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RESUMO 

 

A linguagem da gravura possui em si a magia da descoberta, do oculto que pode se 

revelar. Essa técnica, aliada a processos arteterapêuticos, pode se mostrar uma 

significativa possibilidade para a resolução e compreensão de situações internas e 

externas vivenciadas pelas pessoas. No caso da figura feminina, compreende-se 

que, com o passar dos anos, as mulheres conseguiram conquistar um espaço mais 

significativo na sociedade, se destacando em muitas profissões antes destinadas 

unicamente aos homens. Ganharam independência e prestígio, porém, atualmente, 

muitas delas precisam se revezar nessa maratona de novas funções assumidas 

(profissionais) e aquelas antigas responsabilidades culturalmente a elas destinadas 

(dona de casa, mãe, esposa...), o que, por vezes, ocasiona uma falta de tempo para 

refletirem sobre seus anseios particulares e sobre essas transformações ocorridas 

em suas vidas. Essa pesquisa teve como objetivo compreender como a identidade 

da mulher do oeste catarinense se apresenta na contemporaneidade, e de que 

modo a linguagem da gravura, aliada a processos arteterapêuticos, contribui para a 

reflexão, compreensão, valorização e materialização dessas identidades. Toda a 

experiência prática realizada com um grupo de mulheres foi registrada em um diário 

de campo, que possibilitou a análise da pesquisa de forma qualitativa. Os resultados 

da pesquisa permitem perceber a grande importância que a profissão tem na vida 

das mulheres, pois sentem-se realizadas em poder ajudar nas despesas familiares e 

serem independentes financeiramente. Mas esse acúmulo das tarefas diárias fazem-

nas, por vezes, sentirem-se estressadas, cansadas, sobrecarregadas, numa rotina 

constante e incessante. Com a aplicação das propostas arteterapêuticas, 

percebemos que essas mulheres passaram a fazer uma observação interna delas 

mesmas, refletindo e se envolvendo com cada proposta, mostrando que a linguagem 

da gravura, aliada à arteterapia, pode ser uma possibilidade eficaz na compreensão 

e materialização da identidade.   

Palavras-chave: Arteterapia. Gravura. Mulher. Identidade.  
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ABSTRACT 

 

The language of engraving has in itself the discovery of magic, the occult that may 

reveal. This technique, combined with art therapeutic process, could show a 

significant possibility for resolving and understanding of internal and external 

situations experienced by people. In the case of the female figure, it is understood 

that over the years, women have conquered a most significant place in the society, 

especially in many professions before intended exclusively for men. They won 

independence and prestige, but currently, many of them need to take turns in this 

marathon of new assumed functions (professionals) and those old responsibilities to 

them culturally designed (housewife, mother, wife ...), which sometimes It causes a 

lack of time to reflect on their particular concerns and about these transformations in 

their lives. This research intended to understand how the identity of Santa Catarina 

western woman presents in contemporary times, and how the language of engraving, 

combined with art therapeutic process, contributes to reflection, understanding, 

appreciation and realization of these identities. All practical experiment conducted 

with a group of women was registered in a diary, which enabled the analysis of 

qualitatively research. The results of the research permit to realize the great 

importance that the profession has on women's lives because they feel held in order 

to help in family expenses and be financially independent. But the accumulation of 

daily works make them sometimes feel stressed, tired, overwhelmed, in a constant 

and incessant routine. With the application of art therapeutic proposals, we realize 

that these women have become an internal observation of themselves, reflecting and 

getting involved with each proposal, showing that the language of engraving, 

combined with art therapy can be an effective possibility in understanding and 

materialization of identity . 

Keywords: Art Therapy. Engraving. Woman. Identity. 
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1 ELEMENTOS INTRODUTÓRIOS 

 

“Sou eu próprio uma questão colocada ao mundo e 

 devo fornecer minha resposta; caso contrário,  

estarei reduzido à resposta que  

o mundo me der”.  

C.G. Jung 

 

 O desejo de compreender a identidade humana em uma perspectiva 

contemporânea pode ser percebido como algo desafiador, levando em consideração 

que vivenciamos a era do efêmero, do instantâneo e dos avanços tecnológicos, que, 

consequentemente, vêm ocasionando transformações não só no meio 

físico/material, mas também no meio social e psíquico das pessoas, alterando seus 

modos de vida, visão de mundo, costumes, hábitos, crenças, atitudes, desejos e 

perspectivas, implicando, assim, no modo como suas identidades são estruturadas.  

Porém, o que percebemos na atualidade é que, por vezes, as mudanças do 

meio físico/material ocorrem em um nível diferente das mudanças psíquicas das 

pessoas, em alguns casos gerando desarmonias entre corpo físico e psíquico. As 

transformações comprometem o modo como as pessoas se percebem nesse meio e 

digerem reflexivamente todas essas mudanças, adaptando-se ou, mesmo que 

involuntariamente, gerando conflitos internos, medos, ansiedades, tristezas, raivas e 

estados depressivos.    

 Nesse sentido é que compreendemos a arte como uma possibilidade 

arteterapêutica, capaz de contribuir positivamente para o autoconhecimento, 

reflexão e entendimento acerca das transformações ocorrentes, revelando, através 

das vivências artísticas/ terapêuticas e representações simbólicas, a essência do 

ser, em sua totalidade, além da fisicalidade. É por essa razão que, no presente 

estudo, nos desafiamos a abordar a linguagem da gravura como uma possibilidade 

artística e arteterapêutica, capaz de materializar a identidade da mulher do oeste 

catarinense.  

O desejo de abordarmos esse assunto e focarmo-nos na figura feminina 

surgiu intimamente, quando observamos em nosso ambiente familiar as diversas 

funções assumidas pelas mulheres com as quais frequentemente convivemos: mãe, 

tias, primas, conhecidas, amigas, colegas entre outras. Percebemos que essas 
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mulheres vêm constantemente assumindo novas funções, parecendo nunca estarem 

satisfeitas em relação à quantidade de obrigações assumidas, além de 

frequentemente vivenciarem a autocobrança de realizarem tudo com eficácia e total 

doação. Essa situação também pode ser percebida em um âmbito geral na 

sociedade contemporânea, quando a figura feminina vem conquistando cada vez 

mais novos espaços, muitos deles até há pouco tempo destinados unicamente aos 

homens, pois, ao longo de boa parte da história da humanidade, homens e mulheres 

desempenhavam papeis sociais diferentes. Isso porque, nas mais diversas culturas, 

o gênero foi visto como algo determinante na distribuição das funções e atividades.  

Durante muito tempo, a figura feminina foi associada à ideia de fragilidade, 

que colocava as mulheres em uma situação de total dependência dos homens (pai, 

irmão ou marido), dando origem a moldes de culturas machistas, sugerindo que as 

mulheres permanecessem durante toda a vida amparadas pela figura masculina, 

antes e depois do casamento. O próprio ritual do casamento tradicional que 

conhecemos sugere isso, onde a noiva é passada das mãos de seu pai para seu 

noivo, assumindo o papel na nova família.  

Porém, com a chegada da sociedade industrial, a mulher, que antes se 

dedicava unicamente ao trabalho doméstico, ao seu marido e filhos, passou a 

função de operária nas grandes fábricas e indústrias. De lá para cá muitas coisas 

mudaram. As mulheres já conquistaram muitos espaços e continuam a lutar pelos 

seus direitos e pela tão sonhada igualdade de gênero.  

Atualmente percebemos que a desigualdade de gênero não é mais tão 

evidente como um dia já foi, porém, embora as mulheres tenham conquistado um 

espaço amplo na sociedade e no campo profissional, o que vemos hoje é que, 

muitas vezes, aquelas velhas funções que culturalmente seriam obrigações delas 

(os afazeres domésticos, os cuidados com o lar e com a família), ainda lhes são 

destinadas, o que, por vezes, acarreta em um acúmulo de funções, exigindo que 

elas se revezem entre suas jornadas de mulher, esposa, mãe, dona de casa e 

profissional. 

Toda essa situação ocasiona uma falta de tempo e oportunidade para que 

essas mulheres possam refletir sobre elas mesmas, seus sonhos, anseios, objetivos, 

desejos, planos e transformações ocorrentes. Essa situação nos despertou interesse 

e inspirou o problema que norteou nossa pesquisa: Como a identidade da mulher do 

oeste catarinense se apresenta na contemporaneidade, e de que modo os 
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processos arteterapêuticos aliados à linguagem da gravura podem possibilitar a 

reflexão, compreensão, valorização e materialização dessas identidades? 

Tendo esse questionamento como ponto de partida, elegemos alguns 

objetivos específicos que auxiliaram na construção do entendimento e corpo desse 

estudo. Os objetivos específicos elencados foram: Compreender o histórico da 

mulher na sociedade e como é constituída sua identidade na contemporaneidade; 

Inquirir como os processos arteterapêuticos, aliados à linguagem da gravura, podem 

possibilitar a materialização da identidade cultural da mulher catarinense; Investigar 

a realidade de um grupo de mulheres moradoras no município de Guaraciaba - SC, 

tendo como foco identificar seus olhares acerca de suas identidades; Elaborar um 

plano de intervenção e aplicá-lo, sob a forma de Ateliê de Arte, com um grupo de 

mulheres do oeste de Santa Catarina; Possibilitar, através de propostas 

arteterapêuticas, com um enfoque na linguagem da gravura, a compreensão, 

valorização e materialização da identidade da mulher do oeste catarinense. 

Sendo assim, a presente pesquisa se estabeleceu através de pesquisa 

bibliográfica, com investigação em fontes elaboradas, e também por meio de 

aplicação de um projeto de intervenção arteterapêutico, aplicado a um grupo 

composto por 4 (quatro) mulheres, com idades entre 18 e 43 anos, residentes no 

município de Guaraciaba, SC. A seleção das participantes foi feita mediante convite, 

para que essas se sentissem motivadas a participar do processo da pesquisa.  

Inicialmente foi realizada uma entrevista com as participantes, com o intuito 

de trazer presente um mapa/radiografia de suas vidas cotidianas. A partir do 

diagnóstico, foi feita a composição do plano de intervenção, e posteriormente a 

aplicação deste, sob a forma de Ateliê de Arte, utilizando os processos 

arteterapêuticos, com um enfoque na linguagem da gravura. A carga horária foi de 

20 horas, com encontros semanais de aproximadamente 2 horas cada. 

 Nessa perspectiva, essa pesquisa caracteriza-se como qualitativa, pois sua 

preocupação esteve voltada às ciências sociais, que não podem ser quantificadas. 

Por ser qualitativa, segundo Minayo, “trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, Maria, 1999, p. 22).  
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Os depoimentos foram coletados através de grupo focal por meio de 

conversação com as participantes, e o estudo foi desenvolvido por meio de uma 

pesquisa-ação, que pode ser compreendida como: 

 

[...] uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva 
empreendida pelos participantes de um grupo social de maneira a melhorar 
a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e educacionais, 
como também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde 
essas práticas acontecem. A abordagem é de uma pesquisa-ação apenas 
quando ela é colaborativa. (KEMMIS e MC TAGGART,1988, apud ELIA e 
SAMPAIO, 2001, p.248). 

 

Nesse contexto, acreditamos que a utilização de uma metodologia 

abrangendo a pesquisa-ação foi de fundamental importância em nosso estudo, pois 

possibilitou uma interação entre pesquisador e pesquisado, uma troca de 

experiências e conhecimentos que puderam beneficiar ambas as partes e tornaram 

a pesquisa ainda mais significativa.  

 O estudo divide-se basicamente em dois itens. O primeiro, intitulado “A 

compreensão pela teoria: o feminino, a gravura e processos arteterapêuticos”, 

constituiu-se por meio de evidências teóricas e fragmentou-se em três subtítulos. No 

primeiro, abarcamos o percurso da mulher na sociedade, como esta foi percebida 

em diferentes épocas, e suas buscas por obter um espaço na sociedade, 

referenciado nos autores Muraro (1995), Souza, Kazmierczak e Couto (2012), 

Bergamo (2008) e Angelin (2005).   

O segundo subtítulo desse item traz os autores Pain e Jarreau (1994), 

Gehringer (2005) e Andrade, Eliezer e Carvalho (1995), com a finalidade de 

conceituar brevemente a Arteterapia, suas contribuições e seu percurso histórico.  

Já o terceiro subtítulo desse item deteve-se a evidenciar o que é a técnica da 

gravura e como ela pode contribuir como processo arteterapêutico para a 

materialização e reflexão da identidade feminina. Nesse segmento utilizamos os 

autores Costela (2006), Herskovits (1986), Fajardo (1999) e Resende (2000).  

O item dois de nosso estudo, intitulado “A compreensão pela prática: 

identidade feminina revelada em vivências arteterapêuticas”, abarca uma 

experiência prática realizada com um grupo de mulheres. Esse segmento baseia-se 

primordialmente nos diários de campo, que foram utilizados para registrar, por meio 

de escritos, textos e fotografias, todo o processo de cada encontro arteterapêutico: 

os objetivos, o encaminhamento das atividades, e os depoimentos das participantes. 
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Graças a isso foi possível compor a análise da pesquisa, que se utilizou da proposta 

LTSI (Leitura Transtextual Singular de Imagens), uma metodologia que se propõe a 

ver do singular ao grupal.  

Criada e utilizada por Ormezzano (2009), a LTSI investiga símbolos e signos 

que são carregados de significação, desvelados por meios visuais (desenhos, 

pinturas, gravuras, esculturas, objetivos, fotografias e outros), assim como textos 

verbais (escritos, poemas, gravação de áudio) produzidos durante o processo. 

A partir dos registros das vivências, a pesquisa apresentou concepções 

teórico-metodológicas, as quais subsidiam a análise dos resultados da pesquisa. 

Todo esse processo que deu corpo a esse capítulo também foi dividido em 

subtítulos, e as situações apresentadas também foram fundamentadas em 

referenciais teóricos, alguns já abordados no primeiro item, e alguns outros que 

complementaram a pesquisa.  

No primeiro segmento abordamos reflexões sobre algumas vivências 

arteterapêuticas aplicadas, com o intuito de conhecermos melhor as participantes. 

Destacamos nesse fragmento suas relações com seus corpos, seus sonhos e 

anseios. Para a compreensão dos fatos, abarcamos as contribuições dos autores 

Penna (1989), Castro (2004) e Carrieri (2004).  

No segundo segmento desse item, abordamos relatos reflexivos referentes à 

vivências arteterapêuticas aplicadas, com o objetivo de evidenciarmos as diversas 

funções e papéis assumidos pela mulher na contemporaneidade. Como aporte 

teórico nesse segmento, utilizamos os autores Cordeiro (2009), Muraro (1995), 

Fabietti (2004) e Finimundi (2008).  

No terceiro e último fragmento desse item, abordamos os escritos acerca da 

experiência prática vivenciada pelas participantes desse estudo ao produzirem uma 

gravura com a técnica da cologravura. Para melhor compreensão dos fatos, nos 

baseamos nos estudos de Pain e Jarreau (1994) e Sberse (2009).  

 Para finalizar nossa pesquisa, trazemos, como última parte do estudo, 

algumas reflexões finais, onde apontamos nossa experiência com esse estudo e 

algumas conclusões obtidas durante o percurso. 
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2 A COMPREENSÃO PELA TEORIA: O FEMININO, A GRAVURA E PROCESSOS 

ARTETERAPÊUTICOS 

 

“Ela não passava de uma mulher...  

inconstante e borboleta”. 

