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EPÍGRAFE 

 

 

 

“As pessoas farão de tudo, chegando ao limite do absurdo para evitar enfrentar a 

sua alma. Mas, ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim ao 

se conscientizar de escuridão” (C.G.Jung). 

 

 

 

“As pessoas que vivem plenamente nunca terão medo de viver nem de morrer”. 

 

 

“ Porque, se vivermos bem, jamais teremos medo de morrer. A morte é o 

maior prazer que nos guarda. Nunca deveríamos nos preocupar com ela, mas 

sim com o que fazemos hoje. Se hoje fizemos a melhor escolha em tudo, não 

apenas em nossos atos, mas também em nossas palavras e em nossos 

pensamentos, então teremos uma experiência incrivelmente feliz no 

momento da morte. ”  

 

Elizabeth Kübler-Ross 

 

 

 

 



RESUMO 

 

 

O luto está inevitavelmente presente na dinâmica entre os dois polos da existência 
humana: a vida e a morte. Para compreender tal princípio buscou-se, neste estudo, 
explorar as concepções de luto, suas fases e seus processos, tendo como método a 
arteterapia e expressões criativas através do desenho como ferramenta facilitadora 
para o enlutamento a partir da ótica da psicologia analítica. O estudo foi realizado por 
meio da análise qualitativa e documental, com uma série de desenhos de dez clientes 
que estão vivenciando processos de luto, ao longo de quase quinze anos ou há quatro 
meses, de forma mais exploratória que interpretativa. As evidências apontam que 
através das expressões criativas como o uso do desenho se constituem 
potencialmente em uma ferramenta facilitadora na elaboração do processo de luto. 
 

Palavra-chave: luto, fases, processo, elaboração, Arteterapia. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Mourning is inevitably present in the dynamic between the two poles of human 
existence: life and death. In order to understand this principle, we sought to explore 
the conceptions of mourning, its phases and its processes, using art therapy and 
creative expressions through drawing as a facilitating tool for the mournful from the 
perspective of analytical psychology. The study was carried out through qualitative and 
documentary analysis, with a series of drawings of ten clients who are experiencing 
grieving processes, over almost fifteen years or four months, in a more exploratory 
than interpretive way. The evidence points out that through creative expressions such 
as the use of drawing they potentially constitute a facilitating tool in the elaboration of 
the mourning process. 

 

Key words: mourning, phases, process, elaboration, art therapy. 
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INTRODUÇAO 

 

 

A psicologia enquanto ciência jovem que é, muito dos seus conhecimentos 

permanecem abertos por aprofundar e dialogar entre si.  

Nesse trabalho encontramos aproximações entre contribuições da 

Arteterapia, do luto e suas fases como também a psicologia analítica. 

Todos os dias estamos em contato com eventos e fatos pertinentes à perda, 

seja de ordem natural ou trágica, essas perdas relacionadas às emoções que 

envolvem sentimentos vivenciados ao material interligado a um objeto, as perdas 

estão em nosso cotidiano os quais implicam dor e sofrimentos ambos difíceis de 

lidar.  

Compreender que o enlutamento faz parte do sofrimento humano, é 

perceber a condição em que alguns indivíduos não conseguem elaborar seu 

processo de luto, desenvolvem uma resistência para entrada desse processo de 

enlutamento; no processo terapêutico persistir na fuga sem entrar no luto, tornando 

o luto não elaborado. Percebendo a importância de ter uma ferramenta para facilitar 

a passagem do processo de enlutamento foi pensado na técnica expressiva utilizada 

na Arteterapia. Segundo Jung esta técnica é uma forma de acessar o inconsciente, 

ele definiu o Inconsciente como: “(...) um conceito-limite psicológico que abrange 

todos os conteúdos ou processos psíquicos que não são conscientes, isto é, que 

não estão relacionados com o eu de modo perceptível”. (JUNG, 2008a, p.424). 

A partir do pressuposto que a Arteterapia poderia ser utilizada no processo 

terapêutico surgiu a hipótese de pesquisar o conteúdo, explorando as técnicas 

expressivas criativas através do desenho. No processo terapêutico a arteterapia e a 

expressão criativa através do desenho, é uma ferramenta facilitadora para 

elaboração do enlutamento? 

Nosso interesse se manifestou a partir de material singular, uma técnica 

aplicada pelo supervisor de estágio com os estagiários, através daquele desenho 

poderíamos ter acesso ao conteúdo do inconsciente por via do consciente, fazendo 

uso da livre associação acessando informações de suas vivencias e de seus 

vínculos. Alguns desenhos se referiam claramente sobre perdas significativas, em 

que consistia em uma oportunidade de pesquisar alguns símbolos que estariam a 

representar o processo de luto, a partir desse momento se deu inicio a pesquisa.   
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A pesquisa foi elaborada para ser aplicada em campo de estágio, em Saúde 

Mental; participando dessa atividade onze clientes em processo de enlutamento que 

são clientes do grupo de Arteterapia do centro de Reabilitação Laércio Lucio 

Carvalho da Prefeitura Municipal de Rio das ostras-RJ. 

O presente trabalho pretende apresentar o luto e suas fases: como a 

negação, a raiva, a barganha, a depressão e aceitação; passando pelo enlutamento 

e pelo pesar, a partir de reflexões apresentadas por Elizabeth Kübler-Ross, sob a 

ótica do seu livro Sobre a Morte e o Morrer, (1969). Nessas fases percebemos a 

capacidade do indivíduo, desde a infância, de se adaptar às novas realidades 

produzidas diante das perdas que servirá como parâmetro para restabelecer 

vínculos com seu processo de enlutamento. As definições de luto e suas fases terão 

aporte da Psicologia Analítica Junguiana e a Arteterapia como ferramenta para 

elaboração e enfrentamento do processo de enlutamento, como também das 

expressões criativas utilizando método do desenho em processo de livre associação. 

     Jung foi pioneiro ao trazer para a psicoterapia recursos não verbais como 

a pintura, a escultura. Em ensaio sobre a “Função Transcendente”, escrito em 1916 

e só publicado em 1958, sugere que o meio para estabelecer este diálogo é através 

de pinturas, desenhos ou canais de expressões, onde o conteúdo inconsciente 

ganha uma forma visível e palpável com as quais podemos interagir e acessar esse 

inconsciente através da colaboração do consciente. Nesse “diálogo” aparece o ego 

como o centro da consciência, o inconsciente como condição básica do processo de 

individuação, onde os opostos são contactados, sugerindo a função transcendente.  

O alternar-se de argumentos e de afetos forma a função transcendente, dos 

opostos. A confrontação entre as posições contrárias gera uma tensão carregada de 

energia que produz algo vivo, um terceiro elemento “[...] a função transcendente 

aparece como uma das propriedades características dos opostos aproximados. ” 

(JUNG, [1958] 2013). 

A metodologia utilizada foi pensada em função da demanda de clientes em 

processo de luto no grupo terapêutico de Arteterapia no serviço de Saúde mental. 

Mediante resistência de enfrentamentos na elaboração do luto, foi percebido que 

seria necessário aplicar um instrumento que facilitasse o processo de enlutamento e 

as possíveis fases do luto de cada cliente daquele grupo, podendo ter uma visão de 

quais processos foram elaborados ou não elaborados. Levantou-se referências 

bibliográficas buscando responder o que é Luto, enlutamento, pesar, elaboração e 
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fases de luto, como também a arteterapia e qual ou quais técnicas expressivas 

poderiam ser aplicadas em um processo terapêutico em clientes que passaram pela 

perda. Iniciou-se a leitura por Elizabeth Kübler-Ross, Jung, Freud, Parkes, Nise da 

Silveira, Andrade, Valladares entre outros. 

O objetivo geral desse trabalho é aplicar no processo terapêutico uma 

ferramenta que facilite a elaboração de enfrentamento do luto e suas fases, tendo 

como aporte teórico desta compreensão, as abordagens da psicologia analítica a 

Arteterapia como técnica expressiva criativa. Elegemos dois objetivos específicos; 

analisar se as fases do luto foram elaboradas e quais fases foram ou estão sendo 

vivenciadas; verificar se através da elaboração do desenho pode ser acessado esse 

processo do luto.  

