar seus lutos através da livre expressão pela Artetera-

pia. No início dos encontros elas recorriam mais a nós como fonte 

de apoio e validação de suas dores, para que pudessem reconhe-

cer a ferida antes de tentar curá-la. Assim, podemos ter “um olhar 

de respeito que confirme e ateste nossas qualidades escondidas 

pelas lágrimas ou pelas pedras pode conferir conforto e esperança 

à nossa dor” (ESTÉS 1994 apud SANTOS, 2017. p. 22). Nas etapas 

finais dos encontros percebemos que as participantes se coloca-

vam de forma mais ativa, auxiliando uma a outra, resgatando a 

autonomia sobre a própria trajetória de vida.

A vivência do processo de colheita

No último encontro, preparamos uma atividade para relembrar 

todo processo que vivenciamos ao longo do grupo. Revisitar as 

imagens de cada sessão, reviver os afetos e inquietações, sentir 

novamente o aconchego de cada partilha foi um processo muito 

significativo. As participantes nomearam suas colheitas e o impac-

to desse processo em seu modo de olhar para vida. 

Uma das participantes compartilhou o quanto esse processo de 

encerramento para ela era difícil, que gostaria de olhar esse en-

cerramento como um ‘até logo’ do que uma despedida. De ma-

neira geral, as mulheres ficaram bastante emocionadas ao rever 

suas trajetórias e afirmaram que o grupo de Arteterapia refletiu 

em muito encorajamento, esperança, no vivenciar o andar acom-

panhada e suportada pelo grupo.

Para nós, facilitadoras do grupo, fica o nosso agradecimento 

pela entrega ao processo, a dedicação e comprometimento de 

cada participante. Gratidão por confiarem em nós a preciosidade 
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de suas intimidades, seus lares e vivências, por acreditarem na 

arte e se abrirem a experimentá-la, por abrirem espaço para o 

sentir visceral que trouxe um movimento como um todo para a 

vida de cada um ali presente e, finalmente, por contribuírem com 

o nosso desenvolvimento e aprendizado humano e profissional.
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Árvores como janelas 
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Insegurança e movimento

Então chegou a hora de escolhermos com o que trabalhar 

no estágio em Arteterapia. Momento difícil, denso, tantos 

caminhos pelos quais queríamos trilhar, tanta necessidade emo-

cional. Afinal, estávamos atravessando uma pandemia e foi ela 

que nos norteou. Priorizamos então mulheres que estavam viven-

do com transtorno de estresse pós-traumático, por perdas de pes-

soas amadas, por ansiedade, por medos diversos.
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Iniciar esse estágio foi uma das experiências mais prazerosas e 

felizes que pudemos experimentar nesses momentos de pandemia 

do coronavírus. Tudo totalmente ao contrário dos sentimentos 

que vivenciamos enquanto escrevíamos nosso projeto de inter-

venção. Por isso, decidimos fracionar as horas de estágio ao meio 

para podermos ter um grupo virtual e outro presencial. Pois não 

nos sentíamos seguras para realizar todas as atividades de forma 

virtual, como estava sendo proposto pelo NAPE devido às circuns-

tâncias em que nos encontrávamos com a doença covid-19. 

A segunda insegurança pairava no ar em todos os sentidos e 

ficar em casa era a melhor alternativa, em função das mortes e in-

ternações elevadas, gerando medo e insegurança em todos. Mas 

nós tínhamos um fator importante ao nosso favor. Nosso campo 

de estágio escolhido foi em um espaço bem arborizado em Unida-

de de Saúde em município da região centro-oeste do país, o que 

nos daria mais tranquilidade por poder trabalhar ao ar livre, uma 

vez que a unidade estava aberta para o atendimento presencial 

aos seus usuários. 

Fizemos então nosso primeiro movimento, que foi o de apre-

sentar o projeto à equipe da unidade de saúde, que foi totalmen-

te favorável a selecionar entre seus usuários, mulheres que pas-

saram por estresse pós-traumático e que estavam em tratamento 

com outras práticas, por apresentarem diagnósticos de ansiedade, 

pânico, depressão etc.

Em conjunto com a equipe, solicitamos que fossem convidadas 

até 10 mulheres para nossa primeira reunião. Dessas, seis com-

pareceram e foi uma tarde alegre, sob o movimento das folhas 

das árvores que nos rodeavam, proporcionando, além de brisa, 

ventos novos para todas as nossas vidas. E elas vieram, aceitaram 

o convite, chegaram sofridas, cabisbaixas, angustiadas, chorosas. 
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Traziam consigo histórias de traumas diversos, uns sofridos na 

infância, outros recentes, mas isso não fazia diferença nenhuma, 

pois a dor ainda estava lá, como se o trauma tivesse ocorrido na-

quele dia. Havia também um desencantamento com a vida.

Traziam em suas bagagens histórias de abuso sexual na infân-

cia, perdas de entes queridos por suicídio e outras doenças, me-

dos, ansiedades e que acarretaram diversos sintomas há muitos 

anos sendo tratados de diversas maneiras. A Arteterapia começa-

va a entrar em suas vidas para complementar e integrar tratamen-

tos em andamento. Falamos sobre arte, Arteterapia, explicamos 

o trabalho que realizaríamos e escolhemos dia da semana e hora 

para nossos encontros.

Então, assim partimos em busca dos objetivos propostos no pro-

jeto de intervenção. Tínhamos feito o primeiro grande movimen-

to, vencemos a insegurança e pela primeira vez estávamos nos 

sentindo empoderadas, pois a resposta desse primeiro contato foi 

muito positiva e moveu dentro de nós sentimentos de confiança, 

pois já existia um acúmulo teórico proveniente dos módulos cur-

sados desde o início pós-graduação NAPE/FAVI e das supervisões 

realizadas durante a preparação para iniciarmos o estágio.

Este ensaio aborda esta experiência e tem como objetivo trazer 

algumas reflexões acerca dos resultados alcançados nas sessões 

de Arteterapia com dois grupos de mulheres, sendo um virtual e 

outro presencial.

Simbologia da árvore

A árvore precisa dos quatro elementos para crescer e se desen-

volver, de uma terra fértil, da água, do ar e da luz solar. A árvore 

se alimenta a partir das raízes, levando a seiva pelo tronco, até 
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atingir a copa, onde se desenvolvem as folhas, as flores e os frutos 

e nestes brota a semente da regeneratividade (FALASCHI, 2021).

Trabalhando com a simbologia da árvore, que apresenta sig-

nificados específicos em cada cultura, percebemos uma perfeita 

semelhança com a vida dessas mulheres. Enquanto grande Mãe, 

as mais velhas protegem e repassam seus conhecimentos para as 

mais novas. Mesmo maltratadas e destruídas, com suas conexões 

avariadas pela falta de nutrição causadas pelo longo período de 

seca, fogo e desmatamento, ainda tentam se comunicar com as 

demais, através de suas raízes, uma verdadeira família em sofri-

mento, precisando de ajuda. 

 Assim também, as mulheres que chegaram para o atendimento 

traziam sinais de cansaço e buscavam socorro. Ao entrarem em 

contato com sua ancestralidade, reavivam suas histórias desper-

tando registros adormecidos em seu DNA.

Assim como a árvore, símbolo da vida que nasce, cresce e re-

produz, se regenera por diversas vezes e espalha suas heranças 

através das sementes, renascendo e perpetuando sua espécie 

num verdadeiro círculo, as mulheres, ao tomarem conhecimento 

de sua força e de sua responsabilidade em se cuidarem primeiro, 

potencializam suas capacidades de cura, tornando-se mais fortes 

e felizes. 

E que bom poder constatar que o movimento vai dissipando a 

insegurança, trazendo em contrapartida a segurança, a motiva-

ção e a criatividade, sentimentos importantes para arteterapeu-

tas. Aliás, movimento tem tudo a ver com as árvores que também 

tem a ver com concretude, com tronco, com raízes, com vida. 

Movimento traz também concretização das ideias. Sendo assim, 

nosso projeto de intervenção foi se concretizando, respeitando o 

processo natural de amadurecimento.
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Por que essa escolha?

O transtorno do estresse pós-traumático, ou TEPT, “é um trans-

torno de ansiedade, provocado por uma experiência que ameaça 

a vida ou em que há ameaça de danos ou ferimentos” (LEAHY, 

2011. p.163). A sensação é a de que tudo está ocorrendo nova-

mente, trazendo um sentimento de repetição. Então, segundo o 

autor citado, as pessoas tornam-se hipersensíveis a histórias ou 

imagens de eventos similares.

Mas por qual motivo mulheres? Porque são elas que, no Brasil, 

mais procuram os sistemas de saúde e ainda porque, segundo 

pesquisas, as mulheres têm duas vezes mais chances de ter o TEPT 

em comparação aos homens (10% contra 5%). E também porque 

os adultos que foram abusados tendem a ter chances 7,5 vezes 

maiores de desenvolver o TEPT (idem, 2011).

Em nossos grupos virtual e presencial as mulheres foram indica-

das pelas terapeutas da unidade de saúde onde realizamos o es-

tágio e assim fizeram por entender de pronto como o trabalho do 

arteterapeuta poderia colaborar com os tratamentos que já esta-

vam disponíveis. Elas estavam tratando de depressão e/ou síndro-

me do pânico, obesidade e ansiedade sem resultados expressivos. 

Descobrimos durante o processo terapêutico que tratar esse 

tipo de transtorno não é fácil, uma vez que, segundo Robert L. 

Leahy (2011), a mente de quem passa por um trauma não con-

segue processar ou digerir a experiência e ainda reconhecer que 

tudo aconteceu no passado e que nada está acontecendo agora, 

como se fosse uma incapacidade de processar imagens, emoções 

e pensamentos. As imagens tentam chegar à consciência, mas 

a pessoa tem tanto medo que não consegue se lembrar do que 

aconteceu primeiro, tenta suprimi-las, afastá-las. Pode-se ter a 

impressão de que jamais se pode deixar o passado para trás.
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Com isso, fica claro que uma característica desse transtorno 

é uma tendência maior de se preocupar. Geralmente as pessoas 

com TEPT se preocupam com suas sensações, pensamentos, emo-

ções e com o perigo externo. Pode- se ter simplesmente a preo-

cupação como uma maneira de se prevenir de desastres e assim 

nada de ruim acontecer.

Essa forma de viver traz muita ansiedade e geralmente muda 

significativamente a sua condição geral, bem como a forma como 

vê o mundo e o significado da vida, gerando perturbações emo-

cionais que vão desde a culpa, vergonha, incerteza, desamparo, 

raiva, desconfiança, desesperança, falta e propósito até depressão 

(LEAHY, 2011 ). Esse autor afirma que para tratar TEPT é necessá-

rio compreender que esses pensamentos e atitudes negativos vem 

de dentro, não são a realidade e distanciar-se deles é o primeiro 

passo para a cura.

E aqui entra a Arteterapia como uma ferramenta de apoio a essa 

busca interior. Através das expressões artísticas e suas imagens o 

indivíduo pode trazer para a consciência, emoções e sentimentos 

que estão no seu inconsciente pessoal, resultado dos traumas en-

frentados ao longo da vida, como também das crenças, símbolos 

e arquétipos trazidos pelo inconsciente coletivo. 

Enfim, escolhemos e apostamos nas expressões artísticas para 

ajudar esse grupo de mulheres a distanciar-se dos seus pensamen-

tos e atitudes negativas e buscar no seu processo de individuação 

a superação de suas dores, através de expressões artísticas que 

trouxessem lembranças de momentos felizes e geradores de ati-

tudes positivas. 
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Árvores abrem janelas

As árvores são nossas velhas conhecidas, estão por toda par-

te, desempenham uma função primordial para a sobrevivência 

da humanidade. Sem as árvores para nos dar oxigênio, sombra, 

folhas, flores e frutos com certeza não estaríamos mais neste pla-

neta. Descobrimos durante nosso estágio que as árvores também 

abrem janelas da alma e ajudam as pessoas a se encontrarem no 

percurso da vida.

Em nosso caso, esse percurso foi iniciado com o estágio em 

atendimento presencial em 23 de fevereiro. Logo nas duas pri-

meiras sessões já percebemos quão potencial é o trabalho da Ar-

teterapia. Ficamos emocionadas logo na primeira sessão. Obser-

vamos que enquanto os lápis de cor se encontravam espalhados 

pela mesa, papel em branco, mãos tensas apertavam o lápis no 

papel (Figura 1). Umas indecisas pensavam, outras já escolhendo 

as cores. Traços soltos e indecisos. Aos poucos foram surgindo 

imagens significativas. Cada uma absorvida em sua emoção. 

Figura 1: Confecção do cartão de apresentação
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Mas em abril as atividades presenciais na unidade de saúde es-

colhida foram interrompidas, pois o local foi fechado para aten-

dimentos presenciais devido ao agravamento da pandemia. O 

que nos restava? Novos movimentos. E assim como as árvores 

continuam firmes quando os ventos sopram para o outro lado, 

seguimos. Suspensos os encontros presenciais, verificamos junto 

às participantes quem teria condição tecnológica para continuar 

virtualmente os encontros. Convidamos outras mulheres e no dia 

23 de abril iniciamos o grupo virtual. Inseguras quanto à tecnolo-

gia, nós e as mulheres fomos aprendendo a usar as ferramentas 

virtuais juntas. Novos movimentos. Foram 17 encontros, todos 

muito intensos e reveladores.

Apesar da distância física imposta pela pandemia foi criado um 

vínculo afetivo bem forte entre nós e essas mulheres. A ferramen-

ta virtual nos aproximou e aos poucos fomos conhecendo cada 

uma delas. Iniciamos o grupo com cinco mulheres, duas delas 

desistiram e finalizamos com três. 

Inicialmente tivemos dificuldade para visualizar o processo das 

produções plásticas, devido à falta de conhecimento e experiên-

cia com as ferramentas virtuais. E nosso processo arteterapêutico 

ganhou outros contornos, exigindo de nós mais atenção às falas 

e às expressões da face e do corpo (Figura 2). 

E assim, através do desenho, pintura com lápis de cor, recorte e 

colagem, pintura com tinta guache e areia colorida, essas mulheres 

se expressaram e compartilharam suas histórias, de dor e sofrimen-

to, que a partir de então puderam ser faladas, ouvidas e sentidas, 

o que certamente possibilitou a visualização de novos horizontes.

Seguimos caminhando em busca de mais aprendizado e em 24 

de agosto de 2021 retomamos o grupo presencial, agora com a 

unidade de saúde aberta e com suas atividades sendo novamente 
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disponibilizadas. A pandemia arrefecida pela vacinação e o sol 

voltando a brilhar em todos os sentidos trouxe energias renovadas 

e participantes novas para o grupo.

Figura 2: Atividade virtual de colagem com elementos da natureza

Nesse momento já tínhamos em nossas mãos os frutos virtuais 

colhidos e nossa inquietação estava em saber o que essa nova 

colheita traria. Será que frutos mais robustos e saborosos que os 

primeiros? Sentiríamos as quatro estações com mais intensidade? 

As cores da natureza estariam mais vibrantes por podermos vê-las 

ao ar livre, em meio às árvores?

Essas mulheres também chegaram com suas emoções desidra-

tadas, como se encontravam as árvores nesse momento, folhas 

secas caindo, galhos podres se quebrando feito a terra dessa es-

tação no centro-oeste. E através da Arteterapia elas foram se re-

conhecendo, recortando coisas indesejáveis. Assim como se faz 

uma poda, foram fazendo novas escolhas, cortando aquilo que 

reconheciam não lhes interessar mais. 
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O fazer arteterapêutico

Foi suave, bem diferente do que pensávamos que seria. As difi-

culdades esperadas com os encontros virtuais foram mínimas. Es-

colhemos trabalhar com a plataforma Meet, por entendermos ser 

de utilização simples, e após nos familiarizarmos como ela ficou 

fácil para todas as participantes operá-la. Enviamos também para 

suas residências os materiais (lápis de cor, de cera, tinta guache, 

caderno, tesoura, pincéis, colas, velas, etc.) que iriamos utilizar 

durante os encontros. Com o grupo presencial não houve essa 

necessidade, pois levávamos o material para as sessões na unida-

de de saúde.