Clarice Lispector 

 

2.1 A MULHER NA HISTÓRIA: CULTURA E SOCIEDADE 

 

2.1.1 Mitos, crenças e histórias: A mulher no mundo  

  

Na busca por escritos que nos ajudassem a compreender como a mulher foi 

percebida no decorrer da história da humanidade e as funções atribuídas e 

conquistadas por elas nesse percurso, chamou-nos atenção inúmeros registros que 

apontavam histórias, mitos e crenças referentes à mulher no mundo. 

Muraro (1995, p. 35), ao relatar em seus escritos alguns mitos sobre a origem 

do mundo, cita o autor Joseph Campbell, mitólogo americano que, em seu livro The 

Masks of God: Occidental Mythology, divide seu estudo sobre os mitos primitivos 

ocidentais em quatro etapas: “na primeira, o mundo é criado por uma deusa sem 

auxílio de ninguém; na segunda, esta deusa é associada a um consorte1; na terceira, 

um deus macho cria o mundo sobre o corpo de uma deusa, e, em último lugar, um 

deus masculino cria o mundo sozinho”. (MURARO, 1995, p.35-36). 

A autora aborda alguns desses mitos para exemplificar cada etapa citada. 

Para a primeira etapa ela descreve o mito grego onde “a criadora do Universo é 

Gea, a mãe Terra. Dela nascem todos os protodeuses (Uranos, os Titãs), e as 

protodeusas, entre as quais Rea, que virá a ser a mãe do dominador do Olimpo, 

Zeus.” (MURARO, 1995, p. 36). 

Para exemplificar a segunda etapa, a autora relata um mito primitivo dos 

astecas onde um jardim era governado por “Xoxiquetzl, a mãe Terra. Dela nasceram 

os Huitzuahua, os Titãs e os quatrocentos Habitantes do sul (as estrelas). Mais 

                                                           
1
 . Companheiro na sorte. Pessoa casada com outra, em relação a esta. = CÔNJUGE, ESPOSO. 

"consorte", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008- 

2013, http://www.priberam.pt/DLPO/consorte [consultado em 13-01-2015]. 

 

http://www.priberam.pt/DLPO/consorte
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tarde, seus filhos se revoltaram contra ela e ela dá a luz o deus que iria governar a 

todos, Huitzilopotchtli”. (MURARO, 1995, p. 36). 

Exemplos da terceira etapa são citados pela autora através dos mitos da 

“criação do mundo por um deus andrógino na Índia e o yin e yang, os dois princípios 

feminino e masculino, que deram origem à mitologia chinesa”. (MURARO, 1995, 

p.36). 

Explicando a última das quatro etapas organizadas por Joseph Campbell em 

sua divisão cronológica dos mitos ocidentais, Muraro (1995, p. 36) relata que, “a 

partir do segundo milênio a.C., [...] raramente se registram mitos em que a divindade 

primária seja mulher. Em muitos deles, estas são substituídas por um deus único 

que cria o mundo a partir de si mesmo”. Um exemplo para isso pode ser 

representado pelo mito cristão. 

Por meio desses registros é possível perceber nitidamente como a figura 

feminina através dos tempos passou de posto primordial a secundário, cedendo 

importância à figura masculina. Isso também é evidenciado em outros registros, 

como no mito grego que relata a criação da mulher. Segundo esse mito: 

 

Prometeu havia entregado aos homens a capacidade de controlar o fogo, o 
que deixara Zeus muito irritado. Decidido a se vingar de Prometeu, Zeus 
cria a mulher, que é renegada pelo ‘traidor’, pois pensava ser aquilo apenas 
parte da vingança. Zeus dá Pandora (a mulher) a Epimeteu (irmão de 
Prometeu). Junto com a bela mulher é entregue uma caixa – um recipiente 
que contém todos os males da humanidade – e o alerta para que esta 
nunca fosse aberta. Pandora, por ser muito curiosa, abre a caixa enquanto 
o marido dorme um sono profundo. Ali são libertos todos os males da 
humanidade. (SOUZA, KAZMIERCZAK E COUTO, 2012, p. 4) 

  

 Em outro mito grego, encontramos a história sobre o surgimento da Deusa 

Atena (Deusa da sabedoria): “Atena é filha apenas de Zeus, que, ao ter uma terrível 

dor de cabeça, pediu a Hefesto (Deus do fogo) que lhe abrisse o crânio e de lá 

saltou Atena já em sua forma adulta”. (SOUZA, KAZMIERCZAK E COUTO, 2012, 

p.3). 

 Na bíblia sagrada também encontramos a história cristã sobre o surgimento 

da mulher, a conhecida passagem que relata sobre Adão e Eva. Deus cria primeiro o 

homem (Adão) e posteriormente a mulher (Eva), originada a partir de uma costela de 

Adão. É ela que come primeiro do fruto proibido e influencia Adão a também provar. 

Por essa razão os dois são castigados e expulsos do paraíso. 
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 Através desses dois mitos gregos, bem como por meio dessa passagem 

bíblica, novamente notamos a figura feminina posta a caráter secundário. Porém, 

também é possível perceber certa desigualdade de gênero, estando a mulher em 

posição de inferioridade em relação ao homem.  Ela é mencionada como um ser 

desagradável, fruto de uma vingança, responsável por desencadear todos os males 

do mundo, curiosa, ignorante e inconsequente, um ser secundário que necessitou da 

figura masculina para surgir, seja da costela do homem (passagem bíblica Adão e 

Eva) ou da cabeça (Mito grego, surgimento de Atena, deusa da sabedoria). Toda a 

sua inteligência é fruto da sabedoria do homem. Enquanto nos mesmos escritos 

percebe-se certa exaltação perante a figura masculina, ele é visto como um ser 

primordial, que antecede a mulher e lhe possibilita a vida, sendo também a vítima 

das atitudes inconsequentes da mulher. 

 Em relação a isso, Muraro (1995) expõe que: 

 

Todos esses mitos que pouco a pouco vão degradando a mulher são muito 
importantes politicamente, pois não só introduzem a dominação masculina 
como a tornam benéfica e necessária para todos. Além disso, tornando a 
mulher um ser fraco e venenoso, impõem-lhe um caráter estrutural malévolo 
que ideologicamente torna também benéfica para todos sua submissão. 
(MURARO, 1995, p. 37). 

 

 Isso explica o fato das organizações sociais serem ministradas 

prioritariamente pela autoridade masculina durante muito tempo da história, em um 

regime patriarcado, onde as mulheres, mesmo que involuntariamente, tornaram-se 

submissas aos homens.  

 

2.1.2 Como um dia já foi: Mulher Deusa, Mãe. 

 

 Durante nossa pesquisa, encontramos registros sobre a importância da figura 

feminina nos grupos sociais primitivos. Acredita-se que, naquela época, a vida era 

centrada em torno da mulher, embora ela não fosse figura dominante no grupo.  

 Nessa época, onde o fortalecimento dos laços familiares se evidenciava, 

houve uma divisão de trabalho entre os dois gêneros: a mulher era responsável por, 

além de cuidar da prole, obter parte da alimentação da família, coletando frutos e 

raízes, enquanto a tarefa de caçar foi destinada ao homem.  
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 Para Bergamo (2008, p.2), essas tarefas destinadas às mulheres contribuíram 

para que elas desenvolvessem uma visão mais apurada, pois: 

 

[...] elas executavam três tarefas concomitantes: Observar, coletar e cuidar. 
Estas tarefas abrangiam uma visão periférica de 45° até 180°, enquanto o 
homem tinha uma visão de longa distância, “tipo funil”, capaz de identificar e 
perseguir alvos distantes (caça) sem distrair o foco. (BERGAMO, 2008, p. 
2). 

 

 Graças a isso, estudos apontam que foram as mulheres quem descobriram a 

agricultura, pela observação. “Um grão caído na terra começa a germinar e é 

observado em seu crescimento por algumas mulheres que estão coletando na área: 

aí temos, provavelmente, a base da transformação.” (PINSKY, 1994, p. 34).  

 Em suas funções de coletoras, pode-se dizer que foram as mulheres as 

primeiras a descobrirem certas ervas venenosas e também de cura, habilidade que 

era passada de mãe para filha, o que favoreceu também no aperfeiçoamento da 

comunicação, pois, conforme Bergamo (2008, p. 3), “durante a coleta, a mulher 

ampliava o vocabulário e a estrutura das frases, pela necessidade de transmitir o 

conhecimento e para a sobrevivência do grupo”.  

 Há também indícios de que as mulheres desenvolveram outras tecnologias, 

pela necessidade. Segundo Muraro (1995, p. 24), “Como eram as mulheres as 

responsáveis pela coleta e distribuição de alimentos, podem ter sido elas as 

primeiras a desenvolverem a tecnologia da pedra lascada, que permitia descascar, 

pulverizar, despedaçar frutos [...]”. Da mesma forma, a autora ressalta que 

possivelmente foram as mulheres que iniciaram a fabricação de cestos e recipientes 

que favoreciam o transporte dos alimentos. Além disso, Bergamo (2008, p. 3) relata 

que “algumas lendas primitivas alegam ser a mulher a descobridora do fogo, já que 

era a sua guardiã, vital nas sociedades primitivas. E como guardiãs, teriam sido 

encarregadas da olaria, cerâmica e metalurgia”. 

 Outro fato curioso dessa época é que “havia o desconhecimento do papel do 

homem na geração da vida, por isso não se fazia a relação entre a procriação e o 

ato sexual, acreditando ser a mulher assexuada, geradora sozinha da vida”. 

(BERGAMO, 2008, p. 2). Por essa razão é que nas cerimônias religiosas desses 

povos acredita-se que a mulher era venerada, assim como se fazia com os 

fenômenos da natureza: sol, lua e trovões. 
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 Um vestígio herdado do passado que pode comprovar essa adoração do 

homem primitivo pela mulher são as chamadas Vênus, estatuetas geralmente 

esculpidas em pedras, marfim, barro ou ossos, representando a forma feminina, 

“seios grandes e ancas largas, muitas delas bastante gordas, associadas aos cultos 

de fecundidade”. (MURARO, 1995, p. 32-33). A grande maioria dessas peças foi 

encontrada em locais sagrados e em sepulturas, o que evidencia sua importância 

para a sociedade daquele tempo.  

 

2.1.3 Idade Média: A Bruxa, submissa 

 

 Durante boa parte da história da humanidade as mulheres receberam muito 

prestígio. Foram consagradas por seus feitos e por se acreditar que sozinhas elas 

eram geradoras de vida. Porém, parafraseando Muraro (1995, p. 38), em nenhuma 

cultura ou período há indícios de que elas tenham governado os homens em um 

regime matriarcado, mas houve casos em que seu status se igualava ao dos 

homens. 

  Essa dominação masculina sempre esteve presente em grande parte dos 

grupos sociais, mas se evidenciou com mais rigor com o passar dos anos, sendo o 

regime patriarcado cada vez mais aceito com naturalidade. Sobre essa questão, 

Muraro (1995) aponta que: 

 

Marx e Engels foram [...], os mais importantes pensadores do século XIX a 
analisar esse tema. Em primeiro lugar, afirmavam que a divisão sexual do 
trabalho dava origem a uma divisão social do trabalho, que, por sua vez, 
levou à especialização. Esta, também por sua vez, levou ao 
aperfeiçoamento de tecnologias que deram origem aos excedentes (lucros), 
algo que sobrava após terem satisfeitas as necessidades de sobrevivência 
dos grupos. Estes excedentes poderiam ser usados como valores de troca, 
dando origem a uma classe dominante que não precisava trabalhar e vivia 
da venda dos excedentes, escravizando boa parte da população [...]. A 
classe dominante defendia a propriedade dos excedentes, da terra, que 
mais tarde, com a expansão da agricultura, viria se tornar propriedade de 
alguns poucos em detrimento da comunidade. (MURARO, 1995, p. 62). 

 

 Nesse contexto é que esse estudo enfatiza surgir a mulher dominada, 

servindo como propriedade do âmbito privado, fornecendo filhos como mão de obra 

para trabalhar nas terras e defendê-las. Porém, a autora Muraro (1995, p.63), ainda, 

defende a ideia de que a origem do patriarcado tenha surgido de forma lenta e 

gradual. Segundo ela, pelo fato da maior parte dos trabalhos serem feitos pelas 
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mulheres, os homens possuíam mais tempo livre, o que lhes permitiu desenvolver 

armas e inventar rituais específicos para o sexo, excluindo as mulheres.  

Muraro destaca ainda que essa noção masculina de superioridade se 

intensificou a partir “da descoberta do papel masculino na procriação. Neste 

instante, o macho pode assumir o controle da sexualidade das mulheres e, portanto, 

o poder sobre elas, juntamente com a natureza”. (MURARO, 1995, p. 64). 

  Com o domínio masculino, se forma gradativamente a noção de moralidade, 

regras criadas pelos próprios dominantes, que deveriam ser cumpridas com rigor 

pelos dominados. No que dizia respeito à mulher, as regras na idade média 

determinavam que “as mulheres estavam sob a guarda dos pais, tendo que passar 

virgens para a guarda dos maridos. Tanto a transgressão da virgindade como o 

adultério eram punidos com a morte [...]”. (MURARO, 1995, p. 100). 

 Nesse período a mulher era tratada como uma propriedade, um bem, e como 

era comum o infanticídio de meninas nessa época, elas se tornavam uma 

mercadoria escassa. Além do mais, Muraro (1995, p. 101) destaca que “os maridos 

podiam bater nas mulheres, e esperava-se que estas os agradassem, mas não se 

esperava o mesmo dos maridos em relação às mulheres”. Essa violência também 

favoreceu a escassez de mulheres, porém, nem com sua falta elas foram 

valorizadas.  

 No início da idade média o cristianismo, bem como outras religiões, eram 

matricêntricas, e prezavam pelos direitos iguais de todos. Nessa época as mulheres 

foram muito influentes no interior da igreja institucional. Porém, aos poucos, a igreja 

tornou-se patriarcal, ao passo que Deus foi representado pela figura masculina e 

considerado o centro do universo.  

No auge do feudalismo da idade média, houve a reforma gregoriana, que 

impôs estrito celibato aos padres. Nesse contexto Muraro destaca que:  

  

A partir daí, as mulheres eram vistas como as descendentes de Eva, 
símbolos do pecado e da tentação. Paralelamente à ênfase em Eva, vai 
surgindo na Igreja um aumento do culto à Virgem Maria, e a progressiva 
elevação da figura da Virgem Mãe se dá ao mesmo tempo em que cresce o 
medo da mulher no seio da Igreja. E quanto mais a virgem era exaltada, 
mais as mulheres comuns eram consideradas longe do ideal da mulher 
encarnado por ela. (MURARO, 1995, p. 106). 

 

 Num percurso lento e gradual, as mulheres foram perdendo o pouco de 

diretos e liberdade que ainda tinham. A autora Muraro (1995) menciona, em seus 
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estudos, que, por volta do século XII, em grande parte da Europa, as mulheres não 

mais poderiam aprender ou ensinar. Muitas delas, que se dedicavam em trabalhos 

medicinais, médicas, curandeiras e mesmo parteiras, foram proibidas de 

desenvolver esse trabalho, agora destinado exclusivamente aos homens. Conforme 

a autora, nesse período o feudalismo começa a ser substituído por um sistema de 

governo mais centralizado, estando a igreja representada pela figura papal, com 

poder absoluto sobre a sociedade europeia.  

