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RESUMO 

 

Este estudo monográfico apresenta uma investigação sobre estratégias 

arteterapêuticas que possibilitam a instrumentalização do arteterapeuta na condução 

de uma prática reflexiva no processo de produção imagética, a ser vivenciada sob 

sua facilitação. Utilizando-se da metáfora do espelho, a pesquisa buscou 

compreender a subjetividade de quem as produz, espelhando, revelando 

particularidades do processo de individuação, promovendo autoconhecimento. Deste 

modo, buscou-se demonstrar que a arte espelha o ser e que materiais expressivos 

contribuem para essa reflexão e desvelamento. 

 

 

Palavras-chave: arteterapia – imagens – espelho – individuação – autorretrato-

desvelamento. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This monograph presents an investigation into art therapy strategies that enable the 

manipulation of the art therapist in conducting a reflective practice in the image 

production process, to be experienced in its facilitation. By using the metaphor of the 

mirror, the research sought to understand the subjectivity of those who produce, 

mirroring, revealing particularities of the individuation process, fostering self. Thus, 

we sought to demonstrate that art mirrors being and that expressive materials 

contribute to this reflection and unveiling. 

 

 

Keywords: art therapy - images - mirror - individuation - self-portrait-unveiling. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Como professora de Educação Infantil da rede municipal de ensino e 

professora de História da rede particular, inseria a arte em minhas atividades, 

analisando, contextualizando, dialogando, fomentando estímulos e despertando a 

criação; porém desconhecia arteterapia. 

Num momento de crise existencial e profissional, fiz análise com uma 

psicanalista, e comecei a frequentar um grupo que, em alguns momentos, tinha 

oficinas temáticas, utilizando a arte e tendo como proposta o autoconhecimento. 

Questionava muito a parte religiosa desse grupo, mas fazia-me bem e continuei por 

mais algum tempo. Nesse caminhar, conversando com uma amiga sobre minhas 

questões e o desejo de fazer um trabalho voluntário sem vínculo religioso, ela 

sugeriu-me a arteterapia. 

Entrei em um curso de Formação em Arteterapia e, perdida entre teorias e, ao 

mesmo tempo, encantada com as vivências, prossegui. Com muitos conflitos e 

insatisfação, principalmente quando me comparava aos colegas psicólogos e 

artistas plásticos, perguntava-me sempre o que estava fazendo ali.  Em um 

determinado momento, após ter decidido que seria o meu último mês, foi proposto à 

turma um trabalho em que teríamos que escolher um (a) pintora para ser nosso 

paciente e realizar uma diagnose do (a) mesmo (a). Uma amiga, então, me sugeriu: 

“Faz sobre Frida Kahlo, você tem muito dela”. Fiquei estupefata: quem era Frida 

Kahlo? Para manter “a pose”, coloquei Frida como minha paciente. A partir de então, 

o meu envolvimento com a arteterapia mudou. Deparei-me com as obras e a vida de 

Frida. Paixão, obsessão, amor, contemplação, fascínio, endeusamento, encanto, 

reflexões, não sei definir ao certo. Apresentei o trabalho, foi um sucesso e uma 

vitória para mim. Vi-me empoderada, um novo momento surgia: o de que eu era 

capaz de abraçar a arteterapia, mesmo sabendo que seria um grande desafio. 

Novos olhares sobre a arte e a arteterapia começavam a construir-se no meu ser. 

Terminei a formação, iniciei a Pós Graduação, pois, precisava de mais 

embasamento teórico e vivencial. Surgiram o estágio e o tema da monografia, 

juntamente com conflitos e indecisões. 

 Mulheres, meu público-alvo no estágio. Como inseri-las e falar de Frida?  

Difícil tarefa. Desânimo, prostração, busca, reflexão, carta para a monografia, ida à 
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Praça XV para escolher um objeto-símbolo... Fotografei, mas o campo simbólico não 

energizou-me. Cumpri a tarefa, mas sem envolvimento, sem Pathos, sem Eros. 

Acreditando no devir e que cumpriria a tarefa, fui realizando minhas 

obrigações diárias. No estágio, passei o filme Frida Kahlo, sugerido pela 

supervisora, quando me perguntou sobre o meu tema de monografia. Tela de 

cinema, som estéreo, pipoca, livros sobre Frida, leques, flores, pandeiros e outros 

instrumentos musicais, músicas mexicanas e espanholas, um contexto a “La Frida”.  

O retorno sobre o filme foi gratificante: umas acharam denso, outras se encantaram, 

outra teria preferido uma comédia... De repente, surgem comentários sobre a pintura 

através do espelho colocado na parte de cima da cama da mesma: “Como era ver-

se daquela forma, através do espelho, e ter a coragem de retratar-se através da 

pintura” foi um dos relatos. Esses comentários permitiram-me vislumbrar o tema: 

Espelho, espelho meu, espelhando a partir de Frida, quando registrava o relatório da 

sessão. Percebi que como o vidro que reflete a luz, a imagem em arteterapia pode 

ser um instrumento que reflete emoções, confrontos, sombras e sentimentos; pode 

iluminar e causar incômodos. O espelho tem uma história milenar; é simbólico; 

aparece em ritos, histórias e mitos;  e foi utilizado como aliado para Frida iniciar  sua 

pintura.  

O espelhamento para Frida Kahlo resultou em inúmeros autorretratos; suas 

produções expressavam a sua forma de se ver, eram imagens refletidas que 

perpassavam e ultrapassavam o espelho. Na arteterapia, o como se vê, seja através 

do espelho ou nas produções, retrata a subjetividade da pessoa. Portanto, a imagem 

como espelho é um recurso simbólico, que revela no espaço arteterapêutico, o si 

mesmo. 

Assim defini o tema, a forma como desenvolvê-lo. Com dedicação, estudo, 

interrogações, leituras, ânimos e desânimos, e agora através da apresentação desse 

estudo representativo do meu caminhar em arteterapia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Aprofundar a forma de ver-se ressoa na forma de ser, que espelha-se em 

imagens. O refletir oportuniza uma transformação do indivíduo, favorecendo uma 

melhor qualidade em sua vida e no seu entorno. Para facilitar esse espelhamento, o 

arteterapeuta deve instrumentalizar-se com estratégias e embasamento teórico 

acerca da imagem, sobre materiais expressivos, sua aplicação e sua capacidade de 

aprofundamento no diálogo com o inconsciente. 

O tema proposto, de como os indivíduos produzem no espaço arteterapêutico 

e a forma como se deparam ao interpretar suas imagens, gerou essa 

pesquisa.Metaforicamente, aquilo que vemos expressa o momento e o que podemos 

enxergar. O espelhamento simbolizará os conteúdos provenientes do inconsciente, 

trazendo mensagens que o arteterapeuta utilizará como pistas para viabilizar para o 

paciente, seu autoencontro. 

O espelho e os autorretratos de Frida Kahlo foram ferramentas e forneceram 

subsídios para o desenrolar do tema. O lado oculto, o que se reflete, é pessoal e 

intransferível, transcendendo teorias, centrando no que se quer e no que pode ver. 

Esta monografia objetivou refletir sobre a importância das imagens como 

espelhamento do inconsciente na sua pluralidade, subjetividade e em seus 

fundamentos arquetípicos, ressaltando o papel dos materiais expressivos na sua 

produção, bem como a escolha cuidadosa e reflexiva do arteterapeuta, determinante 

na efetividade desta comunicação. Complementarmente, procurou investigar formas 

para o arteterapeuta facilitar o processo de espelhamento, de modo intenso e 

criativo, através dos materiais expressivos diversos no espaço arteterapêutico, e 

observando também a questão da imagem arquetípica refletida no espaço 

arteterapêutico. Deste modo este trabalho procurou apresentar a relevância das 

imagens no processo de individuação dentro do espaço arteterapêutico. A proposta 

baseia-se nos fundamentos junguianos e em referenciais teóricos de arte e 

arteterapia. Desenvolveu-se de acordo com os pressupostos metodológicos de 

modelos bibliográficos de pesquisa. A casuística, assim como as autoimagens, 

ofereceram subsídios complementares.  

O primeiro capítulo versa sobre o espelho e seus aspectos polissêmicos, 

onde foi apresentada sua função e algumas influências na cultura. Foram 
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apresentadas características, aspectos do seu caráter metafórico e polissêmico 

onde o reflexo e a reflexão dele oriundo foi utilizado em prol do autoconhecimento do 

indivíduo ao longo de sua história. 

O segundo capítulo apresenta imagens, ilustrando possibilidades do 

inconsciente sendo espelhado em arteterapia, revelando-se como fonte de inúmeras 

facetas do autoconhecer-se. Baseia-se em alguns teóricos junguianos, como Ângela 

Philippini, Edward Whitmont, Gustavo Barcellos, Marcus Quintaes, Nise da Silveira, 

e o próprio Carl Gustav Jung, que retratam a psique como imagem, e a imagem 

arquetípica como espelhamento do ser, e a obra de arte como espelho da psique, 

desvelando-se em autorretratos. Mostra autorretratos e autoimagens utilizados por 

Frida Kahlo, como um meio de sua autorreflexão e expressão. 

O terceiro capítulo apresenta fundamentos teóricos, que constituem fontes de 

nutrição para esse espelhamento no espaço arteterapêutico. Inclui aspectos do 

embasamento teórico acerca da arte, da arteterapia, da psicologia analítica, e dos 

materiais expressivos de modo geral, e especificamente sobre pintura espontânea.  

O quarto capítulo trata da parte prática desse espelhamento: exemplos e 

depoimentos apresentando a pintura na casuística do estágio, onde mostram-se 

autoimagens e relatos vivenciados por seis mulheres em um grupo arteterapêutico, e 

a pintura sendo um canal expressivo proveitoso e criativo para as produções, 

comunicações e insights das mesmas. 

Ao final, conclui-se que este estudo corrobora a hipótese inicial: que o 

indivíduo espelha-se nas imagens que produz, e que estas são direcionadas a uma 

prática reflexiva no espaço arteterapêutico. Recomenda-se a continuação e 

ampliação desse trabalho de pesquisa em outros grupos de adultos com quadros 

clínicos diversos, e com ambos os gêneros.  
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CAPÍTULO I 

 

O ESPELHO E SEUS ASPECTOS POLISSÊMICOS 

 

                                                  Imagem 1 – Espelho d’alma 

            

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=espelho+falso+magritte§rlz 

 

 

Quem dá brilho ao olhar é a vida que a gente optou por levar. Olhe-se no 
espelho.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   Lia Luft 
 
 

Neste capítulo será abordada a função e a influência do espelho utilizado pela 

humanidade no decorrer de sua história. História essa que lança para o espelho, em 

cada cultura, uma conotação, uma semântica. Desse modo o espelho vê-se 

presente em quase todos os momentos da historicidade humana. Neste trabalho, 

concebe-se o espelho e sua polissemia, em prol do autoconhecimento humano no 

seu processo de individuação.  

Segundo Chevalier & Gheerbrant (2009), o termo espelho origina-se de 

speculum, derivando em especulação. Palavra etimologicamente criada a partir do 

“estudo dos astros refletidos em espelhos”, especialmente o do movimento das 

estrelas (Sidus). “[...] Vem daí que o espelho, enquanto superfície que reflete, seja o 

suporte de um simbolismo extremamente rico dentro da ordem do conhecimento. O 

que reflete o espelho? A verdade, a sinceridade, o conteúdo do coração e da 

consciência [...].” (p.393). 
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                                                   Imagem 2 - Espelho d’água 

            

Disponível em: http://translate.google.com.br/translate?hl=ptBR&sl=en&u=http://awhitehurst. 

 

O espelho, em uma definição denotativa, vem a ser, segundo o dicionário 

Houaiss (2009, p.815), uma “superfície lisa e muito polida, capaz de refletir a luz e 

as imagens de objetos e pessoas” e para Umberto Eco “qualquer superfície regular 

capaz de refletir a radiação luminosa incidente. Tais superfícies são planas ou 

curvas.” (1989, p. 13). Em francês; miroir, palavra derivada do verbo mirer (ver, olhar 

atentamente). Espelho como metáfora é aquele que expressa as imagens internas 

com uma variedade de sentidos, caracterizando-o como polissêmico. 

A polissemia inerente ao espelho revelar-se-á, no espaço arteterapêutico, na 

ação do refletir e da reflexão surgidas nas imagens produzidas no decorrer da 

criação das mesmas. Entendendo-se que essas imagens criadas são as diferentes 

formas de espelhamento do ser, pois todo o espelho humano apresenta uma “[...] 

natureza dupla. Reflete tanto o corpo como a alma, a graça da vaidade e a realidade 

da prudência. As duas qualidades são oferecidas pelo espelho, e podemos escolher 

ver uma ou outra: qualquer que seja a face que vemos, ela é nossa.” (MANGUEL, 

2011, p.188). 

Desde as origens do humano como ser histórico, o processo do autoconhecer 

e tudo aquilo que o rodeia é uma constante. Com isso, sensações e mudanças 

emergem de forma operativa, evidenciando-se nos mitos, nos contos, na filosofia, 

nos ritos, nas adivinhações, no divino e nas definições científicas. 
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 Circunstâncias históricas e culturais o direcionam e o fazem apresentar-se 

nas mais variadas formas, tamanhos e expressões, tais como espelho: de vidro, de 

metal, liso, côncavo, convexo, distorcido, d’alma, d’água, da literatura, da lua, dos 

olhos, alegórico, mágico, transparente, velado, instantâneo, perene, revelador 

proibido, liberado, de Narciso, da Branca de Neve, da Alice, de Perseu, de Oxum, de 

Afrodite. Rejeitado pelos vampiros, transformado em Lúcifer no Sermão do Demônio 

(padre Antônio Vieira), foi amado e venerado por muitos. Adquiriu, ao longo do 

tempo, várias simbologias como descreve Herder Lexikon no Dicionário de 

Símbolos: 

 

[...] simboliza o saber, o autoconhecimento, a consciência, como também a 
verdade e a clareza. [...] Em virtude de sua clareza, o espelho é um símbolo 
solar na qualidade de fonte indireta de luz, mas também é um símbolo lunar; 
devido a sua passividade, é um símbolo da feminilidade. [...] Em razão de 
sua afinidade ótica com a superfície da água, ele é utilizado por alguns 
povos africanos como símbolo da água, nos ritos para produzir chuva. Nas 
artes plásticas da Idade Média e da Renascença é encontrado como 
símbolo da vaidade e da volúpia como da inteligência e da verdade. Na 
iconografia medieval, aparece, além disso, como símbolo da Virgem Maria, 
em que Deus “espelhou” sua imagem na figura de seu filho. Nas crenças 
populares de diferentes povos, atribuía-se ao espelho efeitos mágicos. 
(1978, p.87-88). 

 

No inconsciente coletivo, o inexplicável alia-se ao espelho, e manifesta-se em 

símbolos arquetípicos transmutados em imagens no espaço arteterapêutico. 

Crenças e superstições tais como: “admirar-se num espelho quebrado é quebrar a 

própria alma”, “olhar-se no espelho à noite é perigoso, pode-se ver o diabo”, entre 

outras fazem parte da cultura popular oral. De uma forma concisa, diversas 

metáforas encontram-se em várias linguagens e percepções espelhadas em 

imagens internas, arquetípicas, que habitam o inconsciente coletivo. Jung, nos seus 

estudos sobre “A importância do pai no destino dos indivíduos”, fala dessa herança 

da humanidade quando descreve: 

 

[...] O homem “possui” muitas coisas que ele nunca adquiriu, mas herdou 
dos antepassados. Não nasceu tabula rasa, apenas nasceu inconsciente. 
Traz consigo sistemas organizados e que estão prontos a funcionar numa 
forma especificamente humana; e isto ele deve a milhões de anos de 
desenvolvimento humano. [...] de sua natureza coletiva. Estes sistemas 
herdados correspondem às situações humanas que existiram desde os 
primórdios [...] Para eles só interessa o funcionamento habitual dos instintos 
que já foram pré-formados de longa data. 
Denominei esse modelo instintivo, congênito e preexistente [...] de 
arquétipo. Esta é a imagem, carregada com o dinamismo, que não podemos 
atribuir a um ser humano individual [...]. (OC 4,§728-729). 
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1.1 REFLETIDO E REFLEXIVO: O REFLEXIO 

 
Antes do aparecimento do espelho a pessoa não conhecia o próprio rosto 
senão refletido nas águas de um lago. Depois de um certo tempo cada um é 
responsável pela cara que tem. 