Segundo Angela Philippini (2013, p. 15) “em arteterapia com 

abordagem junguiana o caminho será fornecer suportes mate-

riais adequados para que a energia psíquica plasme símbolos em 

criações diversas. Essas produções simbólicas retratam múltiplos 

estágios da psique, ativando e realizando a comunicação entre o 

inconsciente e o consciente”.

Assim que iniciamos as sessões arteterapêuticas com os dois 

grupos fomos estabelecendo vínculos de confiança. Nossos en-

contros foram recheados de muita empatia, colaboração e cum-

plicidade que geraram uma entrega total ao trabalho realizado, 

trazendo muitos frutos para o processo terapêutico.

Aos poucos, foram chegando as chuvas e como as árvores, 

novos brotos, novas flores e novos frutos foram surgindo. E as 

mulheres puderam sentir a textura das folhas secas, abraçar as 

árvores, observar e recolher elementos da natureza. Sentir a se-

melhança da grande mãe terra, protegendo e regenerando a na-

tureza, neste espaço sagrado com suas próprias histórias se re-

conciliando, perdoando e agradecendo seus ancestrais. Depois 
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de escolher uma árvore no horto com a qual se identificam, elas 

foram convidadas a representar esse momento em folha de papel 

com lápis de cor (Figura 3). 

Figura 3: Caminhada para escolher a árvore para pintar

Nesse sentido, o fazer terapêutico expressa singularidade e 

identidade criativa de cada um, possibilitando que haja “uma 

descoberta gradual de eventos psíquicos antes obscuros que vão 

ampliando possibilidades de estruturação da personalidade, ativa 

potencialidades e contribui para a construção de modos mais har-

mônicos de comunicação, interação e estar no mundo” (PHILIPPI-

NI, 2013, p. 14).



206   |  Raízes da alma

E foi isso que fomos vendo acontecer durante o processo ar-

teterapêutico, novos modos de comunicação e interação com o 

mundo. Seguimos o caminho metodológico que definimos no 

projeto de intervenção de estágio, que previa 17 encontros para 

cada grupo, onde ofereceríamos as mesmas atividades e mate-

riais, tanto nos encontros virtuais, quanto presenciais e assim pro-

cedemos. As atividades foram as seguintes: 1º encontro: cartão 

de apresentação, com lápis de cor e papel cartão; 2º encontro: 

recorte e colagem, trabalhando lembranças da infância, adoles-

cência e sonhos, com o uso de revistas, cola e papel sulfite A4; 3º 

encontro: brincadeiras de crianças, com o desenho com lápis de 

cor e papel sulfite; 4º encontro; meditação, caminhada pelo horto 

(virtual e presencial) e desenho de uma árvore, utilizando música, 

lápis cor, lápis cera e papel sulfite; 5º encontro: colagem com 

material colhido da natureza, das árvores encontradas, coladas 

em suporte de caixa de papelão pintados com tinta guache; 6º , 

7º e 8º encontros: atividade de construção da árvore genealógica, 

utilizando como disparador a história “As Famílias do Mundinho”, 

de Ingrid Bellinghausen (2006), com papel sulfite A4, lápis preto e 

lápis de cor; 9º encontro: construção de mandala com areia colo-

rida e cola branca em base de isopor; no 10º encontro, a atividade 

foi produção de boneca representando Pachamama, com música, 

tecido, agulha, linha, cola de tecido, fitas, enfeites, algodão e 

sementes; 11ª. atividade: mandala pintada com tinta guache em 

papel cartão A4. 12ª. atividade: mandala de velas coloridas. 

Para o 13º encontro já estávamos utilizando vários procedimen-

tos, pois as participantes já se sentiam à vontade em todo o pro-

cesso. Definimos então o desenho e a escrita criativa, utilizando 

meditação guiada sobre o vento, depois desenho das imagens vi-

sualizadas e escrita criativa acerca do processo e dos sentimentos 



206   |  Raízes da alma       |   207 207      |   207 207      |   207 207 207      |   207      |        |   207

vivenciados. Utilizamos som, oferecemos para escolha livre lápis 

de cor, cera, tinta guache e pastel, lápis preto e papel sulfite. 

Os demais aconteceram sempre com muita tranquilidade. No 

14º encontro: meditação da criança interior, com música instru-

mental, leitura do texto da meditação, papel canson, lápis de cor 

e giz de cera; 15º, 16º e 17º encontros: confecção do caderno das 

participantes, com fotocópias dos trabalhos realizados, papel de 

desenho A4 com gramatura 160, pano de chita colorido, pano de 

algodão, cola, linha, agulha, tesoura e capa dura do caderno de 

desenho (Figura 4)

Figura 4: Confecção dos cadernos
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Após os 17 encontros, realizamos ainda mais duas sessões pre-

senciais, nas quais juntamos os dois grupos para compartilharem 

suas histórias e construírem juntas uma árvore de Natal (FOTO 

5), a fim de presentear a unidade de saúde, que nos possibilitou 

a realização deste trabalho. Afinal, foram momentos de muita 

riqueza pessoal. Fizemos trocas importantes sobre o fazer arte-

terapêutico, conversamos sobre a experiência vivenciada virtual-

mente, sobre a confecção dos cadernos e a simbologia da Árvore 

de Natal. Ela foi montada em uma árvore da felicidade, que bem 

representa esse momento, e enfeitada com pequenas mandalas 

de lã “Olho de Deus” confeccionadas por elas na penúltima ses-

são, onde foram tecendo seu novo caminhar.

Figura 5: Árvore de Natal
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Todo esse fazer foi pensado a partir do entendimento de que 

“A árvore representa a Grande Mãe e possui uma figuração sim-

bólica com significados muito diversos em diferentes culturas. O 

simbolismo mais conhecido da árvore é de símbolo da vida, re-

presentando a perpétua evolução, sempre em ascensão vertical, 

subindo em direção ao céu” (FALASCHI, 2021). Portanto, as ati-

vidades escolhidas partiram dos diagnósticos realizados nas três 

primeiras sessões, para depois trabalharmos com atividades que 

trouxessem uma nova conexão com a vida, com as razões do vi-

ver, com a alegria, o otimismo, a grande mãe natureza, o resgate 

do feminino, do divino em nós.

Uma vez que a representação da Árvore da Vida está presente 

em diferentes mitologias, diz-se que quem comesse dos frutos 

dessa árvore - que cresceu no Paraíso - adquiriria a imortalidade. 

A Árvore da Vida é totalmente iluminada pelo sol e pelo mundo 

celeste, tendo em conta que a luz é fundamental para o cresci-

mento dos seres. Um dos exemplos disso, para nós ocidentais, é 

a árvore de Natal.

Entendemos que escolher como fi o condutor do nosso trabalho 

a simbologia da árvore foi uma decisão muito acertada, uma vez 

que possibilitou para essas mulheres uma reconexão com a vida, o 

mundo, a criança interior. As técnicas também demonstraram ali-

nhamento entre as árvores e os quatro elementos nelas embutidos, 

já que não existe árvore sem sol (fogo), água, ar e terra, para que 

possam contribuir com as cores da natureza e o milagre da vida. 

E ainda pudemos perceber o quanto é importante para nós nos 

conectarmos com elas, as árvores, em tempos de pandemia, onde 

todos nós fomos convidados ao confinamento e tivemos que criar 

novas relações sociais, utilizando as redes virtuais, as janelas das 

telas dos celulares e dos computadores. Quando a pandemia 
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agravava tivemos que buscar em nós, em nossa seiva interior, as 

forças para continuar vivos e foram nossas raízes fortes que nos 

mantiveram conectados uns aos outros, como bem fazem as árvo-

res (WOHLLEBEN, 2017).

E as análises que fizemos sobre esse caminho percorrido são 

bem interessantes, porque nos mostraram que, nos dois grupos, a 

cada sessão terapêutica as avaliações foram positivas, as mulheres 

relatavam que estavam retornando para seus lares mais calmas, 

reflexivas, felizes, bem diferentes de como haviam chegado.

As atividades fizeram sentido de maneiras diferentes para cada 

grupo de mulheres. Para o grupo virtual, a atividade de coleta dos 

elementos da natureza, para posterior colagem, fez mais sentido 

e trouxe um impacto interior maior, já que passaram a observar 

mais o próprio ambiente doméstico, a visualizar formas, beleza e 

cores onde antes não viam; para o grupo presencial, a caminhada 

no horto para a colheita do material proporcionou contato com a 

natureza, mas não gerou o mesmo entusiasmo.

A atividade relativa ao desenho das imagens visualizadas pós 

meditação do vento, com a escrita criativa, fez mais sentido para 

o grupo presencial, exatamente por estarem materializando esse 

trabalho junto à natureza. Estavam imersas no horto florestal e 

ainda fomos abençoadas com uma brisa deliciosa do vento tocan-

do nossos rostos enquanto meditávamos.

A atividade da meditação da criança interior impactou os dois gru-

pos de maneira intensa e muito similar. Nas duas experiências todas 

as mulheres foram tocadas profundamente, houve choro e cons-

ciência da necessidade desse encontro com essa criança há tanto 

tempo esquecida. Relataram o quanto essas crianças estavam sau-

dosas e necessitando de carinho, de brincar, de atenção e alegrias.

Na atividade de relembrar as brincadeiras de criança, os dois 
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grupos passaram a querer brincar mais. O balanço foi um brinque-

do experimentado por ambos. Uma delas até postou no seu perfil 

de rede social uma foto linda no balanço.

Foram 19 encontros de muita emoção, descobertas, desper-

tamento e mudanças interiores proporcionadas pelas atividades 

plásticas expressivas e escrita criativa. Os relatos demonstram que 

elas não esperavam viver momentos tão intensos quando se ins-

creveram no projeto. Alguns depoimentos das participantes reve-

lam como tudo foi intenso para elas: 

“Depois dessa atividade nunca mais vou olhar para 

uma árvore sem me sentir parte dela e de como 

sentir o vento hoje tem outro signifi cado para mim.”

 “Nunca imaginei que um dia eu ia escrever um livro! 

Esse foi eu que fi z!” 

“Abra a janela da vida, dê uma olhada lá fora e veja 

que a felicidade ainda não foi embora”. 

Enfi m, nossa experiência com os dois grupos, um com atendi-

mento remoto, outro presencial, nos permite afi rmar que a realiza-

ção das sessões de Arteterapia nessa unidade de saúde possibilitou 

às participantes uma oportunidade de autoconhecimento, colabo-

rando para que uma nova janela da vida fosse aberta e resgatasse 

memórias, imagens de um tempo feliz que estava guardado no baú 

de memórias de cada uma delas. Nossos momentos felizes sempre 

estarão guardados nesse lugar e é lá que devemos ir em busca de 

nossa autorrealização e de nossas melhores lembranças, nos rea-

bastecendo, deixando no passado os traumas sofridos, como se 

fôssemos a semente de uma árvore plantada em solo fértil, que se 

desenvolve segura, saudável, mesmo diante das intempéries. 
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Germinação

“A germinação da semente é a retomada de crescimento do embrião, 
que resulta na ruptura da cobertura da semente e na emergência da 
plântula” (COPLAND e MCDONALD- 1995).

“A germinação é uma sucessão de etapas que permite em uma se-
mente com baixo teor de água a retomada das atividades metabóli-
cas” (MAYER & POLJAKOFF- MAYER - 1975).
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Estávamos ali, à espera de manifestações da natureza para 

nosso desabrochar em uma nova caminhada. Eis que então 

uma chuva ainda leve e suave cai sobre nós, e repentinamente 

transforma-se em uma tempestade sem controle. Assim foi a che-

gada da covid-19. Sem aviso e sem pedir licença, invadiu nossas 

vidas, iniciando-se a pandemia do coronavírus, que foi tomando 

proporções jamais imagináveis à medida que íamos avançando o 

calendário a cada dia.

Dezembro de 2019 - surgiram rumores e relatos de pessoas 

contaminadas com um vírus do outro lado do mundo. Parecia tão 

distante de nós, mas logo os noticiários mostraram que em pouco 

tempo a doença estava chegando ao Brasil, fazendo-nos perceber 

o quão grave aquilo tudo era. A morte e o medo instalavam-se 

a passos largos. Quanto sofrimento pelas incertezas e perdas. O 

que fazer diante deste cenário tão desolador? 

Em face deste panorama inédito, todos viram-se amedronta-

dos, isolando-se dentro de suas casas, não acreditando que era 

real. Muitos profissionais, então, foram convocados a desdobrar-

-se para atender, acalentar e trazer de volta a esperança perdida. 

Como faróis em meio à tempestade marítima, médicos, psicólo-

gos, professores, enfermeiros, policiais, e tantos outros profissio-

nais tentavam iluminar as batalhas de outros e as suas próprias. 

Muitos perderam suas vidas nesta tentativa.

 Tais pessoas, que reconhecidamente lidam com o estresse diário, 

tornaram-se vítimas das circunstâncias devido à pressão de se ofe-

recerem para cuidar dos feridos em meio a um contexto incerto, sa-

bendo que suas vidas e de seus familiares também estavam em risco.

Desta forma vimos que a temática geral escolhida “O Cuidar 

do Cuidador” para nosso estágio de formação em Arteterapia 

oferecida pelo Núcleo de Arte e Educação (NAPE), seria oportuna. 
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Se a terra guarda em seu ventre a semente em gestação para 

germinar, assim também o cuidador nutre e oferece o apoio e 

assistência necessária para que as potencialidades floresçam. 

Desse modo, todo ser humano guarda a necessidade de ser nu-

trido e cuidado.

Os primeiros brotos 

Nosso público alvo são pessoas cuidadoras (psicólogas, fonoau-

diólogas e professoras). A inspiração para os atendimentos foi ba-

seada no Mito Grego de Quíron (1986), o centauro que foi mestre 

de Asclépio, o deus da medicina e também de Héracles. Diz o mito 

que em meio a um combate Héracles feriu, não intencionalmente, 

Quíron e sendo esse imortal padeceria eternamente do ferimento 

incurável. No entanto, em outro momento, Quíron sacrifica-se por 

seu discípulo Héracles, deixando a imortalidade e sendo homena-

geado com a constelação de Centauro pelos deuses. Quíron é en-

tão a figura arquetípica do curador ferido, aquele que mesmo em 

suas dores não deixa de cuidar e até mesmo devido tê-las, tenha 

condições de fazê-lo. 

Buscamos então o campo para a realização do estágio, enten-

dendo que as complicações contextuais em plano global trazidas 

pela pandemia naturalmente complicaram o processo, afinal cre-

mos que estar perto de quem cuidamos pode trazer maior pro-

ximidade. No entanto, não sendo a situação ideal, foi necessária 

adaptação para promover o melhor cuidado possível, realizando 

então o atendimento online, que possibilitou a transposição das 

barreiras da distância geográfica e do isolamento social. Atende-

mos trabalhadoras das áreas da educação e saúde de uma cidade 

do interior do oeste paulista. 
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Quanto ao método, os atendimentos aconteceram no período 

de três meses, com periodicidade de um encontro semanal, res-

peitando a demanda das atendidas. Faz-se aqui uma observação 

importante sobre a divisão dos atendimentos em dois grupos dis-

tintos: Uma das atendidas tem vínculo de parentesco com uma 

das arteterapeutas, sendo assim não haveria possibilidade ética 

para que os atendimentos ocorressem com esta dupla.

No atendimento remoto, problemas técnicos podem surgir, 

aprendemos a lidar com imprevistos e ter mais inventividade e fle-

xibilidade. Mas em qualquer modalidade, o que realmente importa 

é o interesse e respeito pelas vidas que tocamos, sendo que nesse 

processo a ressonância afetiva do encontro transforma tanto o aten-

dido quanto o arteterapeuta. Aprende-se junto, cresce-se junto. 