A relevância para essa pesquisa se dá no momento em que esse sofrimento 

pode ser acessado através do inconsciente. Em “os objetos da psicoterapia” Jung 

(1929/1981a, p.46) complementa estas ideias:  

“Mas, afinal, por que razão levou os pacientes a se exprimirem por meio de 

um pincel, de um lápis, de uma pena, quando atingem um certo estágio em sua 

evolução? ” (...) “Antes de mais nada, o que interessa é que se produza um efeito. 

[...] passivamente e dessa forma elas se transformam em um ato seu. Não se limita 

a falar do assunto. Também o executa. ” 

A confrontação do inconsciente se dá a partir do ego, permitindo que o 

inconsciente também se expresse. Nisso o cliente desenvolve certa autonomia para 

lidar com seu próprio inconsciente, não basta a representação da imagem é 

necessário compreendê-la para que seja integrada à consciência. 

A estrutura do trabalho partiu do princípio Junguiano de que o psiquismo 

dispõe de mecanismos de regulamentação, predisposições universais, 

intrapsíquicos os quais poderão ser acessados através de técnicas expressivas 

criativas, através do desenho se encontra uma forma do inconsciente expressar 

esse consciente utilizando a livre associação.  Como ocorre esse enlutamento em 

suas fases? 

No primeiro capítulo abordamos o tema luto, fases do luto, processo de 

enlutamento, luto não elaborado, aspectos psicológicos, encadeando as 

contribuições da teoria do luto, suas fases e a psicologia analítica. 

Outros temas inevitavelmente se entrelaçaram com os descritos acima, 

como os aspectos psicológicos que envolvem a resistência, a ansiedade, o medo, a 
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formação dos complexos, o rompimento afetivo, os vínculos, o simbolismo 

representado e o processo de enlutamento. 

No segundo capítulo focamos na Arteterapia, um breve levantamento da sua 

história e alguns precursores no Brasil.  

No terceiro capítulo abordaremos a origem do grupo terapêutico em saúde 

mental do Centro de Reabilitação Laércio Lucio de Carvalho, em Rio das Ostras-RJ; 

público alvo, metodologia utilizada, análise de dados.  

Vamos mergulhar nesse universo de conhecimento, como se expressava 

Dra. Nise da Silveira, “Paciente não! Nós que devemos ser pacientes com eles, pois 

estamos à serviço deles. Eles são nossos clientes!” Diretor BERLINER, R.,(Filme: 

Nise - O coração da Loucura). 
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CAPÍTULO 1: O LUTO 

 

 

A morte é a culminação da vida, a despedida, o fim de outro princípio, uma 

grande transição (KÜBLER-ROSS,2005, p.12). 

 

Ao observar, analisar e tratar de aprender e compreender as distintas 
maneiras, as milhares formas em que as pessoas de todas as idades e 
culturas realizam essa transição, aprecia-se um milagre tão grande como o 
nascimento. A maior inclusão é a compreensão da natureza humana da luta 
pela sobrevivência e, em última instância, de sua evolução espiritual. Isso 
mostra as chaves do porquê e de onde e na finalidade ultimada vida com 
todos seus sofrimentos e toda a sua beleza. 

 

Os indivíduos que se deparam com a morte, não a temem, passam a lutar 

contra ela iniciando uma aprendizagem sobre a vida. 

Segundo Kübler-Ross (2008), ao receber o diagnóstico de uma doença 

crônica e incurável, o paciente inicia um processo de negação até o de aceitação 

teoricamente, sendo que há clientes que não aceitam. Esse processo é chamado de 

morte e morrer, passando pelo processo de enlutamento. 

A ideia de luto não se limita apenas à morte, mas ao enfrentamento das 

sucessivas perdas reais e simbólicas durante o desenvolvimento humano, como 

derrotas e fracassos do cotidiano, as frustrações profissionais, os fracassos 

sentimentais, os desejos de posse, adoecimentos graves tanto físicos quanto 

psíquicos.  

O indivíduo estará lidando com perdas sentimentais e materiais. Podendo 

considerar que essas perdas causam dor e sentimentos, esse apego dificulta a 

passagem pelo luto, considerando também que “o apego é a raiz de todos os males 

e de todos os sofrimentos”. (D’ ASSUMPÇÃO, 2010, p.83)   

Deste modo, pode ser vivenciado por meio de perdas que perpassam pela 

dimensão física e psíquica, como os elos significativos com aspectos pessoais, 

profissionais, sociais e familiares do indivíduo, é um desafio emocional, psíquico e 

cognitivo com o qual todos terão que lidar. Sentindo falta por algo que foi criado um 

vínculo, através dessa perda foi manifestado sentimento o qual deu um significado 

quando houve o rompimento desse objeto. Sentimentos se misturam e dão sentido a 

um recomeço, não há luto sem amor. 
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Amor e luto, vínculo e perdas são duas faces da mesma moeda: não se 

pode ter uma sem a outra, O luto é o custo do amor, e a única maneira de evitar a 

dor do luto é evitar o amor.  

 

(...) Grande parte dos seres humanos passa pela dor do luto sem damos 
psicológicos duradouros, podendo mesmo amadurecer em consequência 
dele. No entanto, existem vários problemas nesse percurso, de modo que 
uma minoria viverá um sofrimento com consequências indesejáveis para 
saúde física e mental. (PARKES in FRANCO, 2010, p.07). 
 

O Luto é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela 

morte de outro ser. uma transformação psíquica profunda, mas é através dessa 

perda que é experimentado a falta da presença e o sentido. Para Jung como a vida 

possui um sentido e isso nos aproxima de todo processo o qual se inicia após 

rompimento com um vínculo, em seguida vem o processo de elaboração, assistido 

por resistência, dificultando a entrada no processo de enlutamento. A vivência do 

luto é fundamental para a reorganização e reconstrução diante da quebra do vínculo. 

Desafiante psiquicamente, emocionalmente e cognitivamente, porém necessário 

para resignificação da relação com o objeto perdido. Existem várias formas de luto, 

além do luto pela morte de uma pessoa, também há processo de luto relacionado 

com perdas de relações interpessoais, de ideia, de material, tudo que o indivíduo 

perde, mas não consegue desvincular-se causando sofrimento. Esse sofrimento 

causado pela dor da quebra desse vínculo é comparado pelo mesmo sentido com o 

luto por morte.  

Para Bromberg (2000) há uma diferença entre luto, enlutamento e pesar. O 

luto é o conjunto de reações a uma perda significativa, enlutamento é o processo de 

adaptação a perda, o pesar é o significado internamente à experiência do luto. O 

enlutamento para Parkes (1998), é definido como um processo de quadros clínicos, 

que se mesclam ou substituem com o entorpecimento, saudade, ou procura, 

passando pela desorganização, desespero e recuperação. 

Tanto o luto quanto a melancolia são para Freud (1996) reações à perda do 

objeto amado, essa perda constitui uma condição favorável para surgir a 

ambivalência nas relações afetivas que são representadas por meio da culpa, 

quando ele retrata sobre o objeto perdido mesmo que ainda que com um cunho 

negativo, há de certa forma a si próprio, ou seja, uma grande devoção ao objeto 
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perdido incorporado ao ego. “No luto, é o mundo que fica pobre e vazio; na 

melancolia, é o próprio ego” (FREUD,[1915], 1996). 

No luto, nada existe de inconsciente a respeito da perda, ou seja, o enlutado 

sabe exatamente o que perdeu. Além disso, o luto é um processo natural instalado 

para a elaboração da perda, que pode ser superado após algum tempo e, por mais 

que tenha um caráter patológico, não é considerada doença.  Freud (1926) constata 

que as primeiras experiências traumáticas constituem o protótipo dos estados 

afetivos, que são incorporados na mente, e quando ocorre uma situação semelhante 

são revividos como símbolos mnêmicos. Ele revela no texto ”Luto e Melancolia”, que 

o luto é um processo doloroso, porém a justificativa para isso seria encontrada 

quando tivessem condições de apresentar uma caracterização da dor. Em 1926, 

Freud apresenta que a dor, na dimensão mental, também é a reação real à perda do 

objeto. 