                                                                              Clarice Lispector 
 
 

                                               Imagem 3 - Conhece-te a ti mesmo 

                        

Disponível em: https;//www.google.com.br/search?q=narciso+caravaggio&rlz 

 

Por intermédio desse espelho, Platão, Sócrates, Lewis Carroll, Machado de 

Assis, Clarice Lispector, Cecília Meireles, Fernando Pessoa, Italo Calvino, 

Guimarães Rosa, Fuentes, Mia Couto, Padre Antônio Vieira, Jorge Borges, 

Humberto Eco, Freud, Jung, Lacan, Bolen, Escher, Caravaggio, Velázquez, Picasso, 

Magritte, dentre outros, em vertentes, valores e entendimentos distintos, ampliaram 

o seu uso, principalmente no conhecimento da alma humana, tornando-o tão 

significativo e sagrado, quanto nos primórdios. No dizer de Jung, 

 

Verdadeiramente, aquele que olha o espelho da água vê em primeiro lugar 
sua própria imagem. Quem caminha em direção a si mesmo corre o risco do 
encontro consigo mesmo. O espelho não lisonjeia, mostrando fielmente o 
que quer que nele se olhe; ou seja, aquela face que nunca mostramos ao 
mundo, porque a encobrimos com a persona, a máscara do ator. Mas o 
espelho está por detrás da máscara e mostra a face verdadeira. (OC.9/1, § 
43). 
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Seguindo o caminhar do autoconhecimento, inúmeros autores adentraram 

nesta questão da reflexão e da projeção que o espelho remete. Como exemplo, 

Jean Bolen que ao prefaciar seu livro Os Deuses e o Homem escreve: “[...] Assim 

como ao olhar num espelho e ver nossos traços pela primeira vez, esse lampejo de 

percepção pode revelar aquilo a que os outros reagem em nós, expondo-nos de 

uma forma muito mais clara a nós mesmos.” (2010, p.13). 

A reflexão, como instinto, destinada a atender uma necessidade interna, da 

psique, externa-se e espelha-se em imagem. Conforme o estímulo, a abrangência 

dessa imagem em linguagens múltiplas é expressa em diferentes formas de 

expressão, como profere Jung:  

 

O instinto da reflexão talvez constitua a nota característica e a riqueza da 
psique humana. A reflexão retrata o processo de excitação e conduz o seu 
impulso para uma série de imagens que, se o estímulo for bastante forte, é 
reproduzida a nível externo. Esta reprodução concerne seja a todo o 
processo, seja a resultado do que se passa interiormente, e tem lugar sob 
diferentes formas: ora diretamente, como expressão verbal, ora como 
expressão do pensamento abstrato, como representação dramática ou 
como comportamento ético, ou ainda como feito científico ou como obra de 
arte. (OC 8/2, §242). 

 

Imbuído de simbolismo e significados, o espelho em arteterapia permeia, 

perpassa, e é recorrente como um instrumento utilizado para o diálogo entre 

consciente e inconsciente, e para temas que fazem ressoar a dualidade humana, 

entrar em contato com o inconsciente (pessoal e coletivo), “clarear” a sombra, 

perceber os arquétipos, ressignificar os complexos. Desta forma, fornece elementos 

que desvelam, projetam, possibilitam confrontos, provocam rejeição, medo, 

estranheza, encantamento, assombro, fragmentação, reunião, representações, 

criações, imaginações. Persegue, encanta, ultrapassa, limita, evoca memórias e 

sensações, materializa, devaneia, permeia, afasta, agrega, bloqueia , desbloqueia, 

impulsiona as transformação e as reflexões. Apresentando-se, assim, num descobrir 

e redescobrir de possibilidades. Há referências ao espelho como: através de, saindo 

de, ao lado de, pelo interior de, por fora de, onde revela-se como metáfora e em seu 

caráter polissêmico. Como elucida , 

 

O espelho não tem como uma única função refletir uma imagem; tornando-
se a alma um espelho perfeito, ele participa da imagem e, através dessa 
participação, passa por uma transformação. Existe, portanto, uma 
configuração entre o sujeito contemplado e o espelho que o contempla. A 
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alma termina por participar da própria beleza à qual ela se abre. (2009, 
p.396). 

 

 

                                                      Imagem 4 – Aparência 

                                        

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=%2Bmagritte%2Blamour%2Bdesarme&rlz= 

 

Nesse caminhar semântico o espelho reflete, portanto, como ferramenta da 

reflexão, e origina-se de flectere. Refletir, etimologicamente, é “um curvar-se” 

“inclinar-se para trás”, e “[...] O reflexio e a criatividade são, pois, duas atividades 

instintivas básicas do ser.”, como descreve Boechat (2009, p.87), a medida que 

expõe sobre Perseu cujo tema da reflexão permeia todo o mito. Jung aprofunda 

sobre esse instinto da reflexão presente nos humanos ao dizer que: 

 
[...] A reflexio é um voltar-se para dentro, tendo como resultado que, em vez 
de uma reação instintiva, surja uma sucessão de conteúdos ou estados, que 
podemos chamar reflexão ou consideração. Assim, a compulsividade é 
substituída por uma certa liberdade, e a previsibilidade por uma relativa 
imprevisibilidade. [...] Graças ao instinto da reflexão, o processo de 
excitação se transforma mais ou menos completamente em conteúdos 
psíquicos, isto é torna-se uma experiência; um processo natural em um 
conteúdo consciente. A reflexão é o instinto cultural par excellence, e sua 
força se revela na maneira como a cultura, se afirma em face da natureza. 
(OC. 8/2 § 241-243). 
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Reflexão relaciona-se com introspecção e percepção do que se anuncia para 

o ser. São experiências vivenciadas e compartilhadas do ser com o próprio ser. É o 

espelhamento através das imagens. Esse movimento de curvar-se tanto do 

arteterapeuta quanto do paciente aprofundará, ampliará o processo arteterapêutico 

reverenciando-o  na dimensão que lhe confere. Refletir sobre, norteará as idéias e 

as práticas do arteterapeuta, potencializando e qualificando sua atuação nesse 

espaço. 

Prossegue-se, no segundo capítulo, o desvelar desse espelho, nas imagens, 

no espelhar e nas autoimagens de Frida Kahlo. Parte-se do princípio que seu 

engajamento nas mesmas, deu-se num momento de dor física e emocional. Seu pai 

entregou-lhe pincéis e tintas e sua mãe, um espelho sobre sua cama.  

 

 

                                                     Imagem 5 - A inspiração 

                                      

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=cama%2Bespelho%2Bfridakahlo&rlz
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CAPÍTULO II 

 

IMAGEM: O INCONSCIENTE ESPELHADO EM ARTETERAPIA. 

 

Toda imagem tem uma história para contar. Imagem como enigma, como 
narrativa, como testemunha. As imagens são como histórias, elas nos 
informam e ao informar, contam, ou seja, revelam algo do que representam. 

                                                                                                                   Alberto Manguel 
 

 

Imagem 6- Imersão 

 

Disponível em: https: wwwgoogle.com. br/search?q=imagem+livro+vermelho+Jung&rlz 

 

Neste capítulo dar-se-á continuidade ao espelho e seus reflexos e ao que 

surge desse contato no espaço arteterapêutico, dando vazão ao inconsciente de 

espelhar-se. As reflexões e discussões sobre a imagem serão abordadas de forma 

sucinta, destacando-se alguns teóricos como Jung, e seus seguidores sob novo 

enfoque, com a Psicologia Arquetípica. Barcellos (2012) amplia a questão da 

imagem como alma, que é “múltipla, pessoal, feminina e metafórica” (p.86) e afirma 

que o trabalho psicoterapêutico está a serviço da alma, pois “o paciente é a alma” 

(p.92). Prossegue ressaltando que esse atendimento “[...] será prestado de fato 

quanto mais próximos estivermos de suas imagens. [...]” (ibidem, p.92). Nesse 
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contexto, o espelhamento revela-se como uma fonte geradora de inúmeras 

possibilidades do autoconhecer-se. 

 

2.1  A PSIQUE É IMAGEM 

 

É preciso nunca perder de vista o mais profundo do psiquismo, onde 
germinam as imagens.   

                                                                                                                               Bachelard                                                    

 

 

                                                        Imagem 7 - Paranóia 

               

Disponível em:http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ccms.saude.gov.br/ 

artamegalleryartesolidariedade/imagens/artistasbrasileiros/josealbertodealmeida.jpg& 

 

 A ideia de que a imagem é o espelhamento do ser e que o simboliza no 

momento da produção vem de tempos os mais remotos, onde a arte naturalmente 

realizava essa função. Andrade (2000, p. 53), ao descrever o trabalho de Margaret 

Naumburg, conta que percebeu a importância das imagens, pois elas “viriam antes 

das palavras, por serem mais diretas e inteiras; completas,” e que seu conteúdo, por 

meio de uma intervenção expressiva, serviriam como um espelho o qual refletiriam 

informações, e poderia estabelecer-se diálogo entre consciente e inconsciente. No 

início do século XX, Naumburg, ao sistematizar a arteterapia, e influenciada pela 
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psicanálise, já relatava sobre o inconsciente refletido nas imagens e como estas 

apresentavam significado próprio da pessoa que a produziu. 

 Para Jung, a humanidade apresenta-se através das imagens. Sua psique é 

imagem, manifestando-se e definindo-se através da mesma. Mas não é qualquer 

imagem, é a imagem primordial, oriunda da energia psíquica, comum à coletividade 

em todos os tempos e povos, a quem chamou de arquétipo, a saber: 

 

A imagem primordial, ou arquétipo, é uma figura - seja ela demônio, ser 
humano ou processo - que reaparece no decorrer da história, sempre que a 
imaginação criativa for livremente expressa. É portanto, em primeiro lugar, 
uma figura mitológica. Examinando estas imagens mais detalhadamente, 
constataremos que elas são, de certo modo, o resultado formado por 
inúmeras experiências típicas de toda uma genealogia. Elas são, por assim 
dizer, os resíduos psíquicos de inúmeras vivências do mesmo tipo. Elas 
descrevem a média de milhões de experiências individuais apresentando, 
dessa maneira, uma imagem da vida psíquica [...]. Cada uma destas 
imagens contém um pouco de psicologia e destinos humanos, um pouco de 
dor e prazer repetidos inúmeras vezes na nossa genealogia, seguindo em 
média também a mesma evolução [...]. (OC 15,§ 127). 
 
 

Autores junguianos definem imagem de diferentes formas, mas são unânimes 

em ressaltar a sua importância e a profundidade que dela aflora e espelha. Ela 

inerente e inseparável do humano, assim como a psique. Ao correlacionar do grego 

physis, que significa natureza, com arché, origem, e fisio, função ou funcionamento 

conclui-se que a physis faz parte da fisiologia, do organismo humano. Desse modo, 

Jung (OC 8/2, §794), enquadra, metaforicamente, as imagens como um órgão: “para 

mim, as imagens primordiais são como órgãos psíquicos, que eu trato com o 

máximo cuidado”, com energia própria e com um potencial criativo, direcionado a 

atender às necessidades do si mesmo, do vir a ser.  

Seguindo essa ideia, Whitmont (1998, p.26), também reforça o estar atento à 

imagem, carregada de emoção e sentido para o indizível, para o inconsciente, ao 

definir que “[...] a unidade de operatividade psíquica básica é a imagem 

emocionalmente carregada, [...]” e, através desta, o indivíduo abstrai e cria 

conceitos, clarificando-os ou afastando-os na medida em que as mesmas são 

ativadas e passam a constelar “qualidades emocionais e imaginativas”. Whitmont 

compara, também, a imagem com o fisiológico orgânico, quando argumenta: 

 

As imagens surgem como portadoras de mensagens que estão faltando - às 
vezes perigosamente faltando - em conseqüência de opiniões e convicções 
unilaterais do consciente. A pressão crescente das imagens é a reação de 
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defesa de um sistema psíquico autorregulador, equilibrador, que é muito 
análogo ao processo biológico de acumulação de leucócitos. Do mesmo 
modo que as células do sangue são componentes básicos e normais do 
funcionamento biológico, as imagens são também componentes básicos do 
funcionamento psíquico. (1998, p.26). 

 

A imagem, expressa pela psique é fluida e possui uma relação incognoscível 

com o interno do indivíduo; se mobilizada, constela conteúdos reveladores do si 

mesmo. Como um espelho, a alma reflete-se e revela-se para o mesmo, dando-lhe 

significado. É a imagem da alma, assim definida por Jung, “É um caso específico 

entre as imagens psíquicas que o inconsciente produz. Também a alma, a atitude 

interna, é representada no inconsciente [...]. Esta imagem chama-se imagem da 

alma.” (OC 6, §842) que precisa ser projetada pela persona que, ao conhecê-la, 

estabelece um diálogo entre  o inconsciente e o consciente (ego). Nessa 

movimentação através das imagens, o terapêutico manifesta-se, estimulando o 

autoconhecimento e promovendo saúde ao individuo. Caso não ocorra essa 

projeção, essa relação com o inconsciente poderá ser prejudicada, como esclarece 

Jung, 

 
Se a imagem da alma não for projetada, surge com o tempo, uma 
diferenciação mórbida na relação com o inconsciente. O sujeito é inundado 
cada vez mais pelos conteúdos inconscientes que, devido à falta de relação 
com o objeto, não consegue valorizar e nem empregar de outra maneira 
qualquer. É natural que esses conteúdos prejudiquem em muito a relação 
com o objeto. [...] (OC 6, §890). 

 

A imagem não é encapsulada, ela evoca e dá sentido e significado aos 

conteúdos do inconsciente que emergirão, constelando e ecoando o que é relevante 

na psique naquele momento. É resultante de uma força autônoma, intrapsíquica, 

capaz de mobilizar o consciente a promover observações e análises. Essa interação 

surge em profundidade, facilitando a integração consciente-inconsciente. Para Jung, 

 

A imagem interna é uma grandeza complexa que se compõe dos mais 
diversos materiais e da mais diversa procedência. Não é um conglomerado, 
mas um produto homogêneo, com sentido próprio e autônomo. A imagem é 
uma expressão concentrada da situação psíquica como um todo e não 
simplesmente ou sobretudo dos conteúdos inconscientes. É certamente 

expressão de conteúdos inconscientes, não de todos os conteúdos em 

geral, mas apenas dos momentaneamente constelados. Esta constelação é 
o resultado da atividade espontânea do inconsciente, por um lado, e da 
situação momentânea da consciência por outro, que sempre estimula a 
atividade dos materiais subliminares relevantes e inibe os irrelevantes. A 
imagem é, portanto, expressão da situação momentânea, tanto inconsciente 
quanto consciente. Não se pode, pois, interpretar seu sentido só a partir da 
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consciência ou só do inconsciente, mas apenas a partir de sua relação 
recíproca. (OC 6, §828-829). 