Nosso primeiro contato com as participantes (preferimos esse 

termo à clientes ou pacientes) foi virtual, assim como todos os 

outros devido à pandemia. Nesse momento nos apresentamos e 

falamos de nossa proposta para trabalhar com Arteterapia. Devi-

do à disponibilidade de horários, nos dividimos em dois grupos 

para a realização dos atendimentos. Um deles foi conduzido por 

dois psicólogos e o outro por profissionais com outras formações 

(Musicoterapia e Biologia). 

 Hora de planejar os atendimentos e um pouco de insegurança 

instalou-se em nós: Será que daríamos conta de atender a esse 

público alvo? Haveria engajamento? Conseguiríamos atingir nos-

so objetivo ao trabalharmos com participantes no sistema remo-

to? Haveria vínculo terapêutico? 

Mesmo com algumas incertezas, afinal o atendimento e seu 

formato eram novos para nós, iniciamos os encontros. Com uma 

boa dose de pesquisas e ensaios nos preparamos para a jornada 

da polinização do cuidado. 
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Fixando raízes

Escolhemos para nossos atendimentos arteterapêuticos o tema 

“Árvore”, que configura um poderoso símbolo de vida em di-

versas culturas e tempos. Ela, a árvore, representa a força, supe-

ração, sabedoria, resiliência e tantos outros atributos que seria 

impossível enumerá-los. É essencial ao equilíbrio da Terra, realiza 

fotossíntese, é provedora de sustento e suprimento de elemen-

tos essenciais como oxigênio e gás carbônico, além de regular a 

temperatura e a umidade do ar. Seria então perfeito atrelar essa 

história à função tão importante de curadoras, que nossas parti-

cipantes exercem. 

A árvore, em todo seu esplendor, serviria como espinha dor-

sal para o direcionamento das atividades. Planejamos então um 

processo que tivesse ligação com o desenvolvimento das árvores 

e assim organizamos as sessões em subgrupos relacionados com 

as partes estruturantes das árvores; Raízes - Origem (nome, famí-

lia, árvore genealógica); Tronco - Estrutura, Galhos e Folhas – Al-

cance; Flores e Frutos – Autoavaliação; Sementes - Ressignificar; 

e Árvore - Ciclo da Vida. Estruturamos o trabalho dessa forma, 

iniciando pelas raízes e subindo até que pudéssemos alcançar as 

sementes que são o início de uma nova germinação. 

Nas sessões de Arteterapia aplicamos elementos da pintura, 

desenho, modelagem, colagem, mandalas, música, tecelagem, 

além de recursos online como a lousa digital, entre outras técni-

cas, na intenção de catalisar sentimentos, buscando oferecer às 

participantes condições de acessar seu inconsciente e manifestar 

aquilo que as impede de desenvolver melhor seu autoconheci-

mento e autoconfiança. Os materiais têm grande importância na 

Arteterapia e, assim, utilizamos suportes simples como folhas de 
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papel sulfite, tesoura, cola branca, revistas velhas (para recorte 

e colagem), massa de modelar, lápis de cor, canetinha, giz de 

cera, guache, folhas naturais, galhos, sementes (na construção 

de mandalas), fotografias e recursos digitais. Ao final de todas as 

sessões pedimos para que as participantes falassem uma palavra 

sobre o encontro. Essa palavra nos dava um breve feedback sobre 

a sessão e suas sensações.

Os materiais e temas musicais foram escolhidos e muitas vezes 

criados por nós, para exercer função arteterapêutica seguindo as 

orientações dos professores e embasados nas expressões, usos e 

propriedades sugeridas dentro da proposta de Angela Philippini 

(2009).

 Os encontros eram sempre abertos com relaxamento, que va-

riavam entre meditação guiada, automassagem, dança e música. 

Nesses momentos as participantes desligam-se da correria do co-

tidiano, reduzindo suas tensões psíquicas, diminuindo sua ansie-

dade, conectando-se ao seu eu interior e permitindo entregar-se 

ao processo arteterapêutico.

Com o passar dos atendimentos nos adaptamos ao sistema re-

moto e fomos construindo vínculos com as participantes e as inse-

guranças começaram a se dissipar. É interessante como podemos 

nos relacionar afetivamente mesmo sem ter um único momento 

de contato físico. Pelo meio virtual os laços não deixam de exis-

tir, e apesar da ausência física os mesmos se formam tal qual no 

encontro presencial. Destacamos como desvantagem no atendi-

mento virtual os limites que as câmeras nos impõem em relação 

à observação geral do atendido, que tem como objetivo capturar 

detalhes do atendimento. Por outro lado, permitem a interação 

de pessoas e grupo de lugares e regiões distantes e diferentes, 

tornando o mundo um lugar sem limites geográficos. 
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Atividade artística expressiva utilizando lousa digital

Denominamos os grupos com os nomes de árvores de acordo 

com as características que percebemos durante os atendimentos: 

Grupo Ipê (floração rápida) e Grupo Tâmara (floração lenta). As 

participantes Ipê terminavam as tarefas mais rapidamente e, por 

isso, oferecíamos atividades extras com os mesmos objetivos, des-

dobrando a temática. O Grupo Tâmara, demonstrava necessidade 

de mais tempo para a realização das atividades propostas, por 

vezes precisavam de mais de uma sessão para finalizá-las. 

 Entendendo cada grupo como um todo coeso e com uma di-

nâmica específica que a influência da história, formação e perso-

nalidade dos arteterapeutas condutores e das participantes geram 

necessidades e caminhos diferentes no processo, os grupos Ipê 

e Tâmara por vezes realizaram atividades diferentes. Foi preciso 

entender a demonstrar que somos todos influenciados por nossas 

histórias, tipos psicológicos e formação, atributos que geram ne-

cessidades e caminhos diferentes em muitos momentos, mesmo 
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em meio a um processo de diretrizes básicas. A compreensão de 

que quem oferece o cuidado deve adaptar-se à necessidade de 

quem cuida foi norteadora nesse direcionamento. Profissionais di-

ferentes e participantes diferentes logicamente pedem enquadres 

adaptados a suas próprias dinâmicas. Mantivemos sempre que 

possível a unidade das propostas junto aos dois grupos, mas sem 

um engessamento da relação ou aprisionamento a questões de 

planejamento. Percebemos que flexibilidade, criatividade e adap-

tação são elementos fundamentais nesse processo, sendo ele vivo 

e dinâmico, capaz de gerar metamorfoses e crescimento por ele 

mesmo ser assim. 

Caminhando e plantando sementes com esse direcionamento, 

entendemos Arteterapia como metodologia indispensável ao desen-

volvimento do ato de criar, tão inerente ao ser humano. Esta busca 

entranhada em seu inconsciente pessoal é inspiradora em sua cria-

ção consciente. Nise da Silveira (1984, p.161) nos diz: “Ela dá forma 

e traduz na linguagem de seu tempo as instituições primordiais e, 

assim fazendo, torna acessível as fontes profundas da vida”.

Em busca do Sol - Fotossíntese

Segundo os relatos de Nise da Silveira (1992), o psiquiatra suíço 

Carl Gustav Jung associou a prática das expressões artísticas à psi-

coterapia. Jung considerava que as ocorrências artísticas possuem 

a capacidade de cura do indivíduo, transformando os conteúdos do 

inconsciente em imagens com símbolos e significados. Com esse 

pensamento nos orientando, elaboramos um programa de sessões 

arteterapêuticas associando o desenvolvimento da árvore ao cresci-

mento humano, que procuramos demonstrar nos relatos a seguir. 

Raíz: elemento de fixação no solo, por onde a água penetra na 



220   |  Raízes da alma       |   221 221      |   221 221      |   221 221      |   221      |        |   221

planta. Nesse momento as participantes entraram em contato com 

as primeiras emoções e a formação de sua identidade. Suas raízes, 

a origem de seus nomes, de suas famílias e ancestralidade, resga-

tando memórias felizes e ressignifi cando as que não eram boas. 

Este primeiro momento foi fundamental para que se iniciasse uma 

jornada ao autoconhecimento. Quando entendemos nossas origens 

muito do que pensamos e cremos começa a fazer, ou não, senti-

do em nossas ações. A identidade, como a própria palavra defi ne, 

se organiza por identifi cações que iniciam com a relação materna, 

paterna e posteriormente com os demais familiares, socializando 

em seguida com os membros da comunidade em geral, criando um 

“amálgama em que várias experiências de identifi cações se fun-

dem”, como uma colcha de retalhos que se une em função de um 

objetivo (OUTEIRAL, 2003 p. 63). A identidade se transforma ao 

longo da vida e vai se constituindo em suas várias etapas, assim 

como a árvore que se modifi ca à medida em que cresce.

Self-box. Desenho (lápis sobre papel) realizado sobre a vida adulta

Tronco: Subimos então para o tronco, elemento estruturan-

te da árvore. Sua forma, altura, largura, flexibilidade e força são 

determinadas por aqui. É também responsável por levar os nu-
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trientes absorvidos da raiz para todas as suas outras partes. Faz 

sentido então que as sessões preparadas nessa fase tivessem a 

intenção de resgatar principalmente a força contida em cada uma 

das participantes. Força essa que estava minada por tantos acon-

tecimentos repentinos como o próprio sofrimento de nossas he-

roínas diante da pandemia e seus algozes. Foi nesse momento 

que uma das atividades trouxe um refrigério, resgatando a alegria 

da infância - a terapia do riso – uma técnica que tem como obje-

tivo promover o bem-estar mental e emocional por meio do riso. 

Galhos: A etapa seguinte, galhos, diz-nos respeito ao alcance 

do tronco. São esses galhos que permitem que a árvore espalhe 

suas folhas e frutos, além de permitirem a formação da sombra 

em seu sentido mais específico. Também trabalhamos as folhas, 

cuja principal função é a fotossíntese e respiração. Nesse mo-

mento o elemento ar, função pensamento, se fez importante na 

construção e crescimento de nossas participantes. Aqui também 

a árvore produz seu alimento por meio da luz e assim buscamos 

trabalhar nutrindo as participantes com atividades que envolves-

sem o fortalecimento de suas estruturas. 

Modelagem com massinha: Cada árvore representando sua criadora

Com a chegada do inverno, a natural perda das folhas pode 

parecer de certa forma dolorosa. Esse processo de caducidade 
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das folhas faz com que a árvore aparente estar sem vida, ter seca-

do, seus galhos já não produzem sombras, tudo parece sombrio, 

finito. No entanto, essa dinâmica vegetal representa um período 

de incubação e hibernação, economizando energia no período 

frio, para que suas forças se renovem e superem o inverno. As-

sim, comparamos o luto que se abateu sobre todos nós durante 

a pandemia. 

Em nosso cotidiano nos confrontamos com a fatalidade da per-

da. Cada momento vivido passa adiante como um momento pa-

ralisado no segundo que o suplanta. Surgem novas experiências, 

enquanto outras vão se esvaindo. Perdem-se lugares, perdem-se 

sabores, acrescentam-se outros. Há mudanças o tempo todo. Pes-

soas passam por nós, seja como cometas, breves e brilhantes, 

ou como estrelas constantes em nossas vidas. Em muitas dessas 

vivências nos deparamos com as ausências Não podemos fazer 

o tempo retroceder, temos essa consciência, mas a dor da des-

pedida, do luto, é um processo difícil. Em meio ao processo do 

estágio, nos deparamos com a morte de familiares entre nossas 

participantes.  

KUBLER-ROSS (1985) relata que nossa sociedade evita o trato 

com a morte, ignorando seu processo, como forma de não ter 

que lidar com a situação do adoecimento e de nossa finitude. O 

processo da morte nos leva a cinco estágios do luto, sendo eles: 

negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. 

Geralmente a aceitação do paciente está muito atrelada a um 

profissional de saúde.

Por isso mesmo, foi realizado um trabalho atento no apareci-

mento de tal demanda, levando em consideração a sutileza do 

problema e a importância de nosso papel na vida das pessoas que 

estávamos atendendo.
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A sensibilidade sobre as emoções, o autoconhecimento e a cria-

tividade são fatores positivos próprios da Arteterapia, proporcio-

nados e potencializados pelo fazer artístico, principalmente em 

grupo, onde os participantes puderam partilhar momentos signi-

ficativos, realizando trocas no processo e ajudaram-se mutuamen-

te, ressignificando essa travessia, tornando-a menos dolorosa. Sa-

bendo que tal como as árvores necessitam de um solo fértil, luz 

solar e diversas outras variáveis para seu desenvolvimento pleno, 

os seres humanos também precisam de um ambiente compreen-

sivo e nutridor, emocionalmente, que promova o sentimento de 

ser sustentado e acompanhado, onde se aprenda a cuidar tanto 

de si como do próximo. Acreditamos que o convívio entre as par-

ticipantes e os arteterapeutas em formação representou esse solo 

nutridor para promover florescimento. 

Flores e frutos: a etapa da reprodução vegetal. As flores são 

estruturas que se desenvolvem a partir de um embrião polinizado. 

Nos vegetais, após a polinização, a flor passa por uma transforma-

ção fabulosa. Em seu interior seu ovário converte-se em frutos e 

seus óvulos são agora sementes que podem ser dispersadas para 

a geração de novas plantas. Ao trabalhar a escrita criativa, con-

seguimos indícios de como nossas participantes teriam florido e 

posteriormente passariam pela frutificação. “Não somos criadores 

de nossas ideias, mas apenas seus porta-vozes, são elas que nos 

dão forma” (JUNG, 1975, p. 8). Trabalhamos também com a linha 

do tempo. As participantes puderam relembrar os momentos mais 

marcantes de suas vidas, transpondo suas experiências em um fio 

condutor de memórias. Pudemos refletir, em conjunto com elas, 

que a Arteterapia já perpetrava em suas histórias como elemento 

modificador de suas trajetórias e como tal, ecoava no entorno de 

cada uma delas. 
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Dispersando as sementes

Durante o processo desse estágio surgiram, por vezes, conteú-

dos e símbolos que conscientemente pareciam não fazer senti-

do, mas no decorrer das sessões tornaram-se explicitamente en-

tendíveis a suas criadoras - o inconsciente falando por meio da 

arte. Descortinou-se por meio das atividades uma sincronicidade 

própria dos trabalhos terapêuticos em grupo. Percebemos a Ar-

teterapia como instrumento de autoconhecimento e liberdade, 

amenizando angústias, medos em diferentes formas, fortalecendo 

diferentes sujeitos com caráter coletivo e curador. 

Mandala de sementes sobre papel - Encontro sementes e frutos 

Cuidadores por vezes abdicam de questões pessoais em prol da 

circunstância do cuidar, enxergam-se pressionados pela situação 
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do cuidado e muitas vezes exercem suas tarefas sem contesta-

ções, porém, essa pressão interna provoca um desequilíbrio de 

reações. Percebemos que nosso trabalho minimizou os efeitos de 

estresse, angústia, medo, agressividade e isolamento social, mes-

mo em meio à pandemia. 

Assim, pudemos estabelecer uma analogia entre essa percep-

ção e a polinização, entendida como o processo pelo qual as 

plantas superiores transferem os grãos de pólen responsáveis 

pela reprodução e nova germinação. Tal qual agentes poliniza-

dores (insetos, aves, mamíferos, vento, entre outros) que disper-

sam o pólen, levando-o a cumprir sua função, a Arteterapia pode 

conduzir seus participantes ao autoconhecimento para que assim 

possam gerir com eficiência e autonomia seus conflitos emocio-

nais, reverberando essa nova forma de ser e estar no mundo ao 

lado de outras pessoas. 

A nova árvore: as participantes declararam compreender a im-

portância de suas raízes, caules, galhos, flores e frutos e percebe-

ram em seus novos desenhos de árvores, frutos a serem colhidos, 

outros frutos maduros, caídos, alcançando a importância de cada 

um deles. Conseguiam descartar o que já não se fazia mais ne-

cessário, sem culpa ou medo. Declararam grande liberdade ao 

fazerem essas escolhas. Mesmo em meio à dor do luto ou das 

perdas a que se submeteram durante o período da pandemia, 

manifestaram-se fortalecidas. Suas palavras no último encontro 

foram: ressignificar, caminhada, gratidão e vida. 