O luto é uma transformação psíquica profunda, é através do processo de 

enlutamento que experimentamos seu sentido assim conectando com a dor da 

perda e ficamos diante da nossa condição finita. Na psicologia analítica iremos 

adquirir uma compreensão da linguagem simbólica na qual compreendemos a nossa 

condição finita; através dos símbolos e rituais simbólicos que iremos conversar com 

o evento da morte e todo seu processo de luto. Para Jung a vida possui um sentido 

e nos aproxima para uma reflexão sobre a sua existência e o fato de sermos mortais 

e nos deixamos indagar por essa condição. 

Jung não se preocupou com as patologias, com as classificações 

psicodiagnósticos, sua maior preocupação sempre foi a alma, a experiência é o 

alimento próprio e único da alma, como o processo da morte, que é caracterizado 

por uma experiência da alma. 

A morte é assimilada como fracasso assim como as perdas, o negar a perda 

nos possibilita uma ação nos movendo para uma busca de sentido cada vez mais 

profundo, porém o sofrimento move uma ação do inconsciente, reorganizando a 

personalidade, a morte encontra-se na sombra, reprimida no inconsciente, 

buscamos uma defesa psíquica rejeitando essa dor a qual é tão forte que nos 

remete ao sofrimento profundo. Negamos a morte, a perda e o luto, mas 

culturalmente somos impelidos a integrar e vivenciar mediante universo simbólico 

como rituais, mitos, símbolos entre outros que remetem a essa simbologia. “Assim 
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como uma planta produz flores, assim a psique cria os seus símbolos. ” (JUNG, 

[1964], 2013).  

A morte está sempre ligada ao fracasso, assim como as perdas, quebra de 

vínculos e tudo que envolve o enlutamento. Contudo esses símbolos preparam o 

caminho para a entrada no processo do enlutamento dando um outro significado 

para essa perda através dos rituais as quais essa simbologia representa. Com o luto 

vêm as resistências em relação a perda dos vínculos, para Jung como esses 

vínculos estão direcionados aos arquétipos os quais são conjuntos de imagens 

primordiais. O rompimento do vínculo se inicia após a sua ruptura com o objeto 

perdido, seguindo até o período da sua elaboração, incluindo nesse processo 

transformação, resignificação da relação com esse objeto. 

Encontramos em Marie-Louise Von Franz (FRANZ,1995, p.109), um outro 

sentido para o luto o qual remete a uma preparação para essa morte. 

 

“Alguns breves momentos numa terra totalmente desconhecida, da 

qual quase sempre estamos separados pela neblina, enquanto ainda 

vivemos nesse corpo; contudo, de vez em quando, vislumbramos dela 

paisagens surpreendentes. ”  

 

Esta autora remete ao que Jung chamou de preparação para morte contido 

no processo de individuação. O inconsciente não ignora a morte como o sonhador 

resiste à condição do fim iminente, camuflando situações que não existem para si 

mesmo, assim confirmando o fato de que o inconsciente respeita o processo de 

individuação, onde a vida deve ser expressada na sua totalidade. 

Segundo texto “A alma e a morte”, Jung (1934), faz uma reflexão da vida em 

seu contexto natural, como o percurso do sol, ele nasce no horizonte e chega ao seu 

apogeu ao meio dia, chegando ao seu crepúsculo ao final da tarde, quando morre. 

Assim a vida seguiria esse mesmo contexto no sentido de nascer e morrer, obter e 

perder adquirindo crescimento, expansão e amadurecimento, Jung se refere ao fato 

de que só permanece realmente vivo quem estiver disposto a morrer com a vida, 

suportar o silêncio da perda sem respostas, esse silêncio o qual Jung se refere que 

só conseguiu ter acesso com seus clientes através dos seus sonhos, um 

enfrentamento entre o mundo dos vivos e dos mortos formam um todo.  
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A livre associação vai trazer à tona todos os meus complexos, mas 
dificilmente o significado de um sonho. Para entender o significado de 
um sonho do sonho, precisamos nos agarrar tanto quanto possível às 
suas imagens. (JUNG,1934, p.149). 

 

O autor Viktor E.Frankl, em seu livro “Em busca de sentido” (2014, p.137), 

ao tratar um cliente em depressão profunda o qual passava por um processo de luto 

pela perda da sua mulher que faleceu há dois anos, ao invés de lhe dizer qualquer 

coisa, resolveu confrontá-lo, ele percebeu que “(...) sofrimento de certo modo deixa 

de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido, como o sentido de um 

sacrifício...” (FRANKL, 2014, p.137). Quando esse processo de luto tem um sentido, 

o sofrimento é inevitável nesse processo, por essa razão estamos preparados até 

para sofrer, mas que esse sofrimento tenha um sentido, não usar o sofrimento para 

buscar sentido e permanecer nele, que possa ser natural, mas que é inevitável um 

início, um meio e fim. 

 

 

1.1 ELABORAÇÃO DO LUTO 

 

 

Não nascemos preparados para morrer e perder, as perdas se faz 

necessário para o crescimento, para qualquer fase da vida perder é doloroso e 

muitas das vezes traumático, a perda remete ao abandono e a desistência onde só 

há um lugar para compor tudo isso; a resistência, a negação dos fatos é a 

negociação com a dor para não entrar no processo de consciência do fato que 

perdeu e precisa recomeçar, esse impacto negativo no psiquismo lembra que nada é 

absolutamente para toda vida. O luto provoca uma reação em cadeia, a alma é 

afetada pela dor, o enlutado precisa estar acolhido e assistido por seus familiares, 

amigos e profissionais.  

O indivíduo está sempre preparado para valorizar os ganhos, culturalmente 

não estamos habituados a perder, remete ao fracasso: São perceptíveis para alguns 

indivíduos valorizar a partir das perdas, percebemos a falta que nos faz quando 

estamos diante da experiência de não ter, valorizamos algo ou alguém quando 
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somos pegos pelo sentimento da falta e do medo de ter perdido, o fato de sentir  

medo nos impede de arriscar, tanto medo de perder quanto medo da morte estão 

interligados ao medo de vida mal vivida, como uma fuga da dor e do sofrimento 

gerando processos de perdas A individuação nem sempre é uma tarefa difícil ou 

agradável, o ego precisa ser forte o suficiente para ser virado ao avesso. (JUNG, 

1973, p.442). 

 

Poder-se-ia dizer que todo o mundo, com sua confusão e miséria, está num 
processo de individuação. No entanto, as pessoas não o sabem, esta é a 
única diferença. A individuação não é de modo algum uma coisa rara ou um 
luxo de poucos, mas aqueles que sabem que passam pelo processo são 
considerados afortunados. Desde que suficientemente conscientes, eles 
tiram algum proveito de tal processo. 
 

Esse é um processo necessário e fundamental para preencher o vazio 

deixado por qualquer perda significativa não apenas de alguém, mas também de 

algo importante, tais como: objeto, viagem, emprego, divórcio, ideia, dificuldade de 

quebrar vínculos como amizades, trabalho, aposentadoria; desaparecimento de 

alguém ou um animal de estimação, emigração, mudança de casa, conclusão de 

curso, perda de um membro por amputação, adoecimentos principalmente doenças 

crônicas entre outros.  Tudo que tenha significado com perdas e rompimento de 

vínculo. O nascimento do vínculo coincide com o início da constituição de ser como 

bem assinalou Franco (2010, p.12): 

 

Formar e romper vínculos faz parte da identidade humana, não se restringe 
a um único contexto, mas interage com os diferentes contextos que 
permitem sua expressão. O enlutado permanece no processo em que ainda 
deseja vivenciar a relação construída entre ele e o objeto perdido, como 
forma de não abandonar o vínculo e afeto. O próprio processo de 
elaboração pode transformar a própria falta em uma presença assimilada. 

 

Como definição das cinco fases dentro do processo do luto (ou da 

perspectiva da morte), este ocorre quando há um corte do vínculo com o outro, com 

objeto ou com alguém, remete ao enlutamento referente a morte, a maior parte dos 

indivíduos enlutados são capazes com o tempo, com auxílio de outros indivíduos, 

como familiares e amigos que contribuem na passagem desse processo, com o 

tempo o enlutado vai retornando ao seu cotidiano, resignificando sua vida. Para 

outros indivíduos lidar com essa perda é algo que precisa ser analisado com auxílio 
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de um profissional em um processo terapêutico para trabalhar esse sofrimento que 

lhe causa uma dor profunda. Aceitar essa realidade da perda se faz preciso.  