 

“Ficar com a imagem”, “somente a imagem”,  “ entregar-se à imagem” são  

propostas da psicologia arquetípica, a psicologia das imagens.  Esse enfoque 

baseado no que a imagem traz, significa  estar aberto  à sua polissemia, ao 

metafórico que a acompanha e ao espelhamento com inúmeras possibilidades 

reflexivas. É a  aceitação e a permissão  de escolhas, por mais esdrúxulas ou 

incoerentes que possam parecer à percepção do ego. É poder   dizer não ao 

reducionismo, e conceder à imagem  o valor que ela carrega. É espelhar o afetado  

plasmado na leitura de quem a faz. Sobre esse aspecto, Quintaes comenta: 

 

“Ficar com a imagem” é evitar reduzir a imagem a um conceito, pois esta 
sempre será mais abrangente e complexa que o conceito.Consiste na 
recusa da prática interpretativa como tradução, o repúdio à tentativa de 
encarcerar a polissemia inerente a toda e qualquer imagem em um sentido 
unívoco do discurso conceitual.Na interpretação, o que vigora é o império 
do sentido, que busca aprisionar a imagem em suas redes conceituais.[...] 
Uma vez que o sentido é obtido por meio da interpretação, não se faz mais 
necessária a imagem.Você pode se livrar dela.Moral da história:ganhe o 
sentido e perca a imagem [...]. (2011, p. 166). 

 

Uma imagem é uma expressão subjetiva, singular com significado e 

simbologia cunhado pelo próprio indivíduo, que lhe atribui valor estabelecido no 

contato com a mesma, referente ao que ela lhe diz, excluindo, assim, o pré-

estabelecido. Gustavo Barcellos (2012) é fiel à anti-interpretação ao defender que 

qualquer “[...] procedimento hermenêutico, qualquer intervenção do analista que 

possa ser caracterizado como interpretação conceitual necessariamente perderá a 

imagem, e ao perder a imagem, perde-se a alma, deixa-se de atender ou de servir a 

psique [...].” (p. 92). 

Deixar a imagem vir, ficar com ela, focá-la, é uma relação íntima e 

momentânea, transformando-se num canal, ou numa ponte onde o inconsciente, 

enraizado nos arquétipos, manifesta-se. Para que isso aconteça, há de ser ter um 

encontro empático e reflexivo no espaço arteterapêutico. Neste local, a peculiaridade 

e a singularidade da imagem é vista de forma respeitosa, e o cuidado  

imprescindível, pois 

 

Os participantes deste encontro específico - analista e analisando - não  
necessitam estar de acordo sobre muita coisa, apenas pagar o preço que 
defina um comprometimento decidido, o que inclui regularidade e 
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proximidade dos encontros e, sobretudo, haver, por parte do analisando, um 
desejo derramado em debruçar-se, impiedosamente, com respeito e suor, 
sobre as imagens que lhe acontecem.Sim, imagens como acontecimentos 
que se precipitam em nós. (QUINTAES, 2011, p.162). 

 

Quintaes (2011, p. 90) cita em seu livro,Letras Imaginativas: breves 

ensaios de Psicologia Arquetípica, que James Hillman “ensina-nos que a alma é a 

raiz metafórica da psicologia”, nesse caso a arquetípica,e que ir de encontro a ela é 

ir a procura da imagem evocada, “[...] é buscar as imagens que a compõem, pois é 

dessa forma que a psique faz a sua apresentação; logo, todo ato de consciência 

depende e está submetido ao imperativo das imagens [...].”(ibidem,p.90) Nesta 

apresentação suscitam-se questões individuais, preferencialmente, sem 

intermediários, pois ainda, segundo o mesmo autor “[...] consequentemente, 

qualquer conhecimento direto e imediato que em nós se faça será pelo 

reconhecimento das imagens psíquicas.”(ibidem, p. 90) Desta forma, ao prosseguir, 

Quintaes  esclarece que a imagem é uma expressão que se apresenta e não 

representa-se. E que para ele  os símbolos ”[...] só podem aparecer, em imagens e 

como imagens,” podendo haver imagem sem símbolo, principalmente os 

convencionais, ditos universais. Ainda segundo Quintaes, percebe-se que as 

“imagens não são sinais, representações, símbolos ou alegorias. É na experiência 

da imagem, e pela experiência iniciada por ela, que o sujeito realizará o que Hillman 

denomina a individuação das imagens.” (ibidem, p.90-91). 

 Ao amplificar uma imagem, pois são múltiplas as possibilidades contidas 

nela, indo do inconsciente pessoal ao coletivo e do coletivo ao pessoal, há uma 

interação e para tal Quintaes recorre a várias etapas como: “[...] descobrir suas leis, 

seu funcionamento, ouvir suas vozes, saber suas configurações, seus discursos, 

fazer o que Hillman propõe, ou seja, aumentar o volume das imagens.” (2011, p. 

133). Em uma de suas reflexões sobre imagens de pacientes, enfatiza e elucida 

essa tarefa de particularizar a imagem, quando coloca: 

 

 Com a técnica de amplificação, tentaremos apreender algo sobre essas 
imagens. O objetivo não é reduzi-las a seus elementos mais simples ou a 

um significado único, fixo, mas ao contrário, circum-ambulá-las por 
diferentes aspectos, até que surjam inúmeras e diferentes formas de 
sentidos. Nada no psiquismo possui um único sentido. A ampliação se faz 
um método de cultivo da alma na medida em que descobre cultura no 
interior da psique. Se o sujeito está inserido nos processos culturais, 
simbólicos e históricos, estes acabam por invadir as imagens da psique. ( 
2011, p. 92). 
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Imagem 8 - O Desencontro 

 

Disponível: http://www.ccs.saude.gov.br/cinquentenario/emygdio1.html 

 

Em síntese, nesse processo de produção de imagens, ativa-se e constela-se, 

a energia psíquica que, conforme Philippini (2008, p.51), “antes difusa e fugidia 

ganha um continente. Assim, à etapa de dar forma, segue-se a possibilidade de In-

formar, [...] O desdobramento seguinte é que, da informação, surge a possibilidade 

de transformação [...].” Há uma comunicação que vem do inconsciente e que  

fornece informação ao consciente. Ao passar para a ação, reflete-se, espelha-se, 

cria-se tensão, dialoga-se, cria-se conexão e apropria-se de outra forma. Nesse 

caminhar, transforma-se e qualifica-se o processo de individuação do ser, 

conduzindo-o a sua totalidade. Philippini ilustra com maestria que esse processo do 

en-formar ao transformar, da informação para a ação, depende da “cooperação de 

quem cria, ao permitir-se exercitar, experimentar e expressar-se com liberdade” e 

que formas simples também dão conta dessa função da imagem: 

 

Pode-se a princípio, imaginar que, para esse processo transcorrer de forma 
produtiva, serão necessárias imagens muito complexas, mas em realidade 
bastam formas muito simples, que não requerem habilidades especiais do 
seu criador, para que o processo seja ativado. (2008, p.51). 

 

http://www.ccs.saude.gov.br/cinquentenario/emygdio1.html
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Nise da Silveira, em suas pesquisas, demonstra a eficácia terapêutica que as 

imagens têm, e como prestam-se a revelar a fluidez de emoções, sentimentos, 

conflitos e tormentos nas produções de seus pacientes.Ela constatou que essa 

energia fragmentada, muitas das vezes encontrava ressonância e possibilidades 

catárticas e de elaboração a partir da imagem, como demonstra nos relatos em seu 

livro, Imagens do Inconsciente: 

 

Evidentemente, quando se trata de psicóticos tudo se apresenta mais 
complicado. Imagens e correspondentes impulsos arcaicos invadem o 
consciente de maneira abrupta e caótica. Entretanto, apesar de se 
apresentarem em estado bruto, fragmentadas, desordenadas, não diferem 
da essência daqueles conteúdos sobre os quais o indivíduo normal ou o 
neurótico são capazes de um trabalho de confrontação. Baseada na 
experiência, não direi que o psicótico seja inexoravelmente incapaz de 
alguma forma de trabalho sobre o material arcaico invasor. Séries de 
pinturas pertencentes ao acervo do museu de imagens do inconsciente dão 
testemunho dessa possibilidade. (1981, p.102). 

 

   Nise da Silveira importa-se com o elemento catalisador que advém com a 

imagem e como o individuo é afetado nesse contato. Nessa relação e diálogo, surge 

uma nova imagem, potencializada com o que estava latente. Esse fluxo de imagens 

utiliza-se de canais geralmente não verbalizáveis, e vindos das camadas mais 

profundas “[...] da psique podem também emergir imagens configuradas em 

disposições herdadas da psique, imagens arquetípicas, ricas em arcaísmos e 

motivos mitológicos reativados pela situação presente daquele que as visualiza ou 

as sonha.” (1992, p.82) Em se tratando de imagem, a realidade interna é a que 

exprime as diversas faces do ser envolvido num todo, tornando possível a 

elaboração e estruturação do mesmo a nível psíquico. Partindo desse entendimento 

e pela carga energética que irradia, pode-se considerar que: 

 

A imagem não é a simples cópia psíquica de objetos externos, mas uma 
representação imediata, produto da função imaginativa do inconsciente, que 
se manifesta de maneira súbita, mas sem possuir necessariamente caráter 
patológico, desde que o indivíduo a distinga do real sensorial, percebendo-a 
como imagens internas. Na qualidade de experiência psíquica, a imagem 
interna, será mesmo, em muitos casos, mais importante que as imagens 
das coisas externas. Acentuemos que a imagem interna não é um simples 
conglomerado de conteúdos do inconsciente. Constitui uma unidade e 
contém um sentido particular: expressão da situação do consciente e do 
inconsciente, constelados por experiências vividas pelo individuo. (1992, p. 
82). 
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Imagem 9- Virei Flor 

               

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=pintura+adelina+gomes+museu+ 

do+inconsciente&tbm=isch& 

 

O espelhamento nos fornece entendimento, pois a imagem retrata-se com 

suas próprias significações, as sensações e transformações que ocorrem no 

processo de individuação. Sendo referência das idas e vindas, dos avanços e 

recuos, é acompanhante e testemunho da autorreflexão, em uma “[...] dialética entre 

o ego e imagens do inconsciente. Atravessando várias etapas, integrando opostos, 

chegar-se-á através desse embate, à individuação, o que significa cada um tornar-se 

o indivíduo que realmente é em seu rascunho original.” (SILVEIRA, 1992, p.87). 

 

2.2  A OBRA DE ARTE COMO ESPELHO DA AUTOIMAGEM 

 

Toda a obra de um homem seja em literatura, música, pintura, arquitetura 
ou em qualquer outra coisa, é sempre um autorretrato; e quanto mais ele se 
tentar esconder, mais o seu caráter se revelará, contra a sua vontade. 

                                                                                      Samuel Butler 
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  Imagem 10- O Encontro 

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=remedios+varo+imagem&rlz=1C2AVSX 

 

A partir da citação do escritor britânico Samuel Butler, e corroborando a trilha 

arquetípica da questão da imagem como espelho, percebe-se a obra de arte como 

reveladora do interior da psique, um autorretrato da mesma. Na busca do 

entendimento de sua existência, o indivíduo retrata-se em pinturas, esculturas, 

fotografias, enfim, por diversas autoimagens.  Alberto Manguel, romancista 

argentino, aventa que todo o retrato é um espelho, refletindo desde a vaidade até a 

alma. Para ele, “todo retrato, é em certo sentido, um autorretrato que reflete o 

espectador. Como o olho não se contenta em ver, atribuímos a um retrato as nossas 

percepções e a nossa experiência. Na alquimia do ato criativo, todo retrato é um 

espelho.” (2011, p.177). 

Nessa alquimia, Jung adentra e ancora-se na arte, como fonte criativa do 

inconsciente pessoal, coletivo e cultural, tendo o indivíduo o seu porta-voz nas suas 

criações.  Criações essas contextualizadas com o tempo histórico individual e 

coletivo, e com sua função expressiva, haja vista ser 

 



35 
 

[...] o segredo da ação da arte. O processo criativo consiste (até onde nos é 
dado segui-lo) numa ativação inconsciente do arquétipo e numa elaboração 
e formalização na obra acabada. De certo modo a formação da imagem 
primordial é uma transcrição para a linguagem do presente pelo artista, 
dando novamente a cada um a possibilidade de encontrar o acesso às 
fontes mais profundas da vida que, de outro modo, lhe seria negado. É aí 
que está o significado social da obra de arte: ela trabalha continuamente na 
educação do espírito da época, pois traz à tona aquelas formas das quais a 
época mais necessita. (JUNG, O.C.vol.15,§130). 

 

Partindo-se do princípio que a autoimagem emerge da ressonância do 

subjetivo e o autorretrato uma autorrepresentação da autoimagem, este torna-se um 

meio de expressão subjetivo. Como manifestação expressiva sempre esteve 

presente na arte humana, deixando marcas da sua existência e permaneceu por um 

bom tempo, encomendado por pessoas das camadas mais abastadas, focado na 

representação física e no poder. Na contemporaneidade, segundo Kátia Canton 

(2001), ultrapassa essa visão, pois ao retratar-se o artista, conecta-se com suas 

emoções, e a expõe por meio de sua arte “como uma forma de reivindicar 

identidade.” (p.68) Prosseguindo, a autora evidencia que: 

 

Dentro do universo de imagens humanas, o autorretrato se estabelece 
como um subgênero repleto de peculiaridades. Nele, o artista se retrata e se 
expressa, numa tentativa de leitura e transmissão de suas características 
físicas e de sua interioridade emocional. Ali também, na maneira como 
utiliza cores e pinceladas, no modo como desenha suas próprias formas e 
lhes atribui volumes, o artista constrói seus próprios comentários sobre arte. 
O autorretrato é o espelho do artista. (ibidem, p. 68). 

 

Ao deparar-se com a imagem, são encontradas peculiaridades e informações 

próprias, que só o autor decifra. Autoimagem, o próprio nome elucida o significado: o 

prefixo auto constitui próprio, relativo a si mesmo, e imagem, a parte psíquica 

espelhada. O que desvela-se na produção, mesmo quando intencional, são 

características espelhadas no seu fazer, na sua autoimagem. Fayga Ostrower(1983, 

p.59),considera  que  “A imagem é sempre uma forma estruturada. Nela se 

condensa toda uma gama de pensamentos, emoções e valores.” Ao entrelaçar-se, 

espelhando-se na autoimagem, os complexos, os conteúdos imersos e 

desconhecidos pela consciência, tornam-se passíveis de elaboração. A autoimagem 

cerca-se de detalhes, muitas vezes, residuais e recorrentes, despercebidos e 

inquietantes. Brotando da imagem interna, primordial, necessita de um suporte para 

chegar ao consciente, pois transforma-se em autoimagem, na medida em que é 
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transportada e materializada em uma imagem espacial. Sobre essa necessidade de 

ter um suporte, Ostrower a considera como 

 

Experiência quase que primeva, na necessária recorrência e constante 
atualidade, a percepção do espaço não é restrita a individualidades e nem 
mesmo a certas culturas. Através de nossa sensação de estarmos contidos 
num espaço e de o contermos dentro de nós, de o ocuparmos e o 
transpormos, de nele nos desequilibrarmos e reequilibrarmos para viver, o 
espaço é vivência básica para todos os seres humanos. Além disso, o 
espaço constitui o único mediador que temos entre nossa experiência 
subjetiva e a conscientização dessa experiência. Tudo aquilo que nos afeta 
intimamente em termos de vida precisa assumir uma imagem espacial para 
poder chegar ao nosso consciente. E do mesmo modo, tudo o que 
queremos comunicar sobre valores de vida traduzimos em imagens de 
espaço. 
Ao dizermos, por exemplo, que algo nos toca de modo profundo ou apenas 
superficial, usamos intuitivamente imagens de espaço. (1983, p.30-31). 
 

A reflexão advém da ação de refletir sobre a autoimagem e não se dá de 

forma isolada. O ponto de partida dá-se e resulta da arte, do fazer artístico, das 

flutuações internas que espelham-se externamente e tornam-se indicadores das 

possíveis transformações. Essa postura fará o diferencial e permeará a ação 

comprometida no espaço arteterapêutico. É a emoção do lidar, como bem dizia Nise 

da Silveira. E foi assim, lidando com seus pacientes, que utilizou a arte como 

caminho, oferecendo-lhes materiais com liberdade e estimulando-os a entrarem em 

contato com suas imagens.  Nessas “[...] imagens assim configuradas teremos 

autorretratos da situação psíquica, imagens muitas vezes fragmentadas, 

extravagantes, mas que ficam aprisionadas no papel, tela ou barro. Poderemos 

sempre voltar a estudá-las.” (1992, p.93). Dessa forma, congela-se o instante, e o 

configurado, mediado pelo arteterapeuta, orienta o paciente a descobrir por si 

próprio o sentido e o significado de suas criações. 