Nos últimos atendimentos houve amadurecimento e não foi 

por acaso que a escolha dos materiais foi feita pelas próprias 

participantes ao trabalhar com a árvore inteira. Essa eleição dos 

materiais permitiu uma multiplicidade de fazeres, além de um 

olhar etéreo e individual em relação à atividade e seu processo 
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criativo. Mesmo sendo a prática comum a todas, cada participan-

te descreve uma experiência única. Parafraseando Angela Phili-

ppini (2009), consideramos o setting arteterapêutico como um 

laboratório de criação onde os alquimistas poderiam por meio 

de delicadas operações, transformar o que estava obscuro em 

fagulhas de luz, no nosso caso, em uma árvore plena! Certamen-

te seus troncos e galhos contém marcas, suas folhas tornam-se 

amareladas e podem cair, suas flores se transformam em frutos 

e depois sementes. O ciclo se renova. Esse é o encantamento da 

vida, passar por todas as etapas crescendo, florindo, preservando 

lembranças e não cicatrizes. 

Atividade de encerramento: construção da árvore produzida a partir da 
escolha do material feita pelas próprias participantes, mediante recorte, 

colagem, pintura com lápis de cor e bordado em papel
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“A arteterapia para mim foi como caminhar de mãos dadas. 

Apesar da distância física, vocês estavam ali… Vocês estenderam 

suas mãos e cuidados, me auxiliando a estender minhas mãos 

para as minhas próprias necessidades e história… Me ajudaram 

no processo de retomada a novas formas de enfrentamento 

diante da dor… Minha gratidão a vocês” (Participante D.)

Primavera

O aflorar da primavera repousa sobre o trabalho paciente e qua-

se invisível da polinização. Beija flores, abelhas e demais seres vivos 

agem em harmonia, sem a qual toda essa riqueza não chegaria aos 

nossos sentidos com seus aromas, frutos e sementes, que guar-

dam em si o potencial de um recomeço cíclico. Todo esse espetá-

culo não existiria sem esses trabalhadores dedicados. Semelhan-

te a esse processo foi o polinizar dos encontros arteterapêuticos 

promovidos ao decorrer dessa jornada. Nela buscamos promover 

o cuidado para que raízes fossem firmadas, potencialidades flo-

rescessem e surgissem frutos portadores de novas possibilidades 

em crescimento. Aprendemos que cuidar é também cuidar-se e ao 

zelar por outrem nossas dores também recebem refrigério.
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Flores “ser”
O luto infantil na 
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“e há que se cuidar do broto pra que a vida 
nos dê flor e frutos...”

Milton Nascimento

F lores “ser” nasce do desejo e da necessidade de fortale-

cimento e encorajamento das crianças vitimadas pelo luto 

prematuro de seus genitores durante a pandemia causada pela 

covid-19, e também daquelas que, embora não tenham viven-
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ciado o óbito de seus responsáveis, sofrem o luto psicológico do 

abandono pelos mesmos.

Diante dessa realidade que se agravou com a pandemia do co-

ronavírus, escolhemos essa temática para desenvolver o estágio 

de conclusão do curso de Arteterapia NAPE/FAVI, que teve como 

tema de abordagem a simbologia da árvore em seus diferentes 

aspectos e culturas. O estágio foi desenvolvido durante o ano 

2021, de maneira remota, através de aplicativos de vídeochamada 

e também presencial, em equipamento público específico da Se-

cretaria de Educação de um município de médio porte localizado 

no interior do Estado de São Paulo, com alunos do ensino funda-

mental, com idades entre 6 e 12 anos. Os atendimentos foram 

solicitados pelas unidades escolares através de queixas relatadas 

e documentadas.

Ao projetar a simbologia da árvore como tema condutor para 

atendimento a essas crianças, recorremos a Jung, para quem “a 

árvore é descrita como o caminho e o crescimento para o imutável 

e eterno, gerada pela união dos opostos e possibilitando a mesma 

através do seu eterno já existir” (JUNG, 2000, p.116). Sendo a 

árvore um símbolo do desenvolvimento psicológico e do processo 

de individuação, ampliamos esse olhar para os quatro elementos 

da natureza, que foram incorporados ao planejamento dos aten-

dimentos, a fim de fortalecer e proporcionar a estabilidade ou 

mutabilidade aos pequenos. Suas características, quando alinha-

das à proposta e ao contexto apresentado, podem definir uma 

dinâmica eficaz e estruturadora. Os materiais se tornam, então, 

reflexo dos elementos e da busca individual de cada um.

Pensando no fortalecimento e reequilíbrio emocional de nossos 

pequenos clientes, o trabalho com os Sentimentos e a Jornada do 

Guardião da Floresta foi o caminho que julgamos mais certeiro 
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e coerente para iniciarmos nosso estudo exploratório, visto que 

muitas crianças, invariavelmente, estavam passando pelo proces-

so de luto no decorrer da pandemia do novo coronavírus. 

Desenvolvemos o trabalho de estágio em 22 sessões semanais 

(remotas ou presenciais) e com duração de 60 minutos cada. Para 

tanto, enviamos para a residência de cada criança um kit de ma-

terial contendo cola, tesoura, guache de diversas cores, papéis 

variados, palito de sorvete, massinha de modelar, pincel, caneta 

hidrocor, lápis de cor, giz de cera, apontador, gliter, lantejoula, 

folhas secas de ervas aromáticas e outros materiais. Esse kit auxi-

liou o atendimento, sendo necessárias duas reposições no decor-

rer do processo. Para elucidar os atendimentos e, principalmente, 

a evolução observada, descreveremos, brevemente, estratégias e 

materiais utilizados. 

No primeiro atendimento intitulado “Minha Árvore de Me-

mória” solicitamos que desenhassem uma árvore que tinham na 

memória, que lhes trouxesse algum significado, pois assim tería-

mos pré-requisitos para as sessões seguintes. Os materiais utiliza-

dos foram folhas de papel sulfite A4 branca, lápis de cor, giz de 

cera e hidrocor (à escolha do cliente). Na sequência, propusemos 

o “Compondo Minha Árvore”, onde, através de elementos na-

turais, sulfite e marcadores como lápis de cor, canetinhas e giz 

de cera, cada um pode reproduzir a sua árvore do encontro ante-

rior. O terceiro encontro, “Modelando Minha Árvore”, contou 

com a modelagem da árvore previamente representada, ou então, 

uma nova árvore conforme o desejo de cada um. Empregamos 

nesse trabalho a massinha de modelar, folha de papel para su-

porte da modelagem e palitos de sorvete e de dente para even-

tuais detalhes. “A Fusão das Árvores Imaginárias” constituiu 

a quarta sessão. Nela, pedimos que cada participante observasse 
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e contemplasse as árvores executadas nos encontros passados. 

Partindo da observação detalhada, foi sugerido que distinguissem 

diferenças e semelhanças entre elas e assim, através da pintura, 

concretizassem a fusão de suas árvores em uma nova. Disponibili-

zamos folhas de papel A3, tinta guache de diversas cores, pincel, 

pote com água e guardanapo de papel (Figuras 1 e 2). 

Figura 1     Figura 2

Após a exploração das árvores evocadas por cada criança, aten-

tamo-nos e direcionamos o olhar para a semente. Sendo a se-

mente detentora do potencial do vir a ser, algumas delas somente 

são avivadas na adversidade, em condições extremas de calor, 

frio e privações. Assim sendo, só se torna árvore a semente que, 

mesmo em meio aos infortúnios, conseguir crescer e se fortalecer. 

Realizando uma analogia com a vida dos nossos clientes, os traba-

lhos propostos através da gestação das sementes nos permitiram 

conhecer e assim oferecermos o melhor “adubo” a essas novas 

sementes a nós apresentadas.

Partindo da história “O medo da sementinha”, de Rubem Alves 

(1997), propusemos a vivência da “Minha Semente” através de 
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um relaxamento guiado e também uma atividade expressiva (dese-

nho, recorte ou colagem), onde cada cliente pudesse se imaginar 

e se fazer enquanto semente. Conseguinte, “A Transformação 

da Semente” baseou-se na reflexão sobre a semente represen-

tada anteriormente, questionando a cada cliente se a sua havia 

caído em solo fértil ou infértil, se brotara ou não. Partindo de suas 

respostas, solicitamos que representassem, através de recorte e 

colagem, a evolução obtida. Papéis diversos, cola e tesoura foram 

os materiais utilizados para a representação. 

O trabalho realizado com as sementes nos trouxe inquieta-

ções e reflexões sobre o quanto nossos clientes estavam sendo 

capazes, ou não, de compreender os sentimentos que traziam, 

fossem esses sentimentos recentes causados pelo luto ou anti-

gos, sufocados e escondidos pela “terra” lançada sem cuidado 

sobre a semente. 

Com o intuito de nos aprofundarmos na forma de sentir e na 

“expressão do sentir”, incluímos propostas a fim de explorarmos 

os sentimentos. “Como eu sinto - Sentimentos em Cores e 

Formas” contou com a música em quatro diferentes ritmos, des-

pertando sentimentos diversos em cada uma das crianças. Soli-

citamos, então, que cada um representasse, através de recorte, 

uma forma, cor e textura para o sentimento despertado. Ofer-

tamos papéis de diversas cores e texturas, cola, tesoura e cane-

tinha hidrográfica para a realização da proposta. Dessa mesma 

forma, foram convidados a representarem esses sentimentos em 

“Massa, Volume e Intensidade”, verbalizando suas impressões 

sempre que desejassem. A “Explosão de Sentimentos” efetuou-

-se através da indicação de um relaxamento corporal baseado na 

contração e expansão dos membros inferiores e superiores. Os 

clientes imaginavam-se “bombinhas” encolhidas e apertadas que, 
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sequentemente, “explodiam” expansivas no céu. Foi solicitado 

que cada um escolhesse quatro cores diferentes de glíter e que 

lhes atribuísse um sentimento a cada cor.  Posteriormente, com 

a base de papel camurça preta, o glíter foi espalhado e colado 

conforme as emoções de cada um. O material do dia foi uma 

folha de papel camurça preta, glíter de cores diferentes e cola. 

Sendo os sentimentos muito individuais e, até mesmo ambíguos, 

escolhemos o “Cubo dos Sentimentos” para darmos fechamen-

to a mais uma etapa de atendimentos. Através da colagem de 

imagens pré-determinadas em quatro faces (caixa de cápsulas de 

café) nomeadas alegria-tristeza-raiva-medo, nos foi oportunizado 

maior compreensão e entendimento das interpretações e sensa-

ções trazidas por eles. 

Encerrando um ciclo de propostas intencionais, de maior com-

preensão dos sentimentos e emoções foi notável o alívio e tran-

quilidade de alguns, que demonstraram maior desenvoltura em 

verbalizar o que e como estavam sentindo o momento. Dessa for-

ma, iniciamos, paulatinamente, a introdução dos elementos água 

e ar em nossos atendimentos.

“As significações simbólicas da água podem reduzir-se a três temas 
dominantes: fonte de vida, meio de purificação, centro de regene-
rescência. Esses três temas se encontram nas mais antigas tradições 
e formam as mais variadas combinações imaginárias – e as mais 
coerentes também” (CHEVALIER, J. GHEERBRANT, A., 2019, p. 15).

“O elemento ar é simbolicamente associado ao vento, ao sopro. 
Representa o mundo sutil intermediário do céu e a terra, o mundo 
da expansão que, dizem os chineses, é insuflado pelo sopro (k’i), 
necessário à subsistência dos seres” (CHEVALIER, J. GHEERBRANT, 
A., 2019, p. 68).

Com o objetivo de instigarmos maior flexibilidade, fluidez, ex-

pansão, comunicação e criatividade, elaboramos propostas reme-

tidas aos elementos água e ar. A “A Dança das Conchas” inau-
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gurou uma etapa estritamente sensorial. O elemento ar foi ativado 

através da confecção de um móbile de cinco conchas, onde senti-

mentos bons e agradáveis foram atribuídos, por cada um, a cada 

conchinha pendurada. Depois de concluída a estrutura, foi suge-

rido que cada um escolhesse um local e que, ao movimento do 

vento, acompanhasse a “dança das conchas”. Prosseguimos com 

“A viagem da conchinha”, com a qual realizamos uma viagem 

imaginária, através da história de uma conchinha que viaja pelo 

mar e chega às areias de uma praia. Inicialmente cada criança 

escolheu uma concha que lhe agradasse e a segurou durante a 

viagem imaginária. Num segundo momento, foram convidados 

a representarem, através de desenhos e colagens, a aventura da 

conchinha. Como suporte para o trabalho foi ofertada folha de 

papel sulfite, lápis de cor, giz de cera, canetinhas coloridas, cola, 

areia colorida e conchas.

Embora as crianças realizem a imediata relação entre concha e 

água, esse primordial elemento veio despertar-se a partir do en-

contro nomeado como “Água de Luz”. Esse encontro realmente 

representou um divisor de águas para nossos estudos e atendi-

mentos, pois, foi possível vivenciarmos, através da interação e en-

trega, os benefícios ocasionados pelas intervenções artísticas que 

estávamos realizando. Tendo como elemento disparador os sons 

de chuva, cachoeira, rio, tempestades, propusemos uma medi-

tação a fim de acalmar e tranquilizar os participantes. Com uma 

garrafa plástica transparente (500ml) com, aproximadamente, um 

terço de água, foram acrescentados cola glíter azul e verde, glíter 

de diferentes cores, contas diversas e conchas. Depois de fechada 

e vedada, a garrafa foi agitada, proporcionando, através do movi-

mento dos elementos na água regulados à respiração de cada um, 

o alívio de estresse e consequente calmaria.
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A partir do décimo terceiro encontro, “O Guardião”, após um 

mergulho profundo nas emoções e sentimentos, iniciamos a cons-

trução, concreta e psicológica do guardião (Figura 3). Através da 

reflexão sobre uma floresta e seus habitantes, um guardião pôde 

ser idealizado por meio de um boneco de papel cartão, adorna-

do com elementos naturais como folhas ou penas, tecido, lã, de 

acordo com o desejo e criatividade de cada um.  

Figura 3

Dando seguimento, o décimo quarto atendimento, “Os equi-

pamentos de defesa do meu Guardião” ampliou a reflexão 

sobre o personagem e, aprofundando nas características emocio-
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nais, a proposta do momento foi atribuir armas e equipamentos 

de defesa, mágicos ou não, que auxiliassem a jornada na floresta. 

O décimo quinto momento, “Desbravando minha Floresta”, no 

mesmo contexto, oportunizou a criação do cenário da jornada, 

ou seja, da floresta imaginária a ser desbravada pelo guardião. O 

fogo foi o protagonista do encontro em sequência.

“... o fogo, na qualidade de elemento que queima e consome, é 

também símbolo de purificação e de regenerescência. Reencontra-

-se, pois o aspecto positivo da destruição: nova inversão do símbo-

lo. Todavia, a água é também purificadora e regeneradora. Mas, o 

fogo distingue-se da água porquanto ele simboliza a purificação pela 

compreensão, até a mais espiritual de suas formas, pela luz e pela 

verdade; ao passo que a água simboliza a purificação do desejo, até 

a mais sublime de suas formas – a bondade” (CHEVALIER, J. GHEER-

BRANT, A., 2019, p .443).