Foi pensando nesse processo de sofrimento que Kübler-Ross (2005) 

ultrapassou preconceitos, destaca que sofreu críticas por falar sobre assuntos 

espirituais, crianças enfermas e morte, a autora relata que foi chamada de anticristo 

assim tendo seu trabalho desqualificado, falar sobre essa temática não é fácil, 

atuamos em uma área que temos tanto medo, ela relata que é impossível ter 

experiências com esses pacientes e não perceber a importância. Ela ressalta, 

Kübler-Ross (2005, p.225). 

 

Parecia para mim, hipocrisias e falta de honradez escutar essas 

experiências e compartilhar muitas delas e logo não mencioná-las em 

minhas conferências e cursinhos. Compartilho tudo que aprendo com meus 

pacientes nas últimas décadas e trato de seguir fazendo. A medicina já 

contou com muitos pioneiros que foram igualmente perseguidos. Kübler-

Ross (2005, p.225). 

 
 

 

1.2 FASES DO LUTO 

 

 

 Para chegar na compreensão das fases do luto, vamos abordar sobre a 

trajetória de Elizabeth Kubler-Ross; Psiquiatra especialista em Tanatologia. Ao 

nascer já experimentou a superação para provar que merecia viver, nascida em um 

parto de trigêmeos; nasceu na Suíça em 08 de julho de 1926, na sua adolescência 

foi impactada pela segunda guerra mundial, onde prometeu e cumpriu que iria 

trabalhar na Polônia e na Rússia, ajudando os necessitados, seu interesse pela 

morte e morrer surgiu, quando presenciou o holocausto nos campos de 

concentração, onde os vagões dos trens voltavam com sapatinhos de bebê e 

cabelos de crianças que serviam como enchimento para travesseiros, diante o 

período da ocupação nazista  na Alemanha. Seu plano era trabalhar na Índia, porém 

conheceu um americano, casou e foi morar em Nova Iorque onde se deparou com 

insatisfação, infelicidade e angústia. Foi quando se identificou com a solidão 
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enfrentada pelos seus pacientes, não entendia muito a língua inglês mas entendia a 

linguagem da alma dos pacientes.  

Em 1969 publicou On death and dying, ( Perguntas e respostas sobre a 

morte e o morrer), traduzido para trinta línguas, a partir dessa publicação houve uma 

projeção para ser especialista em lidar com a morte, um assunto tabu para uma 

sociedade ocidental. Em seus estudos de casos com pacientes em fase terminal 

também envolvia familiares e equipes de trabalho, a autora considerava que o 

conhecimento teórico tinha seu valor enquanto teoria, mas ele sozinho não valeria 

nada se por acaso não trabalhasse com o coração e a alma. 

Em 1974 publicou seu livro Questions and answers on death and dying, 

(Perguntas e respostas sobre a morte e o morrer), nele ela aborda experiências 

vivenciadas na clínica e o valor da interdisciplinaridade como também o valor da 

comunicação, com foco em envolver todos os profissionais com o único objetivo de 

lidar e transmitir notícias difíceis aos pacientes e seus familiares, da autonomia dos 

pacientes, a importância de inserir a família no contexto, construindo juntos o 

processo terapêutico. 

Em 1981 publicou o livro Living Death and Dying, (Vivendo com a morte e os 

moribundos), repetindo o formato do livro anterior, abordando pacientes terminais, 

mais inclui um novo olhar sobre o enlutamento do adulto, adolescente e criança, 

enfrentamentos sobre perdas inesperadas como suicídio, acidentes, assassinatos e 

desaparecimentos. Nesse trabalho ela fazia um referencial de como lidar com o 

paciente, a relação do profissional com o atendimento, onde preserva a opinião do 

paciente sem julgá-los, mas ajuda-los a fazerem suas escolhas. Os familiares 

precisavam serem assistidos e orientados para evitar adoecimento emocional ao 

longo de todo processo envolvendo o diagnóstico, tratamento e momentos finais. 

Em 1983 a autora dedica On Children and Death, (Sobre as crianças e a 

morte), onde ela passa a observar os trabalhos com crianças utilizando no processo 

terapêutico a técnica do desenho. 

Em 1991escreveu Life After Death, (sobre a vida depois da morte), diante de 

acidente vascular cerebral a autora relata suas experiências como também de 

pacientes que viveram experiências, chamada de experiência quase morte (EQM)” 

de uma suposta morte, morreram por alguns instantes e voltaram. A partir das 

publicações dessas experiências os críticos começaram a argüir suas 

argumentações como uma afronta para ciência. 
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Em 2002 escreveu Life lessons (Lições de vida), em parceria com Davi 

Kessler uma especialista em morte e morrer, seu próximo livro sobre a vida e o viver, 

onde ela relata que estudar a morte ela aprendeu mais sobre a vida e seus 

mistérios. 

Após uma série de derrames cerebrais, Elizabeth aos 78 anos faleceu em 

Scottsdale no Arizonas no dia 24 de agosto de 2004. Em 2007 ela foi eleita para 

National Women’s Hall of Fame dos Estados Unidos.    

 Em seu livro On Deatrh and Dying (Sobre a Morte e o Morrer) ela identificou 

fases nos períodos em que antecedem a morte, criou o método para médicos, 

enfermeiros e familiares acompanharem e ajudarem o paciente em fase final de 

vida. Através de uma entrevista com 500 pacientes terminais conseguiu identificar a 

reação psíquica de cada um deles como também de seus familiares, foram 

elaborados os cinco estágios durante o processo de reconciliação com a morte, os 

quais ela classificou e definiu cada fase: a negação, raiva, barganha, depressão e 

aceitação. 

  

A) NEGAÇÃO: O Indivíduo recusa em aceitar a realidade que está 

acontecendo. Isto seria uma defesa psíquica que faz com que o indivíduo acaba 

negando o problema, tenta encontrar algum jeito de não entrar em contato com a 

realidade seja da morte de um ente querido ou da perda de emprego, de 

relacionamentos, emigração, amputação de um membro do corpo, perda de objeto, 

um adoecimento. É comum a pessoa também não querer falar sobre o assunto. A 

resistência em entrar em contato com esse enlutamento será amparada por outros 

complexos assumindo um lugar o qual não lhe pertencia antes do enlutamento ou 

criando expectativas de que esse luto não passa de algo não real, na certeza que 

em qualquer momento tudo voltará a sua normalidade, assim continua vivenciando o 

retorno de algo ou alguém o qual foi comprometido por esse luto. 

 

“Não, eu não, não pode ser verdade”. Esta negação inicial era palpável 
tanto nos pacientes que recebiam diretamente a notícia no começo da 
doença quanto aqueles a quem não havia sido dita a verdade, e ainda 
naqueles que vinham a saber por conta própria. (KÜBLER-ROSS,2008, 
p.43). 

 

Nessa fase a dor da perda é tão forte que umas das primeiras reações é a 

descrença do fato ocorrido, essa negação à morte é referida como entorpecimento, 
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na qual se faz necessário ter o encontro com o que foi perdido. Nossa psique 

precisa da concretude da finitude expressa dos fatos que levaram ao luto, a 

assinatura do divórcio, a homologação da demissão, a declaração de conclusão de 

um curso, assinatura de uma escritura de venda da casa; algo concreto para dar 

início ao processo de enlutamento; a negação da perda gera uma oportunidade de 

se preparar para um recomeço, continuar vivendo sem o outro, sem o objeto ou 

alguém perdido. O enfrentamento nos fornece um esconderijo o qual pode se 

transformar em uma zona de conforto que precisamos resignificar para poder 

continuar a viver. 

   Perante a sensação de torpor, que pode ser comparada com o luto normal 

que também será superada, segundo Kübler-Ross (2008, p.47) 

 

Quando termina a sensação inicial de torpor e ele se recompõe, é comum 
no homem esta reação: “Não, não pode ser comigo”. Como somos todos 
imortais em nosso inconsciente, é quase inconcebível reconhecermos que 
também temos que enfrentar a morte.  