 Porém, como nos relata a autora Angelin (2005), a Igreja Católica começa a 

perder, aos poucos, o seu poder, ao passo que o “teocentrismo”, Deus como centro 

de tudo, decai, dando lugar ao “antropocentrismo”, o homem como centro do 

universo. É nesse momento da história que a Igreja Católica, com o objetivo de 

reconquistar o centro das atenções e o poder, instituiu os “Tribunais da Inquisição”, 

efetivando o que, na história, ficou conhecido como “caça às bruxas”.  

Explicando o que foi esse triste episódio da história, Angelin relata que: 

  

Em 1233, o papa Gregório IX instituiu o Tribunal Católico Romano, 
conhecido como “Inquisição” ou “Tribunal do Santo Ofício”, que tinha o 
objetivo de terminar com a heresia e com os que não praticavam o 
catolicismo. Em 1320 a Igreja declarou oficialmente que a bruxaria e a 
antiga religião dos pagãos representavam uma ameaça ao cristianismo, 
iniciando-se assim, lentamente, a perseguição aos hereges. [...]. 
perseguiam, julgavam e condenavam todas as pessoas que representavam 
algum tipo de ameaça às doutrinas cristãs. As penas variavam entre a 
prisão temporária até a morte na fogueira. Em 1484 foi publicado pela 
Igreja Católica o chamado “Malleus Maleficarum”, mais conhecido 
como “Martelo das Bruxas”. Este livro continha uma lista de requerimentos e 
indícios para se condenar uma bruxa. Em uma de suas passagens, 
afirmava claramente que as mulheres deveriam ser mais visadas neste 
processo, pois estas seriam, “naturalmente”, mais propensas às feitiçarias. 
(ANGELIN, 2005, s/p.). 

 

 

  Nessa época, as razões para uma mulher ser condenada eram inúmeras. As 

acusações poderiam ser: por praticar crimes sexuais contra os homens (assim 

acreditava-se que elas possuíam um pacto com o diabo), por se encontrarem em 

grupos de mulheres (o que ocorria com frequência para que pudessem trocar 

informações sobre ervas medicinais ou conversarem sobre acontecimentos 

cotidianos), por possuírem conhecimentos medicinais (o que despertava a ira de 

médicos homens); além disso, elas eram acusadas por se acreditar serem elas 

possuidoras de poderes mágicos, o que viria a desencadear vários problemas à 

população.   
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 Qualquer pessoa poderia ser denunciada ao “Tribunal da Inquisição”, embora 

as mulheres tenham recebido a maior parte das acusações, devido às 

circunstâncias. Até mesmo meninas ainda crianças poderiam ser acusadas e 

mortas. Os suspeitos eram presos e considerados culpados até provarem sua 

inocência, não podendo ser mortos antes de confessarem sua ligação com o 

demônio. Porém, Angelin (2005, s/p) ressalta que: 

  

Na busca de provas de culpabilidade ou a confissão do crime, eram 
utilizados procedimentos de tortura como: raspar os pêlos de todo o corpo 
em busca de marcas do diabo, que podiam ser verrugas ou 
sardas;  perfuração da língua; imersão em água quente; tortura em rodas; 
perfuração do corpo da vítima com agulhas, na busca de uma parte indolor 
do corpo, parte esta que teria sido “tocada pelo diabo”; surras violentas; 
estupros com objetos cortantes; decapitação dos seios . A intenção era 
torturar as vítimas até que assinassem confissões preparadas pelos 
inquisitores. Geralmente, quem sustentava sua inocência, acabava sendo 
queimada viva. Já as que confessavam, tinham uma morte mais 
misericordiosa: eram estranguladas antes de serem queimadas. (ANGELIN, 
2005, s/p).  

 

 A caça às bruxas ocorreu principalmente na Europa, mas se estendeu ao 

Atlântico e às Américas. Durou cerca de quatro séculos, do século XIV até o século 

XVIII, “sendo que a última fogueira foi acesa em 1782, na Suíça” (ANGELIN, 2005, 

s/p). Estima-se que, nesse genocídio, cerca de 9 milhões de pessoas tenham sido 

mortas, e dentre essas mais de 80% eram mulheres. 

 

2.1.4 A conquista por novos espaços  

 

 Em pesquisa a vários registros podemos dizer, de um modo geral, que 

durante toda a história a mulher sempre trabalhou, porém, não era valorizada por 

isso. É o que nos afirma Muraro (1995, p. 127). Ela nos expõe que: 

 

Tradicionalmente, as mulheres sempre trabalharam nos campos, e sempre 
trabalharam mais do que os homens, ganhando menos e obtendo menos 
privilégios e direitos legais. [...] elas eram invisíveis. As mulheres pobres 
sempre tiveram e têm até hoje uma dupla jornada, em casa e no trabalho. 
Sempre trabalharam no setor reprodutivo (privado) e produtivo (público), 
mas seu trabalho nunca foi considerado produtivo, só o do homem. 
(MURARO, 1995, p. 127). 

  

Através desse trecho, Muraro enfatiza a questão da mulher mais pobre. 

Segundo ela, essas foram as que mais lutaram por igualdade de direitos, e foram 
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punidas por isso, enquanto as mulheres mais ricas usufruíam da riqueza, porém 

sempre submissas aos maridos.  

 Após a revolução industrial e a revolução francesa, as mulheres acabaram 

por conquistar espaço, podendo trabalhar nas grandes indústrias. Segundo Muraro 

(1995, p. 128-129), “depois da revolução francesa, as mulheres constituíam quase a 

metade das massas operárias do século XIX”, porém, a autora enfatiza que as 

condições de trabalho eram precárias, inumanas e as jornadas de trabalho eram de 

até 15 horas diárias. 

 Nessa época a taxa de mortalidade era maior entre as mulheres, isso porque 

“[...], além de ganhar um terço do que ganhavam os homens, as mulheres 

praticamente davam a comida disponível para os homens e as crianças”. (MURARO, 

1995, p. 129). 

 Aos poucos e com muita luta as mulheres foram conquistando direitos 

trabalhistas e, enquanto cidadãs, conquistando espaços que antes eram destinados 

unicamente aos homens. Atualmente muitas coisas mudaram, assim como nos 

expõe Muraro: 

 

Neste terceiro milênio, [...] está acontecendo uma revolução fantástica: pelo 
fato de o capitalismo ter fabricado mais máquinas do que machos, as 
mulheres invadem o mundo masculino e, tecnicamente, acabam com a 
separação entre o mundo privado e o público. (MURARO, 1995, p. 191). 

 

 O fato de as mulheres terem assumido novos papéis profissionais, não 

significa que elas tenham aberto mão das antigas responsabilidades culturalmente a 

elas destinadas. Muitas das mulheres que hoje estão no mercado de trabalho se 

revezam entre suas jornadas de profissional, dona de casa, mãe e esposa, numa 

constante rotina que parece não ter fim. Muitas delas sequer destinam um tempo 

para si, ou para refletirem sobre elas próprias, seus objetivos, desejos, e as 

constantes mudanças sociais que as fazem assumir cada vez mais novas 

obrigações.  

 Muraro (1995, p.193) ressalta que “a entrada recente da mulher no domínio 

público, na prática e independentemente de qualquer ideologia, está trazendo uma 

transformação nas estruturas psíquicas tanto de homens quanto de mulheres”. Elas 

encontram-se cada vez mais atarefadas e, muitas vezes, à frente dos negócios, 

assumindo papéis profissionais e mesmo a chefia de casa, coisas antes apenas 
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destinadas a eles, os homens. Eles, por sua vez, foram, de certa forma, obrigados a 

aceitar essas mudanças, em vista de não haver outra alternativa.  

 Não há dúvidas que as mudanças ocorridas em relação ao gênero e à divisão 

de tarefas foram muitas, e tudo isso acaba por transformar também as estruturas 

psíquicas do ser, como a autora destaca na citação anterior, e são por essas razões 

que acreditamos na importância de momentos de autoconhecimento e reflexão 

sobre si, sobre as situações vivenciadas e as transformações ocorridas. No estudo 

encontramos na arteterapia uma possibilidade que instiga esse autoconhecimento e 

autorreflexão tão necessário na sociedade atual.  

 
 

2.2 ARTETERAPIA: PROCESSOS E CONTRIBUIÇÕES. 

 

2.2.1 Diálogos acerca da Arteterapia 

 

A arteterapia pode ser compreendida como um processo terapêutico que se 

utiliza da arte e seus recursos expressivos para tornar possível a comunicação entre 

os processos cognitivos e afetivos, ou seja, a integração entre o consciente e o 

inconsciente, possibilitando a compreensão e reestruturação do comportamento e as 

ações do sujeito. Pain e Jarreau (1994, p. 9) enfatizam que: 

 

Ainda que a noção de “arteterapia” geralmente inclua qualquer tratamento 
psicoterapêutico que utiliza como mediação a expressão artística (dança, 
teatro, música, etc.) limitamo-nos aqui, ao que diz respeito à representação 
plástica: pintura, desenho, gravura, modelagem, máscaras, marionetes... 
Estas atividades têm em comum a objetivação da representação visual do 
domínio figurativo a partir da transformação da matéria. 

 

 Dessa forma, de um modo dinâmico e espontâneo, durante o processo 

arteterapêutico se tem por objetivo que o paciente crie algo simbólico, visível e 

palpável, repleto de significação, onde possa expressar, mesmo que 

inconscientemente, seus sentimentos e emoções. Por essa razão, esse processo 

pode possibilitar a autoexpressão e autoconhecimento, podendo favorecer a 

resolução de problemas afetivos, comportamentais e até mesmo a cura de 

problemas físicos oriundos dessa instabilidade entre mundo interno e externo.  

Nesse contexto, o profissional arteterapeuta tem um papel muito importante 

no processo. Ele é quem vai acompanhar o paciente e ajudá-lo a compreender e 
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superar as dificuldades encontradas, o que é bastante desafiador, tendo em vista 

que cada pessoa possui seu modo particular de se expressar e encarar o processo. 

Esse trabalho exige do profissional “capacidade de concentração cada vez que o 

processo de construção simbólica é considerado como uma aventura contínua, onde 

as transformações sucessivas são mais importantes que o resultado final” (PAIN e 

JARREAU, 1994, p. 21).  

No momento de análise é preciso que o profissional neutralize suas atitudes, 

suas visões preconcebidas quanto à situação. Também é necessário inibir o gosto 

pessoal quanto à produção plástica, afinal, a estética do trabalho é o que menos 

interessa. Dessa forma, busca-se que o profissional “não seja nem crítico, nem 

observador “objetivo”, o que não quer dizer que, por isso, ele deva permanecer na 

emoção de um espectador ingênuo, capaz de ajudar aos outros somente pela 

simpatia” (PAIN e JARREAU, 1994, p. 21). É necessário intermediar o processo, 

sem inibir o paciente, tendo sempre muito cuidado ao analisar o contexto. É evidente 

que as situações serão mais facilmente compreendidas e solucionadas quando os 

conhecimentos do profissional são aliados às experiências, que, é claro, são 

adquiridas gradativamente, com cada nova situação.  

 

2.2.2 Breve histórico sobre a Arteterapia 

 

Cabe ressaltar que a área da Arteterapia não se trata apenas de uma junção 

da arte com a psicologia, mas de uma área própria, que possui campo de pesquisa 

específico, abrangendo conhecimentos em várias áreas, além da história da arte e 

estudos tanto de arteterapeutas pioneiros quanto contemporâneos. Sobre essa 

questão, Andrade aponta, em suas reflexões, uma comparação muito significativa. 

Ele nos diz: 

 

Penso o conjunto das Terapias Expressivas e Arteterapias em uma 
representação simbólica, uma árvore paradigmática, na qual as raízes 
equivaleriam às origens filosóficas, o tronco às diversas teorias em 
psicologia, os ramos às diversas orientações em arteterapia, às folhas e 
flores aos diversos autores e suas maneiras individualizadas de trabalhar e 
modificar as teorias básicas, e os frutos ao desenvolvimento dos clientes 
materializados nas expressões “artísticas” executadas. A seiva que percorre 
toda a árvore é o ato de criar, e arte a substância que compõe cada uma 
das suas partes. (ANDRADE, ELIEZER, CARVALHO, 1995, p.40).  
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Dessa forma é que a arteterapia se estruturou e vem firmando seus pilares ao 

longo dos anos, embora ainda seja muito jovem, um campo recente quando 

comparamos a toda a história da expressão artística. Pain e Jarreau (1994, p. 13) 

relatam que “desde o final do século XIX, psiquiatras estão interessados nas 

produções plásticas dos alienados”. Eles passaram a colecioná-las com a finalidade 

de analisá-las. Foi a partir de então que se começou a acreditar que essas 

produções poderiam revelar projeções do inconsciente e representações das 

experiências do seu criador, percebendo que a arte e seus recursos expressivos 

poderiam ser utilizados em processos terapêuticos. Porém, Gehringer, (2005, s\p) 

enfatiza que: 

 

[...] só em meados do século XX a Arteterapia se delineia com um corpo 
próprio de conhecimento e atuação, motivada pela crise da modernidade, 
em meio às mudanças que marcaram essa época. Após duas guerras 
mundiais, uma das principais mudanças foi a queda do mito de que a razão 
e a ciência seriam a resposta para tudo.  

 

Nessa mesma época, a arte também passou por inúmeras transformações. 

Os artistas acreditavam que não mais havia sentido em continuar seguindo um 

padrão arcaico, representando um mundo belo e perfeito, diante de tantas 

transformações. Foi então que decidiram romper com as formas acadêmicas de 

expressão, passando a enfatizar em suas produções a livre expressão, o sentimento 

e a subjetividade humana, marcando a história com o início da arte moderna.  

 Em meio a todas essas mudanças, Margareth Naumburg, uma artista plástica, 

educadora e psicóloga americana, foi a primeira a sistematizar a arteterapia, no ano 

de 1941. Conforme Andrade, Eliezer e Carvalho (1995, p. 42), Margareth “começou 

a desenvolver seu trabalho e sua teoria a partir de suas concepções educacionais e 

das associações livres em trabalhos realizados espontaneamente por seus 

pacientes”. Margareth não foi a primeira pessoa a utilizar o termo arteterapia, mas é 

considerada a “mãe” da arteterapia, por ser a primeira a diferenciá-la e sistematizá-

la, estabelecendo fundamentos teóricos sólidos para que pudesse se desenvolver.   

  No Brasil, o Dr. Osório Thaumaturgo César pode ser considerado um dos 

precursores da arteterapia, quando, por volta dos anos de 1920 e 1940, introduziu 

processos que aliava arte e terapia, no hospital psiquiátrico de Juqueri, localizado 

em São Paulo, sob a influência da psicanálise freudiana. Nessa mesma época, a 

Dra. Nise da Silveira também iniciava um trabalho na mesma linha, junto ao hospital 
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psiquiátrico de Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, porém sob a ótica da teoria 

junguiana.  

 Em 1969, foi oficialmente fundada a Associação Americana de Arteterapia 

(AATA). No Brasil, existem várias associações de arteterapeutas, no Rio de Janeiro, 

Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Bahia, 

mas ainda existe a UBAAT- União Brasileira de Associações de Arteterapia, cuja 

finalidade, conforme dados constantes no próprio site da união, é “reconhecer, 

normatizar e legalizar a profissão”2.  