Tendo como material principal para exploração sensorial o car-

vão bruto (de churrasco) e, posteriormente o carvão vegetal pren-

sado para desenho, os clientes foram convidados a examinar o 

carvão, sua textura e cheiro. Uma meditação guiada oportunizou 

aos alunos estar diante de uma fogueira, observarem suas chamas 

e seu calor. A proposta artística contou com a representação da 

“Minha Fogueira”, através do desenho com o carvão e giz de 

cera. O atendimento posterior aguçou a criatividade e imagina-

ção, que, por meio de recursos diversos como elementos naturais 

(galhos, folhas, sementes), sucatas (papelão, tampinhas, palitos), 

papéis, tecido, cola, tesoura, marcadores coloridos, cada um idea-

lizou como seria “A Casa do Guardião”. A localização na flo-

resta, os perigos, locais proibidos ou de descanso foram eviden-

ciados na representação gráfica. Objetivando uma retrospectiva, 

desde a criação, a idealização do guardião, seus equipamentos de 

defesa, sua floresta, a fogueira e sua casa na árvore, buscando 
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conectar o início da jornada do guardião com as experiências de 

cada um. “Minha visão de tudo” foi a atividade plástica eleita 

para concretizar, através da pintura com tinta guache, as impres-

sões sentidas durante o processo. 

Revisitando os passos do guardião e sua jornada, culminamos 

no imperativo de um trabalho mais intenso com o elemento ter-

ra. Permeando a necessidade de maior percepção de si mesmo e 

da realidade, da estabilidade, da concretude, utilizamos a argila 

e sua modelagem a fim de imprimirmos, no barro, as marcas la-

tentes transparecidas e eclodidas nesse processo arteterapêutico. 

Sendo o barro uma matéria viva, maleável e flexível, proporciona 

a fluidez entre o barro e quem o manipula, oportunizando a re-

construção, a transformação e o recomeço. 

Processual, a modelagem despontou nos clientes a importância 

do tempo e o respeito ao material e sua natureza. O amassar a 

argila vivenciando as sensações físicas e emocionais que a matéria 

desperta em cada um, a estruturação previamente mental, a mo-

delagem, o dar forma, o alisar, os adornos, as eventuais rachadu-

ras, a necessidade da hidratação, do calor para secagem, enfim, 

todas as etapas e cada qual com suas especificidades, proporcio-

naram às crianças a reflexão sobre o valor que se deve atribuir ao 

tempo e à resignação. 

“Minha marca na Terra” foi um encontro reestrutural, onde os 

sentimentos e emoções afloraram e emergiram como brotos que, 

apesar dos infortúnios e solo árido, irrompe da terra a procura do sol. 

Sendo a consigna estabelecida com o intuito da exploração da argila 

e, consequentemente, da transformação da mesma em um objeto 

que consentisse o plantio de uma semente, tornou-se surpreendente 

o empenho e entrega pessoal de cada um, a troca de energia e o 

cuidado com a possível fragilidade do “novo ser moldado”. 
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Pinch (ou beliscão) foi a técnica instintiva e primária escolhida 

para que o aluno conhecesse a reação da argila aos seus movi-

mentos. Sem nenhum instrumento adicional (nesse momento) e 

utilizando somente as mãos, os clientes recebem, entre 300 e 400 

gramas de argila, realizam a exploração do material e são instruí-

dos a fazer uma bola, furar o centro e começar a pressionar os 

dedos (dedão por dentro e os outros por fora), contra a parede 

da peça, debaixo para cima, girando a argila no côncavo da mão 

e utilizando a água para evitar o ressecamento da mesma (Figuras 

4, 5 e 6). Embora aparentemente sem complexidade, detalhes 

com “cobrinhas” e “rolinhos” com o próprio barro, afixados à 

peça modelada, tornam o objeto singular e com a identidade de 

quem o moldou. Faz-se necessário enfatizar mais o processo do 

que o produto final, evidenciando ao cliente que, o mais impor-

tante do processo são as sensações causadas pela matéria, a emo-

ção e todo o sentimento despertado durante a vivência, tentando 

apartar-se das formas legítimas do objeto, transformando e des-

bloqueando toda a energia contida. Segundo Chiesa, “o produto 

final será apenas uma consequência. A ênfase é no processo, no 

diálogo com o barro, no encontro consigo mesmo, no processo 

criativo” (2004, p. 20).

Figuras 4, 5 e 6
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Advindo o período da secagem (uma semana aproximadamen-

te), a próxima sessão foi dedicada à pintura da modelagem. Mu-

nidos de tintas PVA, que é uma tinta à base de látex com secagem 

muito rápida, inodora, lavável e acabamento fosco, podendo ser 

aplicada com pincel, esponja ou rolinho de espuma e com cores 

variadas, os clientes puderam imprimir suas decorações com ima-

gens, desenhos ou símbolos. “Colorindo minha Marca” propor-

cionou a experiência de finalizar o processo da transformação do 

barro em ideais e desejos, na concretização da expressão, que, 

invariavelmente contida e reprimida, até então, privou a semente 

de toda sua vivacidade.

“Criando minha Semente” adicionou ao processo maior ener-

gia e expectativa. Convidados a iniciar o pré-plantio da semente, 

os clientes mostraram-se muito amistosos e empolgados com a 

oportunidade de prepararem e observarem a germinação da se-

mente antes de transplantá-la ao solo tido como definitivo. Devi-

do à rapidez da germinação, facilidade de cultivo e valor atribuído 

à nutrição, o grão de feijão foi escolhido para o plantio. Realiza-

mos o depósito de cinco grãos em copinhos descartáveis de 50 

ml, previamente identificados e preenchidos com algodão, regan-

do em seguida. Os copos foram dispostos próximos da janela, de 

onde receberiam luz e calor. 

O último atendimento aconteceu envolto em muita alegria, en-

cantamento e gratidão. “Semeando” permitiu-nos acessar, em 

cada um dos clientes, conteúdos antes anuviados, velados e do-

loridos (Figuras 7 e 8). Ao perceber o milagre da germinação, a 

capacidade de regeneração e a possibilidade da transformação do 

que antes era visto como algo pequeno, insignificante e imper-

ceptível, cada participante exprimiu a esperança e o compromisso 

com a probabilidade de crescimento e realização pessoal, de fé 
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nas suas potencialidades e perspectiva de vida apesar das adver-

sidades impostas.

Figuras 7 e 8

Conforme a breve descrição do estágio por nós efetivado, pro-

curamos trabalhar nos 12 primeiros encontros a expressão dos 

sentimentos, empenhando-nos para que cada cliente pudesse e 

conseguisse distinguir o que e como sentia suas emoções, uma 

vez que, inicialmente, foi observado e constatado o não reconhe-

cimento genuíno do que cada um sentia e dificuldades na expres-

são e até mesmo nomeação de suas reações diante de diversas 

situações vividas. Priorizamos o atendimento oportunizando a li-

berdade da expressão artística, de forma a não intervir nas suas 

produções. Assim, uma vez que se começava a desenhar, pintar, 

colar, esculpir, construir e criar, não havia interrupções, para que 

nenhum detalhe fosse esquecido ou obstruído por interferência. 

Atentamo-nos, no decorrer do estudo, a não impor nenhum 

comportamento ao cliente, mas sim acompanhar e observar as 

manifestações do inconsciente de cada um, uma vez que Jung 
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“sugere que o inconsciente ou complementa ou compensa o 

consciente, sempre esforçando-se para obter um equilíbrio” (FUR-

TH, 2004, p. 39). Ao final de cada produção artística era ofereci-

da, ao cliente, a oportunidade de realizar comentários sobre sua 

arte ou até mesmo sobre como estaria se sentindo, respeitando e 

absorvendo cada palavra, sentimento e reação gerada.

Como a semente arrebatada prematuramente e lançada em 

terreno desconhecido, muitas vezes sem o cultivo e cuidado ne-

cessários, as crianças enlutadas citadas neste estudo apresentam 

fragilidades e peculiaridades que precisam ser atendidas para 

que, apesar de toda a dor e desalento, consigam sobreviver, 

brotar e crescer.

Estando o luto considerado como uma das dores mais intensas 

que o ser humano pode sentir (TINOCO, 2007), quando o mesmo 

não é gerido ou digerido de maneira congruente, pode resultar 

em um sofrimento intenso, estendendo-se por longos períodos e 

gerando ansiedade, distúrbios de alimentação e de sono, mudan-

ças repentinas de humor, dificuldades de orientação e de memó-

ria, isolamento social, desânimo exacerbado, choro frequente e 

descompensado. É sabido que a perda de um ente culmine numa 

série de sintomas como os anteriormente citados e é perfeitamen-

te aceitável diante do momento vivenciado. Porém, quando os 

sintomas tornam-se mais intensos e persistentes, impossibilitando 

a retomada de uma rotina, há de se cuidar para que o mesmo não 

se torne patológico.

Tratando-se de crianças em processo de luto, nem sempre exis-

tirão palavras para expressar o sentimento ou entender o porquê 

desse estado, tornando-as bastante irritáveis, intolerantes e até 

mesmo agressivas, física ou verbalmente. Segundo Alan Wolfelt 

(2016), educador e estudioso das questões do luto, as crianças 
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têm necessidades especiais durante esse estágio. A primeira de-

las é reconhecer e confrontar a realidade da morte, permitindo, 

paulatinamente, o sentimento de dor. A próxima necessidade se 

refere a sentir a dor da perda, encorajando-a a falar sobre pensa-

mentos dolorosos e ouvir os relatos sem julgamento. Relembrar a 

pessoa que faleceu através de memórias é uma forma de tornar 

o futuro mais palpável e menos dolorido, auxiliando-a no desen-

volvimento da identidade própria pautada no relacionamento que 

ela vivenciou com a pessoa que partiu. Quando ocorre a morte de 

alguém muito próximo, o questionamento sobre o significado da 

vida torna-se latente e, as crianças o realizam de forma simples, 

mas só o farão para um adulto em quem confiam. Assim sendo, 

receber apoio contínuo de seus cuidadores faz toda a diferença. 

Mais do que os cuidados essenciais, as crianças em luto preci-

sam da compaixão e da presença de um adulto com o qual esta-

beleçam um vínculo e sintam-se seguras e “aconchegadas”. Com 

esse apoio, vão naturalmente processando o luto em novos e mais 

profundos níveis. Diante dessa demanda que nos foi atribuída, 

não titubeamos, em nenhum minuto, e jamais duvidamos que a 

Arteterapia fosse o caminho certo para revolvermos e adubarmos 

o solo castigado, nutrirmos e regarmos a semente antes preterida 

e impotente, através da arte, do vínculo e do afeto.

Assim sendo, a Arteterapia, como dispositivo terapêutico, ofe-

rece ferramentas para que esses clientes tão vulneráveis deem va-

zão aos sentimentos conscientes e inconscientes reprimidos pela 

dor e rejeição. 

Sendo a arte um determinante potencialmente vital para o in-

divíduo, permite que o mesmo acesse conteúdos internos e, até 

mesmo desconhecidos, propiciando reelaborações de vivências e 

apresentando uma grande diversidade e menor resistência, no en-
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tendimento e manejo das questões emocionais. Conforme Chiesa 

(2004, p. 33)

Freud observou que o inconsciente manifesta-se por meio de ima-
gens com função catártica e que as imagens estão mais livres da 
censura do que as palavras. […] Jung utilizou a linguagem artística 
como parte do tratamento psicoterápico. Para ele, a criatividade é 
uma função psíquica natural, usada como componente de cura. Jung 
acreditava que a linguagem artística ajudava tanto na compreensão 
intelectual quanto na emocional, possibilitando ao cliente uma orga-
nização de seu caos interno.

Para as crianças, desenhar, pintar, modelar ou construir cons-

titui um processo complexo no qual reúnem diversos elementos 

de sua própria história e experiência, para formar um novo e sig-

nificativo todo. Nesse processo criativo, o resultado apresentado 

vai muito além de uma pintura ou uma escultura. Ele representa 

parte de si próprio, como pensa, como vê o mundo e como o 

sente, fazendo da arte uma atividade dinâmica, unificadora e fa-

vorecedora da vida.

Finalizando, “Flores Ser” nos mostrou que o olhar para o pro-

cesso, o sentir cada etapa e o esperar o tempo certo de cada 

desabrochar determinará a árvore interna de cada sujeito. O co-

nhecimento e reconhecimento, o permitir sentir toda a vivência, 

desde a semeadura até a colheita, o pertencimento ao solo e a 

nutrição profícua que lhe é de direito e merecimento propiciará o 

florescer de cada vida aqui descortinada. 
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Achegada da pandemia do novo coronavírus provocou mu-

danças significativas no ritmo de vida de todos. Algumas 

pessoas encararam a situação de forma que possibilitou a imersão 

no processo pessoal, buscando aprender com as experiências vi-

vidas. Em contrapartida, outras paralisaram diante da situação e 

se lamentaram pelos desafios, tornando suas vivências ainda mais 

dolorosas e sem expectativa de melhoras.

Em consonância com essa percepção, notamos que houve um 

aumento na procura por processos terapêuticos, incluindo pes-

soas que não cogitavam estar nessa condição ou que em algum 

momento da vida o tinham iniciado e o interromperam por algum 
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motivo. Além disso, observamos também o aprofundamento dos 

conteúdos de pessoas que já estavam em terapia, isto é, na me-

diação no processo de busca pelo autoconhecimento, indepen-

dentemente da área de trabalho.

A maior parte da nossa atuação profissional é feita ao público 

que acessa o serviço da Assistência Social em município de porte 

pequeno no Estado de São Paulo. Nesse ambiente repleto de vul-

nerabilidades e violações pudemos perceber com profundidade a 

importância da busca pelo “olhar para si mesmo”, entender-se 

capaz e ser autor de sua própria história. 

Durante a escolha pelo campo de estágio deste Curso de Pós-

-Graduação em Arteterapia, optamos por estruturar um programa 

de atividades para um cliente atendido pelo referido serviço de As-

sistência Social, pois atuaríamos em uma área já conhecida. Mas 

devido à dificuldade de aprofundamento apresentada pelo cliente 

e a não identificação com a ferramenta arteterapêutica, optamos 

por ampliar nossos horizontes e mergulhar em um universo novo 

e desconhecido. Nesse momento acessamos nossa criatividade 

para resolução de problemas, não deixando que a frustração e 

a desmotivação nos dominassem. Consideramos audaciosa nossa 

escolha de retomar o estágio do zero, mas mantivemos a confian-

ça de que alcançaríamos o resultado esperado para vislumbrar o 

poder de cura e transformação que a Arteterapia proporciona.

Esse despertar do indivíduo no desejo de entrar em contato com 

a sua verdadeira essência permite que ele busque alternativas para 

favorecer essa descoberta. É nesse momento que a Arteterapia 

contribui com suas infinitas possibilidades, por ser uma ferramenta 

que é, ao mesmo tempo, artística e terapêutica. Nesse sentido, ela 

também mantém ambivalência entre sutileza e profundidade, sen-

do estas duas das principais características que a diferenciam das 
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tradicionais metodologias terapêuticas. Segundo Lemos (2008), 

esse processo permite a materialização dos símbolos inconscien-

tes, trazendo assim confronto com conteúdos da consciência. 

Isso possibilita a elaboração de questões internas para uma futura 

transformação na forma de existir e enxergar o mundo.

Com o aumento da busca pela psicoterapia uma de nós iniciou 

sua atuação clínica, o que possibilitou o acesso mais próximo às 

pessoas que estavam dispostas a encarar seu processo de autoco-

nhecimento. A partir dessa demanda, optamos por realizar o es-

tágio com uma cliente que já estava em processo de psicoterapia 

individual com uma de nós. Cristal (nome identificado pela cliente 

em uma das sessões), estava em busca de se conhecer e entrar em 

contato com sua essência e entendemos que a Arteterapia pode-

ria contribuir nesse processo de individuação. 

Em nossas leituras nos deparamos com as abordagens de Jung 

sobre os conceitos de individuação. Corrêa (2016) aborda o tema 

como sendo o processo que possibilita ao indivíduo criar estraté-

gias e despertar o melhor de si, permitindo que amplie sua cons-

ciência, aproximando-se da unidade/totalidade, mas ainda man-

tendo sua individualidade. Nesse momento percebemos o grande 

desafio que teríamos pela frente.