 

B) RAIVA: As pessoas ficam frustradas e com raiva por estarem doentes 

e podem transferir sua raiva para o pessoal do hospital e para os médicos, a raiva 

nessa fase leva o indivíduo a se revoltar com o mundo, se sente injustiçado e não se 

conforma por estar passando por isso. Vem toda uma questão do complexo do 

abandono. Toda vez em que o indivíduo se depara com o sentimento de perda ele 

se depara com sentimento de abandono é nesse momento da raiva que vem à tona 

todas as lembranças e questionamentos, muita das vezes o indivíduo abandona a si 

mesmo entrando em outros processos de adoecimento para superar a dor do 

enlutamento. Para além da raiva também desencadeia uma irritabilidade com tudo 

que lembra o que remete a perda e o comportamento do outro diante da sua 

vulnerabilidade.  

  Também acompanha a raiva a culpabilidade, em nosso inconsciente a 

quebra desses vínculos só poderia acontecer de forma natural, mesmo assim 

buscamos um culpado como um mecanismo de defesa para aliviar a dor, é natural 

que o indivíduo busque um sentido para esse luto, o qual faz parte desses 

questionamentos e busca de sentido, é nesse aspecto em que o Eros está diante de 

Thanatos é diante dessas incertezas que renascemos e que se transforma em um 

mistério o qual nos fascina e ao mesmo tempo lutamos para nos entregar à uma 

nova existência de ser. 
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   O psiquiatra britânico Colin M. Parkes (1998) retrata o processo de luto 

como traços a procura da raiva, alivio e a culpa. Kübler-Ross apresenta tal situação 

claramente em um trecho do seu livro. “Quando não é mais possível manter firme o 

primeiro estágio de negação, ele é substituído por sentimentos de raiva, de revolta, 

de inveja e de ressentimento. Surge, logicamente, uma pergunta: Por que eu”? 

(KÜBLER-ROSS, 2008, p.47). Para Freud nesses sentimentos há uma ambivalência 

entre o amor e o ódio. “Envolvem todas as situações de desespero, ofensa, e 

decepção através das quais pode penetrar em uma oposição de amor e ódio, ou 

pode ser reforçada uma ambivalência já existente”. (FREUD, 2011, p. 70-71). 

 

C) BARGANHA: os clientes podem tentar negociar com médicos, 

psicólogos, os amigos ou mesmo com Deus em troca de cura, prometem, fazem 

doações, prometem que amanhã iniciará a escrever um livro, plantar uma árvore e 

fazer trabalhos voluntários, irá tirar aquele projeto da gaveta, vão tomar os remédios, 

frequentam igreja. Nela, o indivíduo começa a negociar, começando com si mesmo, 

acaba querendo dizer que será uma pessoa melhor se sair daquela situação, faz 

promessas a Deus. É como o discurso “Vou ser uma pessoa melhor, serei mais 

gentil e simpático com as pessoas, irei ter uma vida saudável. ” 

 

D) DEPRESSÃO: Neste estágio, os clientes apresentam sintomas clínicos 

de depressão, retraimento, retardo mental, perturbação do sono, desesperança e 

possivelmente ideia de suicídio. Essa fase leva a pessoa se retirar para seu mundo 

interno, se isolando, torna-se melancólica e se sente impotente diante da situação. 

Para Parkes, (1998); essa dor que provoca muita ansiedade e uma urgência em 

procurar o objeto perdido expressom a memória que busca o choro como 

mecanismo de alívio para essa dor uma catarse. Segundo Kübler-Ross (2008, p.93), 

esse processo de depressão “é um instrumento na preparação iminente de todos os 

objetos amados”. É um momento de recolhimento, a depressão é silenciosa, não há 

muito diálogo, não é um momento de comunicação, é o momento de ajudar ao 

cliente exteriorizar suas angústias, o conforto poderá surgir através do toque, de um 

abraço, sentar-se ao lado.  

 

E) ACEITAÇÃO: Neste último, os clientes compreendem que a morte é 

inevitável e aceitam a universalidade da experiência. Seus sentimentos variam de 
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humor neutro e eufórico, e em circunstâncias ideais, resolvem seus sentimentos 

para com a inevitabilidade da morte e conseguem falar sobre o enfrentamento do 

desconhecido. Na fase da aceitação remete a um estágio em que o indivíduo não 

tem desespero e consegue enxergar a realidade como realmente é, ficando pronto 

para um recomeço. A psicoterapia pode auxiliar o indivíduo no enfrentamento desse 

processo, a medida em que o cliente consegue expressar sua dor ele transforma 

essas fixações ou bloqueios, com vista à aceitação da perda e a um 

reposicionamento no mundo real. (Parkes,1998). 

 

 

1.3 PROCESSOS DE LUTO 

 

 

Para Kübler-Ross (1998), nem todas as pessoas passam por estes estágios 

e algumas podem passar por eles em sequências diferentes, oscilando entre a raiva 

e a depressão ou podem sentir ambas ao mesmo tempo, mas é comum que as 

pessoas que passam por esse processo apresentem pelo menos dois desses 

estágios.  

E não necessariamente as pessoas conseguem passar por esse processo 

completo, algumas ficam estagnadas em uma das fases, isso dependerá de cada 

vivência particular de como o indivíduo lida com esse processo de luto e de como 

está seu psiquismo, todos os aspectos relacionados com esse indivíduo, como sua 

cultura, sua crença, sua filosofia de vida e sua relação com o objeto do luto. Como 

também não há um tempo predefinido para duração do processo do luto. 

A partir do pressuposto das cinco fases definidas por Elizabeth Kübler-Ross 

com aporte teórico da psicologia analítica de Jung, entre outros teóricos, 

percebemos que essas cinco fases do luto não estão apenas relacionadas ao luto 

por morte, mas podemos estender por vários processos de perdas na vida cotidiana 

do indivíduo. 

O processo de luto ocorre quando há um corte do vínculo como o outro, com 

objeto ou com algo. Remete o enlutamento referente a morte, a maior parte dos 

indivíduos enlutados são capazes com um tempo, com auxílio de outros indivíduos, 

como familiares e amigos de contribuírem na passagem desse processo, com o 
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tempo vai retornando seu cotidiano, resignificando sua vida. Para outros indivíduos 

lidar com essa perda é algo que precisa ser analisado com auxílio de um profissional 

em um processo terapêutico para trabalhar esse sofrimento que lhe causa uma dor 

profunda. Aceitar essa realidade da perda se faz preciso. Por um lado, como o luto, 

ela é a reação à perda real do objeto de amor, mas além disso está comprometida 

como uma condição que falta no luto normal ou que, quando ocorre, o converte em 

luto patológico. (FREUD, 2011, p.64-65). 

 

1.4 LUTO NÃO ELABORADO  

 

 

O luto mal elaborado torna a pensar na perda como um processo de 

resistência a qual elabora essa dor com base em fugas, que não permitem elaborar 

no processo terapêutico o enlutamento. Essa dor irá para outro lugar onde não é 

permitida a livre associação, podendo causar doenças psicossomáticas relevantes, 

ou assumir um lugar ao qual não lhe pertence, o objeto perdido, ou aquele que era 

desejado, mas por razão desse objeto ou indivíduo, impossibilitava que a existência 

e a elaboração do desejo se concretizasse em uma tentativa de negar esse 

processo de enlutamento. Também é uma forma de elaborar o processo de luto, 

amenizar essa dor, desvinculando um processo árduo que envolve todo aspecto de 

vida do indivíduo e não há um método certo, como, também, um tempo determinado 

do enfrentamento desse processo inevitável.  

Há dois tipos de perdas; a real quando há morte de uma pessoa ou algo 

concreto como perda de vínculos com pessoas ou objetos, e a perda simbólica que 

são perdas de natureza psicossocial, início e final de uma gravidez, passagem de 

mudanças de fases como final de infância, de adolescência e início da velhice. Para 

elaborar   esse processo ocorre o estado de luto, de fato a consciência da perda. O 

luto é uma reação natural e saudável. O que caracteriza o luto não elaborado ou mal 

elaborado a sua permanência faz com que a pessoa não consiga concluir esse 

processo de enlutamento, os sintomas persistem como: não consegue falar sobre a 

perda sem referenciar sentimentos intensos; resistência em entrar em contato no 

que se refere a lembranças; remete a mudanças radicais de comportamento, pode 
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apresentar tristeza ou euforia, uma identificação com o que foi perdido, datas 

comemorativas se transformam em uma profunda tristeza; impulsos autodestrutivos.  