Essas imagens ganham suporte e significação, formatando-se em diversas 

possibilidades da arte. O obscuro, o umbroso, o fragmentado, o inteiro, o belo, a 

incerteza, a temperança, a rebeldia, a afirmação, o efêmero, o elucidado, o 

transformado, o sagrado e o profano, enfim, o humano que subjaz e emerge como 

espelho refletido. Jung (2006) deixa claro a importância e o contato com o seu 

inconsciente, com o seu desconhecido. Em suas buscas e oriunda de suas 

experimentações: fantasias, sonhos e emoções surgiram em suas imagens, e afirma 

que, “[...] os anos durante os quais me detive nessas imagens interiores constituíram 

a época mais importante da minha vida e neles todas as coisas essenciais se 
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decidiram: [...] era a matéria prima para a obra de uma vida inteira.” (p.235). Ele 

experimenta em si próprio como pessoa e como terapeuta: produz imagens, 

relaciona-se com elas e, num confronto, põe-se a mercê delas. Registra em suas 

pesquisas o poder dessas imagens do inconsciente e a possibilidade de 

compreendê-las. Com essas observações, ele emerge em suas imagens e as 

relacionam com seus conteúdos e conclui quando diz que procurou transformar com 

cuidado cada “[...] imagem, cada conteúdo, compreendendo-os racionalmente na 

medida do possível e, principalmente, procurei realizá-los na vida. [...] Deixamos as 

imagens emergirem, extasiando-nos talvez diante delas, e com isto nos 

satisfazemos [...].” (ibidem, p. 227). Imagens repletas de emoção e que segundo 

Jung necessitavam  de conscientização e elucidação, pois,  

 

À medida que conseguia traduzir as emoções em imagens, isto é, ao 
encontrar as imagens que se ocultavam nas emoções, eu readquiria a paz 
interior. Se tivesse permanecido no plano da emoção, possivelmente eu 
teria sido dilacerado pelos conteúdos do inconsciente. Ou talvez, se os 
tivesse reprimido, seria fatalmente vítima de uma neurose e os conteúdos 
do inconsciente destruir-me-iam do mesmo modo. Minha experiência 
ensinou-me o quanto é salutar, do ponto de vista terapêutico, tornar 
conscientes as imagens que residem por detrás das emoções. 
Eu anotava minhas fantasias na medida do possível e me esforçava 
também por exprimir as condições psíquicas sob as quais apareciam. 
(ibidem, p. 210-211). 
 

 

A autoimagem torna-se, assim, a alma refletida em cores, formas e 

mensagens à disposição do autoconhecer-se. Assim como Jung, Frida Kahlo 

confronta-se e imprime esse confronto em suas imagens e anotações. Suas 

experimentações travadas consigo mesmo geram imagens que, falam das mais 

variadas formas sobre seus sentimentos e a sua forma de viver e ver a sua vida. 

Dessa forma, Frida Kahlo torna-se portadora dessa alma através de suas 

autoimagens espelhadas em suas criações. Criações que transbordam-se em 

conteúdos psíquicos refletidos em imagens do si mesmo.  

 

2.3  A AUTOIMAGEM DE FRIDA KAHLO REFLETIDA NA PINTURA 

 

Quem diria que as manchas vivem e ajudam a viver? Tinta, sangue, cheiro. 
Não sei que tinta usar, qual delas gostaria de deixar desse modo o seu 
vestígio.  

                                                                                              Kahlo 
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   Imagem 11 – Pintando-se 

                                  

Disponível em: https: www.google.com.br/search?q=imagens+das+obras+frida+kahlo&safe= 

 

A epígrafe e a imagem acima complementam-se num diálogo poético e 

reflexivo. Frida Kahlo apropria-se da pintura e, auxiliada pelo espelho, pinta no 

suporte da sua dor. Usa a tinta embebida na sua força, deixando vestígios de sua 

criatividade para a eternidade. Inicialmente, quando via sua imagem no espelho 

colocado no dossel de sua cama, ficava apavorada, fechava os olhos, pois não “[...] 

podia se virar na cama e evitar o reflexo. Com que devia ela se defrontar? Apenas 

com a sua imagem. [...] Frida olhava Frida, observava seu silencioso desespero, 

desabava sobre ela mesma. Frida sorria, Frida-espelho sorria também [...].” (JAMIS, 

1992, p.91-92). 

Literalmente, o espelho foi utilizado como um meio de autorreflexão e de 

expressão do que Frida sentia e vivia. Transformar esse presente oferecido por sua 

mãe em um companheiro, “adotá-lo, de uma maneira ou outra, aliciá-lo, tirar dele o 

melhor proveito. Encontrar um meio de juntos coabitarem [...].” (JAMIS, 1992, p. 92). 

foi acontecendo paulatinamente, a ponto de dialogarem, interagirem, e selarem um 

relacionamento de amor e ódio, chamando-o “de carrasco dos meus dias e das 

minhas noites.” (ibidem, p. 92). Encontraram formas de relacionarem-se. Apesar do 

incômodo, Frida não quebrou o espelho, fez dele um aliado. Do sonho de ser 

médica, a um acidente que mudou essa trajetória, e com ele novos elementos 
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surgiram, como: colete, prótese, pincéis, tintas e um espelho preso ao teto, onde 

passa a pintar a partir da sua imagem refletida, pois, 

 

A pintura nela não nasce, portanto, do que se chama de uma “vocação 
precoce”. Surge sob uma dupla pressão: um espelho que, acima da sua 
cabeça, a importuna, e, bem no fundo de si mesma, a dor que vem à tona. 
Dois elementos essenciais conjugados... e vem a pintura. Laboriosamente, 
docemente, ela aflora. (JAMIS, 1992, p. 97). 

 

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu em Coyoacán, distrito da 

Cidade do México, na manhã do dia 6 de julho de 1907, e em suas obras retrata-se 

como uma mulher que, mesmo imobilizada, agiu e sentiu-se como qualquer outro 

ser humano. Vanguardista e guiada pelo seu momento pessoal e pelo seu fazer, 

rompeu com normas pré-estabelecidas, estilos e convenções sociais, fazendo da 

sua criação o espelhamento do seu ser. Fez de si o seu próprio modelo e recriou-se 

com as descobertas de si mesmo. Ao deparar-se com suas autoimagens, ela adota 

uma postura introspectiva e, a partir de sua experiência, reflete sobre o seu existir, 

constatando que 

 

Ao pintar a minha imagem não fiz apenas refleti-la, mas colei de novo a 
outra imagem, a realidade do meu corpo, quebrada, essa realidade, de 
verdade. Roubei a imagem ao espelho, a ele que quase me privara da 
minha identidade, de tanto me perseguir, de tanto me questionar o tempo 
todo. (JAMIS, 1992, p. 95-96). 

 

 Um pouco desse colar de novo em outras imagens a sua realidade 

reelaborando-a, pode ser exemplificada no quadro A Coluna Partida, onde Frida 

entrelaça o que vive, ao ter que usar um colete de aço, com o qual cria, dando o seu 

toque especial. Taxas pregadas transmitindo a dor, a coluna quebrada num tronco 

erguido e o solo árido com fendas, contrastam com a firmeza, a sensualidade e a 

beleza do seu corpo e ainda nesse contexto inclui como fundo, o firme e vibrante 

azul do céu entremeado de nuvens brancas. Frederico Moraes, prefaciando o diário 

de Frida Kahlo, comenta a singularidade desse quadro quando relata que,  

 

De saída, o que primeiro chama atenção é a própria beleza do corpo, ainda 
jovem, de Frida Kahlo. Um corpo tão perfeito em sua anatomia que 
chegamos a esquecer que ele está coberto por tachinhas que picam sua 
pele limpa e lisa, e que lágrimas, escorrem abundantes, de seus olhos. E só 
então a coluna que dá título à obra, rasgando toda a parte superior de seu 
corpo, se impõe à vista, e pede uma demora do olhar. A beleza desse 
autorretrato, tendo como fundo uma paisagem vazia de acontecimentos, 
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supera o trauma vivido pela artista. Teria sido por acaso a escolha de uma 
coluna jônica, que das três ordens gregas, é a que apresenta a beleza 
feminina? (KAHLO, 2012, p.13) 

 

                                   Imagem 12 – A Coluna Partida 

                                      

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=a+coluna+partida+frida+imagem&rlz= 

 

A imobilidade física, uma cama com dossel, o encontro com o espelho, 

conduziu Frida a ressignificar a sua história.  Deixou-se fruir em suas pinturas, sua 

companheira íntima e sobre ela revela: “Enfim, simplesmente para mim, para o meu 

equilíbrio ou a minha sobrevivência, eu sentia que precisava dedicar-me 

completamente à pintura, nunca deixá-la.” (JAMIS, 1992 p. 185). Retrata em seus 

quadros conteúdos internos e sensações que vêm à tona traduzidos em imagens e 

reflexões como bem exemplifica quando profere: “Eu pinto a mim mesma porque 

estou quase sempre sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor.” (KAHLO 

apud HERRERA, 2011, p. 98). Suas autoimagens estão impregnadas de complexos, 

de arquétipos e de energia psíquica que insurgidas e refletidas promovem um 

diálogo com o seu consciente, expressado através da arte e da sua escrita.  

Conforme Jamis (1992, p. 186), ela expõe de forma clara e assertiva, 

alegando não ter medo das palavras: “estas têm sua verdade”. Para ela, a obra de 

arte deve ser introspectiva, realizada em um “trabalho de penetração psicológica” 
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indo além de um mero olhar, numa interação questionadora, logo, “é preciso que o 

quadro olhe para você tanto quanto você olha para ele” (ibidem, p. 186), atingindo o 

que está por trás, o que subjaz e flui do estabelecido nesse diálogo, onde “tudo está 

lá, captável: enxerga-se dentro do ser, e sua presença toca-nos as fibras mais 

profundas. O questionamento torno a lembrar, e o olhar do quadro sobre nós, 

também.” (ibidem, p. 186). 

 Em uma de suas obras, Meu Nascimento: o rosto coberto, o esforço para 

nascer, as cores usadas, as manchas de sangue, as sobrancelhas unidas, o recinto 

insólito, o quadro da Virgem, criam um ambiente que transmite suas crenças 

calcadas em arquétipos de seus ancestrais. Herrera (2011) cita que a imagem “[...] 

da dor em Meu Nascimento evoca uma famosa escultura asteca retratando um parto 

[...] e que na religião desse povo, a mulher em trabalho de parto é equivalente a um 

guerreiro capturando uma vítima sacrificial [...]” (p. 197) da mesma forma que a 

virgem como detalhe de decoração, revela “um quadro com outra mãe angustiada, a 

Virgem das Dores trespassada por espadas, sangrando e chorando,” (ibidem, p. 

197) assemelha-se a cultura asteca (a deusa Tlazolteolt), e modo de ver cristão.   

Imagens de seu inconsciente coletivo trazem o arquétipo do sacrifício no parto por 

um novo ser, para “Frida, assim como para os astecas, a ideia de nascimento é 

eivada de presságios.” (ibidem, p. 197).    

 

Imagem 13 - Meu Nascimento  

             

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=meu+nascimento+frida+kahlo&source=lnms& 
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Sobre essa imagem, ao descrevê-la, Frida faz alusão a vários fatos: a morte 

de sua mãe, ao seu nascimento, ao filho que acabara de perder, e ao renascimento 

de si mesma como ela mesma cita em momentos diferentes relatados por Herrera 

em sua obra biográfica (2011), a saber: “como eu imagino que nasci”, “a minha 

cabeça está coberta porque, coincidentemente à elaboração da pintura, minha mãe 

morreu.” e sou ”aquela que deu à luz a si mesma, que escreveu o mais lindo poema 

de sua vida.” (KAHLO apud HERRERA, 2011, p. 198). 

E, questionando-se, Frida pinta a sua história, composta por memórias, 

medos, fantasias, dogmas e pelo seu desconhecido. Ao dialogar com esse 

desconhecido, o seu inconsciente plasma-se e materializa-se nas suas 

autoimagens, desvelando-se na pintura e na escrita. Frida dá forma aos seus 

pensamentos e Pareyson (1993) disserta sobre essa forma inerente ao modo de 

expressar-se do humano, que é singular e representativo do momento, contendo o 

que deve ser e ter, pois, 

 

A forma, portanto, é antes de mais nada expressão de si mesma, porque 
contém tudo aquilo que declara, e declara tudo aquilo que é. Mas toda 
operação humana é expressiva, e não só formativa, no sentido de conter 
toda a pessoa que lhe toma a iniciativa e lhe assume o exercício, de sorte 
que, através da pessoal inventividade do autor, toda a forma é o retrato de 
quem a fez, e leva a sua marca inconfundível. Essa marca, à semelhança 
de qualquer outro aspecto da forma, tanto mais se manifesta quanto mais a 
forma é ela mesma; tanto mais se desvela quanto mais a forma é acabada e 
realizada. A forma é a expressão de si mesma e do autor, ao mesmo tempo: 
pessoal em duplo sentido, pois é pessoal enquanto revela o autor, e pessoal 
enquanto dotada de uma própria e independente personalidade [...] e assim 
a forma é retrato completo de quem a fez porque é a expressão completa 
de si mesmo. (1993, p. 272). 

 

Frida é inconfundível em suas formas expressivas. Há traços marcantes que a 

acompanham, compondo a sua maneira de apresentar-se, principalmente em seus 

autorretratos com expressões e características inigualáveis, como suas 

sobrancelhas, suas vestimentas, e no que recorre para retratar-se. Nos seus fazeres 

lança mensagens, cujo contexto possibilita diversas leituras desses elementos 

constitutivos e consubstanciados com o seu viver. Moraes (MORAES apud KAHLO, 

2012, p. 18), ao comentar sobre os autorretratos de Frida, aborda a maneira 

abrangente de como os representava, moldando-os, com o que encontrava e com o 

que possuía internamente e ao seu redor. Prosseguindo, coloca que, para ela, o 

autorretrato é a sua biografia visual. Os seus pertences, a natureza, o entorno, 

tinham significado em suas pinturas, “[...] tudo o que foi tocado por ela [...] e mesmo 
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o imaterial do mundo: ideias, ideologias, crenças - tudo é parte de sua biografia, e 

como tal se encontra em seus autorretratos, mesmo quando ela não figura na tela. 

[...].” (ibidem, p. 18). 

A respeito dos autorretratos, Kettenmann (2007) considera que Frida, tanto na 

arte quanto na vida, buscava sua identidade e que “os autorretratos ajudaram-na a 

moldar uma ideia do seu próprio eu” (p. 20) e que diferem um dos outros, em 

pormenores, pois apresenta-se quase sempre com traços que a marcam como 

Frida, e nesse aspecto interage com quem  observa o quadro apresentado-se “[...] 

tipo máscara, em que seus sentimentos e temperamentos se tornam difíceis de ler. 

Os olhos dela encaixado nas sobrancelhas fartas e escuras que se unem acima do 

nariz, parecendo as asas de um pássaro, são particularmente impressionantes.” 

(ibidem, p. 20). 

 Esse modo de autorrepresentar-se exemplifica-se entre muitas de suas  

obras, conforme já foi exposto acima. A tela intitulada O Veado Ferido, ou O Cervo 

Ferido é um destes exemplos. Após uma operação, Frida sente-se a mesma, sem 

melhoras, com dores e aprisionada. O seu semblante transparece, junto às 

flechadas, a floresta entreaberta, e outros elementos narrativos, o contínuo embate 

entre morte e vida. Kettenmann (2007) diz que “[...] através desta imagem de um 

pequeno veado ferido por setas, a artista expressa o desapontamento que se seguiu 

a operação à coluna em Nova Iorque, em 1946, e que ela com otimismo esperava 

que lhe curasse as dores.” (2007, p. 73). 