Atualmente pode-se dizer que a Arteterapia conquistou um espaço bastante 

significativo e possui um campo de atuação amplo. Por realmente evidenciar suas 

contribuições, algo que muito se almejava no Brasil e recentemente pode ser 

conquistado, desde o início de 2013 a Arteterapia está presente na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) – documento que reconhece, nomeia e codifica os 

títulos e descreve as características das ocupações do mercado de trabalho 

brasileiro. Portanto, Arteterapia, hoje, é considerada uma profissão.  

 

2.3 A LINGUAGEM DA GRAVURA COMO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO 

 

2.3.1 A linguagem da gravura 

 

Com a finalidade de compreender o conceito da gravura no contexto das 

linguagens visuais, temos como base os estudos de Antonio Costella, que expõe o 

seguinte: 

 

De acordo com os dicionários, gravar é uma denominação genérica que 
engloba uma infinidade de ações. É entalhar com formão em madeira, é 
esculpir com cinzel em pedra, é abrir cunhos com buril, é incisar, abrir, fixar, 
fazer corroer para posterior impressão, é marcar com selo ou ferrete, por 
extensão é perpetuar, é reter na memória, etc. etc. etc. (COSTELLA, 2006, 
p.17).  

 

Na mesma linha, a autora Anico Herskovits nos expõe que “gravura, conforme 

ensinam os dicionários, é o ato de produzir imagens sobre uma superfície, por meio 

de incisões, visando a reproduzir estas imagens sobre papel ou outra base.” 

(HERSKOVITS, 1986, p. 12). 

                                                           
2
 SOUZA, Otília Rosângela Silva. Histórico da arteterapia. Disponível em < http://www.ubaat.org/>. 

Acesso em: 18 de abr. de 2014 
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O autor Fajardo, também com o intuito de conceituar a gravura, nos diz que “a 

gravura pode ser vista como uma mistura da escultura com a pintura. O artista 

arranha, lixa, modifica a matriz como um escultor faz com sua pedra.” (FAJARDO, 

1999, p. 10). 

No entanto, o autor Resende (2000, p. 229) nos chama atenção para o 

conceito aplicado à palavra gravura. Segundo ele: 

 

A palavra gravura, como está definida no dicionário, limita-se ao ato e efeito 
de incisão, de sulco, de baixo relevo sobre uma matriz de madeira ou metal. 
Nem mesmo a já tradicional litogravura poderia estar inserida neste termo. 
O que dizer então do léxico de possibilidades da linguagem no processo 
artístico contemporâneo? (RESENDE, 2000, p. 229). 

 

Com isso, o autor salienta certo equívoco empregado ao conceito de gravura, 

pois atualmente essa linguagem não se limita apenas a um suporte de madeira ou 

metal, onde se abrem cunhos para dar forma à imagem. Muitas técnicas e 

possibilidades se desenvolveram, e os materiais-suporte para a gravação, assim 

como os processos, são inúmeros e, por vezes, não necessitam da incisão ou 

abertura de cunhos, como é o caso da litogravura, citada pelo autor, onde o suporte 

para a gravação é a pedra, que passa por um longo processo de preparação. 

Porém, é importante ressaltar que o desenho é feito com material gorduroso sobre a 

pedra e, pelo fato da gordura repelir a água, é possível se conseguir a impressão 

dessa imagem. No entanto, nesse caso, não se emprega a ideia do baixo relevo, 

assim como em muitas outras técnicas.  

De modo geral, podemos dizer que o ato de gravar, voltando-se à linguagem 

da gravura, consiste em registrar/gravar sobre algum suporte a imagem desejada. 

Na maioria dos casos, com exceção da técnica da monotipia3, o suporte gravado 

(matriz) permite a reprodução da imagem. Para isso, a matriz precisa passar pelo 

processo de entintagem e impressão. Primeiramente a superfície gravada recebe 

tinta, e posteriormente é impressa, geralmente sobre papel ou sobre outros 

suportes. 

 

                                                           
3
 “A matriz, neste caso, tem vida fugaz, pois se consome ao produzir sua única cópia” (COSTELLA, 

2006 p. 20). 
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2.3.2 Arteterapia e gravura para materialização e reflexão da identidade 

feminina 

 

Tendo em vista que, durante toda a história da humanidade, as pessoas 

sempre sentiram a necessidade de registrar seu meio, suas vivências, sua 

identidade por meio da arte, e que muitas foram as transformações ocorridas na 

configuração da identidade das mulheres no decorrer dos anos, acreditamos que 

seja de extrema importância instigar, através da Arteterapia aliada à linguagem da 

gravura, a expressão das identidades, pautadas em valores humanos, como forma 

de reflexão, compreensão do momento vivenciado e entendimento da identidade de 

quem produz. Conforme Buoro (1998, p. 20), a arte, de um modo geral, se apresenta 

como: 

 

[...] instrumento essencial para o desenvolvimento da consciência, pois 
propicia ao homem contato consigo mesmo e com o universo. Por isso, a 
arte é uma forma de o homem entender o contexto ao seu redor e 
relacionar-se com ele. O conhecimento do meio é básico para a 
sobrevivência, e representá-lo faz parte do próprio processo pelo qual o ser 
humano amplia seu saber. (BUORO, 1998, p. 20).  

 

Nesse mesmo sentido, Ana Mae Barbosa (1998) nos expõe que somente a 

arte, nenhuma outra linguagem possibilita às pessoas a expressão dessas 

características tão pessoais que nos constituem. Segundo a autora (1998, p. 16):  

 

Através das artes temos a representação simbólica dos traços espirituais, 
materiais, intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o 
grupo social, seu modo de vida, seu sistema de valores, suas tradições e 
crenças. A arte, como uma linguagem presentacional dos sentidos, 
transmite significados que não podem ser transmitidos através de nenhum 
outro tipo de linguagem, tais como as linguagens discursiva e científica.  

     

Fajardo (1999) também traz a arte como forma de representação e 

expressão, porém voltada especificamente à linguagem da gravura. O autor nos 

mostra que essa linguagem apresenta-se como um significativo aporte quando se 

almeja a expressividade. Conforme ele, “a gravura tem a possibilidade de refletir e 

registrar - como uma memória viva - o ambiente cultural da arte e os momentos mais 

significativos da história humana” (FAJARDO, 1999, p. 34).  

Ele ainda nos diz que a gravura “é uma forma de manipular materiais da 

natureza e materiais criados pelo próprio homem em busca de expressão. Em busca 
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de chegar ao outro homem. De se comunicar e dar testemunho de seu tempo.” 

(FAJARDO, 1999, p. 11). 

Isso pode ser notavelmente percebido pela vasta produção artística herdada 

pela humanidade, cada qual trazendo consigo as marcas da época e espaço em que 

foi produzida, traduzindo a identidade daquela sociedade, do seu produtor. 

Os autores Kossovitch e Laudanna (2000), ao abordarem, em seus escritos, 

algumas reflexões de Carlos Oswald sobre as contribuições da linguagem da 

gravura, relatam que: 

 

Oswald distingue a gravura das demais artes plásticas, como a pintura e a 
escultura, afirmando ser ela, de todas, a mais espiritual, por estar fundada 
em elementos abstratos, o ponto e a linha, cuja imaterialidade também 
exprime as intensidades e qualidades dos estados de alma artísticos. 
(KOSSOVITCH e LAUDANNA, 2000, p.4) 

 

Nessa mesma questão, Fajardo expõe, em seus escritos, que na linguagem 

da gravura “existe uma infinidade de técnicas. Mas, independentemente da técnica, 

o artista busca sua linguagem, seu jeito próprio de lidar com o material e com a 

expressão.” (FAJARDO, 1999, p. 11).  

Com isso, compreendemos que, na linguagem da gravura, fragmentos da 

identidade de quem a faz também se revelam durante o processo, no modo como se 

faz uso das ferramentas, aplica a técnica e trabalha o material, com a finalidade de 

se expressar. Sendo assim, a identidade se apresenta além da temática do trabalho. 

Também se encontra no modo particular que cada um lidou com o processo e os 

materiais, elementos que se revelam no final, no momento da impressão desses 

trabalhos.    

Além da identidade do produtor, a identidade do material também se revela na 

linguagem da gravura. A escritora canadense Anne Michaels, apontada por Fajardo 

(1999, p. 11), faz um relato sobre a madeira, matéria-prima utilizada em uma técnica 

de gravura denominada xilogravura. Ela expõe que: 

 

A natureza não esquece. As árvores guardam em seus anéis a lembrança 
de tempestades, sol, variações de temperatura, das estações ao longo dos 
séculos. Uma floresta tem uma história coletiva, que cada árvore relembra, 
mesmo depois de derrubada. (FAJARDO, 1999, p. 11). 

 

Com todas essas particularidades e contribuições que a linguagem da gravura 

pode nos proporcionar, vemos nela uma importante possibilidade na Arteterapia, 
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tendo em vista que, nesse processo, estamos trabalhando com diferentes pessoas, 

cada qual com suas características, particularidades únicas, próprias. Assim, 

podemos fazer uma comparação, com a fala anterior, que nos faz perceber que 

cada material utilizado na gravura, neste caso a madeira, possui sua singularidade, 

seu cheiro, suas imperfeições, sua textura, suas vivências, as marcas do local onde 

se encontrava, sua beleza própria e única, características que fazem com que um 

material nunca seja igual ao outro, do mesmo modo são as pessoas. Nenhuma é 

igual à outra. Cada uma tem sua história e carrega consigo as marcas de onde vive, 

seus valores, sua identidade. 

  Sendo assim, compreendemos que a finalidade de expressar a identidade do 

criador por meio da gravura ou demais linguagens artísticas está diretamente 

voltada ao propósito de utilizá-la como linguagem, que permite ao observador 

dialogar com os códigos visuais e com seu próprio interior, o seu eu, e, do mesmo 

modo, manter contato com um processo que surgiu com a história da humanidade e 

que carrega, assim como todas as pessoas, marcas do tempo e espaço. 
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3 A COMPREENSÃO PELA PRÁTICA: IDENTIDADE FEMININA REVELADA EM 

VIVÊNCIAS ARTETERAPÊUTICAS 

 

“Uns sapatos que ficam bem numa pessoa  

são pequenos para uma outra; não existe uma  

receita para a vida que sirva para todos.”  

C.G. Jung 

 

3.1 AS PERCEPÇÕES DO “EU” 

 

3.1.1 Características de identificação  

 

Com a finalidade de evidenciar os achados da pesquisa teórica, aplicamos um 

plano de intervenção com carga horária aproximada de 20 horas (distribuídas em 10 

encontros de 2 horas cada) com 4 mulheres da cidade de Guaraciaba-SC, tendo 

essas entre 17 e 43 anos de idade. 

Para que a identidade dessas participantes pudesse ser preservada, cada 

uma delas pode escolher livremente, durante uma das vivências realizadas, um 

adjetivo marcante de sua personalidade. Esse adjetivo foi utilizado em nossos 

registros como um pseudônimo para identificar cada uma. Os pseudônimos 

escolhidos foram: “Linda”, “Companheira”, “Carinhosa” e “Dedicada”.  

 Dando início às vivências, realizamos um encontro individual com cada 

participante, para que, através de uma conversa, pudéssemos evidenciar algumas 

de suas características identitárias. Abaixo relacionamos algumas das 

singularidades apontadas por elas: 

A Participante “Linda” possui 43 anos de idade, é casada há 24 anos e mora 

com seu marido e filha. Trabalha em 4 locais diferentes, como zeladora e faxineira. 

Possui uma boa vida social. Frequentemente costuma sair com a família nos fins de 

semana, quando visitam familiares e conhecidos, e buscam lugares sossegados 

para relaxar no interior, próximo à natureza. O relacionamento com a família é bom. 

Sempre há discussões, porém também há muito diálogo para solucionar os 

problemas. 

A Participante “Companheira” possui 17 anos, é solteira e tem namorado. 

Mora com seu pai, irmão e madrasta. É estudante e também trabalha como 
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secretária na empresa da família, juntamente com seu pai e madrasta. É viciada em 

redes sociais, gastando boa parte do seu tempo com isso. Tem uma boa vida social. 

Sai com frequência com sua família e/ou namorado. Seu relacionamento familiar é 

muito bom. Surgem algumas brigas diárias, mas com diálogo sempre procuram 

solucionar esses problemas, assim como com seu namorado.  

A participante “Carinhosa” possui 22 anos. É solteira, porém tem namorado. 

Mora sozinha e trabalha como costureira. Tem uma boa vida social, saindo com seu 

namorado para bailes e festas, ou para jantar, sozinhos ou com casais conhecidos. 

Como não mora com seus pais, algo que gosta muito de fazer em suas horas vagas 

é visitá-los. Sua relação familiar é boa. Existe bastante diálogo com seus pais e 

irmãos. Às vezes há discussões, mas acredita ser normal. Isso acontece também 

com o seu namorado.  

 A participante “Dedicada” tem 28 anos. É casada há 9 anos e possui dois 

enteados que considera como filhos. Trabalha como Auxiliar Administrativa em uma 

empresa da família, junto com seu marido e enteada.  Na sua relação familiar 

sempre há altos e baixos, como em qualquer família, porém, sente que, às vezes, 

poderia haver mais diálogo para evitar intrigas, embora a grande parte dessas 

desavenças seja pelo fato de não receber ajuda nos afazeres domésticos, 

precisando assumir sozinha essa tarefa, o que a sobrecarrega.  

 

 3.1.2 Mulher X Corpo 

 

Cobertores e almofadas dispostos pelo chão, de modo circular. No centro, 

revistas e materiais para recorte e colagem. No ar, o som de uma música suave. 

Assim as quatro participantes foram recebidas, recepcionadas com um abraço de 

boas vindas e orientadas a se acomodarem.  

Convidadas a recortarem de revistas uma figura representando algo que 

admiravam em seus próprios corpos, e outra representando algo que modificariam 

em seus corpos, serenamente e com muita concentração cada participante foi 

realizando a proposta. Após, uma conversa em dupla, onde cada uma apresentou os 

motivos que a levaram a escolher aquelas imagens, e então cada participante 

apresentou ao grupo os apontamentos da outra participante.  

“Carinhosa” apresentou os apontamentos da participante “Dedicada”, 

mostrando as imagens escolhidas. Ela disse: “Minha amiga recortou uma imagem de 
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uma orelha, e disse que acha as suas orelhas muito bonitas. A parte do corpo que 

ela menos gosta é o rosto e o resto.”. Sorrindo, “Carinhosa” enfatizou que sua amiga 

“Dedicada” exagerou na colocação, e complementou: “Ela me disse que não está 

contente com sua forma física. Gostaria de emagrecer, pois não se sente bem 

estando com 30 kg a mais que seu peso normal, e muitas pessoas a questionam por 

isso, o que a deixa triste.” (CARINHOSA, 2014). 

Invertendo os papéis, “Dedicada” mostrou as imagens recortadas pela amiga 

“Carinhosa” e explicou: “Minha amiga recortou uma imagem de cabelos, pois o que 

mais gosta em si são os cabelos. Também recortou imagens de um bumbum e seios 

femininos, e disse que, se pudesse, aumentaria essas partes em seu corpo, mas 

acho que ela não precisa.” (DEDICADA, 2015). 

A participante “Companheira”, apresentando os comentários de sua colega 

“Linda”, expôs que ela gosta de sua forma física e de seu rosto, porém não gosta em 

seu corpo das pernas, pois possui muitas varizes e, se pudesse, também diminuiria 

a cintura. 