 

           

1.5 ASPECTOS PSICOLÓGICO DO LUTO 

 

 

A psicoterapia pode auxiliar o indivíduo no enfrentamento desse processo, a 

medida em que o cliente consegue expressar sua dor ele transforma essas fixações 

ou bloqueios, com vista à aceitação da perda. O luto permanece não vivenciado ao 

longo do tempo, interferindo no estado emocional, esse prolongamento é 

denominado como luto complicado, uma tristeza profunda chegando ao estágio de 

melancolia, precisando de intervenção terapêutica. 

O luto constitui-se em processos complexos, o olhar sobre o enlutado é 

investigatório das condições irregulares e inconstantes no quadro sintomático 

apresentado, o luto é importante para manutenção da saúde mental do enlutado, 

seu diagnóstico e tratamento é essencial para a prática clínica. Como traço 

característico do enlutamento são episódios agudos de dor, seguido por ansiedade e 

dor psíquica. Há reações às perdas significativas que desencadeiam desinteresse 

temporário por atividades realizadas no cotidiano, acompanhado de isolamento 

social, sentimentos de saudades, tristeza profunda, pensamentos intrusivos, 

impaciência, irritabilidade, insônia, seguida por algumas alterações e variações 

como no apetite, desejo sexual poderá diminuir ou aumentar, variações do peso, 

pessimismo, fuga, culpa, raiva, medo, alterações no sono, vontade de dormir 

incontrolável, aparecimento de doenças psicossomáticas, depressão, reação 

suicida, perturbações somáticas, choro, reações hostis entre outros. 

Segundo Freud (1913, p.65) “O luto tem uma tarefa física que precisa 

cumprir: a sua missão é deslocar os desejos e lembranças da pessoa que faleceu”. 

Assim como as crianças passam por fases para um desenvolvimento saudável, as 

etapas do luto precisam ser vivenciadas para não permear danos psíquicos. 

Os aspectos psicológicos do luto são uma experiência muito difícil, pois tiram 

o indivíduo do seu foco de uma vida cotidiana, qualquer tristeza independente do 

seu impacto psicológico conduz a um impacto negativo no psiquismo, ao perder 

alguém ou algo, revela que o que foi perdido tem um significado especial. Há 
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também sentimentos não comuns diante da perda, como alivio correlacionado pela 

culpa; ao mesmo tempo em que há uma resistência em entrar no processo de 

enlutamento, há alivio mediante o que o objeto perdido representava, como término 

de relacionamento abusivo, uma conclusão de um curso, término de um contrato, há 

uma bivalência de sentidos correlação ao luto. 
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CAPÍTULO 2: ARTERAPIA  

 

 

Podemos pensar em arte como forma de expressão do ser humano, partindo 

de um pressuposto que o homem das cavernas já utilizava a arte como um 

mecanismo da catarse, manifestando suas emoções e sentimentos, representadas 

em forma de dor, angústia, luto, vitórias, luta, perda, morte, tristeza, alegria, 

conquistas representadas nas paredes das cavernas como pintura rupestres, as 

quais nos remetem em projeções do inconsciente representadas por imagens e 

símbolos. “A arte é quase tão antiga quanto o homem”. (FISCHER, 1971, p.21).  

Jung em vários de seus textos percebeu que há uma ligação entre a arte e a 

psicologia analítica, pois, a partir dela, o inconsciente se manifesta, facilitando o 

autoconhecimento.  Ele demonstra este fator através de um auto experimento 

denominado “confronto do inconsciente” que ocorreu de (1914 a 1930), neste 

processo Jung transcreve o que estava em inconsciente, suas emoções em 

imagens. (FIGURA 1) 

 

 

 

A arteterapia é uma ferramenta a mais dentro do processo terapêutico 

individual ou em grupo, com diferentes idades e fatores psicológicos, uma 

ferramenta facilitadora desde a anamnese até o tratamento psíquico.  Através dela o 

                                                 
 Esta imagem representa o processo de individuação que significa, significa que cada indivíduo vivência de 

forma diferente os percalços da vida, os traumas, as emoções, etc.  (JUNG, [1911] 1986). 
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indivíduo consegue mudar o olhar como ele percebe o mundo e a si mesmo, além 

de também conseguir examinar a forma como esse olhar é direcionado seja 

trabalhando com pintura, argila, palavras, desenho, música, dança, o indivíduo 

constrói um mundo de símbolos que libera emoções e ideias que são representadas 

por pensamentos e sentimentos.  

Segundo Philippini (2000), Jung, descreveu como nas culturas mais variadas 

o processo de individuação era codificado em símbolos com pareceres similares e 

estas representações do inconsciente coletivo repetidas em mitos, contos, tradições 

religiosas, tratados alquímicos e ritos de passagem de locais completamente 

distantes.  

Imagens recorrentes reaparecem em sonhos, desenhos, pinturas, escrituras 

e nos símbolos que aparecem através da imaginação ativa e na técnica utilizada. 

Para Philippini (2000), a arteterapia é um encontro do inconsciente o qual favorece a 

expressão, onde há comunicação e criatividade se manifestam no caminho criativo, 

é a relação do reconhecimento do mundo interno e inconsciente.  

Ela tem como objetivo fornecer suportes materiais adequados para que a 

energia psíquica manifeste símbolos em criações de vários níveis. Como também se 

propõe resgatar o indivíduo em sua dimensão integral, expressando seu 

inconsciente. 

Para Valladares (2003), a arteterapia na teoria Junguiana caracteriza 

ferramentas de materiais expressivos diversos e adequado para elaboração de 

símbolos singulares conforme realidade de cada cliente. 

Esta concebe além do inconsciente individual, um inconsciente coletivo 

formados pelos instintos e pelos arquétipos; esse inconsciente coletivo remete a 

conteúdos universais que sempre aparecem. 

 

 

2.1 HISTÓRICO DA ARTETERAPIA 

 

 

Ciornai (2004) afirma que:  

 

(...) os seres humanos desenhavam imagens, buscando representar, 
organizar e significar o mundo em que viviam. Em tempos imemoriais 
utilizam recursos como danças, cantos, tatuagens e pinturas em rituais de 
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cura, de poder e de invocação às forças da natureza. O uso terapêutico das 
artes remonta às civilizações mais antigas. Porém, 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 (CIORNAI, 2004, p.27). 

  

Entre as décadas de 1920 e 1930, Freud e Jung vieram com a base para o 

desenvolvimento inicial da arteterapia.   

Na visão psicanalítica de Freud, ao analisar algumas obras de arte como 

Moisés e Michelangelo, observou-se que essas obras manifestavam expressões dos 

inconscientes do artista, percebia uma manifestação simbólica com uma função 

catártica. O inconsciente se expressa por imagens como as imaginadas em um 

sonho, essas criações eram criadas na arte como uma via de acesso ao 

inconsciente, fato que não ocorria por palavras na livre associação. Freud não 

chegou a usar a arte como processo terapêutico.  

Já Jung discípulo de Freud, o qual rompeu com o mestre e criou sua própria 

teoria, a Psicologia Analítica, foi quem retomou o uso a ferramenta da linguagem 

artística à psicoterapia. Completamente diferenciado de Freud  que considerava a 

arte como uma forma da sublimação das pulsões, Jung considerava a criatividade 

artística psíquica natural e estruturada, que poderia acessar o inconsciente através 

de imagens simbólicas.  

Ele usava desta técnica quando sugeria aos seus clientes que desenhasse 

ou pintasse livremente seus sentimentos, situações conflitivas, seus sonhos, e 

analisava a imagem elaborada pelo cliente como simbolização do inconsciente 

individual e coletivo, utilizando o desenho livre como ferramenta facilitadora da 

interação verbal com o cliente. Ele acreditava que a arte era a ferramenta utilizada 

pelo indivíduo para que ele pudesse organizava seu caos interior.  

Partindo do pressuposto desses dois aportes teóricos, o uso da arteterapia 

foi se expandido. A educadora norte-americana Margareth Naumburg, pode ser 

considerada a primeira a utilizar a arteterapia em 1941, seu trabalho foi desenvolvido 

na psicanálise. 