Além da dor concreta (física e psicológica), simbolicamente, Frida faz uma 

ligação ao animal frágil, mas em movimento, as partes do corpo como o pescoço, 

que une razão ao coração e à imagens míticas de seus ancestrais: do lado cristão, 

flechas e dor, do lado asteca a sacralidade e a unicidade existente entre os animais, 

os vegetais e os humanos, como menciona Herrera (2011): “Para os astecas, certos 

animais tinham significados particulares e um humano recém-nascido tem uma 

contraparte animal. [...] De maneira semelhante, Frida se via como uma criatura com 

potencial metamórfico.” (p. 433) e acrescenta, 

 

Ao pintar a si mesma como um veado, Frida expressou mais uma vez seu 
sentimento de unidade com todas as coisas vivas. É um sentimento cuja 
matriz é a cultura asteca. Por essa razão, os artistas pré-colombianos 
produziam criaturas abstratas, compostas, metade humana e metade 
animal, para simbolizar a ideia de continuidade e nascimento. Os deuses 
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pré-colombianos não eram seres específicos, mas complexos dinâmicos 
com muitas formas mutáveis e atributos. (ibidem, p. 432). 

 

Imagem 14 - O Corso Ferido 

 

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=corso+ferido+frida+kahlo&source=lnms&tbm= 

 

Frederico Moraes (MORAES apud KAHLO, 2012), ao analisar as obras de 

Frida, na introdução que faz no diário de Frida Kahlo, diz que as mesmas não 

limitam-se a autorretratos, mas a maioria os são e enfatiza que “toda a sua pintura é 

de caráter autobiográfico, [...] mas não se restringiu a uma abordagem restrita do 

autorretrato [...]” (p. 17) e que há uma conotação desprendida do senso comum, 

assim como, os recursos criativos que usava eram passíveis de diversas 

interpretações. Moraes ressalta que para Frida, o que valia era a sua percepção e a 

simbologia que imprimia quando produzia. E em relação à tela O Corso Ferido, ele 

lança a sua leitura, ao colocar que “[...] tampouco surpreende que se autorretrate 

uma corça ferida (nove vezes flechada, mas ainda viva), em plena floresta, como se 

fosse a versão feminina do são Sebastião, o padroeiro do Rio de Janeiro.” (ibidem, 

p. 18). Múltiplas interpretações, em uma única Frida, que compõe uma história de 

vida narrada pelas suas autoimagens. 

  



45 
 

É dessa forma que Frida conduz sua vida. Utiliza-se da dança, das aventuras, 

das glórias, da imaginação, do prazer, das ironias, da dor e de suas frustrações. 

Permite-se sentir a vida com a morte presente e entrega-se às suas imagens, que 

irrompem do seu viver. Uma vida que espelha-se nas suas primorosas criações, com 

marcas e presenças de elementos contrastantes e duais. Dualidades essas, 

expressas e impressas de maneira talentosa e criativa, desvelando suas relações e 

gerando uma maior compreensão de si mesma.  

Edinger (2008) considera que os opostos fazem parte da estrutura da psique 

humana, pois diz: “O fluxo da libido, ou energia psíquica, é gerado pela polarização 

dos opostos. [...] Os opostos são realmente o dínamo da psique. Eles são o motor, 

são o que mantém a psique ativa.” (2008, p.12-13). Nas imagens de Frida, os 

opostos apresentam-se em conteúdos, em símbolos, tendendo a uma harmonia, 

pois essa duplicidade, quanto mais dialogada, mas promove sua integração, como 

expõe Pareyson ao afirmar que, quanto mais se “[...] aprofunda a pessoa em si 

mesma e quanto mais se coaduna com ela a forma, tanto mais se alcança um plano 

de humana comunhão, em que pessoas e formas se reclamam reciprocamente, em 

mútuo e inesgotável diálogo.” (1993, p. 278). 

 Nessa busca de integração de seus lados e valores duais, mobiliza-se e 

escolhe seus temas de forma a confrontá-los e aceitá-los, registrando-os em suas 

projeções que destinam-se à consciência. Edinger (2008) diz que a consciência, não 

é gerada pelo fato de ter experiências: “[...] consciência requer, simultaneamente, a 

experiência dos opostos e a aceitação dessa experiência, e quanto maior o grau de 

aceitação, maior a consciência.” (p. 13). 

Como humana e artista, essa concepção dos opostos faz-se presente e 

permeia o seu campo de criação. Gustavo Barcellos ao realizar apreciações sobre a 

arte coloca que o artista tenta ordenar esses opostos, principalmente psíquicos, e 

que ao produzir a obra de arte, esta faz com que as polaridades “[...] que entram em 

jogo coexistam num produto que as combina, ao mesmo tempo que as transcende. 

Nessa perspectiva, as obras de arte revelam-se como tentativas do artista em 

integrar a visão dada por sua personalidade.” (2006, p. 223). Ele sistematiza em 

cima das reflexões de Jung sobre a função transcendente, corroborando que ela 

torna-se possível como um “[...] processo de reconhecimento e unificação dos 

opostos pela psique.” (ibidem, p. 221). Este autor prossegue inserindo o trabalho 

criativo nessa função, e traz esta visão para o espaço terapêutico, quando coloca: 
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O jogo de opostos também está presente ao considerarmos que, em seu 
trabalho, o artista tenta dar ordem e forma (ego e consciência) ao caos e ao 
sem-forma (conteúdos inconscientes). Dessa maneira, ele é propriamente 
um criador e lida ao mesmo tempo com o velho e o novo, com tempo e 
eternidade: oscilações com as quais também o analisando, num setting 
junguiano, está naturalmente familiarizado. (ibidem, p. 222). 

  

As pinturas pluralizam-se, destacando-se, dentre muitas, As Duas Fridas. 

Essa tela, em dupla, apresenta nuances de sua ambiguidade, como comenta 

Kettenmann (2007) uma Frida Kahlo composta por duas personalidades diferentes, 

uma mexicana respeitada e amada e a outra europeia, que ”[...] rejeitada corre o 

perigo de se esvair em sangue até a morte.” (p. 52). Pinta a sua realidade e com 

simplicidade a reafirma no modo de vestir, na etnia e nas tonalidades das cores. 

Reflete e utiliza-se de expressões distintas unidas por mãos e um coração cuja 

artéria interliga o coração fragmentado ao inteiro. De acordo com Edinger (2008) ao 

descrever sobre a coniunctio, a união dos opostos, percebe que “[...] indivíduos com 

uma percepção interna de suas próprias ações são aqueles que tiveram, num grau 

maior ou menor, contato com a coniunctio. Eles são portadores dos opostos.” (2008, 

p.31). Suas polaridades constituíram a matéria prima para a criação dessa tela. É a 

sua psique expressa em diferentes cores e símbolos. 

A sutileza desse quadro manifesta-se de modo que o espaço que a circunda, 

como céu, nuvens, chão rústico, interrompe-se e ao mesmo tempo integra-se aos 

corpos exuberantes, estáticos, elegantes e sofridos. Herrera (2011), ao analisar esse 

quadro, comprova que ela é a companhia dela mesma, quando afirma que “[...] a 

duplicação de seu eu aprofunda a sensação de abatimento e desânimo de sua 

solidão. Abandonada por Diego, ela segura a própria mão, e liga suas duas metades 

com um vaso sanguíneo. [...] As Duas Fridas é uma imagem de autonutrição.” 

(p.339-340). Ao inferir sobre essas dualidades em Frida, que a nutre, a protege e a 

fortifica, ele analisa as ações encontradas em Frida que geram uma melhor 

compreensão, fornecendo, assim, uma dimensão ampliada das mesmas. Ele 

reconhece essa dimensão quando afirma: 

 

Estão em jogo também outros tipos de dualidade. As longas horas que Frida 
passava examinando seu reflexo no espelho e reproduzindo esse reflexo 
devem ter intensificado sua sensação de que nela havia duas identidades: a 
de observadora e a de observada, seu eu visto de dentro e sua aparência 
exterior. [...] Em contraste, encarando seu rosto no espelho, ela se via como 
a retratista e não como a imagem retratada. Assim, Frida tornou-se ao 
mesmo tempo a artista ativa e o modelo passivo, investigadora impassível e 
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desapaixonada da sensação de ser mulher e repositório apaixonado das 
emoções femininas. (ibidem, p.340). 
 
 

                                                        Imagem 15 - Duas Fridas 

                            

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=duas+fridas+frida+kahlo&rlz=1C2AVSX_enBR 

 

Pintar-se, no sentido de espelhar-se, era deixar-se transparecer em imagens 

refletidas. Ao retratar seu mundo subjetivo, ressalta, na sua criação, suas 

dualidades. Sentimentos de amor, ódio, alegria, tristeza, raiva, agonia, êxtase, 

justiça e inconformismo estiveram presentes em suas narrativas imagéticas. 

Narrativas contempladas com verbalizações coerentes com o seu processo de 

buscar a si mesmo, revelado em suas cartas, diários e pinturas. Imagens da sua 

alma, cuja temática era dar sentido ao seu ser e a sua vida. Com clareza e 

sapiência, sua fala é citada por Rauda James (1992) quando ela descreve sua 

pintura: 

 
Às vezes pergunto se minha pintura não foi, pela maneira como a conduzi, 
mais parecida com a obra de um escritor do que de um pintor. Uma espécie 
de diário, a correspondência de toda uma vida. O primeiro seria o lugar 
onde eu teria liberado minha imaginação tanto quanto analisado meus feitos 
e gestos, pela segunda eu teria dado notícias de mim, simplesmente, aos 
entes queridos. Aliás, meus quadros, eu os ofereci quase todos, sempre 
foram destinados, a alguém desde o começo. Como cartas. Minha obra: a 
biografia mais completa que jamais poderia ser feita sobre mim. (1992, 
p.186-187). 
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Esse movimento pelo autoconhecimento, na teoria Junguiana denomina-se 

processo de individuação, e em Frida esse movimento de buscar-se foi facilitado 

pelo espelhamento do si mesmo em suas autoimagens, sendo auxiliada pelas 

mesmas na estruturação de seu ser e no encontro com o seu numinoso. Essa forma 

de espelhar-se vai ao encontro com os pressupostos teóricos da arteterapia 

entrelaçados com a psicologia analítica, pois entende-se por individuação, tornar-se 

aquilo que se é. Jung, em seu livro O Eu e o Inconsciente, desdobra esse conceito, 

ao argumentar que o indivíduo torna-se individuado, uma vez que por “[...] 

individualidade entendermos nossa singularidade mais íntima, última e 

incomparável, significando também que nos tornarmos o nosso próprio si mesmo. 

Podemos, pois traduzir individuação como “tornar-se si mesmo” ou o “realizar-se do 

si mesmo.” (OC 7/2,§266). 

Frida possuía formação intelectual e era engajada em movimentos sociais de 

ideologia marxista. Utilizando-se da sua ancestralidade, seja judia ou autóctone, 

Frida contextualiza e compõe a sua história repleta de significados e informações 

acerca de si e do seu entorno. Dialoga com o seu inconsciente em suas 

autoimagens, sincronizando a pintura com o que diz de si em sua escrita. Suas 

criações levaram-na em direção ao seu processo que é único. Impregnadas de 

símbolos e mensagens, afloram e transformam-se em fonte para seus 

espelhamentos. Símbolos arquetípicos alimentados e desvelados no seu processo 

de individuação, onde coloca-se como gestora da sua própria história envolvida no 

autoconhecer-se. Depara-se com suas questões, reflete sobre elas e desfruta de um 

conhecimento e reconhecimento sobre si mesmo, expressado em suas afirmações: 

“Pinto a mim mesmo porque estou quase sempre sozinha e porque sou o assunto 

que conheço melhor,” e ”a única coisa que eu sei é que pinto porque preciso, e pinto 

tudo que passa pela minha cabeça.” (KAHLO apud HERRERA, 2011, p.28). 

Frente aos acontecimentos em sua vida, Frida apresenta-se em pinturas que 

pulsam, e essa pulsação rege e guia a sua jornada, dando sentido, significado e 

personalizando-a do jeito que vê, e percebe o seu estar no mundo. Dentre as 

marcas que não se deixam apagar, estão as referentes à sua relação com a mãe.  

Na tela Minha Ama e Eu, revela um pouco dessa relação. Como em outras obras, 

mergulha no “conhece-te a ti mesmo” que acionado, traz no bojo a autorreflexão e, 

com isso, representações arquetípicas são ativadas como, a da criança 

abandonada. De forma subjetiva, representa o que sente, projetando subjetivamente 
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suas impressões acerca da maternagem. Diante de si uma ama distante e uma mãe 

ausente; com minúcias apresenta os outros elementos: a máscara, o seio 

transparente, o bebê com rosto de adulto, o leite e as nuvens pingando, a fisionomia 

e a vegetação, registrando a nutrição sem afeto, como considera Kettenmann (2007) 

ao descrever sobre o motivo de sua mãe não amamentá-la, pois a sua “[...] irmã 

Cristina nasceu apenas onze meses depois dela. Foi, assim, amamentada por uma 

ama. O relacionamento que aqui vemos parece ser distante e frio, reduzido ao 

processo prático de alimentação [...].” (2007, p.47). No decorrer da explanação sobre 

esta obra, a autora detalha essa falta de relação pessoal com a ama, e suas queixas 

sobre o afastamento materno, concluindo que esse processo de amamentação 

ocorreu da forma como Frida sentiu e o pintou, sem emoção. A autora ainda ressalta 

que essa ausência de “[...] laços emocionais ajuda, sem dúvida, a explicar os 

sentimentos ambíguos de Frida pela mãe, a qual descreveu como muito bondosa 

ativa e inteligente, mas também como calculista cruel e fanaticamente religiosa.” 

(ibidem, p. 9). 

Segundo a biógrafa Herrera (2011, p. 24), o fato de ter sido amamentada por 

uma nativa a incomodava, daí pintar a sua nutriz, uma aborígene usando máscara 

de pedra pré-colombiana e ela um bebê com feições adultas, e como ela própria diz: 

“Apareço com o rosto de mulher adulta e o corpo de um bebê, nos braços de minha 

babá, dos mamilos escorre leite, assim como do céu. Acabei saindo como uma 

menininha tão pequena e ela tão forte e tão saturada de providência [...].” (KAHLO 

apud HERRERA, 2011, p. 268-269). Esse ressentimento mistura-se com o acalento 

da natureza e de sua ancestralidade, conforme acredita Herrera, quando acerca 

dessa obra comenta que: 

 

[...] Os dutos e glândulas da linha láctea dos seios aparecem na superfície 
das mamas com um desenho semelhante à textura das plantas. Corpulenta 
e morena, a ama de leite de Frida é a concretização da herança indígena 
mexicana, bem como da terra, das plantas e do céu do México. Como se 
em sinal de afinidade com a ama de leite, as nervuras brancas de uma 
enorme folha no plano de fundo estão inchadas. As gotas de chuva no céu 
são “leite da Virgem – era assim que a ama de leite de Frida tinha explicado 
a ela, quando menina, o fenômeno da chuva. A folha de veias abundantes e 
o “leite da Virgem”, o louva-deus e a lagarta borboleta camuflados 
contrastando com as folhas e os caules das plantas expressam a fé de 
Frida na interconexão de todos os aspectos do mundo natural e em sua 
própria participação no mundo. (ibidem, p. 268). 
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                                                   Imagem 16 - Minha Ama e Eu 

 

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=frida+kahlo+minha+ama+e+eu&rlz=1C2AVSX 

 

Uma avalanche de sensações retratadas em imagens ousadas e autênticas, 

polissêmicas e metafóricas, arquetípicas e simbólicas, que elaboradas sob seu olhar 

reflexivo espelha o seu ser. Manguel ao dissertar sobre imagens coloca que as “[...] 

imagens que formam nosso mundo são símbolos, sinais, mensagens e alegorias. Ou 

talvez sejam apenas presenças vazias que completamos, [...] Qualquer que seja o 

caso, as imagens, assim como as palavras, são a matéria de que somos feitos.” 