É comum que as pessoas assimilem arte com beleza, estética e 

já se autoavaliem hábeis, ou não, para exercer tal atividade. Em 

Arteterapia não é diferente. E não foi diferente quando fizemos 

o convite para Cristal. Porém, ao longo dos encontros essa per-

cepção foi sendo ressignificada a partir das atividades propostas: 

“(...) nunca fui boa (em artes), mas com todas as dinâmicas eu 

aprendi a olhar com outros olhos”. 

Em nossas leituras encontramos certo conforto quando Ange-

la Phillipini (1998) esclarece que ao entrar em contato com as 
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primeiras produções plásticas é comum ouvir relatos como: “eu 

não sei fazer nada, não sei desenhar, nem pintar, etc”. Por isso é 

importante que o cliente esteja em um ambiente acolhedor, sem 

imposições, favorecendo que se sinta confortável para o processo 

terapêutico, distanciando-se de qualquer aversão ou resistência 

que possa surgir, o que é comum no início dos atendimentos.

Seguindo essas orientações, buscamos deixar o ambiente mais 

agradável possível, mesmo o estágio sendo realizado de forma 

online. Propusemos exercícios de relaxamento por meio da respi-

ração consciente e alguns movimentos corporais. Essa consciência 

corporal pode proporcionar alguns desbloqueios, tornando mais 

fluído o processo criativo. As técnicas utilizadas, além de relaxar, 

reduzem algumas funções de vigília, facilitando o acesso às cama-

das inconscientes (PHILIPPINI, 1998).

Mesmo com o processo de psicoterapia em andamento, opta-

mos por atividades iniciais que pudessem trazer um parâmetro 

geral do funcionamento da cliente, e assim, dar um melhor dire-

cionamento nos planejamentos dos encontros seguintes. Percebe-

mos grande potencial em trabalhar em paralelo com a teoria de 

individuação proposta por Jung e os quatro elementos da nature-

za, já que os dois abordam a simbologia de unidade/totalidade/in-

dividualidade e expansão de consciência. Assim sendo, baseamos 

a maioria das atividades nesses temas.

Tudo o que nos cerca, inclusive nossos corpos, estão vincula-

dos simbolicamente aos quatro elementos. A terra é considera-

da nossos ossos e músculos e está relacionada com estabilidade, 

suporte, tudo o que dá base à humanidade. Sobre ela os outros 

três elementos se apoiam. O ar é vital para nossa existência e está 

ligado aos pensamentos, organização e elaboração de projetos. 

A água compõe 70% do nosso corpo e se relaciona com as emo-
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ções, sentimentos, flexibilidade e nutrição. E o fogo se manifesta 

através dos impulsos elétricos que constituem nossos organismos, 

além de regular a temperatura, também imprescindível para nossa 

sobrevivência. Simbolicamente esse último elemento se associa à 

ideia de movimento, iluminar conteúdos psíquicos e de transfor-

mação (MALLASZ, s/d). 

No processo de autoconhecimento é muito importante tomar 

consciência e ter informações a respeito das nossas origens: onde 

nascemos, as crenças que carregamos, qual a base que tivemos 

para nos tornarmos quem somos hoje.

Assim, procuramos planejar atividades que trouxessem como 

base o elemento terra e um dos principais temas foi: a simbolo-

gia das árvores. Utilizamos diferentes materiais nas produções, 

dentre eles areia, massinha e lápis. Essa experiência proporcio-

nou a exploração de vários conteúdos levando cliente a reflexões 

e insights.

Durante as primeiras sessões Cristal produziu a árvore genea-

lógica de sua família, (Figura 1). Nessa produção, representou do 

lado esquerdo a família do pai e do lado direito a família de sua 

mãe. Os pais da cliente são separados há oito anos e a maior parte 

desse tempo morou com o genitor, tendo residido com sua mãe 

nos últimos dois anos.

Verbaliza que sente maior proximidade com a família paterna, 

mesmo tendo uma relação muito conflituosa com seu pai. Em 

contrapartida, diz que tem grande laço afetivo e abertura dialógi-

ca com sua mãe.
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Figura 1

Visto a importância de fortalecer as bases, crenças e origens 

para o processo de autoconhecimento, entendemos como uma 

necessidade propor atividades que trouxessem esses temas à tona. 

A árvore (Figura 2) foi a atividade proposta e o material utilizado 

foi massinha de modelar. 

Figura 2
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Nessa atividade Cristal coloca a cor roxa e a relaciona com 

“proteção”, sendo que as cores da copa representam a bandeira 

LGBTQIA+, com a qual tem identificação. Ela verbaliza que os 

sentimentos emergentes a partir dessa produção foram de “aco-

lhimento e proteção”, e a denominou de “Árvore Protegida”. 

Ainda trabalhando o elemento terra, escolhemos a constru-

ção da boneca Pachamama (Figura 3) para trabalhar conteúdos 

maternos. Nessa atividade Cristal trouxe sensação de “irritação, 

pois teve coisas que não deram certo”. Ela se identificou com 

sua produção porque o tecido que utilizou para fazer o cabelo a 

representava. Verbalizou que seu cabelo é como o tecido, grande 

e solto, remetendo à sensação de liberdade, e identifica essa sen-

sação na relação com sua mãe. 

Figura 3
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A produção plástica representada na Figura 4 foi pensada para 

trabalhar a paternidade. Cristal apresentou sensações como “con-

fusão e agonia”. Conseguiu ressignificar o que tinha de expectativa 

com o que realmente produziu. Compreendeu os nós como a rela-

ção que tem com seu pai e complementa com características como 

“bagunçado e enrolado”. Chamou sua produção de: “Clareza”.

Figura 4 
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A atividade que mais trouxe insights foi baseada nos elementos 

ar e terra, quando propusemos a construção de uma árvore de 

areia trazendo três cores diferentes, escolhidas por ela mesma 

Figura 5). “As partes que eu mais gostei foi em questão dos signi-

ficados que algumas coisinhas simples que eu fazia, por exemplo 

das cores, sempre vinha frases que batia com a situação de que eu 

estava vivendo, muita coisa encaixava. A que mais me impactou 

foi a árvore de areia, pois eu desenhei e usei cores simples que 

eu tinha, e quando me explicaram o significado da cor, eu fiquei 

boquiaberta.” 

Figura 5
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Quando Cristal finalizou essa atividade se deu conta de que as 

cores usadas na produção eram as mesmas com que havia pinta-

do seu cabelo. A partir do significado das cores, a cliente teve um 

grande insight. Ela compreendeu que a ligação dos dois extremos 

(azul e rosa) é feita pela cor roxa, e trouxe relação com seu me-

canismo de funcionamento, bem como os temas polaridades e a 

busca por equilíbrio, demanda que se repetiu em outros encontros. 

Durante os relatos e produções, ficava evidente quais dos quatro 

elementos eram predominantes no funcionamento psíquico de Cris-

tal. Independentemente do componente que estivesse embasando 

a produção, notamos que havia uma tendência em surgir algum 

assunto relacionado aos simbolismos de ar e água. Observamos 

também representações e falas que traziam a busca por equilíbrio, 

então, optamos em propor atividades que contemplassem essa ne-

cessidade, inserindo produções focadas nos elementos terra e fogo. 

Para trabalhar o elemento fogo uma das atividades que pro-

pusemos foi a construção de uma luminária. Cristal relatou que 

utilizou as cores azul, amarelo e laranja pois representavam o mar 

e acessava memórias afetivas que a deixavam nostálgica. Apesar 

da atividade trazer fogo como componente protagonista, Cristal 

produziu um dos seus elementos predominantes nas cores e me-

mórias afetivas, a água. 

“O ponto das atividades eram os elementos clássicos, água, ter-

ra, ar e fogo, e foi umas das coisas que mais me deixou refletindo, 

porque os meus desenhos acabavam focando em dois elementos 

específicos, e eu nunca tinha parado para relacionar as minhas 

atitudes e pensamentos com os quatro elementos”, 

A cada nova sessão, Cristal, experimentava uma técnica dife-

rente, o que lhe permitiu acessar conteúdos inconscientes. Uma 

das falas mais frequentes era de que estava seguindo o caminho 
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certo. Dizia que era “bizarro” como o mesmo assunto aparecia 

em ambientes diferentes. O que falávamos na sessão de Artete-

rapia surgia também em algum evento de seu cotidiano, como o 

encontro semanal de sua religião ou da terapia tradicional. Para 

Cristal, era um sinal de sincronicidade e compreendia a necessida-

de de trabalhar esses conteúdos.

Durante cada sessão fi cava evidente a satisfação e prazer na reali-

zação das atividades vivenciadas por Cristal. Verbalizou por diversas 

vezes a palavra “fl uidez” e complementava que em suas produ-

ções surgiam questões que estava de fato vivenciando. “Foi uma 

experiência muito boa, durou quatro meses o processo, me ajudou 

muito, hoje relembrando do começo, eu vi o quanto eu melhorei em 

questão (sic) as minhas ações. Fiquei muito feliz de ser convidada”.

O que mais nos encantou nesse processo todo foram as coin-

cidências que no olhar da teoria junguiana é aprimorada, concei-

tuada e denominada de sincronicidade. Tais convergências nos 

permitiram o encontro com a Arteterapia, nos colocaram na tra-

jetória do primeiro cliente, nos fizeram buscar uma nova alterna-

tiva, nos colocando no caminho de Cristal, no mesmo momento 

em que estava com sede de conhecimento e precisando de apoio. 

Tudo isso permitiu que ela vivenciasse esse processo cheio de dua-

lidades e por fim, nos possibilitou sermos mediadoras de parte 

dessa transformação. 

O processo de autoconhecimento demanda tempo e dedica-

ção. Cristal teve a oportunidade de parte desse processo ser ex-

perienciado a partir da perspectiva arteterapêutica. E como ainda 

tem uma longa jornada pela frente, pode ser que encontre outras 

ferramentas tão transformadoras quanto a arte, pois somos seres 

mutáveis e adaptáveis, o que significa que a partir das nossas 

transformações internas, outras externas se fazem necessárias. 
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Paleta colorida

Nossa trama foi tecida numa paleta de flores em meio a 

uma crise planetária. Estávamos decididas a ir para além 

dos muros e era preciso revolver a terra para plantar novas se-

mentes. Contemplávamos através da arte a leveza que permite a 

liberdade, renova e desperta a criança e nos impulsiona a crescer. 

Arte como te quero arte! 
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Tínhamos acabado de iniciar o curso de pós-graduação em Ar-

teterapia e o primeiro encontro foi surpreendente. Naquela tarde, 

o ambiente foi tomado de uma atmosfera perfumada: o cheiro 

das artes. Entre as luzes, sons e movimentos desafiando o imagi-

nário, fomos deslocadas do lugar onde estávamos, o que nos fez 

transcender, amplificando a realidade. A terra havia sido revol-

vida. Mas chegara a hora de retornar e nos prepararmos para o 

que estava por vir. Dias antes do tão sonhado segundo encontro, 

recebemos a notícia que estávamos vivendo uma pandemia mun-

dial denominada covid-19, provocada por um novo coronavírus, 

de disseminação rapidamente surpreendente. 

Não sabíamos nem imaginávamos que seria tudo rápido e tão 

intenso. De um dia para outro fomos inundadas com os noticiá-

rios de mortes, fome, desemprego. Ficamos preocupadas? Sim 

e até com medo, mas era necessário continuar a jornada. Estar 

em contato com a nossa própria voz interior é estar em silên-

cio e silenciar os barulhos que estavam a nossa volta e com isso 

nos conectarmos mais com a nossa natureza. Como diria Carlos 

Drummond de Andrade em um poema, estávamos vendo flores 

cheias de medo, amarelas em nossas janelas da alma. 

E assim fizemos a cada dia. Buscamos uma forma de minorar 

os momentos de inquietude, tecendo na paleta de flores e cores 

tanto frias quanto quentes, realçando os dias ora nublados e chu-

vosos, ora quentes e cheios de frescor. A leitura que já fazíamos é 

que tudo depende sempre de quem está olhando para a imagem, 

do caminhar dentro da história em movimento constante, mesmo 

quando tudo parece estático. 

Prosseguimos tecendo na paleta colorida com o curso de Ar-

teterapia NAPE/FAVI e os desafios da tecnologia na plataforma 

virtual. Em cada encontro um conto, em cada conto um encontro 
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e uma porta se abrindo para o autoconhecimento, um processo 

extremamente potente em suas possibilidades de transformação. 

Foi nesse universo que nos encontramos da sala de casa direto 

para o mundo, em cidades distintas. Uma atuando na área da 

educação e a outra na saúde E ali decidimos nos unir para colo-

car outras cores e flores em nossa paleta do estágio do curso de 

pós-graduação em Arteterapia. E assim como foram nossas aulas 

nesses tempos pandêmicos, também nossos atendimentos foram 

pensados e construídos para aplicação de forma online. 

A gravidade da pandemia levou os países, estados e munícipios 

a estabelecerem o toque de recolher e nesse momento diversas 

medidas sanitárias foram instituídas, como o uso de máscaras, o 

álcool em gel para higienização das mãos e o isolamento social. 

Embora mantidos os serviços essenciais, as crianças e os adoles-

centes foram afastados do convívio social. Isso delimitou esse iso-

lamento, suscitando medos, incertezas, ansiedade, tédio, falta de 

contato com professores e colegas. Falta de espaço em casa e a 

perda de entes queridos têm resultados psicológicos nos idosos, 

adultos, crianças e adolescentes. Aspectos que afetam o bem-es-

tar e a vida diária de todos. 

De modo repentino as escolas, nos diferentes níveis de ensino, 

tiveram que suspender as aulas presenciais, substituídas pelo ensi-

no remoto. Um momento difícil, pois de repente tudo parou. Difí-

cil para todos. Entretanto, esse momento repercutiu mais intensa-

mente para os adolescentes, pois tinham que ficar em casa longe 

dos amigos e da sua rotina do dia a dia. E agora, o que fazer? De 

novo, como escreveu Drummond em um poema, “e agora, José?”

Com a repercussão dessas questões no público adolescente, 

identificamos pontos convergentes devido ao nosso trabalho. De 

um lado, Sônia, a professora de Arte no contexto educacional 
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da rede municipal e particular, acompanhando o momento deli-

cado dos adolescentes e seus familiares em desespero. Em outra 

cidade como profissional da saúde na área da psicologia, inscrita 

como voluntária do programa ao combate ao novo coronavírus 

em atendimento online, recebia no consultório inúmeras solicita-

ções de mães, buscando orientações de como lidar com os filhos 

adolescentes. Estávamos atendendo as mesmas demandas.

Diante dos desafios vislumbramos para temática do estágio a 

necessidade de acolher esse público com o objetivo de observar 

como os adolescentes estavam lidando com o distanciamento so-

cial. Estávamos considerando que a adolescência marca a transi-

ção da vida infantil para a vida adulta, onde seu maior conflito 

está ligado à identidade que está se constituindo, inclusive por 

meio das relações sociais. Mas como atingir esse objetivo no mo-

mento pandêmico?

Diante desse quadro do adolescer e com esse questionamento 

consideramos o potencial transformador da Arteterapia neste ce-

nário de incertezas trazidas pelo coronavírus, tendo sempre em 

mente essa prática integrativa e complementar baseada em ativi-

dades plásticas, reflexivas, consistente com o modelo holístico por 

abranger a interrelação entre a saúde física, mental, espiritual, 

social, com o objetivo de alicerçar o processo de interações recí-

procas entre o sujeito consigo mesmo e com o ambiente externo 

(físico, cultural e social) (BRASIL, 2018).