Já a participante “Linda”, relatando os comentários da participante 

“Companheira” em relação ao corpo, disse que a amiga gosta de seus cabelos, 

porém gostaria de emagrecer, modificar suas orelhas e a cor dos olhos.  

Ao final dessa atividade, abrimos espaço para quem desejasse falar sobre o 

que fora comentado. Então a participante “Dedicada” disse: “O que eu percebi é que 

ninguém está contente com o corpo que tem. Eu mesma não tenho como me aceitar 

assim, não me sinto bem, não estou feliz assim, sei que preciso mudar e 

emagrecer.” (DEDICADA, 2014).   

Com essa proposta arteterapêutica, tínhamos por objetivo compreender um 

pouco mais sobre uma questão evidenciada ainda nos primeiros diálogos individuais 

com cada uma das participantes: a relação conflituosa de muitas mulheres com os 

seus corpos.  Constatamos nessa vivência que nenhuma das participantes estava 

completamente satisfeita com sua forma física. Todas expuseram o desejo de 

modificar algo em seus corpos. Notamos que o ideal feminino desejado por elas se 

estabeleceu nos padrões constantemente sugeridos pela mídia em geral. O mais 

comum foi o desejo de magreza, citado por todas as participantes, sem exceção. 

Sobre essa questão, Penna (1989, p 31) expõe que “As imposições do estereótipo 

social parecem dizer que é bom ser pequena em todas as dimensões, exceto no 

busto”.    
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Esse estereótipo de beleza pode gerar certas frustações, por sua dificuldade 

em alcançá-lo. Foi o que percebemos com maior evidência na participante 

“Dedicada”, a que mais demonstrou descontentamento por estar acima do peso, o 

que, segundo ela, faz as pessoas questionarem, ou mesmo opinarem que ela deve 

emagrecer, o que a deixa ainda mais triste consigo mesma e descontente com o seu 

corpo. Sobre isso, Penna (1989, p. 31) relata que: 

 

Uma vez que as proporções ideais parecem ser tão difíceis de atingir, para 
muitas mulheres, hoje, é provável que o ideal do corpo feminino, na medida 
em que é internalizado, torna-se indiretamente responsável por sentimentos 
de culpa, frustração e pelo aumento da ansiedade.  

 

Como forma de amenizar essas frustrações e proporcionar a compreensão da 

importância do nosso corpo, de valorizá-lo, cuidar e agradecer a ele por nos 

possibilitar a mobilidade e a vida, propusemos a vivência arteterapêutica intitulada 

“Germinar da semente”. Ao som de uma música tranquila (Abraham’s Theme- 

Vangelis - Chariots of Fire), as participantes deveriam acariciar o seu corpo, 

sentindo-o, conhecendo-o, e retribuindo todos os feitos de nosso corpo com muito 

carinho. Solicitamos que as participantes fechassem os olhos e respirassem 

profundamente. Então colocamos a música. Com muita calma fomos orientando-as 

a sentir e acariciar todo o corpo, começando pelos pés até a cabeça. No decorrer da 

atividade, percebemos que duas participantes (“Dedicada” e “Companheira”) tinham 

mais dificuldade em relaxar. Frequentemente abriam os olhos, não soltavam o 

corpo, e algumas vezes davam risadas. Porém, até o final da música, pareciam estar 

mais tranquilas. Quando a música finalizou, colocamos para reproduzir outra música 

(Eric’s Theme- Vangelis - Chariots of Fire), e pedimos para que as participantes se 

imaginassem como uma semente prestes a germinar, querendo nascer.  

Ao som da música, fomos orientando-as a realizarem movimentos que 

simulassem uma semente germinando. Novamente sentimos que algumas 

participantes achavam aquela situação um tanto engraçada, mas compreendemos, 

pelo fato de nunca terem vivenciado uma atividade terapêutica semelhante. Quase 

no final da música, quando todas já estavam em pé e “haviam germinado”, 

permanecemos em silêncio, deixando-as realizarem movimentos livremente. Nesse 

momento sentimos que elas estavam mais concentradas, soltas, não se importando 

com a presença das demais, apenas vivenciando aquele momento, dançando, 
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movimentando seus corpos livremente, se sentindo e se percebendo. Nesse sentido, 

Castro diz que: 

 

A dança é uma arte na qual o homem expressa a sua interioridade e amplia 
a experiência sensível de si mesmo e do mundo que o circunda. Através 
dela é possível despertar o movimento expressivo, entendido como 
produção do mundo interior e constituído de gestos que representam ideias, 
sentimentos, pensamentos, sensações e também conteúdos inconscientes. 
(CASTRO, 2004, p. 243). 

 

Acreditamos que essa vivência realizada com música, propondo uma forma 

de dança, foi de suma importância, pois provocou nas participantes um momento 

belo de interiorização, onde foi possível identificar o que o autor cita acima, 

movimentos expressivos, repletos de significações.  

Quando a música terminou, lentamente todas foram abrindo os olhos e 

novamente se acomodando no espaço. Nesse momento, abrimos espaço para quem 

desejasse comentar sobre essa vivência. A participante “Carinhosa” iniciou dizendo: 

“Eu me senti muito bem. Achei que foi bom fazer isso, pois hoje tive um dia difícil. 

Estava muito tensa, com dores, e essa atividade me ajudou a relaxar. Até parece 

que minhas dores diminuíram.” (CARINHOSA, 2014). Na sequência, as participantes 

“Linda” e “Companheira”, também disseram ter gostado da vivência. E a participante 

“Dedicada” complementou: “No começo eu estava achando engraçado, não 

conseguia me concentrar, mas depois fui gostando e conseguindo me imaginar 

como uma semente germinando, eu renascendo. Foi bom.” (DEDICADA, 2014). 

O estranhamento gerado por essa vivência arteterapêutica foi considerado 

por nós como algo natural, tendo em vista que, até então, as participantes ainda não 

haviam se familiarizado com o processo, e nem haviam sido submetidas a situações 

semelhantes. Além do mais, acreditamos que o fato das propostas serem realizadas 

coletivamente, ou seja, tendo a presença de mais pessoas no mesmo espaço, pode 

ter provocado um desconforto e a preocupação com o modo como se portar, 

impedindo a concentração e o relaxamento. Porém essa situação foi revertida 

gradativamente após a compreensão do processo pelas participantes e a 

familiarização delas com essas vivências arteterapêuticas. 
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3.1.3 Mulher X Sonhos e anseios 

 

 Com o objetivo de evidenciar alguns dos sonhos, anseios e objetivos de cada 

participante, disponibilizamos, no centro de uma mesa, um recipiente com miçangas. 

Estando as participantes dispostas de modo circular ao redor da mesa, sugerimos 

que cada uma escolhesse até 10 miçangas, pensando em um desejo ou objetivo 

para cada miçanga escolhida. Enquanto as participantes realizavam a proposta, 

fomos entregando para cada uma um pedaço de fio. Em seguida orientamos para 

que, com as miçangas e o fio disponibilizado, cada uma confeccionasse um colar, o 

seu “colar dos desejos”.  

 Com os colares prontos, sugerimos que cada uma nomeasse seu colar e, 

posteriormente, presenteasse sua colega da direita, colocando-o nela e desejando a 

palavra pensada como nome para seu colar. A participante “Dedicada” presenteou a 

participante “Carinhosa”, dizendo: “Eu te desejo esperança.” (DEDICADA, 2014). A 

participante “Carinhosa” presenteou a participante “Companheira”, dizendo: “Eu te 

desejo felicidades.” (CARINHOSA, 2014). A participante “Companheira” presenteou 

a participante “Linda”, dizendo: “Eu te desejo alegria.” (COMPANHEIRA, 2014). E a 

participante “Linda” presenteou a participante “Dedicada”, dizendo: “Eu te desejo 

prosperidade.” (LINDA, 2014).  

 No final dessa proposta abrimos um espaço para que as participantes 

comentassem o que cada uma havia sentido com essa atividade. Nesse instante a 

participante “Dedicada” comentou: “Pensar nos objetivos não é uma coisa que eu 

faço diariamente. Achei um pouco difícil, e até me perguntei: O que eu quero? Quais 

os meus desejos? Não paro para pensar sobre isso, por isso me pareceu 

complicado, mas foi bom.” (DEDICADA, 2014).  

 Através dessa fala evidenciamos que essa participante destinava muito pouco 

tempo para pensar nela própria, tendo dificuldade em pensar sobre seus objetivos e 

sonhos, dando-se conta que sequer havia objetivos traçados. Nesse sentido é que 

“a arteterapia visa promover o indivíduo na sua qualidade de vida, na mudança de 

perspectiva de um olhar para si, no equilíbrio, no discernimento, na sanidade 

psíquica, no despertar de uma consciência maior”. (CARRIERI, 2004, p. 100). O 

relato da participante mostra-nos que essa vivência arteterapêutica instigou um olhar 

profundo sobre suas perspectivas de vida, tendo em vista que as participantes 
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evidenciavam durante as falas terem pouco tempo para elas, por estarem 

frequentemente ocupadas com funções e atividades corriqueiras.  

Dando sequência ao diálogo, questionamos as participantes acerca de como 

tinham se sentido ao serem convidadas a entregar seus colares dos desejos a outra 

pessoa. Todas disseram ter se sentido bem, e a participante “Companheira” 

completou: “Acho que, pelo fato de termos pensado só coisas boas, todas 

receberam coisas boas, mesmo não sendo bem o que cada uma desejou. Mas, 

sonho é assim, muitas vezes a gente não alcança bem o que gostaria, nem por isso 

deixa de receber coisas boas.” (COMPANHEIRA, 2014).  

 Como proposta seguinte, sugerimos a confecção de um amuleto da sorte. 

Inicialmente pedimos para que cada participante pensasse em cinco palavras 

positivas e escrevesse em cinco papeizinhos disponibilizados por nós. Em seguida, 

colocamos no centro da mesa diversos retalhos de tecido, agulhas, linhas, fitas 

coloridas e algodão, propondo a confecção de um amuleto, onde todas as palavras 

pensadas por elas seriam colocadas dentro desse amuleto. Explicamos como elas 

poderiam fazer e, em seguida, todas iniciaram suas produções. 

 Enquanto as participantes confeccionavam seus amuletos, percebemos que 

elas estavam bem concentradas. Pareciam estar gostando, e frequentemente se 

ajudavam e aprendiam juntas. Houve uma situação em que a participante “Linda” 

confeccionou uma florzinha com fita e, como as demais gostaram da ideia, ela 

ensinou para as outras, que também produziram essas florezinhas para ornamentar 

seus amuletos. 

 
            Fotografia 01: Costurando amuletos                   Fotografia 02: Amuletos concluídos  

   
              Fonte: Acervo particular (2014)             Fonte: Acervo particular (2014) 
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Com os amuletos prontos, abrimos espaço para comentários. Todas disseram 

ter gostado da atividade, e a participante “Linda” complementou: “Eu achei muito 

bom fazer isso, e o legal é que um amuleto ficou diferente do outro, assim como a 

gente é diferente uma da outra. Cada uma fez do seu jeito.”  (LINDA, 2014).  

 Esse comentário nos fez refletir sobre o que nos expõe a autora Carrieri 

(2004, p. 100) quando diz: “A arteterapia não dirige, ela oferece a oportunidade para 

o outro descobrir o seu caminho. Não há regras nem controle, o processo é único e 

de cada pessoa”. Sendo assim, compreendemos que o modo como cada pessoa 

vivencia a proposta é único, assim como cada produção e seu significado, o seu 

valor particular para quem a produziu. 

 

3.2 OS DIFERENTES PAPÉIS 

 

3.2.1 Mulher X Acúmulo de funções 

 

Sobre um tapete disposto no chão organizamos algumas almofadas de modo 

circular e recepcionamos as participantes ao som de uma música tranquila, 

orientando-as a se acomodarem. Disponibilizamos no centro do círculo sete figuras 

de Deusas da mitologia grega: Artêmis, Héstia, Atenas, Hera, Afrodite, Deméter e 

Perséfone. Posteriormente, sugerimos que cada participante observasse com 

atenção as imagens, buscando se identificar com uma delas.   

Após as orientações, cada participante pegou uma das figuras, mas houve um 

caso em que uma figura foi escolhida por duas participantes. Então a primeira que a 

pegou ficou com ela, e sugerimos à outra participante que escolhesse outra figura.  

 

Fotografia 03: Figuras de 7 Deusas Gregas 

 
Fonte: Acervo particular (2014) 
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Cada imagem possuía no verso a descrição da personalidade dessa figura 

mitológica feminina. Sugerimos, então, que cada uma lesse as características 

descritas no verso, refletindo se essas eram compatíveis com as suas próprias 

características de personalidade.  

Após as leituras em voz alta, cada participante comentou sobre a imagem 

escolhida. A participante “Dedicada” escolheu a figura da Deusa Atenas, e expôs 

que, inicialmente, havia escolhido a figura da Deusa Artêmis, porém, como essa já 

havia sido pega, optou por outra. Salientou que se identificou basicamente com 

todas as características apresentadas, principalmente no que se refere a ser uma 

pessoa extremamente prática, eficaz e profissional. Relatou gostar de fazer as 

coisas com agilidade, definindo um propósito e realizando-o.  

A participante “Carinhosa” escolheu a figura da Deusa Deméter. Segundo ela, 

não sentiu dificuldades na escolha, porém ficou apreensiva com a possibilidade de 

que as características dessa Deusa não fossem boas, pois seu cabelo lembrava a 

personagem Medusa, também da mitologia grega, mas explicou que, quando 

percebeu a figura de uma criança nos braços da Deusa, não teve dúvidas em 

escolhê-la. Comentou que também se identificou com as características dessa 

personagem, principalmente em relação a ser uma pessoa que gosta de acolher, 

proteger e cuidar de quem mais necessita, e também pelo fato de possuir muitas 

amigas, assim como a descrição da personagem.  

A participante “Companheira” escolheu a figura da Deusa Artêmis, e disse, de 

forma descontraída, que aquela descrição se referia a ela própria, e não à Deusa da 

figura. Comentou se identificar com absolutamente tudo o que ali estava descrito. É 

alguém que gosta da natureza, da vida ao ar livre, sabe ser vingativa quando 

ultrapassam os limites impostos por ela, empenha-se em trabalhos que possuem um 

valor para ela, e não com um fim comercial, mesmo que esse não lhe renda lucro.  

Já a participante “Linda” escolheu a figura da Deusa Héstia que, segundo ela, 

se encaixou perfeitamente às suas próprias características, pois se considera uma 

pessoa que prefere agir por sua intuição, ouvindo com o coração. É alguém 

sentimental, que gosta de se basear em suas experiências e não é ambiciosa. A 

única característica que diverge, segundo a participante, é em relação aos amigos, 

pois, diferentemente da descrição, ela se diz uma pessoa que gosta de fazer muitas 

amizades e estar rodeada das pessoas que lhe fazem bem. 
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Como a autora Cordeiro (2009, p. 170) relata:  

 

No mundo de hoje, caracterizado pelo domínio da racionalidade, pode ser 
intrigante que um trabalho terapêutico seja pautado por questões que 
conduzam o indivíduo a estados nos quais a fantasia e a imaginação sejam 
dominantes, como ocorre no caso da utilização dos mitos, rituais e histórias. 