(2001, p.21).  

É dessa matéria que Frida também é feita, de imagens. Imagens que 

respondem em grande parte sua projeção, mesmo quando são encomendadas por 

outros, como exemplo, ao ser convidada para participar de uma exposição de 

pinturas de flores na Cidade do México, ela envia duas telas intituladas Flor da Vida 

e Sol e Vida com suas marcas bem definidas. Nessas obras, de forma intensa, a 

natureza é utilizada e carregada de metáforas simbólicas, fruto da sua subjetividade 

e autenticidade. Frida transporta e realça suas perdas, sua sexualidade e seus 

sentimentos nas plantas, provocando reações diversas no público da referida 

exposição, conforme relata Herrera (2011), ao descrever essa experiência: “[...] 

Pode-se imaginar a reação de surpresa do público amante das flores da Cidade do 
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México diante do simbolismo explicitamente sexual das telas de 1944 e 1947: tanto 

em Flor da Vida como em Sol e Vida. [...].” (p. 386). 

 

                                                     Imagem 17 - Sol e Vida 

          

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=SOL+E+VIDA+FRIDA&rlz=1C2AVSX 

 

Imagens das quais não se podem suprimir quaisquer elementos, pois evocam 

lembranças profundas nos mínimos detalhes, onde Frida não esmorece, seja qual 

for o momento, pois são imagens do seu inconsciente, dos seus devaneios, 

divagações, reflexões e tomadas por emoções. 

 Gustavo Barcellos (2012) relaciona a emoção a alma, ao mover-se e à 

imagem que a traduz, “[...] emoção e imagem são coincidentes, e para achar a 

emoção é necessário buscar a imagem. [...] Uma emoção só se dá particularmente a 

conhecer pela imagem específica que lhe expressa e constitui.” (2012, p. 37) As 

autoimagens de Frida inserem-se nessa ligação: imagem-emoção. Sol e Vida e Flor 

da Vida, são duas das inúmeras produções sobre esse tema. Herrera (2011) acerca 

dessas obras, reporta-se aos pormenores, carregados de afeto e narra: 

 
Em ambas, forças cósmicas e sexuais estão ligadas. O Sol é claramente 
uma força de fertilidade. Uma explosão de esperma gerador de vida de um 
falo em Flor da Vida também pode ser vista como um feixe de raios de luz 
sagrada descendo sobre um feto que emerge de um útero. Um relâmpago 
realça o drama. Em sol e vida, as gotas de fluido seminal que jorram de 
várias plantas fálicas ecoam nas lágrimas do sol e um feto que chora 
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encerrado em um útero frondoso. As lágrimas indicam que, para Frida, a 
fecundidade da natureza era por vezes um doloroso lembrete de seu próprio 
anseio procriador frustrado. E, de fato, na ocasião em que pintou Sol e Vida, 
Frida tinha sofrido um aborto espontâneo, [...]. (2011, p. 386) 
 

 

              Imagem 18- Flor da Vida 

                             

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=flor+da+vida+kahlo&safe=active&rlz=1C2AVSX 

 

Alberto Manguel argumenta que a compreensão e a percepção da nossa existência 

é um desdobrar contínuo de imagens, apreendidas pela visão e “[...] realçadas ou 

moderadas pelos outros sentidos, imagens cujo significado (ou suposição de 

significado) varia constantemente, configurando uma linguagem feita de imagens 

traduzidas em palavras e de palavras traduzidas em imagens, [...]” (2001, p. 21) 

constituindo-se em uma fonte inesgotável de contato com o seu icogniscível, com o 

seu alter, ou seja, o seu outro eu. Dessa forma, Frida autorrepresentou-se em obras 

que a tornaram uma artista com um estilo autobiográfico que fascina e espelha a 

muitos. Com uma criatividade inigualável, caminhou, superou, configurou a sua 

trajetória do modo que lhe fora possível, pois, “caminhando, saberá. [...] E assim 

como na arte o artista se procura nas formas da imagem criada, cada indivíduo se 

procura nas formas do seu fazer, nas formas do seu viver. Chegará a seu destino. 

Encontrando, saberá o que buscou." (OSTROWER, 2009 p. 76). 
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Nessa conexão com o seu interior, ela pressente a sua morte, agradece aos 

médicos, enfermeiras e à sua força de vontade e deixa registrado em seu diário: 

”Espero alegremente a saída e espero nunca mais voltar.” (KAHLO, 2012, p.268). 

Derradeiras palavras em sintonia com seu último quadro intitulado Viva a Vida. Uma 

natureza morta significando vitalidade. Melancias viçosas, simbolizando a vida e, ao 

mesmo tempo, a despedida dela. Frida reverbera, apazigua e contempla a sua 

dialética existencial nesta imagem pictórica onde abarca o permanente, e o saudável 

em sua vida, a pintura. Hayden Herrera (2011), a respeito desse quadro, comenta 

sobre essa fruta, “a mais amada pelos mexicanos” (p. 531) e apresentada de 

diferentes formas e com pinceladas definidas, como se: 

 

[...] Frida tivesse reunido e concentrado toda a vitalidade que lhe restava a 
fim de pintar essa última declaração de alegria. Fatiados e cortados, os 
pedaços de fruta reconhecem a iminência da morte, mas sua saborosa 
polpa vermelha celebra a plenitude e inteireza da vida. Oito dias antes de 
morrer, quando suas horas finais enegreciam de calamidade,Frida Kahlo 
mergulhou o pincel em tinta vermelho-sangue e inscreveu seu nome, a data 
e o local de execução da tela – “Coyoacán, México” – ao longo da polpa 
carmesim da fatia em primeiro plano. Depois, em letras maiúsculas, 
escreveu sua derradeira saudação à vida: VIVA LA VIDA! (ibidem, p. 531). 
 

 

                                                             Imagem 19 – Viva a Vida 

 

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=tela+frida+kahlo+viva+la+vida&rlz=1C2AVSX 
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É também desta forma, pintando e criando que Frida Kahlo finaliza seu diário. 

Sua última imagem, um ser com asas verdes e coroa na cabeça envolvido em 

muitas cores. Imagem essa, comentada por Herrera ao colocar sua impressão 

quando diz que, “[...] há estranhas figuras femininas aladas, desenhadas de maneira 

muito mais caótica do que os autorretratos alados anteriores. A anotação final é um 

desenho de um anjo negro nos céus – certamente o anjo da morte.” (HERRERA, 

2011, p. 520). 

 Frida Kahlo morre durante a passagem do dia 12 para 13 de julho de 1954. 

Suas cinzas encontram-se na Casa Azul, sua morada. Nesse espaço, mantém-se 

eterna junto com suas imagens: vida e arte, arte e vida. Inicialmente, após a 

cremação, suas cinzas foram colocadas em um saco, depois,  

 
As cinzas foram colocadas em um vaso pré-colombiano no formato de uma 
fêmea gorda e sem cabeça, e um molde de bronze da máscara mortuária foi 
assentado no pedestal acima da urna, que parece prenhe de vida, idêntica 
ao ídolo de argila de Quatro Habitantes do México, que Frida descreveu 
como grávida, porque, mesmo estando morta, carrega dentro de si um filho 
vivo. (HERRERA, 2011, p.530). 

 

Imagens do si mesmo, imagens da alma convertidas em obras de arte. 

Pareyson (1993) insere a arte como criação pessoal, e a diferencia da obra de arte 

pela forma de se apresentar que torna-se inconfundível e, “[...] através da obra de 

arte transparece toda a originalidade pessoal e espiritual do artista denunciada, não 

primeiramente pelo assunto ou tema, mas pelo próprio modo, irrepetível e 

personalíssimo, que ele teve ao formá-la. [...]” (1993, p. 31). Acolhida nas suas 

imagens, encontrando-se e dialogando com elas, Frida contribuiu com criatividade, 

dando forma e com seu jeito, alma. Imagens reveladoras, a princípio do seu ser e 

pela sua singularidade, difundidas pela humanidade. 

Em igual medida no espaço arteterapêutico, poderão surgir imagens, 

autoimagens e espelhamentos, através da utilização de instrumentos e de materiais 

expressivos, onde a arte impulsionará obras, produções que refletirão os processos 

de cada indivíduo, sujeito de sua história, de sua biografia. Nesse sentido há de se 

ter argumentações, ponderações, teorias e práticas que nutram esse espelhamento. 

Para tal propósito, o Capítulo III abordará fundamentos em que baseiam-se a 

arteterapia e a teoria junguiana.  
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CAPÍTULO III 

 

A ARTERAPIA E A TEORIA JUNGUIANA NUTRINDO O 
ESPELHAMENTO 

 

Imagem 20 – Mulher no Espelho 

 

Disponível em : http://www.google.com.br/search?q=mulher+no+espelho+picasso&safe 

 

                                        Às vezes, pela tarde, um estranho 
                                        Nos observa do fundo de um espelho: 
                                        A arte deve ser como este espelho 
                                        Que nos revela a nossa própria face. 
 
                                                                         Jorge Luiz Borges 
 

No espaço arteterapêutico, a imagem será estimulada e facilitada através da 

mediação do arteterapeuta. Para facilitar esse espelhamento, o arteterapeuta deve 

instrumentalizar-se com estratégias e embasamento teórico acerca da imagem, 

sobre materiais expressivos, sua aplicação adequada e sua capacidade de 

aprofundamento no diálogo com o inconsciente. Aspectos dessa instrumentalização 

teórica serão apresentados neste capítulo, apontando possibilidades de nutrição e 

aprofundamento da prática reflexiva e das relações contidas no espaço 

arteterapêutico. 
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3.1 ARTE – ARTETERAPIA 

 
                                                        Arte não é adorno, 

                                                                Palavra não é absoluta, 
                                                      Som não é ruído, 

                                                           E as Imagens falam. 
 

                                                                                                                     Augusto Boal 

 

Imagens que falam, que são portadoras de conteúdos internos, têm na arte 

que não é enfeite uma via de acesso e de contato direto com o inconsciente. Jung 

vivenciou suas transformações, experimentando em si próprio, ao dialogar com suas 

imagens e concluiu que ”Foi trabalhando as imagens do meu próprio inconsciente 

que iniciei meu trajeto pessoal. [...] O primeiro problema que me propus foi: Que 

fazer com o inconsciente? Em resposta nasceu a Dialética do eu e do inconsciente.” 

(JUNG, 2006, p. 246). 

A arte, como expressão e comunicação dos conteúdos internos do humano, é 

bem distinta da estética padronizada, e envolve todo um processo de autorreflexão e 

criação. O criar, o fazer artístico está latente em cada indivíduo e desvela-se, para 

cada um mensagens que trazem consigo, conforme as suas necessidades, 

disponibilidades e entendimentos. Sobre esse criar artístico, Jung faz uma leitura da 

relação existente entre as obras artísticas e a que seus pacientes produzem, 

considerando que as dos seus pacientes devam estar “[...] desprovidas de valor 

artístico, quando medidas pelos padrões da arte verdadeira. É essencial até que não 

tenham valor, pois, do contrário, meus pacientes poderiam considerar-se artistas, e 

isso seria fugir totalmente à finalidade do exercício. [...]”. (OC 16/1,§ 104). 

Prossegue, colocando que essas produções estão potencializadas e a serviço do 

inconsciente, não é “simplesmente arte”, vai além, é o “[...] que faz com que o 

paciente se esforce por traduzir o indizível em formas visíveis.” (ibidem, § 104). 

A palavra arte, etimologicamente, significa técnica e techne e therapeía, 

render culto ou servir ao ser divino. Concepções como execução manual, 

conhecimento da realidade, beleza, estética, simetria, expressão da subjetividade 

são apresentadas ao tentar definir a essência da arte. Para Suzanne Langer (1971), 

a arte é abrangente e envolve a pintura, a escultura, a dança, a literatura, o cinema, 

enfim, todas as modalidades que levem a criação de “formas perceptivas 

expressivas do sentimento humano”, (p. 82) onde amplia-se a percepção e o sentido 
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que ela própria transmite para o sujeito que a produz, assim como para o espectador 

que a apreende e sente a partir da sua leitura, como explica a mesma autora: 

 

Digo formas “perceptíveis e não “sensórias” porque algumas obras de arte 
se oferecem mais à imaginação do que aos sentidos exteriores [...]. Todas 
as obras de arte, porém, são formas puramente perceptíveis, que parecem 
encarnar alguma forma de sentimento [...]. A palavra, como aqui a uso, ao 
definir Arte como criação de formas perceptíveis expressivas do sentimento 
humano, compreende todos esses significados: aplica-se a tudo quanto 
possa ser sentido. (1971, p. 82). 

 

Portanto, a arte, na história humana, perpassa o tempo, e vai além da estética 

e de sua funcionalidade. Para Kandinsky (1996), “Toda obra de arte é filha de seu 

tempo e, muitas vezes, mãe dos nossos sentimentos. Cada época de uma 

civilização cria uma arte que lhe é própria e que jamais se verá renascer. [...]” (p. 28) 

Em todas as culturas, desde as pinturas parietais, a arte expressa as crenças e as 

necessidades do humano que, em diferentes tempos e espaços, o humano 

apropriou-se do seu fazer e impregnou-a de sensações, sentimentos e simbologias 

que adquire a forma de quem a produz em uma relação sujeito – obra, como 

descreve Pain (1996, p.11) “uma necessidade de se apropriar das obras como autor, 

portanto, uma tentativa de sobreviver como sujeito.” É a arte como percepção do 

sentir num processo interrelacional, inserida num sistema simbólico e 

contextualizado de cada momento histórico, como corrobora Liomar Quinto de 

Andrade:  

 
Historicamente é conhecido o valor das mais variadas expressões artísticas 
nas culturas humanas. A arte tem uma função simbólica, criando 
“substitutos da vida” sem nunca ser descrição do real. Permite ao homem 
expressar e ao mesmo tempo perceber os significados atribuídos à sua vida 
na sua eterna busca de um tênue equilíbrio com o meio circundante. 
Manifesta uma relação profunda do homem com o mundo. No decorrer das 
épocas, serve a diferentes propósitos. [...] Originalmente, magia, religião e 
ciência estavam integradas no mesmo gesto cultural artístico. Com o 
desenvolver da civilização ocidental vão se diferenciando em campos 
distintos do conhecimento.  
Além da função social, a arte pode ter uma função terapêutica. Desde o 
teatro grego por intermédio de níveis diversos de identificações, o público 
liberava sentimentos e emoções catarticamente. [...] A arte é necessária 
para o homem conhecer e transformar o mundo, situar-se, tanto quanto 
envolvê-lo em seu inerente fator de magia. (2000, p.13-14). 
 

Desde épocas remotas, o indivíduo utilizou a arte, beneficiando-se dos 

aspectos terapêuticos que ela propicia. Porém, sua sistematização como terapia, 

deu-se em fins do século XIX e início do XX. A Arteterapia foi sistematizada pela 
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americana Margareth Naumburg em 1941, estabelecendo fundamentos teóricos e 

metodológicos específicos, assim como a utilização de materiais e técnicas para 

esse fim, onde desenvolve uma pesquisa a partir das imagens produzidas em suas 

experimentações em instituições educacionais e psiquiátricas onde atuava. 

”Margaret Naumburg foi a primeira a sistematizar a arte terapia, [...] A autora começa 

a desenvolver seu trabalho e sua teoria a partir de suas concepções [...] em 

trabalhos realizados espontaneamente por seus pacientes.” (ANDRADE, 2000, p.52-

53). 

Em 1969 foi fundada a Associação Americana de Arteterapia (American 

Association of Art Therapy). Margareth Naumburg recebe o título de membro 

Honorário vitalício da mesma. Essa associação (AAAT), em 2003, atualiza o Código 

de Ética do Arteterapeuta e ressalta que 

 
A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na 
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das 
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto 
de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças, 
traumas ou dificuldades de vida, como das que buscam desenvolvimento 
pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sob os processos e trabalhos 
artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos 
outros, aumentar a autoestima, lidar com sintomas, estresse e experiências 
traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e emocionais e 
desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico.