Com efeito, a Arteterapia pode ser usada com sucesso na qua-

lidade de vida de diversos públicos, da criança ao idoso, com 

atividades expressivas como recurso para exploração do simbo-

lismo. Sabemos que o ser humano projeta seus conteúdos psí-

quicos nas atividades que realiza, traduzindo-os para o concreto 

e tornando-os acessíveis à consciência e ao diálogo terapêutico. 
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Assim, Arteterapia age na promoção da autoestima, da auto-

consciência e da resiliência emocional. Nesse enquadramento, o 

arteterapeuta atua como facilitador, auxiliando para que o indi-

víduo alcance os objetivos do tratamento, considerando a inte-

gração entre os âmbitos pessoal, relacional e ambiental (MAR-

TINS, 2012; PHILIPPINI, 2013).

Dedicamo-nos então a verificar o potencial da Arteterapia em 

adolescentes com quadros de ansiedade, baixa autoestima e para 

tratar esse tema utilizamos essa ferramenta terapêutica amparada 

na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, usando a simbologia 

da árvore como eixo para explorar as mais variadas possibilida-

des de desenvolvimento desse quadro de pessoas. Para auxílio 

de comparação dos dados usamos dois instrumentos, um para 

avaliação de ansiedade e outro para avaliar autoestima, aplicando 

no início e no final do processo de atendimento arteterapêutico.

Foram utilizados dois instrumentos: o primeiro é a Escala de An-

siedade, de Hamilton, composta se 14 itens subdivididos em dois 

grupos, sete relacionados a sintomas de humor ansioso e sete 

relacionados a sintomas físicos de ansiedade (HAMILTON,1959 

p.32:50–55). 

O segundo é a Escala de Autoestima de Rosenberg – EAR (Ro-

senberg, 1989), que de acordo com Hutz e Zanon (2011) é um dos 

instrumentos mais utilizados para avaliar a autoestima. Este instru-

mento foi adaptado e validado por Hutz (2000) para pesquisas no 

Brasil e possui dez itens relacionados a sentimentos de autoestima 

e autoaceitação, com o objetivo avaliar a autoestima global. 

Os processos descritos neste ensaio são decorrentes de uma 

pesquisa qualitativa, experimental, resultante da observação da 

fenomenologia arteterapêutica, ao longo de oito meses, com a 

participação de 5 adolescentes (meninas) de 12 a 14 anos, estu-
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dantes do oitavo e nono ano do ensino fundamental, duas vincu-

ladas ao ensino público e três a uma instituição particular. 

Os encontros grupais foram realizados através da plataforma 

google meet, a partir de 15/03/2021, num total de 35 sessões com 

prevalência em atendimento semanal com duração de 1:30h. To-

das as atividades incluíram: aquecimento (respiração, meditação, 

dança), desenvolvimento (atividade plástica expressiva) e fecha-

mento do processo. Os materiais artísticos utilizados na pesquisa 

foram disponibilizados pelas facilitadoras e enviados às residências 

das participantes com protocolo de segurança da covid 19. As ati-

vidades realizadas com os dois grupos foram: cartão de identifi-

cação, árvore genealógica, construção do animal de identificação 

e heróis, mandalas olho de deus de lãs, mandalas com elementos 

naturais, pachamama, macramê, pintura com pigmentos e outros 

materiais, desenho, colagem tridimensional, self-box, construção 

de móbile, luminária, chapéu, bordado, música, dança e escrita 

criativa, finalizando com a atividade da árvore integradora. 

Depois de muita pesquisa e programação de roteiro e altera-

ções, era chegada a hora de finalmente iniciarmos aquela tão es-

perada jornada. Seguindo com a arte, percorremos um lindo ca-

minho apreciando as mais belas paisagens de expressão de vida: a 

centelha da criatividade e da elevação emocional! O longo roteiro 

nos proporcionou parar em algumas estações e apreciar o bom 

café. Café com arte, músicas, fotografias e com pinturas variadas. 

Numa dessas paradas, fixamos no mural um cartaz de convite. 

“Arteterapia na jornada heroica da adolescência. Participe!” De 

mala e cuia, prontas para ampliar os horizontes, as cinco garotas 

juntaram-se a nós, embarcando no trem da Arteterapia. E lá fomos 

nós para nosso primeiro encontro de identificação e acolhimento, 

que foi regado com lágrimas e sorrisos de meninas que acabavam 
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de se encontrar na plataforma virtual. Dessa forma, o momento 

compartilhado no grupo acabou pertencendo a todas as partici-

pantes que, embora tivessem suas diferenças, estavam confinadas 

e com medo. Essa troca maravilhosa fortaleceu os laços entre elas, 

que voltaram seus olhares para a importância do bem viver.

Para efeitos de relato, vamos focar o processo desenvolvimento 

em uma das participantes, que será identificada por codinome 

escolhido por ela (Elaine) em uma das sessões arteterapêuticas. 

Estudante do nono ano do Ensino Fundamental, vinculada ao en-

sino público, Elaine tem 14 anos, mora com seus pais e tem uma 

irmã de 20 anos. Ele trabalha na construção civil como pedreiro e 

a sua mãe não exerce atividade profissional fora de casa. Segun-

do Elaine, sua experiência com Arteterapia veio num momento 

propício, porque além de estar confinada, triste e com medo, seu 

relacionamento com o pai não estava nada bem, assim como a 

relação com os demais não era eficaz. Além disso, estava triste e 

angustiada com a morte recente de seus avós. Ela aceitou partici-

par do grupo na expectativa de aquietar suas aflições. 

A jornada heroica do adolescer

Nas formas, traços e cores estão os caminhos e veredas para 

alcançar os sentimentos mais profundos. E com a paleta colorida, 

agora vamos tecer de cores a jornada heroica da adolescência. 

Nesta fase da vida, em geral saem os tons pastéis e entram as co-

res mais vibrantes e fechadas. Assim funcionam os adolescentes, 

os quais expressam muito, têm personalidade forte e esbanjam 

energia. Às vezes, não basta apenas trocar as cores; é necessá-

rio algo mais radical. Nesse sentido, seria preciso reagir e não se 

deixar convencer pelos argumentos e zum, zum, zum de falas ne-
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gativas no confinamento. De repente, a paleta de tons coloridos 

da alegria se transvestiu em tons negros, incertos, que vieram de 

surpresa. O que desejávamos é que como na canção de Adriana 

Calcanhoto, eles andassem pelo mundo. “Eu ando pelo mundo 

prestando atenção em cores que eu não sei o nome, Cores de 

Almodóvar, Cores de Frida Kahlo, cores”. Essa experiência tinha 

que ser transmitida. 

Como primeira atividade para esse grupo, propusemos a elabo-

ração dos crachás que facilitam a emergência de lembranças sobre 

a história pessoal, permitindo que as adolescentes entrassem em 

contato com as emoções referentes à autoimagem, sentimentos e 

impressões sobre si, tanto em relação ao passado como ao momen-

to presente. Além da projeção dos primeiros elementos indicadores 

dessas informações, esta atividade também favoreceu a expressão 

verbal e símbolos expostos nas apresentações de suas produções 

plásticas, caracterizando uma profusão de elementos, tais como 

máscaras, galáxias com purpurinas, astronautas no mundo da lua, 

o bolo de chocolate, a cabeça sem tampa e o skate mágico. 

Naquele momento, as frases e figuras precisavam dar lugar ao 

vento e sair gritando aos quatro cantos os seus pensamentos e 

também as palavras presas na garganta. Aconteceu com Elaine no 

momento da partilha de sua produção, pois sua voz e respiração 

sinalizavam sofreguidão comovida enquanto levava os pulsos aos 

olhos enxugando-os. Suspirou e prosseguiu dizendo que, embora 

fosse o primeiro encontro com Arteterapia, percebeu que já esta-

va respirando melhor. 

Diante desse olhar e dos resultados da primeira etapa dos ques-

tionários aplicados, delineamos as sessões arteterapêuticas com 

enfoque nas necessidades pertinentes ao momento de confina-

mento de Elaine e das demais adolescentes. Identificamos a impor-
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tância da interlocução referente aos obstáculos, enfrentamentos e 

de como elas poderiam aprender a lidar com problemas pessoais, 

estresse, ansiedade, questões sobre a integração familiar e desa-

fios. Enfim, estávamos de viagem e agora no túnel do tempo a 

próxima parada indicava a exposição da árvore genealógica.

Figura 1- Desenho livre 

Descrita como sustentação e vigor, a raiz simboliza o elemento 

Terra, pois a mão que ampara, protege e acolhe. Logo, a família 

é a base e o sustento para alimentar o nosso crescimento, sonhos 

e projetos de vida. Contando das suas origens e de suas cultu-

ras, as participantes partilharam os ritos de passagem, lembram 
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das comidas, dos temperos e do cheiro de chá. Relembraram das 

brincadeiras e das cantigas de ninar, as quais embalavam o sono 

e ensinavam a cantar. “Boi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa 

menina, que tem medo de careta”. Esse encontro foi mágico! 

Uma verdadeira epopeia marcada com as histórias e vivências fa-

miliares, fazendo emergir a consciência de que as raízes seguem 

conectadas à terra e interligadas entre si (Figura 2). 

Figura 2 - Árvore arame sobre papel cartão

Nessa paisagem, o tronco aparece como elemento Água que 

nutre e comunica o caminho por meio das raízes. Como um fio 

condutor, a água sobe pelo tronco, rompe as cadeias e limpa a 

alma fazendo renascer a flor. Com isso, traz à memória, sussur-

rando, você não é mais criança! E agora o que fazer? Continuar a 

jornada deixando as fraldas e não parar de crescer. Sendo assim, 

a transformação tem início e é hora de maturar, modificando a 

cintura que parece engordar, crescem pelos e surgem as espinhas, 
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os pés parecem muito grandes! Os seios não crescem? O nariz 

está torto, é tudo para piorar. Nem criança e nem adulto, mas não 

pode namorar, são tantas novidades difícil de acompanhar. Sob 

a ótica junguiana, as transformações ocorridas na adolescência 

marcam o caminho da realização do Si mesmo, do Self (STEIN, 

2020, p 11).

Portanto, para deslocar-se do porto seguro em direção a des-

cobertas, é preciso nutrir os desafios do crescimento, amolecer os 

sentimentos e permitir a resiliência e a flexibilidade mental. Ainda 

na proa, o adolescente saca a sua luneta de pirata e olha, dese-

jando descobrir os sete mares. Na verdade, o que ele quer é ex-

perimentar o caminho para independência e rumo à liberdade, à 

procura de sua própria identidade. Nessa tentativa, questiona sua 

maneira de estar no mundo, vive os conflitos do desejo, porém 

ao mesmo tempo, teme romper as barreiras do lar e da segurança 

oferecida pelos pais: Momento adolescência...! possui uma natu-

reza biopsicossocial que conduz o indivíduo a crises existenciais 

(ABERASTURY et.al KNOBEL 1983). Nessa fase, o elemento Terra 

surge associado ao elemento Água na constituição do tronco, re-

presentando a concretude do próprio ser, o que denota a impor-

tância da família no suporte da estabilidade em ver o filho crescer.

Estávamos vivenciando o momento da trajetória de cada me-

nina que permitiu transparecer apenas o que se é nessa fase, 

um turbilhão de sensações e sentimentos. As mudanças estavam 

acontecendo, elas só queriam entender o que é o crescer. Ao lon-

go das atividades foram surgindo dados e sinais nas produções. 

Símbolos internos estimulando os conteúdos emergidos, demons-

trados numa sequência de imagens repetidas. Vale ressaltar que 

era um momento ímpar, muito intenso, tendo que aprender com 

o novo a cada dia. A viagem seguia no trem da Arteterapia, com 
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as adolescentes partilhando seus medos, dúvidas e dificuldades, 

ansiosas para dar continuidade a seus projetos acadêmicos e vol-

tar à vida fora das paredes de suas casas. Então Elaine revelou:

“Quando o corpo cresce, assusta. Evolui rápido... acho 

que eu não estava preparada, me sinto estranha. Queria 

conversar, mas não falo com meus pais sobre isso. Cansei 

de ficar em casa. É sempre a mesma coisa”.

As medidas de distanciamento social e o lockdown haviam coo-

perado para rigidez, assim como na variação de humor dessas e 

de muitas meninas mundo afora. Era necessário naquele momen-

to tratar as emoções e os afetos da criança interior. Tem horas 

que a gente precisa fugir para algum lugar com muita natureza 

verdejante e muita cachoeira com águas cristalinas para se revigo-

rar. Nesse sentido, então, pensamos na importância e nos benefí-

cios da conexão com a natureza. Era preciso que as participantes 

entrassem pelo portal imaginário de Morgana e para isso fizessem 

o ritual de Marlequina: tirar o tênis, soltar os cabelos, fechar os 

olhos da coruja. E com os olhos de criança, caminhar tranquila-

mente dentro da floresta ao som dos riachos e corredeiras com 

os pés descalços, pisar firme na relva e deixar fluir a luz do pen-

samento sem censura e mergulhar para dentro de si, resgatando 

a criança interior. 

Adentrando na floresta, Elaine teve uma experiência não só de 

encantamento, mas sobretudo de grande descoberta. Ao retornar 

do portal, falou de seu encontro com uma menina e da perda dos 

laços familiares, assim como as dificuldades em lidar com a situa-

ção. Em sua atividade, produção de um cartão postal para criança 

interior, as imagens simbólicas exibiam a dor do coração partido 
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(Figura 3). O cérebro querendo organizar as ideias, as peças do 

quebra-cabeça fora do lugar. Segundo ela, estava tentando se 

encaixar, mas só tinha duas opções: ou se encaixaria novamente, 

voltando a ser o que foi outrora, deixando de ser o que se trans-

formou; ou deixaria tudo de lado e continuaria sendo o que é 

agora. Nessa fase, é preciso aprender a dizer o que está sentindo, 

enfrentar as barreiras e liberar as emoções. 

Figura 3- Desenho e escrita criativa no cartão postal

Renovadas as forças, o medo havia perdido o seu suprimento. 

E com isso, em cada novo encontro com as adolescentes uma luz 

se acendia durante a partilha com a manifestação da expressivi-

dade. Elas já se sentiam confortáveis nos encontros, participando 

com as câmeras ligadas, conversavam e escolhiam suas músicas 

preferidas e cogitavam a ideia de ampliar o tempo. A paleta mul-

ticolorida estava expressando formas, traduzindo as vivências e 

inúmeras sensações a cada participante. 

Trocamos ideias sobre o mundo, sobre os jornais, telejornais, 

sobre as notícias daqui e dali. Lembramos a elas que os papéis, 

hoje travestidos nas telas dos celulares, já serviram como mapas e 

indicações dos caminhos a serem percorridos. E falamos dos rios e 
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mares, da estação das águas que podem se constituir em lugar de 

refrigério e cura para nossas feridas. Trabalhando com a fluidez 

das tintas, Elaine se permitiu revelar seus sentimentos e assim fa-

vorecer a compreensão de sua trajetória psíquica. Sobre o papel, 

ela projetou cores do mar, cores sol (Figura 4). Incluiu um navio 

e sua trajetória em direção ao porto seguro e intitulou sua obra 

como “O farol, meu caminho”. 

Figura 4 – Pintura com tinta guache

Segundo ela, era a sua primeira experiência com tinha gua-

che. Ao olhar para o tubo de tinta na cor azul, ouviu na concha 

do mar os sons das ondas quebrando na areia e chamando-a 

para um mergulho. Estava tão envolvida com aquela beleza que 

quando se deu conta, estava no meio de um mar imenso, no na-

vio perdido e na escuridão, até que despertou com os primeiros 

toques do sino tibetano.

Foi nesse momento que de fato contemplou a imagem no pa-
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pel, porque até então, para ela, parecia ter adormecido. Olhando 

para a imagem, viu que o navio estava muito fundo e precisava 

de luz para não se perder no caminho. Por isso, resolveu fazer 

uma faixa na cor branca no meio da figura simbolizando o farol, 

a luz que lhe serviria de guia. Desse modo, mesmo que deixando 

tudo para experimentar as delícias do mar, ela nunca se perderia 

e conseguiria voltar para seu porto seguro. 