 

Mesmo parecendo desafiadora, nossa proposta estava pautada justamente 

no desejo de proporcionar algo diferente do contexto racional vivenciado a todo o 

momento pelas participantes. Queríamos que elas se desprendessem mesmo, que 

somente por alguns instantes, do real, e fossem movidas pela intuição ao optar por 

uma imagem que as identificasse.  

O mais curioso foi ouvir de todas elas, sem exceção, que haviam se 

encontrado nas características descritas, como se a figura que mais representava a 

personalidade de cada participante tivesse sido escolhida. Evidenciamos isso ao 

perguntar ao grupo se gostariam de trocar de figura, agora que conheciam as 

características de todas, porém nenhuma participante desejou trocar, nem mesmo a 

participante “Dedicada”, que no inicio desejou outra figura. Ela própria enfatizou: “No 

começo eu queria aquela figura escolhida pela minha colega, mas agora, 

conhecendo as características das duas imagens, percebo que o mundo conspirou 

para que eu ficasse com essa, que mais tem a ver comigo. Realmente nada é por 

acaso.” (DEDICADA, 2014). 

Como proposta seguinte, sugerimos a atividade “Lista de papéis”, onde cada 

participante deveria criar duas listas, uma com os papéis profissionais realizados 

(faxineira, doceira, cuidadora...) e outra com os papéis sociais desempenhados por 

elas (filha, esposa, mãe, tia, sobrinha...). Nosso objetivo era saber quais eram as 

atividades corriqueiras realizadas pelas participantes, possibilitando uma reflexão 

sobre como se sentiam realizando todas essas funções. 

Com as listas prontas sugerimos que as participantes expusessem o que 

haviam escrito. No geral as respostas foram semelhantes, tanto em relação aos 

papéis sociais quanto aos profissionais, esse último abordando principalmente os 

afazeres domésticos, diferenciando-se apenas em relação à profissão assalariada 

de cada uma.  

Na sequência, abrimos espaço para quem quisesse comentar sobre a 

produção dessas duas listas. Então a participante “Linda” disse: “Na verdade, se 
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fosse refletir mais, essa lista ia ser ainda maior, porque a gente é e faz tantas coisas 

no dia a dia, que faltaria papel para escrever tudo.” (LINDA, 2014). 

Para dar continuidade à reflexão acerca de como essas mulheres se sentem 

diante de tantas funções assumidas por elas todos os dias, sugerimos que as 

participantes pensassem em uma palavra que representasse essa situação, porém, 

ao invés de verbalizar, elas deveriam criar um desenho expressando isso. 

Comentamos que esse desenho seria feito sobre uma placa de isopor, a fim de 

confeccionarmos uma gravura. Então explicamos brevemente sobre o que é uma 

gravura e todo o seu processo. Posteriormente cada participante recebeu uma placa 

de isopor e um palito de churrasco, e todas iniciaram a produção de suas matrizes 

de gravura. O processo de gravação foi tranquilo. As participantes não sentiram 

dificuldades, e com muita concentração realizaram a proposta.   

Com as matrizes prontas explicamos sobre o processo de entintagem e 

impressão, e todas as participantes realizaram sem maiores dificuldades. Ao final, 

com as gravuras concluídas, abrimos espaço para que cada uma comentasse sobre 

a palavra escolhida para representar como se sentia assumindo tantas funções. 

 
   Fotografia 04: gravação das matrizes                               Fotografia 05: Impressão das matrizes 

    
                       Fonte: Acervo particular (2014)                Fonte: Acervo particular (2014) 

 

 

A participante “Dedicada” disse se sentir estressada: “Me sinto feliz em 

conseguir dar conta de todas essas funções, mas às vezes me canso. É coisa 

demais. Fico estressada com tanta coisa que tenho que fazer todos os dias.” 

(DEDICADA, 2014). 
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Fotografia 06: Gravura da participante Dedicada 

 
Fonte: Acervo particular (2014) 

 

Na sequência a participante “Carinhosa” mostrou sua gravura, representada 

por uma imagem de figura feminina aparentemente feliz, com um sol ao fundo, 

explicando que poderia resumir suas listas de papéis com a palavra “Liberdade”. Ela 

nos expôs o seguinte:  

 

Também às vezes me sinto cansada com tudo o que tenho para fazer, mas 
por outro lado eu penso que só adquiri minha liberdade quando assumi 
essas funções. Sempre morei com meus pais, e era dependente deles para 
tudo. Atualmente, como saí da casa deles, no interior, e vim morar na 
cidade sozinha, senti que a responsabilidade aumentou, mas com ela 
ganhei minha liberdade, autonomia. Faço as coisas do meu jeito, como eu 
quero, sem dever satisfação a ninguém. (CARINHOSA, 2014). 

 
Fotografia 07: Gravura da participante Carinhosa 

 
Fonte: Acervo particular (2014) 

 

A participante “Companheira” definiu sua lista de papéis com a palavra 

“Repetitivo”. E explicou: “É ótimo ser assim, fazer todas as coisas que eu faço, me 

faz ser uma pessoa feliz. Mas também sinto que faço todas essas coisas sempre, 

nunca muda, é algo repetitivo, todo dia a mesma coisa.” (COMPANHEIRA, 2014). 
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Através da gravura feita pela participante, evidenciamos perfeitamente a repetição, 

expressa através de três sóis dispostos na horizontal, um ao lado do outro.    

 
Fotografia 08: Gravura da participante Companheira 

 
Fonte: Acervo particular (2014) 

  

A participante “Linda” comentou que todos os papéis assumidos por ela 

podem ser resumidos pela palavra “Corre-corre”. Ela relatou o seguinte: “Todas as 

coisas que eu faço todos os dias exigem muito de mim. Às vezes nem eu sei como 

aguento. É casa, família, trabalhos... É preciso ser muito ágil para dar conta de 

tudo.” (LINDA, 2014). 

 

Fotografia 09: Gravura da participante Linda 

 
Fonte: Acervo particular (2014) 

   

Através dessa proposta evidenciamos uma das principais questões apontadas 

em nossa pesquisa teórica, que aborda a figura da mulher atual como aquela que 

obteve maior autonomia ao assumir o mercado de trabalho, porém se sobrecarrega 

com as jornadas de mãe, dona de casa, esposa e profissional, desde o momento em 

que ela entrou para o mercado de trabalho, assumindo um espaço antes destinado 

unicamente à figura masculina.  
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Sobre essa questão, Muraro (1995, p. 189) relata que nós, mulheres, 

“entramos no mundo masculino e temos uma dupla jornada de trabalho (doméstico e 

produtivo) justamente por causa deste caráter “egoísta” do homem e “altruísta” da 

mulher”. Nesse contexto, compreendemos os termos “egoísta” e “altruísta”, utilizados 

pela autora, como sendo: egoísta por parte do homem, em não ajudar a mulher nos 

afazeres domésticos, e altruísta por parte da mulher, em querer se doar ao máximo, 

assumindo inúmeras responsabilidades. Evidenciamos essa situação entre o grupo, 

sendo que a grande maioria dessas mulheres frequentemente reclamava da falta de 

colaboração de seus maridos e família em relação aos afazeres domésticos, 

gerando esse acúmulo de funções e, consequentemente, uma situação de stress, 

cansaço e, às vezes, uma sensação de monotonia.  

 

3.2.2 Mulher X Relação Familiar 

 

Em uma mesa, organizamos todos os materiais a serem utilizados nesse 

encontro (folhas de papel sulfite, lápis, borracha, lápis de cor...). Dispusemos 

cadeiras, de forma circular, em torno da mesa e, ao som de uma música tranquila, 

recebemos as participantes com um abraço. Como proposta inicial, propusemos que 

todas criassem um desenho sobre suas famílias, abordando pontos positivos e 

negativos em relação à convivência familiar.  

 Sem dificuldades, todas as participantes foram fazendo os seus desenhos. 

Em alguns momentos, ouvíamos delas comentários e questionamentos, como: “Não 

vai ficar muito bom, porque eu não sei desenhar.”, “Precisa ser bem caprichado? 

Porque eu não sei fazer muito bem...”, “Nossa, como meu desenho tá feio!”, “Para 

entender, acho que dá para o gasto...”.  

Percebeu-se, nessas falas, a grande preocupação por parte das participantes 

com a estética de seus trabalhos, mas, como o contato com o desenho era algo 

incomum e suas produções não se assemelhavam aos estereótipos frequentemente 

tidos como bonitos entre as opiniões comuns, muitas preferiam dizer que não 

sabiam desenhar. Esse pensamento foi algo que, aos poucos, buscamos romper 

entre o grupo, enfatizando que todas sabiam desenhar, cada qual com seu estilo, o 

que valorizava ainda mais suas produções. Além do mais, destacávamos o fato de 

ser muito mais importante para nós o que elas buscavam expressar com aquele 

desenho do que o próprio desenho em si. É o que nos orienta Fabietti (2004, p. 155), 
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quando diz: “O objetivo é fazer arte para si próprio, deixando que o potencial criativo 

desperte. Não se busca julgamento do certo ou errado, mas a escuta da voz 

interior”.  

 Com os desenhos prontos, abrimos espaço para que cada participante 

comentasse sobre o que havia desenhado.  

 A participante “Dedicada”, apontando para cada figura representada, foi-nos 

explicando:  

 

Aqui, desenhei eu e meu marido em uma festa. Como nesses lugares ele 
costuma beber mais do que deve, eu estou brigando com ele. Já aqui eu 
estou brigando para que o pessoal me ajude com os serviços de casa. E, 
nesse desenho, fiz toda a nossa família em um restaurante jantando, para 
representar os bons momentos. (DEDICADA, 2014).  

 

 A participante “Companheira”, comentando sobre seu desenho, disse que 

buscou representar uma base firme, pois é assim que vê a família, e sobre essa 

base desenhou um coração, pois se há uma base sólida o amor se fortalece. 

Comentou ainda que resolveu escrever algumas coisas para enfatizar que nem 

sempre está tudo bem, que sempre há dificuldades, mas com união tudo se resolve. 

 A participante “Linda” representou várias pessoas de mãos dadas, pois, 

segundo ela, sua família é também todos os parentes próximos, não apenas os que 

moram em casa. Ela explicou que representou todos unidos, pois é assim que 

gostaria que fosse. Sente que às vezes os seus irmãos, cunhadas e outros parentes 

estão afastados, mas gostaria de mais proximidade. 

 Nessa primeira proposta, alguns descontentamentos foram apontados pelas 

participantes, porém, após todas as explicações acerca de seus desenhos, 

percebemos que elas finalizavam suas falas de forma positiva, enfatizando que nem 

tudo é ruim, que são muitos os momentos agradáveis, demonstrando o quanto 

consideram importante a família.   

 Como segunda proposta, sugerimos que todas pensassem no que mais as 

incomoda em casa e na relação familiar, que refletissem sobre as cobranças 

recebidas diariamente por serem boas mães, donas de casa, esposas... E que 

compartilhassem com o grupo esses incômodos. 

 A participante “Dedicada” comentou: “O que mais me chateia em casa é o fato 

de ter que pedir várias vezes para que me ajudem com os serviços, e também 
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repetir que sejam mais organizados. Isso me deixa muito estressada.” (DEDICADA, 

2014). 

 Aproveitando o comentário, a participante “Linda” disse que esse também é 

um problema que enfrenta em sua casa, e ainda complementou: “Lá em casa 

também o pessoal tem mania de pegar as coisas e não recolocá-las em seus 

devidos lugares, e eu me sinto uma secretária, que tenho que passar atrás deles 

ajeitando o que eles deixam desarrumado.” (LINDA, 2014). 

 A participante “Companheira” falou que as cobranças feitas a ela pela família 

não a incomodam, pois ela sabe serem para o seu próprio bem, porém enfatiza que, 

o que mais a deixa chateada, é quando necessita da ajuda de seus familiares para 

solucionar diversas coisas, tanto em seus estudos como em assuntos pessoais, e 

eles a ignoram, ou dizem não terem tempo para isso. 

 Através das falas foi possível evidenciar que, no geral, todas reclamaram pela 

falta de colaboração dos demais integrantes da família, principalmente no que diz 

respeito aos afazeres domésticos e organização do lar.  

 Como percebemos que estávamos lidando com situações delicadas, que 

causavam grande incômodo nas participantes, optamos por realizar a dinâmica “bota 

para fora com as vogais”, a fim de que pudessem desabafar, tirar a tensão que 

aquelas lembranças e situações lhes causavam. Sugerimos que todas se 

levantassem, e que fizéssemos coletivamente a proposta, respirando profundamente 

e soltando o ar, dizendo cada vogal, mas, após a última vogal, faríamos novamente 

a respiração “soltando” um palavrão.  

 Ao final dessa dinâmica, abrimos espaço para que elas falassem o que 

tinham sentido. Todas as participantes, sem exceção, disseram que gostaram da 

proposta, assim como comentou a participante “Dedicada”: “Me senti muito bem. Fiz 

algo que muitas vezes tenho vontade de fazer, mas fico com vergonha, preferindo 

guardar a raiva para mim.” (DEDICADA, 2014). 

A vivência nos remete para os escritos de Coelho (1999) apud Finimundi 

(2008, p. 36), quando diz que o “Teatro diverte e ajuda as pessoas a expressar as 

próprias emoções... De tentar descobrir o que é o amor, o medo, o ódio, a amizade... 

De tentar compreender melhor o papel do homem na cultura e na sociedade, suas 

relações, alegrias e suas angústias”. Esta atividade realizada com o grupo não se 

tratava propriamente de um teatro, mas de um jogo cênico. Porém, no mesmo 

sentido apontado pelo autor, sentimos, pela expressão das participantes, que elas 
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realmente haviam gostado, e que este foi pertinente ao momento, pois, através 

dessa proposta divertida, que inclusive possibilitou risos, puderam se desprender da 

tensão e raiva acumuladas, se sentindo melhor.    

 Como última proposta, disponibilizamos novamente materiais de desenho, e 

sugerimos para que as participantes desenhassem um símbolo, ou algo que 

expressasse como elas gostariam que fosse o ambiente domiciliar e suas relações 

familiares.  

 Com os desenhos finalizados sugerimos que as participantes se unissem e 

achassem uma forma de representar todos os desenhos individuais em um único 

trabalho coletivo, para criarmos um mosaico. Após explicarmos o processo, as 

participantes foram conversando para definir a imagem e, em seguida, começaram a 

produção do mosaico com materiais disponibilizados por nós (revistas, papéis 

coloridos, tesoura, cola, papel mais resistente...).  

 
Fotografia 10: Mosaico da família 

 
Fonte: Acervo particular (2014) 

  

Em uma conversa, após o trabalho finalizado, constatamos que o resultado 

surpreendeu até mesmo as participantes. Elas comentaram terem escolhido a 

imagem da pomba por representar a paz, também podendo simbolizar a vida, a 

pureza e a delicadeza. Assim deve ser o ambiente domiciliar e a relação com a 

família.  

 A participante “Dedicada” fez o seguinte comentário: “Eu achei muito bom ter 

feito esse trabalho, e entendi que, assim como esse mosaico precisou de todos 
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esses pedacinhos para a pomba da paz aparecer, assim é nossa família. Ela precisa 

de cada integrante, da ajuda e dedicação de todos para que a família seja unida e 

feliz.” (DEDICADA, 2014). 