1 
 

No Brasil e em outros vários países existem Associações de Arteterapia. Em 

nosso país a experiência da arteterapia teria iniciado-se  em 1925, no Hospital 

Psiquiátrico do Juqueri, em S.Paulo, com Osório César que a partir de estudos sobre 

a arte dos alienados, chegou a publicar trabalhos sobre as obras de seus pacientes. 

Usava e reconhecia a arte como instrumento de acesso ao interior e de “cura por si.” 

É considerado “[...] o precursor no Brasil da análise da expressão psicopatológica de 

doentes mentais, internados em instituição psiquiátrica.” (ANDRADE, 2000, p. 57-

59). 

No Brasil, Nise da Silveira inova sendo considerada a precursora da 

Psicologia Analítica no Brasil. Seu trabalho iniciou-se no Hospital Psiquiátrico D. 

Pedro II, no Engenho de Dentro (R J), com esquizofrênicos, criando em 1952 o 

Museu de Imagens do Inconsciente. Em 1956, funda a casa das Palmeiras. Ela traz 

novos conceitos, como o do “Afeto Catalisador”, e da ”Emoção de Lidar” onde 

                                            
1
 AATA.Disponível em:www.arttherapy.org. Acesso em 04.01.14. 
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preconiza que o acolhimento e o vínculo com o paciente são fundamentais para a 

reestruturação do mesmo. Demonstra, com produções e teorias, a eficácia das 

modalidades expressivas, como mediadores para a expressão do inconsciente. Em 

algumas de suas colocações ela afirma que seu trabalho não é arteterapêutico, pois 

não é direcionado, e opta pela manifestação espontânea do inconsciente. Segundo 

ela: 

Outra forma de leitura de imagens está ligada aos métodos da chamada 
arte-terapia De início, direi que não aceito a denominação arte-terapia, 
muito empregada atualmente. A palavra arte tem conotações de valor, de 
qualidade estética. Frisemos, entretanto, que nenhum terapeuta tem em 
mira que seu doente produza obras de arte, e nenhum psicótico jamais 
desenha ou pinta pensando que é um artista. O que ele busca é uma 
linguagem com a qual possa exprimir suas emoções mais profundas. O 
terapeuta busca nas configurações plásticas a problemática afetiva de seu 
doente, seus sofrimentos e desejos sob forma não proposicional. [...] 
(SILVEIRA, 1992, p. 92)  

 

Andrade (2000) ressalta a importância de Ângela Philippini na organização e 

formação de cursos de Formação em Arteterapia no Brasil, em especial no Rio de 

Janeiro, quando, em 1982, cria a Clínica Pomar que estabelece fundamentos do 

trabalho arteterapêutico com abordagem Junguiana e ressalta a importância da 

criatividade no desenvolvimento humano, sendo um canal a serviço do acesso ao 

inconsciente, possibilitando a integração do indivíduo. “O criar só pode ser visto num 

sentido global, como um agir integrado em um viver humano. De fato, criar e viver se 

interligam.” (Ostrower, 2009, p. 5). Corroborando e complementando essa afirmativa, 

Philippini diz: 

 

Este caminho terapêutico de facilitar a expressão da singularidade criativa 
de cada um faz surgir personagens e possibilidades antes desconhecidos. 
Dá vez e forma à conflitos esquecidos, afetos represados e talentos 
desusados. A descoberta do significado destes eventos psíquicos até então 
obscuros, amplia a possibilidade de estruturação da personalidade e 
contribui na elaboração de maneiras mais produtivas para a comunicação, 
interação e o “estar-no-mundo”. Deste modo, a criatividade com suas 
inúmeras faces, é a matéria prima do trabalho em Arteterapia. (1988, p.8). 

 

A arteterapia vem crescendo no Brasil e em 22 de abril de 2006 as 

associações regionais uniram-se e formaram a (UBAAT) União Brasileira de 

Associações de Arteterapia.Posteriormente, o reconhecimento da Arteterapia no 

âmbito profissional, deu-se em 31 de  janeiro de 2013, fazendo parte da CBO 
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(Classificação Brasileira de Ocupações) com o código: 2263-10, podendo atuar na 

área de prevenção e promoção da saúde.  Profissão: Arteterapeuta.2
 

A relação estética, na arteterapia,não é prioritária e apresenta-se relativa e 

subjetiva, porque a interpretação estará centrada no processo, e na significação de 

quem a produz. Confirmando esses pressupostos, Marian Liebmann (2010) cita: “A 

arteterapia usa a arte como meio de expressão pessoal para comunicar 

sentimentos. Em vez de ter como objetivos produtos finais esteticamente agradáveis 

a serem julgados segundos padrões externos. Esse meio de expressão é acessível 

a todos, [...].” (p. 18). Portanto, a arteterapia estimula o indivíduo através das 

diferentes formas expressivas a dialogar consigo mesmo e a externar sua 

criatividade e potencialidades, tendo como referência a si mesmo e o desvelar de 

suas imagens no revelar dos seus símbolos. Utiliza-se de ferramentas e estratégias 

cuja ênfase dá-se no fazer artístico e no diálogo com os diversos materiais 

propiciados pelo arteterapeuta, como bem relata Philippini: 

 
Em arteterapia, os “sinais” são registrados através da produção simbólica, 
pela cor, formas, movimento, ocupação no suporte e padrões expressivos 
gerais. Ao apreender gradualmente o significado destas configurações, é 
possível permitir que, pouco a pouco, conflitos sejam elaborados e 
conteúdos até então desconhecidos possam acessar a consciência. O 
arteterapeuta, nesse contexto, é acompanhante privilegiado de um processo 
de transformação que ganha consistência a partir da criação plástica. [...]. 
(2008, p.19). 

 
Neste contexto, a arteterapia apresenta-se, então, como mediadora de um 

processo dinâmico, dialógico, reflexivo que favorece a individuação. Fornece ao 

indivíduo meios de acesso aos seus conteúdos internos, levando-o a vivenciá-los, a 

refleti-los e integrá-los a sua consciência. A arte cura, possibilita a criação além da 

técnica, amplia a dimensão do ser, o ser individuado. Utiliza-se para fins 

terapêuticos e une-se a therapeía, facilita conectar-se ao divino, servindo ao ser na 

sua busca de si mesmo. Sobre essa dimensão, comenta Philippini: 

 
Em Arte Terapia o trajeto é marcado por símbolos particulares que 
assinalam, informam e definem sobres os estágios de individuação de cada 
um. Este caminho único, compreende as transições e transformações em 
direção a tornar-se um “in” – divíduo, aquele que não se divide face às 
pressões externas e que assim procura viver plenamente, integrando 
possibilidades e talentos,às feridas e faltas psíquicas.[...]. (2008, p.15). 

                                            
2 S/d. Disponível em: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/ Acesso em: 11/04/2014. 
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Faz parte da evolução humana integrar corpo e alma. Susan Bello (2003) toca 

nesse aspecto ao dizer que: “Historicamente, a arte tem sido um canal para 

expressar a emoção e alma”, (p. 24) canal esse que vem da necessidade do 

individuo manter uma conexão com o espiritual e esse “[...] espiritual é um arquétipo 

encontrado na estrutura psicológica do homem, desde o começo dos tempos.” (p. 

25).  

Quanto mais compreende-se a conexão e a importância da arte na 

comunicação com o inconsciente, mais conscientes e humanizadas podem  tornar-

se as relações do indivíduo consigo mesmo, e com os demais, e Jung recorreu a 

arte ao estruturar sua teoria. Portanto, centrar-se na abordagem junguiana é uma 

das formas de nutrição para o arteterapeuta que entende essa comunicação através 

da imagem, refletindo o espelhamento do ser.  

 

3.2 FUNDAMENTOS JUNGUIANOS 

 

                                                              Todo processo psíquico é uma imagem e um imaginar. 
 
                                                                                                                                              Jung    

  
 

Imagem 21 - Philemon 

                       

Disponível em:https://www.google.com.br/search?q=imagem+livro+vermelho+jung&rlz=1C2A 
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Desde a escolha do tema Imagem: espelhamento do ser em arteterapia, a 

Psicologia Analítica, também chamada de junguiana, fez-se presente em todos os 

momentos deste trabalho. Ao mostrar a relevância das imagens no processo de 

individuação dentro do espaço arteterapêutico, o capítulo II, apresenta-se 

fundamentado nos referenciais teóricos junguianos. O capítulo III, de forma sucinta, 

complementa os anteriores.  

Decifra-me ou te devoro, no enigma da esfinge, Conhece-te a ti mesmo, no 

Oráculo de Delfos, entre outros preceitos, são desafios e propostas seculares que 

perpassam o tempo filosófico da busca do autoconhecimento, e do entendimento do 

processo psíquico. É com Jung que o traduzir, o revelar e o desvelar desse processo 

psíquico aprofunda-se, quando a partir da produção de suas próprias imagens 

elabora a Psicologia Analítica. Nesta elaboração, ele reflete, conceitua, transforma 

paradigmas e coloca a individuação como foco de sua teoria, e faz da imagem e do 

imaginar uma via da psique humana. Enquanto investigava e estudava outros 

pensadores e teóricos, aliava à sua erudição, as suas imagens e a de seus 

pacientes.  Com elas, e a partir delas, aprimorou conceitos, fez associações, 

estruturou ,organizou e sistematizou a Psicologia Analítica. Criou uma metodologia a 

partir do experimental, onde as imagens o ajudaram a entender-se, a entender a 

alma humana, e a sua energia psíquica, diferenciado-se de Freud,  conforme ensina 

Silveira, 

Ao contrário da psicologia de Freud, a psicologia junguiana reconhece na 
imagem grande importância, bem como nas fantasias e nos delírios. Jung 
vê nos produtos da função imaginativa do inconsciente autorretratos do que 
está acontecendo no espaço interno da psique, sem quaisquer disfarces ou 
véus, pois é peculiaridade essencial da psique configurar imagens de suas 
atividades por um processo inerente à sua natureza. A energia psíquica faz-
se imagem, transforma-se em imagem. (1992, p.85). 

 

Jung, em Zurique, utiliza-se da psicanálise em psicóticos e, ao ler e reler o 

livro Interpretação dos Sonhos de Freud percebe afinidades com algumas 

questões relativas ao “mecanismo do recalque” e da reação em seus pacientes 

quando submetidos ao teste de associação com palavras pois os pacientes “[...] não 

encontravam resposta associativa ou davam-na somente depois de um tempo de 

reação prolongado. Pareceu-me logo que tal perturbação se produzia cada vez que 

a palavra indutora tocava uma dor moral ou um conflito. [...]” (2006, p.180). 

Aprofunda-se nessas associações e com a utilização de um galvanômetro detecta o 

que se dissociou, e o que fez paralisar o indivíduo, levando-o a identificar e a 
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teorizar sobre os complexos. “Ao estudar os fenômenos da associação, indiquei que 

existem certos agrupamentos de elementos psíquicos em torno de conteúdos 

emocionais que denominamos de complexos. [...]” (2012 OC 8/1, §18). É sua  forma 

de resumir suas novas descobertas. 

  Sobre esse tema Nise da Silveira (1975, p. 29-30) informa que Jung chegou 

dessa forma à teoria dos complexos, e destaca a importância de Bleuer, também 

psiquiatra e diretor do hospital Burgholzli, que recorria “ao associacionismo, teoria 

que então dominava a psicologia.” Comenta que Jung calcado nas observações dos 

experimentos de Bleuler, e nas suas próprias experimentações, principalmente em 

relação ao tempo e as reações e incômodos aos pacientes coloca que Jung, 

consegue os subsídios necessários para elaborar os conceitos referentes à 

existência dos complexos na estrutura psíquica dos indivíduos. E conta que Jung 

 

[...] havia lido a Interpretação dos Sonhos de Freud, publicado em 1900. 
Seu espírito estava alerta. Ele descobriu o que acontecia; todas as 
perturbações indicariam que a palavra indutora havia atingido um conteúdo 
emocional, oculto no íntimo do examinado, no inconsciente. Esses 
conteúdos seriam “complexos de ideias dotadas de forte carga afetiva.” 
Jung denominou-os “complexos afetivos” ou simplesmente “complexos”. 
Ficava assim demonstrada experimentalmente a existência do psiquismo 
inconsciente. (SILVEIRA, 1975, p. 31). 

 

Nesse período, Jung encorpa sua metodologia, estruturando-a e lançando o 

seu conceito sobre energia psíquica. Energia essa, que vai além da libido sexual 

freudiana, e que do ponto de vista energético está em todo o ser, no processo da 

vida e “[...] aparece nos fenômenos dinâmicos, específicos da alma, tais como 

instintos, desejos, vontade, afeto, atenção, rendimento do trabalho etc. que são 

justamente forças psíquicas.” (2012 OC 8/1, § 26). A energia psíquica é manifestada 

pela psique e possui valor psicológico, e “[...] não se trata de valor em acepção 

moral, estética ou intelectual. Valor tem aqui o significado de intensidade, que se 

manifesta por efeitos definidos ou rendimentos psíquicos. [...]” (SILVEIRA, 1975, p. 

43). Nesse sentido, Jung a denomina de libido, que apresenta-se conforme as 

condições de cada indivíduo . 

Jung prossegue com suas pesquisas, publica novos livros e ao lançar sua 

concepção sobre incesto e libido, rompe com Freud. A partir dessa ruptura, recebe 

muitas críticas e como ele mesmo diz “não foi levado a sério” e inicia “[...] um 

período de incerteza interior, mais que isso, de desorientação” (2006, p. 203) 
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seguido de um estado de lucidez, e entre sonhos, visões, pinturas, devaneios, mitos 

e fantasias, registrava , dialogava, discutia e prostava-se diante de suas imagens, 

que por alguns momentos eram caóticas e em outros lhe traziam compreensão. 

Reflete e reverencia suas próprias imagens com muito cuidado e inicialmente as 

compreende como vinham sem auxílio da teoria, porém, com o passar do tempo, 

sentiu necessidade de critérios e de orientação e, prosseguindo na sua pesquisa, faz 

alusão a esses dois momentos com suas imagens, e comenta: 

 
[...] Desde esse momento pus-me a serviço da alma. Eu a amei e odiei, mas 
ela sempre foi minha maior riqueza.Devotar-me a ela foi a única 
possibilidade de suportar minha existência, vivendo-a como uma relativa 
totalidade 
Hoje posso dizer que nunca me afastei de minhas experiências iniciais. 
Todos os meus trabalhos, tudo o que criei no plano do espírito provêm das 
fantasias e dos sonhos iniciais. Isso começou em 1912, há cerca de 
cinqüenta anos. Tudo o que fiz posteriormente em minha vida está contido 
nessas fantasias preliminares, ainda que sob a forma de emoções ou de 
imagens. 
Minhas buscas científicas foram o meio e a única possibilidade de arrancar-
me a esse caos de imagens; de outro modo esse material se agarraria a 
mim como ferrões ou me enlaçaria como plantas palustres. (2006, p. 227). 
 

No desenvolvimento de seus estudos e escritos, Jung aprofunda-se, de forma 

sistêmica, o conceito de inconsciente. E em relação a este assunto, conclui que, 

além do inconsciente pessoal, com eventos adquiridos ao longo da vida, há uma 

coletividade em potencial, oriunda de resíduos psíquicos acumulados ao longo da 

existência humana, esteja ela onde estiver, a qual denomina de inconsciente 

coletivo. Esses resíduos psíquicos estão carregados de memórias, de símbolos e de 

experiências ancestrais da humanidade, a que ele chamou de arquétipos. Grinberg 

(1997) comenta resumidamente sobre esses conceitos, ao explicar que 

 

Nós já nascemos com o inconsciente coletivo e criamos o inconsciente 
pessoal depois do nascimento. Sendo o depósito e, ao mesmo tempo, a 
condição da experiência do homem, o inconsciente coletivo é a camada 
mais profunda do inconsciente e corresponde a uma imagem do mundo que 
levou eras para se formar. Nessa imagem cristalizaram-se os arquétipos ou 
as leis e princípios dominantes e típicos dos eventos que ocorreram no ciclo 
de experiências da alma humana. 
Não podemos ver o inconsciente coletivo. Podemos apenas inferir sua 
existência, a partir das várias imagens e símbolos que, [...] surgem de modo 
recorrente nos mitos, nos contos de fada, nos sonhos e no folclore de todas 
as épocas e lugares. (1997, p.135). 
 