No Brasil, a história da arteterapia nasce na primeira metade do século 

passado com a psiquiatria influenciada pelo marco teórico da psicanálise e da 

psicologia analítica Junguiana, tendo como seus percursores Osório Cesar e Nise da 
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Silveira, psiquiatras pioneiros utilizando a arte como ferramenta em clientes de 

instituições de saúde mental.  

A utilização da arte no processo terapêutico contribui para o 

desenvolvimento de outra abordagem frente à loucura, contrapondo métodos 

agressivos utilizados na época, como isolamento e eletrochoque. Segundo Silveira 

(2001, p.19), nesse caminho alternativo, construiu-se um tratamento mais humano, 

com inegáveis efeitos terapêuticos na reabilitação dos clientes. Em 1952, Nise da 

Silveira criou o Museu de Imagem do Inconsciente. Desde 1946 a Dra. Nise se 

dedicou à terapêutica Ocupacional (T.O.), ela estava em busca de um método para 

tratamento da esquizofrenia, visando que o T.O. não ocupasse um lugar auxiliar aos 

tratamentos científicos, como eletrochoque, psicocirugia ou uso indiscriminado de 

psicotrópicos. Seu objetivo dela era tornar a T.O. um autêntico método terapêutico, 

onde os agentes terapêuticos seriam a modelagem, música, pintura, desenhos entre 

outros. Ela percebia uma grande dificuldade, por a T.O. não ser um método não 

verbal, estava fora de uma realidade praticada pela comunidade cientifica, dentro do 

sistema cultural vigente que privilegiava a palavra. (SILVEIRA,1981, p.9). 

Lidando com atividades manuais e expressivas, processando-se sobretudo 

em nível não verbal, compreende-se que este tipo de tratamento não goze de 

prestígios na nossa cultura tão deslumbrada pelas elucubrações do pensamento 

racional e tão fascinada pelo verbo. 

O trabalho da Dra. Nise da Silveira, perpetuou um novo olhar sobre a arte e 

loucura. Conforme relatava, nesse caminho alternativo, criou-se tratamento mais 

humano, com inegáveis efeitos terapêuticos na reabilitação dos clientes, não com 

fins de distrair, mas de contribuir efetivamente para a cura dos clientes. Apesar de 

ser pioneira na história da arteterapia no brasil, a Drª. Nise da Silveira não aceitava 

essa denominação ao seu trabalho, preferiu chama-lo de terapêutica ocupacional, 

para ela a palavra “arte” trazia um sentido de valor, de qualidade estética, que não 

tinha uma vista de utilizar a atividade com seus clientes, (SILVEIRA, 2001). 

 

 

2.2 TÉCNICA EXPRESSÃO CRIATIVA 

 

A técnica expressiva intensifica os fenômenos simbólicos tanto no 

consciente quanto no inconsciente, aumentando a elaboração de significados, para 
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que isso ocorra se faz necessário ativar a função estruturante transcendente da 

imaginação, fazendo ultrapassagem a liberdade dos símbolos em suas raízes 

arquetípicas. Não podemos saber o significado trazido por um cliente, os 

significados são sempre incontáveis, o que é trazido naquele momento tem um 

contexto no processo de individualização, a técnica irá detectar fixações de defesas. 

O caráter simbólico e arquetípico das histórias da tradição oral expressa 

interesse na psicologia analítica, o inconsciente coletivo, constitui-se de conteúdos 

que o consciente não acessou, o desenho pode ser um elo de apresentação de 

imagens arquetípicas e míticas, sinalizando conteúdos inconscientes dando forma a 

sentimentos que um indivíduo em processo de luto possa estar vivenciando 

auxiliando esse contato com a dor. 

As técnicas expressivas não funcionarão sozinhas, a fala do cliente faz parte 

da complementação. A expressão criativa dentro do processo terapêutico é mediar a 

produção de símbolos do inconsciente. Para Jung, uma palavra ou uma imagem é 

simbólico quando remete a alguma coisa além do seu significado manifesto e 

imediato (JUNG, 1977, p.20).  Para Jung além do inconsciente individual também há 

um inconsciente coletivo, os quais de ordem individuais e sim de ordem universais, 

formados pelos instintos e arquétipos. Como também além das memórias de um 

“passado longínquo, novas ideias podem surgir do inconsciente. ” (SILVEIRA, 1997, 

p.38); remete a uma função criadora que aparece nas imagens dos sonhos, das 

fantasias, nos mitos e na expressão plástica. Embora Nise da Silveira trabalhasse 

apenas com expressão livre e espontânea dos clientes, na arteterapia o psicólogo 

poderá usar atividades expressivas a partir de objetos e temas, auxiliando o 

indivíduo em seu processo de individuação. 

Para Jung, ao se tratar da psicologia e arte ele ressalta, (JUNG,1971, p.54). 

 

Apesar da sua incomensurabilidade existe uma estreita conexão entre 
esses dois campos que pede análise direta. Essa relação baseia-se no fato 
de a arte, em sua manifestação, ser uma atividade de cunho psicológico; 
pois, sob este aspecto, ela, como toda atividade humana oriunda de causas 
psicológicas, é objeto da psicologia. 

 

Segundo Kübler-Ross (2005) ao trabalhar com crianças, ela percebeu que a 

criança lidava com uma linguagem simbólica, iniciando assim, o trabalho de análise 

dos desenhos, de analisar desenhos de crianças, apesar de sua formação ser 

psicanálise clássica, estava ampliando sua visão de mundo emocional para além 
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das teorias da psiquiatria. No seu último livro, abordou a simetria e integração entre 

as equipes de trabalho e seus pacientes, na época dava ênfase no que hoje 

classificamos como humanização da saúde, chamamos de projetos terapêuticos e 

de uma clínica ampliada. 
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CAPÍTULO 3: GRUPO DE ARTERAPIA COM CLIENTES EM PROCESSO DE 

LUTO  

 

 

3.1 ORIGEM DO GRUPO 

 

 

Quando cheguei ao Centro de Reabilitação, equipamento de Saúde do 

Município de Rio das Ostras, em Outubro de 2016, para estágio curricular 

obrigatório, promovido por um convênio entre Prefeitura Municipal e a Universidade 

Federal Fluminense Campos Rio das Ostras (UFF-CURO). O grupo já existia sob a 

direção da supervisora de campo de estágio Suzete Alves, como grupo de terapia e 

arteterapia. A partir da demanda de conteúdo foi percebido que aquele grupo estava 

se tornando um grupo de clientes enlutados, com esse olhar para leitura dos 

trabalhos da Drª. Elizabth KÜbler-Ross, e com base teórica na psicologia Analítica 

de Jung.  

Durante as reuniões, percebi a dificuldade desses clientes falarem sobre 

esse enlutamento no processo terapêutico, esse luto aparecia, mas não era tocado. 

Então iniciei a pesquisa, junto com meu orientador de estágio Dr. Prof. Maddi 

Damian, e minha companheira de estágio Nathalia de Souza Jaccoud Cardoso. 

Discutimos quais técnicas poderiam facilitar esse processo de luto, em que o cliente 

pudesse falar através da livre associação. Após uma supervisão de estágio, onde foi 

aplicada a técnica da “garrafa” através do desenho, veio um insight, em que se os 

colegas e eu conseguimos nos expressar através daquela técnica, seria pertinente 

aplicá-la naquele grupo de clientes do centro de Reabilitação, e os resultados foram 

além do esperado, todas as clientes se expressaram em livre associação sobre seu 

processo de luto através da expressão criativa.  

 

 

3.2 OBJETIVO 
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Facilitar o processo de luto através da Arteterapia e expressões criativas por 

meio do desenho a partir de um objeto “garrafa”, a qual o cliente, em associação 

livre, irá inserir esse objeto dentro de um cenário produzido por ele no desenho. 

Através dessas premissas, trabalhamos a ampliação simbólica e a análise 

dos desenhos até chegar às técnicas expressivas do inconsciente como a 

imaginação ativa, produção espontânea de desenho, fazendo assim com que o ego 

se renda ao self e passe a servir à alma no qual é o processo de individuação 

proposto por C.G. Jung. Como também a si mesmo, ou o self, para fazer com que o 

ego, que é o representante da consciência, passe a servir â alma, equivalente a 

psiquê, utilizando dos eventos de sincronicidade, dos sintomas e das expressões 

criativas.   