 Através desse comentário percebemos que o objetivo principal da proposta 

havia sido alcançado, e instigado uma profunda reflexão nas participantes, o que 

nos deixou felizes. Conforme Pain e Jarreau (1996, p. 24): 

 
[...] as emoções mais fortes que o arteterapeuta pode sentir provém da 
observação da produção do sujeito: da qualidade emocional da mensagem 
traduzida na harmonia ou na agressividade das formas, através da precisão 
ou do erro das proporções, da qualidade dos traços, do tema abordado, das 
cores e dos contrastes utilizados, dos eixos de diferenciação escolhidos. 
Mas, também, é importante captar o impacto afetivo que as intervenções de 
cada participante produzem no grupo e as reações de cada um frente às 
imagens de si que aquele lhe dá.  

 

Essa sensação apontada pelas autoras frequentemente ocorria durante as 

vivências que proporcionávamos, inclusive nessa ocasião onde evidenciamos que 

as propostas arteterapêuticas estavam surtindo um efeito positivo e, enquanto 

mediadoras, sentíamos que estávamos na direção certa.  

 

3.2.3 Mulher X profissão 

 

Para o encontro desse dia organizamos cadeiras, dispostas de forma circular, 

e, ao som de uma música suave, recepcionamos as participantes com um abraço, 

sugerindo que se acomodassem. O primeiro momento se deu através da dinâmica 

“Como estou me sentindo agora”. As participantes andaram pelo espaço da sala, 

tentando expressar para as demais colegas, de alguma forma, como estavam se 

sentindo naquele exato momento. Atentamente observamos as expressões de cada 

uma, e notamos que a participante “Dedicada” jogou seu corpo para baixo, ombros 

caídos, semblante de descontentamento, como se buscasse representar cansaço. 

Expressão semelhante foi notada na participante “Linda”. Já a participante 

“Carinhosa” nos pareceu expressar alegria. Enquanto isso, a participante 

“Companheira” andava tranquilamente pela sala, sem enfatizar nenhuma expressão. 

Como mediadoras, ficamos impressionadas ao ver as expressões e a postura 

do corpo das participantes. Percebemos o poder do corpo, como ele é um meio de 

comunicação eficaz, capaz de revelar o estado físico e emocional em que nos 

encontramos. Nesse sentido, Carrieri (2004, p. 103) cita os escritos de Arcuri, (2002, 
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p. 65), que diz: “O corpo é um canal eficiente de expressão dos nossos 

sentimentos”.  

Ao final dessa dinâmica abrimos espaço para quem desejasse comentar. 

“Companheira” explicou que, no momento, estava tranquila, se sentindo bem, nem 

alegre, nem triste, apenas serena. Já a participante “Dedicada” comentou: “Hoje eu 

estou cansada. Fiz meus afazeres como sempre, mas sinto meu corpo cansado, 

talvez por culpa desse clima frio.” (DEDICADA, 2014). “Linda” aproveitou o 

comentário da colega, dizendo: “Também estou cansada hoje, mas por ter 

trabalhado bastante. Sexta feira é dia da faxina, o dia da semana mais puxado pra 

mim. Trabalho em dois lugares diferentes e ainda tenho a faxina de casa para fazer.” 

(LINDA, 2014). Por último, a participante “Carinhosa” comentou que, embora 

também se sentisse cansada, estava feliz, se sentindo bem. Por essa razão, 

demonstrou em sua expressão mais alegria do que cansaço.  

Para a segunda proposta, sugerimos a atividade “Diferentes papéis”, onde as 

participantes deveriam expressar, através da linguagem cênica, como possivelmente 

se portaria uma pessoa com a profissão ou papel por nós sugerido. As sugestões 

foram diversificadas: caminhar como uma dona de casa, caminhar para seduzir, 

caminhar como alguém com cólicas, alguém estressado, com pressa, com medo, 

cansado, como um empresário, como uma mãe com seu filho entre outras.  

Procuramos citar muitos papéis que sabíamos que elas realizavam. Com isso 

identificaríamos, através de suas expressões, algumas funções que frequentemente 

lhes causam descontentamento, também instigando uma autorreflexão acerca de 

seus papéis diários. Ao final da dinâmica, abrimos espaço para quem desejasse 

comentar, e, como havíamos imaginado, elas próprias perceberam que muitos dos 

papéis sugeridos eram realizados por elas. Percebemos isso pelo comentário da 

participante “Dedicada”, que disse: “Eu achei muito bom fazer isso, e muita coisa do 

que a gente fez aqui é o que costumamos fazer todo o dia.” (DEDICADA, 2014). 

Para finalizar, comentamos que era exatamente isso que buscávamos com essa 

proposta: uma reflexão acerca dos inúmeros papéis que nós, mulheres, assumimos 

diariamente.  

Continuando essa reflexão, sugerimos a dinâmica “Qual palavra eu mais ouço 

no meu ambiente de trabalho”. Cada participante foi pensando e expondo o que 

costumava ouvir. As frases e palavras foram sendo ditas aleatoriamente, porém, 

para facilitar a escritura do relatório, optamos por colocá-las em sequência.  
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A participante “Dedicada” citou, como palavras e frases que mais ouve em 

seu ambiente de trabalho: “Quando vão vir fazer a entrega? Esses valores estão 

muito altos, quero desconto. Minha mercadoria está com problemas, alguém pode 

vir arrumar? A mercadoria já está pronta?” (DEDICADA, 2014). Explicou que, como 

trabalha na recepção da empresa, seu contato maior é diretamente com os clientes, 

os quais frequentemente reclamam, o que a incomoda, pois, mesmo ouvindo 

xingamentos, precisa tratá-los bem. E enfatizou: “Lidar com gente é mais difícil do 

que com animais.” (DEDICADA, 2014).  

A participante “Carinhosa” relatou que frequentemente ouve em seu ambiente 

de trabalho frases como: “Você já terminou? Isso está mal feito, arrume! Faça de 

novo. Tem mais essas para você fazer. Agora já terminou? Precisa fazer com mais 

cuidado. Depressa. Preciso disso para ontem! Rápido com isso!”. (CARINHOSA, 

2014). Explicou que, por trabalhar na linha de produção de uma fábrica de roupas, 

costuma receber muitas ordens de seus superiores, e sempre no sentido de produzir 

mais, de ter mais cuidado com a qualidade, de fazer com mais agilidade, enfatizando 

que trabalha sobre constante pressão.  

A participante “Companheira” disse que, em seu ambiente de trabalho, 

costuma ouvir frases como: “Já ligou para fulano? Fez as tabelas como pedi? 

Encaminhou o anúncio para o rádio? Faça aquelas notas para amanhã!”. 

(COMPANHEIRA, 2014). A participante explicou que, como trabalha como 

secretária, o que mais ouve são as orientações do seu chefe, dizendo-lhe o que é 

para fazer. 

A participante “Linda” relatou que costuma ouvir, em seu ambiente de 

trabalho, frases como: “O café está frio. Você está com a vida amarga que deixou o 

chá sem açúcar? Preciso sujar para você ter o que fazer, para ter trabalho. Limpa lá 

que acabaram de sujar. Traga aquilo lá para mim.”  (LINDA, 2014). Comentou que 

possui vários empregos, mas preferiu citar o que ouve diariamente em um deles, 

enquanto zeladora em um banco. Enfatizou que nunca consegue agradar a todos. O 

café ou o chá sempre estão amargos para alguns e doces para outros. Algumas 

pessoas não tomam cuidado para não sujar enquanto ela limpa, muitas vezes 

parecendo sujar de propósito. Também percebe que algumas pessoas demonstram 

preconceito para com sua profissão, e sequer a percebem naquele espaço. Muitos 

não a cumprimentam. Relatou também que até mesmo certos colegas possuem 

esse preconceito, e mandam-na fazer coisas que não seriam de sua função, ações 



52 
 

que eles próprios poderiam realizar, e isso lhe causa certa tristeza, pois se sente 

rebaixada por eles.   

Percebemos que todas as participantes relataram que ouvem frases de 

descontentamento e ordem. Nenhuma delas citou ser elogiada por seus feitos em 

suas profissões, evidenciando não estarem completamente realizadas 

profissionalmente, o que foi possível constatar ao questioná-las se elas sentiam-se 

contentes com suas profissões ou, caso houvesse a possibilidade, se elas trocariam 

de profissão. Todas comentaram não estarem totalmente satisfeitas, e uma 

participante disse: “Não estou contente, mas preciso do meu emprego, e por 

enquanto é isso que tenho!” (LINDA, 2014). 

Como última proposta, sugerimos a atividade “A mancha negra”. Inicialmente 

pedimos para as participantes pensarem em todas as situações de 

descontentamento em suas profissões, as apontadas e também outras. Em seguida, 

cada participante recebeu ¼ de uma cartolina, e sobre o papel pingamos algumas 

gotas de tinta nanquim, a fim de que cada uma criasse uma mancha negra, 

proporcional ao tamanho que acreditasse serem os problemas em sua função 

profissional.  

Com as manchas concluídas, disponibilizamos tintas, canetinhas e lápis 

coloridos, e sugerimos que cada participante buscasse recriar sua mancha negra 

Como se aludindo à solução dos problemas, elas deveriam dar nova forma àquela 

mancha, ou colori-la.  

Sabíamos que a atividade seria um grande desafio, pois, assim como nos cita 

Pain e Jarreau (1996, p. 56), “a criação de um objeto é sempre uma aventura, um 

desafio dramático no qual o sujeito é o autor. É preciso vencer a matéria, fazer sair a 

forma a partir do amorfo, é preciso tirar um sentido daquilo que não tem nenhum”. 

 

Fotografia 11: Processo A mancha negra               Fotografia 12: Mancha participante Dedicada 

                                   
        Fonte: Acervo particular (2014)                         Fonte: Acervo particular (2014) 
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Fotografia 13: Mancha participante Carinhosa           Fotografia 14: Mancha participante Companheira 

                           
             Fonte: Acervo particular (2014)                                 Fonte: Acervo particular (2014) 
 

 
Fotografia 15: Mancha participante Linda 

 
Fonte: Acervo particular (2014) 

 

Ao final, abrimos espaço para quem desejasse comentar. Todas enfatizaram 

terem gostado da dinâmica, e uma participante relatou: “Na verdade, os problemas 

são inúmeros, nos vários departamentos da vida, mas sempre existe uma solução. 

Até nesse caso!” (CARINHOSA, 2014). 

A participante “Dedicada”, comentando sobre sua produção, disse: “Eu resolvi 

transformar minha mancha em uma árvore com frutos, pois, embora às vezes seja 

difícil, não dá para negar que o trabalho também gera bons frutos.” (DEDICADA, 

2014). 

A participante “Carinhosa” disse: “Quando eu olhei para minha mancha, logo 

imaginei um cachorro bravo, cheio de dentes, mas então eu rodeei o cachorro com 

sorrisos e cores. Assim ele parece pequenininho perto das coisas boas, e não 

assusta nem morde.” (CARINHOSA, 2014) 

 A participante “Companheira” comentou o seguinte: “Eu não modifiquei, nem 

mexi na mancha negra, mas eu coloquei perto dela um sol brilhante, um rosto feliz e 

estrelinhas. Com isso quis dizer que as dificuldades sempre vão existir (apontando 

para a mancha negra), mas a gente não pode desanimar (sinalizando o rosto feliz), 
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porque também é recompensador, ganhamos méritos com isso (apontando para as 

estrelinhas).” (COMPANHEIRA, 2014). 

 A participante “Linda”, comentando sobre seu trabalho, disse: “Eu resolvi criar 

uma paisagem com a minha mancha, para mostrar que nem tudo é ruim. Existe 

também o lado bom, e para as dificuldades a gente sempre dá um jeito” (LINDA, 

2014). 

Enquanto mediadoras, ao final de todas essas propostas percebemos que 

esse encontro foi crucial para que pudéssemos evidenciar como essas mulheres se 

sentem em relação aos seus trabalhos. Todas as participantes se mostraram 

descontentes profissionalmente, porém sentem a necessidade de trabalhar para 

serem independentes, terem seu próprio dinheiro e auxiliar nas despesas do lar.  

Mesmo com as dificuldades, a profissão, para elas, ainda é um meio de alcançar 

méritos, “bons frutos”. 

Nesse contexto, as propostas arteterapêuticas aplicadas nesse encontro 

foram de grande importância para que esses descontentamentos tão particulares 

pudessem ser revelados. Certamente não teria tanta eficácia se propuséssemos um 

diálogo utilizando apenas a linguagem verbal, pois “a arteterapia apresenta-se como 

um recurso para a expressão de sentimentos em outros meios comunicativos, 

abarcando estados mais amplos da psique”. (CORDEIRO, 2009, p. 166).  

 

3.3 MATERIALIZANDO O FEMININO COM A GRAVURA 

 

3.3.1 Objeto de afinidade 

 

 Havíamos combinado previamente que, no decorrer da semana, cada 

participante escolheria um objeto com o qual tenha afinidade, algo que elas 

consideram representar suas identidades. Sendo assim, para dar início ao encontro 

desse dia, cada participante apresentou o objeto escolhido, explicando os motivos 

da escolha. 

A participante “Dedicada”, mostrando um livro, explicou: 
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Achei meio difícil escolher apenas um objeto. No início pensei em escolher 
um botijão de gás, porque achei que tivesse mais a ver comigo, [sorriu 
descontraidamente, se referindo à sua forma física], mas o pessoal lá em 
casa não achou boa ideia. Então escolhi um livro, porque ler sempre me faz 
bem. Me considero uma pessoa sonhadora, e com os livros eu fico 
imaginando, sonhando, saio do mundo real. Ler é o que eu mais faço em 
meus momentos de folga. (DEDICADA, 2014). 

 

Através do comentário dessa participante, novamente percebemos o seu 

descontentamento em relação à sua forma física, algo que se refletiu em vários 

momentos e situações, mesmo após termos enfatizado essa questão em vivências 

anteriores. Isso nos fez perceber que deveríamos dar uma atenção especial, retomar 

as reflexões a respeito, pois poderia levar algum tempo para se solucionar e/ou 

amenizar esse seu desprazer.   

Sobre essa questão, Pain e Jarreau (1996, p. 30) dizem que “a consigna para 

tentar terminar o trabalho começado é adaptada a cada sujeito, e não proposta para 

ser seguida enquanto regra, mas para analisar o andamento do seu processo de 

trabalho”. Podemos relacionar esse apontamento com os momentos de reflexão e 

compreensão de cada situação e com a realização do trabalho prático. Cada pessoa 

se relaciona com o processo de uma maneira, e possui o seu tempo, que deve ser 

respeitado e considerado na busca pela efetivação do processo arteterapêutico.  

Dando continuidade, a participante “Carinhosa”, mostrando um peso de 

academia, comentou: “Eu também fiquei com muita dúvida na escolha. Então optei 

por algo que eu gosto de fazer, que é ir à academia. Por isso trouxe o peso.” 

(CARINHOSA, 2014). 

A participante “Companheira” trouxe dois objetos, um fone de ouvido e um 

chocolate. Comentamos que ela poderia optar por apenas um objeto, o qual ela mais 

acreditava identificá-la. Então, após algum tempo, ela se decidiu pelo fone de 

ouvido, e disse: “É difícil escolher, porque eu sou bem chocólatra e também, sempre 

que posso, estou ouvindo música. Mas por fim acho que a música é o que mais me 

identifica mesmo, porque, se eu não tiver chocolate, até passo sem, mas música eu 

tenho que dar um jeito.” (COMPANHEIRA, 2014). 