Sendo assim, foi possível notar que ela submergiu, ou seja, en-

trou em contato com o seu inconsciente, o que favoreceu a repre-

sentação mental, a elaboração de significados e o diálogo tera-

pêutico. Expressar azul no simbólico é capaz de despertar no ser 

humano um profundo desejo de uma vida virtuosa e de contato 

com a paz e a calma.

Espelho, espelho meu! A vasilha com água se tranforma num 

riacho refletindo nas águas claras a imagem de cada adolecente 

que, após tal vivência dividiu suas impressões. Quando a água se 

movia elas não conseguiam se ver. Refletiram algumas de suas 

inseguranças: afetos, autoestima e autoimagem. Para Jung e al-

guns autores, é nos braços do amor e no colo do acanchego que 

a autoestima é formada, mediante as manifestações de carinho 

das primeiras experências e da relação afetuosa estabelecida na 

infância com as pessoas significativas e com o ambiente em que 

vivemos. Da mesma forma, a autoimagem precisa ser construída 

também com o cuidado amoroso, com valores que pautam a con-

vivência com o mundo e aos poucos traçando para si quais carac-

terísticas de sua personalidade são aceitas no sentido de como os 

pais e o mudo esperam. É nessa jornada heroica da adolescência 

que eles vão se afinando, muitas vezes se arranhando.

Afinal, estamos na era digital onde cada minuto é um like e é 

preciso acompanhar! Angustiadas, as adolescentes contaram os 
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sofrimentos e a expectativas de não saberem como se portar em 

determinados momentos. Tendo que distribuir sorrisos mesmo 

com o coração dilacerado, como atores em diversos papéis. Le-

varam para o setting arteterapêutico sentimentos de desvalor ao 

revelarem suas insatisfações com o corpo, às vezes comendo me-

nos que o necessário para manter o modelo pautado pela mídia. 

Revelaram-se temerosas da rejeição, a necessidade de carinho, 

compreensão e cuidado, ao lado da estética corporal, com medo 

de serem vistas como gatas borralheiras. Diante das incertezas, 

elas se desvalorizavam por não se acharem boas o suficiente para 

determinadas coisas e, sobretudo, as dificuldades para e estabe-

lecerem relações de confiança. Sendo assim, no desenvolvimento 

da personalidade, para tratrar a autoestima, é essencial examinar 

tanto a constituição do ego quanto a constituição da sombra e 

da persona. Nesse sentido, a sombra e a persona são estruturas 

complementares que existem em toda psique humana. Dessa ma-

neira, a sombra traduz a nossa própria imagem que acabamos 

reprimindo, mantendo-se distante da consciência (COOPERSMITH 

1967; ROSENBERG 1989; JUNG 1981). 

Recorrendo aos materiais já utilizados nas sessões anteriores, 

convidamos as meninas a olharem para dentro de si mesmas à 

medida em que olhavam para dentro de um pote de plástico (Fi-

gura 5), solicitando que identificassem no recipiente rótulos que 

pudessem retratar as suas experiências e vivências marcantes. 

Elaine permaneceu longo tempo com o pote em mãos, observan-

do-o atentamente, comparando-o a um anel para o qual alguém 

estipularia um valor. Seu rosto transpareceu certa desolação. 

Emocionada, arrancou com força a primeira etiqueta e disse que 

estava retirando-a do bullying, dos apelidos e da humilhação. Na 

sequência, mais uma etiqueta, agora essa tinha por nome bojo. 
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Elaine julgava ter o corpo inadequado, seios pequenos e, por isso, 

algumas pessoas a apelidaram de bojo, isso porque usava sutiã 

com bojo de espuma, para dar a eles sensação de maior volume. 

Nunca conseguiu usar um decote! À medida que ia arrancando 

as etiquetas, jogava-as em uma vasilha com água para que elas 

se desfizessem e desta forma, ela foi pontuando suas angústias, 

inseguranças, tentando livrar-se delas. 

Figura 5 – Pote de angústias

Após ter arrancado as etiquetas e as depositado na água, ela 

abriu o frasco, respirando fundo como se o ar lhe faltasse. Exalan-

do contentamento e com canetas coloridas, registrou palavras e 

frases para um novo caminho que ela mesmo disse querer trilhar 

e, dessa forma, colocar dentro do coração as expressões: “sabe-
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doria para aprender lidar comigo mesma”, “companheira, legal e 

alegre” e “a vida pode ser dura às vezes, mas sempre nos recom-

pensa no final”. Neste sentido, o experimento possibilitou a Elai-

ne e às demais adolescentes o resgate de fatos sobre a infância, a 

compreensão das próprias famílias, o contato com sentimentos e 

emoções, propiciando novas percepções e reflexões. 

Nesse caminho, a energia psíquica consistiu em um movimento 

de ascensão em direção à luz, trazendo o elemento Fogo. Agora, 

esse fogo acendeu nas adolescentes a chama da vontade, impul-

sionando-as em direção aos seus sonhos, desejos e garra para 

vencer os obstáculos e as incertezas. Dessa forma foram compor-

tando as transformações e iluminando o caminho para o autoco-

nhecimento e a autorrealização. 

Na atividade relacionada à Estação de Luz - “meu poder de 

realização” – foram convidadas a produzirem imagens com ve-

las e giz de cera derretido sobre a base do papel canson (Figura 

6). Elaine deu o título “renascimento”. No momento da partilha, 

iniciou com uma indagação: Vocês estão vendo? Aqui tem uma 

pessoinha com um coração no desenho e outras pessoas afasta-

das dela, perceberam? 

Figura 6 - Livre expressão velas e giz de cera
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Ela referia-se ao afastamento e aos momentos de aflições em 

que passou com o bullying, a dor que sentiu na pele e na alma. 

Em seu discurso, disse ter acendido as velas com o fogo da trans-

formação. Ainda disse que todo acontecimento tem uma justifi-

cativa e um modo de lidar, e outrora ela até tentou mudar a rota, 

pois queria dar um jeito. Contudo, sentia-se impossibilitada e, 

com a pandemia, se tornou mais difícil. Ainda assim serviu como 

aprendizado, fez novas amizades no grupo de Arteterapia. 

Seguindo nessa direção em busca das realizações, agora livres 

de algumas correntes que as aprisionavam, as adolescentes se-

guiam elevando seus pensamentos e se nutrindo da natureza das 

folhas e do ar. Assim elas respiravam com expressão de amor e 

generosidade por elas próprias, em suas partilhas sempre inte-

grando a família e os amigos. Nessa trajetória, com liberdade, 

descreveram seu potencial e os sonhos coloridos a serem realiza-

dos. Aos poucos foram ampliando a compreensão para o caminho 

do crescimento e da renovação necessário para a vitalidade de 

cada fase na jornada da adolescência. 

Nessa etapa, já realizadas 25 sessões e com a paleta esbanjando 

vivacidade, as adolescentes tinham experimentado diversas expe-

riências no setting arteterapêutico e, coincidentemente junto a 

esse momento, anunciava-se o retorno às aulas. A viagem estava 

quase chegando ao seu destino na estação das flores. Providas de 

desejos e forças do pensamento a da intuição, contemplavam os 

frutos, seus objetivos. Os desejos do coração fazendo a leitura da 

vida, no mapa que comunicava o lugar do tesouro. Elas já estavam 

lidando melhor com o isolamento provocado pela pandemia, num 

potencial de realização da transformação alquímica individual

Arrumando suas malas para o desembarque, as adolescentes 

guardaram os pergaminhos das memórias e aprendizados dessa 
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viagem, onde se conectaram com um mundo de possibilidades. 

As novas adaptações, as escolhas, autonomia e reconhecendo o 

seu lugar no mundo. Assim, crescendo com integridade para as 

experiências com a rede de relações, a jornada rumo à plenitude. 

Caminhando com a arte e a paleta multicolorida, chegamos no 

momento triunfal da Integração “a minha árvore”, a etapa final 

(Figura 7). 

Figura 7 – Árvore da integração
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A árvore é vida que acolheu todas as experiências vividas nesta 

trajetória, concluindo a participação, etapa da experiência tera-

pêutica de cada um. 

A viagem, que integra as vivências e trajetória agregando ener-

gias e sonhos, transforma-se através das raízes, tronco e todas 

as partes que compõem a árvore, representando a jornada do 

crescimento, seus desafios, aprendizagens e conquistas. A viagem 

foi mágica e colorida com muitas surpresas na última estação na 

parada do café, a dança na árvore e a festa da colheita. Assim, 

concluímos a nossa jornada heroica de duas maquinistas e a liga 

das garotas superpoderosas. 

Relato de Elaine 

Ao final das sessões de Arteterapia, as adolescentes revelaram 

seus mais profundos sentimentos, pois sentiam-se confiantes para 

falar de coisas pessoais. O depoimento de Elaine mostra o quanto 

essas atividades foram importantes para que ela conseguisse lidar 

com a ansiedade, a angústia e o afastamento do convívio social, 

tão necessário durante o adolescer:

“A cada encontro eu sentia que alguma coisa estava 

sendo mexida dentro de mim, às vezes não conseguia 

controlar os sentimentos e nem as lágrimas. Nos 

primeiros encontros fi quei apreensiva, agitada e me 

sentindo bastante ansiosa, então algumas vezes 

mantive minha câmera desligada durante a produção 

plástica. No decorrer dos encontros, tive difi culdades 

com a conexão de internet e da mesma forma com 

o meu aparelho celular. Às vezes, chegava atrasada 
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porque auxiliava meu pai com o serviço de pedreiro.

Minha casa está em reforma. Atualmente divido o 

quarto com minha irmã e nele participei dos encontros 

arteterapêuticos. Isso me causava certo incômodo, 

pois às vezes sentia-me exposta. Entretanto, apesar dos 

desafios e das dificuldades, eu prossegui no grupo. Vi a 

possibilidade de interagir e extravasar, o que não estava 

conseguindo durante o confinamento.

Meu quarto fica de fundo para o quintal e de frente 

para o muro. Sentada próximo à janela, eu vejo o céu 

e fico imaginado as cores das flores e dos sentimentos. 

São mil coisas ao mesmo tempo. Estava sofrendo com 

tudo, sem diálogo com meu pai, os problemas da 

escola, nem podia sair para ir a lugar nenhum. Hoje 

meu quarto é o point. Agora é só estudar e parece que 

o tempo não passa. Os encontros com Arteterapia me 

ajudaram muito! Eu não sou mais a mesma, estou 

mudando a cada dia. Não tive mais desmaios e minhas 

unhas não sangram mais. Coloquei meu amuleto olho 

de deus na porta do quarto e uma jardineira na janela. 

Plantei esperança! Eu quero tudo novo na minha vida”.

Reflexões no ponto de chegada

De forma geral, os resultados deste trabalho foram favoráveis 

para todas as participantes do grupo. Eles sinalizam melhoras sig-

nificativas no bem-estar físico e emocional de todas elas, com 

destaque para o fortalecimento da autoestima, mediante a me-

lhoria das relações familiares de afeto e compreensão das neces-

sidades de cada integrante dos respectivos núcleos familiares. É 
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claro que a situação de isolamento social no pico da pandemia 

trouxe situações inusitadas e merecem, portanto, novos estudos 

e reflexões para que eventuais situações semelhantes no futuro 

possam ser melhor administradas por toda a sociedade. 

A título de contribuição, encerramos este ensaio com a avalia-

ção dos testes aplicados ao grupo das cinco adolescentes, lem-

brando que isso aconteceu antes e depois aplicação das ativida-

des arteterapêuticas. 

A coleta de dados teve início com a Escala de Ansiedade Hamil-

ton HAM-A e posteriormente foi aplicada a Escala de Autoestima 

de Rosenberg – EAR. A primeira ferramenta verificou a gravidade 

de sintomas ansiosos dos participantes. Após a coleta de dados 

foi realizada a leitura do material bruto e foram levantados temas 

recorrentes que estão inseridos em categorias de resposta fre-

quentes para efetuar a análise de conteúdo das respostas.  

De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo se refere a 

um conjunto de técnicas de análise de discursos diversificados, 

que têm como objetivo descrever o conteúdo e os significados 

das mensagens, de forma objetiva e sistemática Trata-se de uma 

técnica metodológica que visa compreender as características, 

estruturas ou modelos que estão por trás dos fragmentos das 

mensagens em questão. Os dados obtidos nas entrevistas foram 

organizados em categorias e depois cruzados, revelando certos 

sentimentos que as pessoas costumam ter referentes aos quadros 

de sintomas de humor ansioso, sentimentos de autoestima e de 

autoaceitação. Estabelecidas pelas estagiárias em concordância 

com o tema e contexto. 

Foram verificados resultados de ansiedade leve na categoria in-

dividual, com preponderância (83%) nos sintomas somáticos (do-

res de cabeça, tonturas, falta de ar, nervosismo, tensão, agitação, 
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cansaço, respiração rápida, incontinência urinária). Ao final dos 

atendimentos arteterapêuticas a ferramenta foi novamente apli-

cada e identificamos melhoria significativas na classificação geral 

na remissão total de sintomas tanto nos quadros de humor an-

sioso quanto nos quadros de ansiedade somática. É possível que 

a ansiedade se dê por conta da eminente entrada na vida adulta, 

além dos fatores decorrentes da pandemia.

Na avaliação da Escala de Autoestima de Rosenberg identi-

ficamos, no início, a visão depreciativa de si mesmas (Eu sinto 

vergonha de ser do jeito que sou; às vezes eu penso que não 

presto para nada; levando tudo em conta, eu me sinto um fracas-

so; às vezes, eu me sinto inútil, demonstrando autoestima baixa 

em todas elas. Todos esses sintomas apareceram com prevalên-

cia bastante reduzida quando da reaplicação da EAR ao final das 

35 sessões de Arteterapia. As adolescentes demonstraram, nesse 

percurso, melhoras cognitivas, redução com as preocupações re-

lacionadas a eventos adversos a si próprias e aos outros, remissão 

de pensamento persistentes na inadequação e de incapacidade de 

executar tarefas, assim como o reconhecimento de qualidades de 

si a valorização pessoal. 
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Os ensaios, ao contrário, com as referências de 

seu criador, o francês Michel de Montaigne, em 

meados do transformador século XVI, assim como 

das contribuições posteriores do paradigma cientí-

fi co e da evolução das belas artes no campo da li-

teratura, permitem uma abordagem linguística mais 

criativa e artística, como convém a uma formação 

que tem a Arte como um de seus pilares principais.

Assim, temos a certeza de que o leitor descobrirá 

nestas páginas muito mais do que relatos acadêmi-

cos de experiências de campo, mas também textos 

envolventes, que certamente o aproximarão cada 

vez mais dessa temática tão envolvente que é a Ar-

teterapia de fundamentação junguiana.

Com essas raízes da alma, a equipe NAPE-FAVI 

espera estar contribuindo decisivamente para a 

consolidação da pesquisa científi ca brasileira no 

campo da Arteterapia, essa magnífi ca ferramenta 

de transformação e individuação, que une os sabe-

res da Arte e da Psicologia. 
Prof. Celso Falaschi

Verde que te quero verde

A árvore é um elemento tão presente em nosso cotidiano que nem nos damos 

conta de que ela existe como a grande rainha do reino vegetal e, por consequência, 

acabamos por esquecer de regá-la, de cuidá-la como queremos ser cuidados. Em 

certo sentido, essa baixa percepção talvez possa justifi car a ação indevida do ser 

humano na destruição de fl orestas inteiras mundo afora. Mas este não é o tema 

abordado neste livro. Aqui, tratamos da árvore como símbolo em diferentes mo-

mentos de nossa cultura, em como ela tem sido vista como verdadeiro e essencial 

símbolo da vida. Os ensaios contidos neste livro tratam de como a árvore pode ser 

identifi cada de diferentes formas em atendimentos arteterapêuticos para variados 

públicos, desde a árvore da vida, da Cabala, passando pela árvore genealógica, 

árvore bodi e árvore de Natal, até representações mais sutis, como as diferentes 

espécies encontradas em solo brasileiro. 
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