 

 

3.3 PÚBLICO ALVO 

 

 

Clientes do grupo de Arteterapia do Centro de Reabilitação Laércio Lucio de 

Carvalho da prefeitura Municipal de Rio das Ostras-RJ. Foram aplicados em onze 

clientes, onde atravessam por luto de conteúdos diferentes, onde há luto por morte, 

luto por quebra de vínculo de relacionamento, graduação, luto por patologias, entre 

outros. 

 

 

3.4 METODOLOGIA 

 

 

Para a aplicação da técnica de expressões criativas através do desenho, foi 

explicado o objetivo da técnica aos clientes do grupo de arteterapia, foi entregue 

uma folha de papel A4, lápis grafite e lápis de cor, e um objeto a “garrafa” a qual 

deveria ser inserida em um cenário representado pelo desenho de livre associação. 

Toda a produção foi observada pela equipe do início ao fim, inclusive suas 

falas durante o processo de produção.  Após produção do desenho, foi solicitado 

que cada cliente falasse o que representava o que estava expresso naquele 

desenho e qual o objetivo daquela garrafa estar inserida naquele cenário.  
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Conforme acordado com a supervisora de campo de estágio psicóloga 

Suzete Alves, e com os clientes, ficou acordado que a identidade dos clientes será 

preservada. 

 

 

 

3.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS DESENHOS 

 

 

 

Figura 1. Cliente em processo de luto por quebra de vínculo familiar na fase negação. 

 

 

Figura 2 Cliente na fase aceitação no processo de luto por recuperação do alcoolismo de um 

membro familiar. Cliente em processo de luto na fase negação por doença crônica. 
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Figura 3. Cliente em processo de luto na fase negação por quebra de vínculo acadêmico. 

 

 

Figura 4.Cliente na fase negação do luto por quebra de vínculo familiar. 

 

 

Figura 5. Cliente com ideação suicida fase do luto depressão. 
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Figura 6. Cliente luto por morte fase depressão e emigração na fase negação. 

 

 

Figura 7. Cliente em dois processos de luto por morte fases raiva e depressão. 

 

 

Figura 8.  Cliente em luto por morte fase negação. 
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Figura 9. Cliente em três processos de luto por morte fase depressão. 

 

 

Figura 10. Cliente em dois processos de luto por morte fases negação e depressão. 

 

 

 

Figura 11. Cliente luto por morte fase negação e depressão, por quebra de vínculo de relacionamento fase 

aceitação. 
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3.5.1 DISCUSSÃO DO DESENHO 

 

Foram onze amostras da técnica expressiva criativa através do desenho livre 

com um tema central com o objeto garrafa, onde seria inserido em um cenário no 

qual a cliente abordasse uma história. 

Observou-se seis clientes em processo de luto por morte, três clientes 

vivenciando lutos recorrentes, três clientes vivenciando luto por mortes e por quebra 

de vínculos. 

O objetivo principal do nosso trabalho é abordar o luto por perdas que não 

seja por morte, foram selecionados sete clientes, figuras 1,2,3,4,5,6 e 11. Não irão 

entrar nesse processo de análise os clientes das figuras 7,8,9 e 10, por vivenciar luto 

por morte. 

Durante o processo onde estávamos aplicando a técnica algumas clientes se 

expressaram em sua fala durante a construção do desenho, uma breve análise: 

 

Figura 1. Cliente não se aceita em nenhum contexto da sua vida, vive luto 

por quebra de vínculo com qualquer indivíduo que se afaste do seu cotidiano, 

vivência fase de negação, não aceita o processo de enlutamento. 

Figura 2. Cliente vivenciou luto pelo processo alcóolico de um membro 

familiar, vive a fase de aceitação, enfrenta outro processo de luto por doença crônica 

está na fase de negação. Houve resistência em abordar conteúdo, não conseguia 

passar para o papel, através do desenho, o que a garrafa significava 

Figura 3. Cliente vivência luto por quebra de vínculo acadêmico fase 

negação, barganha e depressão. 

Figura 4. Cliente vivência luto por quebra de vínculo familiar vivenciando 

fase negação, relatou que nunca falava sobre suas questões pessoais, conseguiu 

através desta técnica falar sobre todos os seus receios e conflitos de infância.  

Figura 5. Cliente processo de luto por reação suicida fase luto depressão. 

Figura 6. Cliente no processo de luto por morte fase depressão, também 

vivência luto fase negação por emigração, abordava rindo que sua garrafa lembrava 

uma mamadeira. 

Figura 11. Cliente vivência luto por morte fase negação e depressão, luto por 

quebra de vínculo do relacionamento fase aceitação. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho abriu possibilidades para pensar sobre o enlutamento e os 

dispositivos naturais do inconsciente que atuam a favor da autorregulação do 

enlutamento. Foi pensando em uma ferramenta que facilitasse o processo de 

perdas, onde indivíduos são vulneráveis nesse processo por meses e anos por uma 

perda significativa, fenômeno que começa no psíquico e muitas das vezes são 

transformados em doenças psicossomáticas, palavras que não são verbalizadas, 

são transformadas em sintomas.  

Em alguns casos, o processo de enlutamento não é compreendido e 

respeitados, se impõe esse enlutamento em um prazo curto, em contrapartida o 

processo de longo prazo interferem nas relações, o luto não elaborado ou mal 

elaborado é um fator de risco para saúde mental, entretanto seu diagnóstico e 

tratamento são fundamentais para o indivíduo e a prática clínica. Ter a expressão 

criativa através do desenho, embora promissores os achados dessa pesquisa não 

pretendem ser conclusivos, aspectos positivos foram encontrados, como também foi 

percebido a necessidade de atendimento terapêutico individual para 

aprofundamento de conteúdos abordado durante e depois da elaboração da técnica. 

Foram baseados em análise de onze casos documentados, através da projeção do 

desenho o inconsciente individual e coletivo se manifestou. 

Foram onze amostras de técnica expressiva criativa através do desenho livre 

com um tema central com o objeto garrafa, onde seriam inseridos em um cenário, no 

qual a cliente abordasse uma história. Sete amostras foram analisadas com base na 

hipótese. No processo terapêutico a arteterapia e as expressões criativas através, 

do desenho é uma ferramenta facilitadora para elaboração do enlutamento? Não só 

mostrou fases em que as clientes vivenciaram e vivem como também revelou um 

aspecto em comum do grupo onde fomos surpreendidos, clientes em seu processo 

de interpretação do desenho associaram a garrafa com experiências pessoais, com 

elas ou com um membro da família relacionado ao alcoolismo, conteúdo que surgiu 

do inconsciente coletivo se faz necessário uma investigação mais aprofundada. 

A partir da conscientização e reconhecimento das fases como foi trabalhado 

posteriormente sobre o tema abordado com o grupo, percebeu-se que estamos no 

caminho correto para elaborar essas perdas sofridas, pertinente às pessoas 
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enlutadas encontrarem um acolhimento diante das suas dores, perdas e 

sofrimentos. Esse encontro com a Arteterapia e com a técnica expressiva criativa 

através do desenho, foi facilitador para que as clientes abordassem o conteúdo do 

luto que estavam vivenciando. 

Mais uma razão pertinente para que outros pesquisadores deem 

continuidade à análise dos resultados descritos. 

 

Concluo este trabalho com a frase de uma cliente, estávamos no processo 

de desligamento no estágio do atendimento clinico em saúde mental. 

“ Você sabia que as bonecas falam comigo? Tenho uma boneca que além 

de falar comigo também dança...[  ]...acho lindo ela dançar pra mim, quando estou 

me apaixonando por aquela dança! Ela some, dançando, dançando e dançando... ” 

(M.E.). 

 

No processo do luto e suas fases todos nós somos impactados por ele, tanto 

cliente, quanto os profissionais envolvidos em seu processo terapêutico, nessa 

dança de saberes e descobertas fico na expectativa de dar continuidade à minha 

pesquisa em outros seguimentos acadêmicos, como mestrado e doutorado. A 

psicologia nos proporciona essas experiências de encontros e nos apaixonarmos 

cada vez mais com o seu conhecimento e abordagens. 
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