Para finalizar, a participante “Linda” mostrou o objeto escolhido por ela, uma 

vassoura, e disse: “Eu resolvi trazer a vassoura, porque o que mais eu faço durante 

os meus dias é limpar, limpar e limpar. Então, nada melhor do que uma vassoura.” 

(LINDA, 2014). 
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Percebemos que a maioria dos objetos escolhidos pelas participantes 

estavam relacionados com momentos de lazer, descontração e hobbies, 

possivelmente pelo fato desses lhes trazerem lembranças agradáveis de situações 

prazerosas, o que naturalmente nos vem mais facilmente à memória. A única 

exceção foi em relação à participante Linda, que optou por trazer uma vassoura, 

objeto que remetia ao seu trabalho como faxineira. Essa escolha não nos causou 

surpresa, tendo em vista que, em vários momentos durante os encontros, 

percebemos o quanto o trabalho ocupa boa parte do seu tempo e lhe gera certo 

descontentamento, pois, segundo ela, sua profissão ainda é desvalorizada perante a 

sociedade. 

 Após todas as participantes falarem sobre os objetos escolhidos, sugerimos a 

proposta seguinte, dizendo que elas deveriam criar um desenho desse objeto, 

podendo fazer uma composição, repetindo a imagem do objeto, ou desenhando um 

fragmento. Após as orientações, cada participante iniciou sua produção. Em alguns 

momentos nos chamavam, para que déssemos aprovação, dizendo que o desenho 

estava bom, ou então nos pediam ajuda para compor alguns detalhes. Com os 

desenhos concluídos, comentamos que o processo seguinte seria a confecção de 

uma cologravura. 

 

3.3.2 Confecção da matriz 

 

Após as participantes terem definido o objeto de afinidade e realizado um 

desenho representativo deste, explicamos brevemente sobre o processo seguinte, 

que consistiria na confecção de uma matriz de gravura, utilizando a técnica da 

cologravura4. Disponibilizamos os materiais a serem utilizados (papel resistente, 

cola, sementes variadas, barbantes...) e orientamos sobre cada etapa do processo. 

Cada participante iniciou seu trabalho, primeiramente escolhendo com 

cuidado as sementes e materiais a serem colados sobre seus desenhos. Não 

demonstraram dificuldade para com a técnica, porém, frequentemente ouvíamos 

comentários do tipo: “Nossa, isso vai demorar bastante para terminar!”, “Quero fazer 

isso bonito, mas não tenho muita paciência.”. Foi então que, novamente, 

enfatizamos ao grupo que elas não precisariam se apressar, poderiam fazer com 

                                                           
4
 Técnica de gravura onde diferentes materiais são colados sobre uma superfície resistente, dando 

saliência às formas que se deseja obter na impressão.   
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tranquilidade. Nesse momento, optamos por colocar uma música, com o objetivo 

instigar o relaxamento e tranquilizar as participantes. Conforme Ruud (1990, p. 87) 

apud Sberse (2009 p. 106-107): 

 
A música, considerada na ótica da arteterapia, possui quatro funções, que 
atuam no sentido de melhorar a atenção, vinculada ao treinamento do 
desenvolvimento motor e/ou cognitivo; estimular habilidades 
sociocomunicativas; favorecer a expressão emocional e o esclarecimento, e 
estimular o pensamento e a reflexão sobre a situação de vida da pessoa.   

 

Por meio dessa vivência arteterapêutica, constatamos que utilizar música 

durante as atividades se mostrou um aporte eficaz quando o intuito era instigar o 

relaxamento, pois sentimos que, após colocarmos uma música tranquila, as 

participantes diminuíam as conversas e se apresentavam mais calmas e 

concentradas na proposta. 

 
     Fotografia 16: Confeccionando as cologravuras                 Fotografia 17: Processo de colagem  

                                   
                Fonte: Acervo particular (2014)        Fonte: Acervo particular (2014) 

 

Durante a confecção das matrizes de gravura, ouvíamos alguns comentários 

das participantes em relação às suas produções, como: “Esse trabalho está ficando 

tão bom que nem parece que sou eu que estou fazendo.” (LINDA, 2014). “É um 

pouquinho complicado colar esses arrozinhos bem certinhos, mas pelo menos está 

ficando bonito.” (DEDICADA, 2014).  

Nesse estágio do processo arteterapêutico sentimos que as participantes 

estavam mais confiantes em relação às suas produções, diferente do início, onde 

não acreditavam em seus potenciais e afirmavam não saber e/ou não conseguir 

fazer uso da linguagem visual e suas diferentes técnicas. Seus comentários agora 

eram de admiração e surpresa por obterem resultados que até então acreditavam 

serem incapazes de conseguir. Pain e Jarreau (1996, p. 67) afirmam que “essas 
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maneiras de abordar, organizar, trabalhar, descobrir e terminar a tarefa permitem ao 

paciente tirar do trabalho artístico um certo prazer, e de exercer uma forma de 

apropriação da emergência das imagens através de sua configuração”. 

  

Fotografia 18: Matrizes concluídas 

 
Fonte: Acervo particular (2014) 

  

Esse prazer obtido na realização da técnica e na análise do trabalho 

concluído foi muito evidente nessa proposta e também constatada pelas próprias 

participantes que, quando questionadas sobre o que haviam achado, comentaram: 

“Eu achei muito legal. Nunca tinha feito isso. No começo achei que ia demorar 

bastante para colar, mas foi rapidinho, e o trabalho pronto ficou lindo.” (DEDICADA, 

2014); “Eu achei bem gostoso, bom de fazer e relaxante.” (CARINHOSA, 2014); “Eu 

gostei muito, me surpreendi quando vi o trabalho pronto, nem parece que fui eu que 

fiz.” (LINDA, 2014). 

 

3.3.3 Impressão da matriz 

 

 Como última etapa do processo arteterapêutico, propusemos a impressão das 

matrizes de cologravuras. Para tal, organizamos com muito cuidado todos os 

materiais a serem utilizados. Iniciamos explicando como cada etapa deveria ser feita 

e, em seguida, as participantes foram escolhendo com muita atenção as cores de 

tinta que utilizariam, e foram entintando a matriz com um pincel, conforme 

orientações.  

Com as matrizes entintadas, auxiliamos para que cada uma molhasse a folha 

de papel para a impressão em uma bacia com água e as secasse com uma toalha. 

Posteriormente, auxiliamos as participantes para que, em duplas, passassem suas 
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matrizes com a folha umedecida em um cilindro caseiro, a fim de obtermos a 

gravura. 

 

         Fotografia 19: Entintando a matriz         Fotografia 20: Entintando a matriz 

              
          Fonte: Acervo particular (2014)    Fonte: Acervo particular (2014) 

 

Instigar que algumas tarefas, quando possível, sejam realizadas de forma 

coletiva, é muito importante, principalmente em se tratando da técnica da gravura, 

que exige, na sua realização, um período de trabalho individual. Por essa razão, 

Pain e Jarreau (1996, p. 173) destacam que:  

 

Imprimir por equipes permite romper o isolamento relativo no qual cada um 
trabalhou durante as sessões precedentes, levando em conta a atenção 
requerida por essa tarefa. Quando da impressão os laços grupais podem, 
enfim, restabelecer-se ou formar-se em uma atividade prazerosa.  

 

 Em nossa experiência sentimos que esse momento da impressão foi muito 

bonito. Todas as participantes se mostraram preocupadas em retribuir o auxílio 

recebido das demais. Além disso, a magia e a curiosidade em descobrir o resultado 

do trabalho final tomava conta. As participantes não conseguiam esconder a 

empolgação.  

 

A impressão do original dá ao sujeito, de uma só vez, o resultado global de 
seu trabalho, tal como um espelho dá a imagem de uma maneira 
instantânea, e aparentemente, sem construção. O reencontro do sujeito 
com sua obra, com uma parte dele mesmo objetivada, produz-se na técnica 
da gravura de uma maneira súbita, definitiva. Essa situação permite uma 
encenação das relações do sujeito com sua própria produção através de 
diversas reações afetivas – de admiração, de estranheza, de apropriação, 
de rejeição – que nos ensinam sobre modalidades psíquicas estruturadas 
na consigna narcísica (imagem de eu como autor) e na consigna anal 
(relação do sujeito ao que ele produz).  (PAIN E JARREAU, 1996, p. 175-
176). 
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Quando as participantes viram suas gravuras concluídas, todas 

demonstraram surpresa e alegria com suas produções, destinando a elas vários 

elogios.  

 

Fotografia 21: Gravuras concluídas 

 
Fonte: Acervo particular (2014) 

 

Com as gravuras concluídas, abrimos espaço para comentários sobre a 

atividade, quando novamente as participantes evidenciaram terem gostado da 

experiência, por se tratar de algo novo, nunca antes vivenciado, além da surpresa 

positiva em ver o trabalho concluído. Então comentamos que, como esse era nosso 

último encontro, gostaríamos que elas tentassem recordar todos os encontros que 

tivemos, e que comentassem, de maneira geral, o que haviam achado dessa 

experiência e de todas as vivências realizadas, e o que cada uma levaria de bom 

desses encontros. De modo aleatório, cada participante foi comentando, e 

expuseram o seguinte:  

 

Achei que todos os encontros foram muito bons. Eu sinto muito não haver 
mais, porque para mim foi maravilhoso poder pensar e refletir sobre eu 
mesma. Na correria dos dias a gente não faz isso. Eu passei a me olhar 
mais, pensar o que fazer para ser mais feliz e o que devo mudar no meu 
corpo para me achar bonita. Tudo foi muito bom. (DEDICADA, 2014). 

 

“Eu gostei de tudo, principalmente dos trabalhinhos que a gente fez. Aprendi 

muita coisa nova e interessante, e poder trocar conversa com outras pessoas, 

falando de coisa boa, também faz bem.” (CARINHOSA, 2014).  

“Eu também acho uma pena não ter mais encontros, porque para mim 

também foi bom, é algo diferente, deixa a gente mais feliz, e me fez pensar na vida 

que estou levando.” (LINDA, 2014). 
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 Pelas falas percebemos que os encontros realmente haviam sido 

significativos, simbolizaram algo, trouxeram para cada uma positividade e reflexões 

sobre a vida. Foi possível constatar, também, que, ao optarmos por propostas 

voltadas à linguagem da gravura, havíamos feito a escolha certa, pois cada etapa, 

conforme evidências, foi significativa: a escolha por um objeto que representava a 

identidade particular, o desafio em lidar com materiais e técnicas diferentes assim 

como com sentimentos e emoções que afloravam durante as várias propostas, e a 

impressão de um “eu” materializado em uma gravura.  

 Por se tratar de algo muito relevante, optamos por finalizar essa vivência com 

uma dança circular, por ser um ritual praticado desde a antiguidade, quando alguns 

povos dançavam ao redor da colheita como forma de agradecer aos deuses pelo 

alimento e bênçãos. Sendo assim, orientamos para que cada uma colocasse sua 

gravura ao centro e, de mãos dadas, dançamos ao redor dos trabalhos, 

comemorando a “colheita”, o final e o início de um novo ciclo, desejando positividade 

para a vida.  
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4 ALGUMAS REFLEXÕES FINAIS 

 

Em meio à correria evidente na sociedade contemporânea, onde as pessoas 

cada vez possuem menos tempo para pensar sobre suas vidas, propor um refletir 

sobre as causas das rápidas transformações ocorridas na sociedade, de um modo 

geral, pode soar um tanto desafiador.  

 Através desse estudo, onde nos propusemos compreender como se 

apresenta a identidade da mulher na contemporaneidade, principalmente a mulher 

que vive no extremo oeste catarinense, e de que forma a linguagem da gravura, 

aliada a processos arteterapêuticos, poderia contribuir para a reflexão e 

materialização dessas identidades, muitas questões pertinentes ao assunto puderam 

ser evidenciadas, primeiramente por meio de pesquisas bibliográficas e depois 

constatadas através da aplicação de um plano de intervenção com um grupo de 

mulheres.  

Pelas pesquisas bibliográficas foi possível compreender as inúmeras 

mudanças ocorridas nas funções destinadas às mulheres que, com o passar dos 

anos, vieram assumindo cada vez mais os papéis profissionais, obtendo maior 

autonomia e independência.  

Através da aplicação do plano de intervenção com um grupo de mulheres, 

constatamos que elas vislumbram no trabalho a possibilidade de serem 

independentes e poderem auxiliar nas despesas familiares. O trabalho passou a ter 

uma importância muito grande em suas vidas. Muitas delas não mais conseguem se 

imaginar sem um trabalho. Às vezes estão em profissões que não as tornam felizes, 

ou que as sobrecarregam, mas, como muitas não possuem outra opção e precisam 

trabalhar, acabam se submetendo a isso.  

 Evidenciamos o prazer dessas mulheres em serem independentes, através 

desses papéis assumidos, mas esse acúmulo das tarefas diárias fazem-nas 

sentirem-se estressadas, cansadas, sobrecarregadas, numa rotina constante e 

incessante. Muitas reclamaram da falta de tempo para fazerem atividades que lhes 

proporcionam prazer, ou simplesmente mais tempo para descansarem. Por essa 

razão é que relataram, durante os encontros arteterapêuticos, o prazer de estarem 

ali, participando de atividades que possibilitaram um tempo somente para elas, para 

refletirem sobre si, sobre suas vidas.  
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 Enquanto mediadoras do processo, também evidenciamos inúmeras 

contribuições da Arteterapia para essas mulheres, pois, durante os encontros, 

percebemos o quanto elas passaram a se olhar mais, refletindo e se envolvendo 

com as propostas. Fora desse espaço também notamos transformações em suas 

vidas. Algumas passaram a se cuidar mais, valorizar seu corpo e sua saúde, a 

frequentar a academia, buscando mudança e aceitação para com seus corpos, para 

com elas mesmas. Perceber que essa consciência se estruturou durante nossos 

encontros arteterapêuticos nos proporcionou imensa alegria.  

 A opção por aliar processos arteterapêuticos com a linguagem da gravura, 

durante as propostas, também se mostrou uma possibilidade muito eficaz, pois, por 

se tratar de uma técnica pouco conhecida, ao ser apresentada já desperta interesse. 

Cabe também destacar que a linguagem da gravura por si só se mostra interessante 

e de um encantamento único, pois o manuseio do material utilizado para a colagem 

deve ser feito de modo particular, visto que cada qual se comporta de maneira 

singular, o que proporciona um efeito diferente, e, ao final, a matriz pronta nos 

desperta aquela curiosidade tão inocente de revelar o trabalho finalizado.  

Podemos comparar os materiais utilizados para a confecção de uma matriz de 

cologravura com as participantes de um grupo arteterapêutico, pois, assim como 

eles, cada participante traz consigo suas particularidades - alegrias, angústias, 

tristezas, anseios, frustrações e características únicas - e cabe a nós, enquanto 

mediadores, também agir com cuidado, para que os resultados sejam positivos. 

De modo pessoal, a experiência de aplicar uma oficina de caráter 

arteterapêutico com esse grupo de mulheres foi muito significativa e um desafio 

muito grande, pois lidamos com sentimentos, situações e particularidades às vezes 

delicadas. Por isso foi necessário cautela, sensibilidade e um coração aberto para 

saber ouvir e conduzir cada situação. O que não podemos negar é que, além da 

experiência profissional, esse processo nos proporcionou reconhecimento pessoal, 

alegria, e um sentimento muito bom em perceber que, de alguma forma, 

contribuímos positivamente na vida de algumas pessoas. 
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