Dando prosseguimento ao entendimento de como a pisque estrutura-se, e de 

como os arquétipos manifestam-se, Jung constrói o conceito de animus e anima em 
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seus aspectos positivo e negativo, primitivo e diferenciado, constituindo a 

“personificação da natureza feminina do inconsciente do homem e da natureza 

masculina do inconsciente da mulher” (JUNG, 2006, p. 481) ao conversar 

internamente com a voz feminina que lhe indagava se seus experimentos não 

passavam de fantasias. Refletindo sobre essa conversa, percebe que se tratava da 

alma, e relata que compreende “[...] mais tarde que esta figuração feminina em mim 

correspondia a uma personificação típica ou arquetípica no inconsciente homem, 

designei-a pelo termo de anima. À figura correspondente, no inconsciente da mulher, 

chamei animus.” (p. 220). 

Nessa sucessão de descobertas, Jung vai urdindo sua obra e dando um 

formato universal em conceitos ora ampliados ora inovadores, ora decifrando ora 

contrapondo, transcendendo o pensar da época. Sua questão com as imagens 

arquetípicas foi imprescindível na busca do si mesmo, e constitui a essência de seus 

postulados, significa o si próprio e vem impregnadas de símbolos. Jung chama de 

símbolo, o que tem “sentido intrínseco” diferente de sinais, pois símbolo é um “[...] 

termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida 

cotidiana, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e 

convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós.” (2008, 

p.18). A psicologia analítica ancora-se na questão simbólica, pois os símbolos 

permitem ao individuo acessar os conteúdos psíquicos procedentes do inconsciente. 

Através de suas metáforas, os símbolos, revelam ao individuo o momento que vive, 

tornando-se um elo e uma ponte, com possibilidades infinitas de conscientização, 

daí o símbolo ser polissêmico e singular. Dotado de uma gama infinita de 

interpretações, traduz e expressa a multiplicidade da energia psíquica, dando 

sentido ao indizível,  

 
Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma 
coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta 
imagem tem um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é 
precisamente definido ou inteiramente explicado. E nem podemos ter 
esperanças de defini-lo ou explicá-lo. Quando a mente explora um símbolo, 
é conduzida a idéias que estão fora do alcance da nossa razão. [...] 
Quando, com toda a nossa limitação intelectual, chamamos alguma coisa 
de “divina”, estamos dando-lhe apenas um nome, que poderá estar baseado 
em uma crença, mas nunca em uma evidência concreta. 
Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é 
que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de 
conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. (JUNG, 
2008, p. 19). 
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Jung refere-se a símbolos portadores de mensagens recorrentes surgidos no 

confronto com o desconhecido e transmutados em imagens que delineam o centro e 

o Si-mesmo. “[...] compreendi que o Si-mesmo é um princípio, um arquétipo da 

orientação e do sentido: nisso reside sua função salutar. Esta compreensão veiculou 

pela primeira vez o pressentimento do que devia ser o meu mito.” (2006, p.234) 

Esse movimento de vir a ser, configura-se no processo de individuação como algo 

dinâmico e contínuo, integrando consciente e inconsciente, persona e sombra. 

Entende-se como persona a maneira como o indivíduo apresenta-se na sociedade e 

sombra o lado obscuro presente no inconsciente. 

Jung, no trilhar da sua individuação, observa-se e a partir dos elementos que 

possui, aprofunda os seus saberes e lança a sua teoria de individuação, tornando-se 

referência para a elaboração de estudos posteriores e tendo como representação 

máxima a subjetividade e a integração dos opostos. Stein (2006) coloca que “Jung 

usou o termo individuação para falar sobre desenvolvimento psicológico, que ele 

define como o processo de tornar-se uma personalidade unificada mas também 

única, um individuo, uma pessoa indivisa e integrada,  a individuação.” (2006,p.156).  

Essa interrelação de si consigo mesmo, transcende e proporciona relações 

mais autônomas,  criativas e diferenciadas. Conectar-se com o self e potencializá-lo, 

é fazer desse material psíquico a ser amalgamado e transformado pela alma 

humana, uma imagem que emerge do submerso para o universo. Jung deixou 

inúmeras contribuições para a humanidade contidas em suas obras estimuladas por 

suas imagens. Suas imagens internas foram inúmeras e ofereceram-lhe caminhos 

fecundos para suas produções, sobrepujando preconceitos e críticas, e sabiamente 

colocando que toda a sua atividade “[...] consistiu em elaborar o que jorrava do 

inconsciente naqueles anos e que inicialmente me inundara: era a matéria prima 

para a obra de uma vida inteira.” (2006, p.235). Abriu-se para as suas imagens e 

como centelhas, lança-as para a contemporaneidade, inspirando e formando 

seguidores, principalmente os arteterapeutas que fazem dos materiais expressivos e 

do fazer criativo, o incandescer dessa centelha nas imagens de seus atendidos. 

  

Neste enfoque, o arteterapeuta através da observação e dados de 
anamnese, poderá empregar determinadas modalidades expressivas que 
venham a estimular estas funções psíquicas menos desenvolvidas, 
iluminando aspectos sombrios da psique. Assim, estas modalidades 
expressivas são utilizadas com o propósito de revitalizar áreas desusadas, 
núcleos bloqueados, resgatando a possibilidade do livre fluir da energia 
psíquica.(PHILIPPINI, 2008, p.18). 
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3.3 MATERIAIS EXPRESSIVOS EM ARTETERAPIA 

 
Movimento é medicamento; ponha a psique em movimento e ela curará a si 
mesma.”                                         

                                                                                   Gabrielly Roth 
 

 

                                                        Imagem 22 - Criação 

                        

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=adelina+gomes+nise+da+Silveira&rlz=1C2AVSX 

 

Os conceitos de arte, arteterapia e psicologia junguiana entrelaçam-se nas 

modalidades e técnicas expressivas onde as imagens simbólicas surgem, e 

espelham o momento psíquico do indivíduo, e “cada imagem produzida no setting 

arteterapêutico tem potencial de transformar-se em “imagem-matriz”, ou seja, 

imagem geradora de uma série de outras imagens, ao longo do percurso 

arteterapêutico, de significados correlatos. [...]” (PHILIPPINI, 2009, p.17). 

Na prática arteterapêutica, mediar esse espelhamento via interação: material, 

suporte e energia psíquica passando por uma trilha que vai do acolhimento, técnica, 

sensibilidade, eficácia e criatividade, ao uso dos instrumentos consignados na 

materialidade. A prática do arteterapeuta requer cuidado e conhecimento, tanto do 

material quanto do seu uso, em especial das características e aplicabilidades das 

modalidades expressivas ao relacionarem-se com a psique, assim como do efeito e 

das reações que possam provocar em cada pessoa. Nesse encadeamento prático e 

reflexivo sobre a ação no espaço arte terapêutico, vê-se que 
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Assim, algumas linguagens e materiais estarão a serviço do desbloqueio, 
liberação de conteúdos inconscientes e fluência do processo criativo. [...] 
Combinar estas estratégias e complementá-las com outras, advindas de 
outras áreas de criação, além das Artes Plásticas, é atividade complexa, 
que é auxiliada por observação intuitiva, mas é também exercício teórico e 
técnico, resultante do estudo e do conhecimento da natureza 
harmonizadora e organizadora do fazer artístico, e de suas propriedades 
terapêuticas específicas, inerentes a cada materialidade e a cada linguagem 
plástica. (PHILIPPINI, 2009, p.18). 

 

Nesse sentido, refletir sobre o espelhamento em arteterapia é materializar o 

potencial criativo que aflora das imagens sob variadas formas e suportes. Sejam 

estas provenientes de atividades das Artes Plástica e/ou Artes Visuais, das Artes 

Cênicas, da Música, da Escrita Criativa. O que se expressa, emana do inconsciente 

e conduz a um percurso que estimula a transformação e ativa o processo de 

individuação, em um itinerário pessoal, onde o percurso apresenta-se na forma 

simbólica. “[...] Assim, um símbolo, em dado momento, é a imagem-guia, que unirá 

inconsciente à consciência, e com esta mediação, através do desenvolvimento do 

trabalho com possibilidades imagéticas, a transformação será facilitada e ativada. 

“[...] (PHILIPPINI, 2008, p.19). Pode-se dizer que o foco desse processo está na 

relação que o indivíduo estabelece com a imagem evocada e simultaneamente com 

o fluxo de imagens e símbolos que advêm dessa interação. Para que isso ocorra, 

faz-se necessário criar e acionar a criação, visto que 

 
[...] o poder criador do homem é sua faculdade ordenadora e configuradora, 
a capacidade de abordar em cada momento vivido a unicidade da 
experiência e de interligá-la a outros momentos, transcendendo o momento 
particular e ampliando o ato da experiência para um ato de compreensão. 
Nos significados que o homem encontra - criando e sempre formando – 
estrutura-se sua consciência diante do viver. Ao individuo criativo torna-se 
possível dar forma aos fenômenos, porque ele parte de uma coerência 
interior que absorve os múltiplos aspectos da realidade externa e interna, os 
contém e os “compreende” coerentemente, e os ordena em novas 
realidades significativas [...] (OSTROWER, 2009, p.132). 

 

Portanto, para estimular a criatividade há que se ter uma relação interativa 

tanto com os materiais quanto com a condução adequada do arteterapeuta, que 

usará também de sua criatividade e flexibilidade para adaptar os materiais e as 

estratégias, de forma a atender à singularidade do paciente.  Fomentar, com a sua 

mediação, canais que viabilizem a produção de imagens simbólicas dos momentos 

vividos pelo paciente, facilita a este vencer seus desafios e avançar nas descobertas 
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em prol do si mesmo. Esse diálogo entre consciente e inconsciente, retratará as 

percepções, sensações e emoções na medida em que 

 

As modalidades expressivas poderão ser tão variadas quanto à criatividade 
e o treinamento do arteterapeuta possa permitir. Terão o objetivo de facilitar 
a melhor compreensão do símbolo, intensificando sua função estruturadora. 
As estratégias arteterapêuticas devem conduzir à melhor compreensão dos 
significados emocionais contidos no símbolo e este processo conduz a 
sentimentos de plenitude e inteireza. [...] (PHILIPPINI, 2008, p.19).  

 

A escolha dos materiais assim como dos suportes variam e combinam-se 

conforme a necessidade e a criação suscita o imaginar.  As reações ocorrem nesse 

encontro do sujeito ao deparar-se com seus complexos, com a sua sombra, enfim 

com seu material arquetípico inconsciente, apresentado em sua produção imagética. 

Deste modo, o desenho, a pintura, a modelagem, a construção, a colagem, o 

psicodrama, a criação de personagens, o bordado, a expressão corporal, o mosaico, 

a caixa de areia dentre outras atividades, aplica-se e conjuga-se com inúmeras 

possibilidades de suportes tais como: papéis, tecidos, madeira, tela, azulejo, vidro, 

papelão etc. e tornam-se as ferramentas do fazer das imagens, pois 

 

[...] A materialidade adequada favorece o fluir da expressão criativa e, em 
consequencia, o insight sobre a produção simbólica. 
 O processo de amplificação simbólica bem desenvolvido integra linguagens 
plásticas e materiais expressivos diversos, e além destes instrumentos, um 
olhar atento ao “rastreamento cultural” na procura de pistas e registros de 
sentidos arquetípicos e universais do símbolo pesquisado em referências 
diversas: na cultura ancestral,em mitos, contos de fada,lendas, fábulas, 
manifestações folclóricas, tradições religiosas e iniciáticas, história da arte  
iconografias de diferentes povos. (PHILIPPINI, 2009, p.17). 
 

Desse rastrear cultural fazem parte: a poesia, a escrita criativa, os filmes, a 

música, a fotografia, o mito, o conto de fada, já que todos propiciam um encontro 

com a autoimagem, ao trazer a tona o que foi constelado e percebido, constituindo 

assim estratégias facilitadoras no entendimento e na elaboração possível e 

necessária ao processo de individuação. Corroborando essa necessidade do 

rastreamento cultural para vivenciar o simbólico e tendo como meio de acessar o 

que acontece na psique nas ações expressivas, Jung exemplifica, 

 

[...] Por exemplo, quando examinamos o mundo dos contos de fada, é difícil 
fugir à impressão de que certas figuras se repetem com frequência, ainda 
que com roupagens diferentes. O folclorismo faz o estudo comparativo 
desses motivos. A psicologia do inconsciente comporta-se da mesma forma 
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que as sagas, lendas, mitos e religiões, com as figuras psíquicas, que 
surgem nos sonhos, nas fantasias, nas visões e alucinações. No conjunto 
desse campo psíquico existem motivos, quer dizer, figuras típicas, cujos 
rastros podem ser seguidos até a história antiga e mesmo até a pré-história 
e, por conseguinte, podem ser chamadas de arquetípicas. [...] (2012, OC 
16/1, § 254). 

 

 O uso das modalidades expressivas permite experimentações diversas. As 

linguagens variadas combinam-se e adequam-se às especificidades de cada 

subjetividade. Olhar os materiais e as modalidades sob o ponto de vista da pessoa 

atendida é essencial e imprescindível na preparação do espaço arteterapêutico uma 

vez que “o território em que se movimentam os arteterapeutas é como um grande 

caldeirão de formas, cores, imagens e um contínuo caleidoscópio de produções e 

possibilidades expressivas,” (PHILIPPINI, 2009, p.17) reveladas em imagens.  

As imagens abaixo apresentam linguagens expressivas contextualizadas em 

processo arteterapêutico realizado por um grupo de mulheres. Estas autoimagens 

tornam-se arautos das autovivências das mesmas.    

 

             Imagem 23 – Colagem                                                     Imagem 24 - Desenho 

                        

                         Acervo pessoal                                                                   Acervo pessoal                                     

          

   Imagem 25 - Criação de Personagens                                           Imagem 26 - Tecelagem                    

                          

          Acervo pessoal                                                                 Acervo pessoal 
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    Imagem 27 - Feltragem                                                    Imagem 28 - Bordado                               

                             

          Acervo pessoal                                                          Acervo pessoal             

 

                 Imagem 29 - Mandala                                                  Imagem 30 - Assemblage                                                                                                                            

                      Acervo pessoal                                                             Acervo pessoal                                                                  

Dentre os materiais expressivos, a pintura é um dos que apresenta maior 

fluidez. As tintas podem ser: guache, aquarela, anilina e acrílica, plástica, a óleo, 

nanquim, de tecido e os pincéis de variadas espessuras. A pintura flui conforme as 

emoções e os sentimentos. Nise da Silveira, Jung, Susan Bello e muitos outros 

terapeutas expressivos utilizam-na como forma de explicitar movimentos da energia 

psíquica, refletidos na produção. É a denominada Pintura Espontânea. Quanto mais 

espontânea, maior a probabilidade de diluírem-se “nós psíquicos”. 

 

3.4  A PINTURA COMO FONTE DE ESPELHAMENTO 

 

Pintar aquilo que vemos diante de nós é uma arte diferente de pintar o que 
vemos dentro de nós. 
                                                                                                      Jung 
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Imagem 31 - O Novo Caminho

  

Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=http://www.spontaneouspainting.com/ 

        susan-bellos-paintings 

 

O Novo Caminho autoimagem de Susan Bello, atesta o quão é profunda a 

pintura espontânea ao revelar o que está contido interiormente e que não é visto 

com os olhos da consciência. A autora (2014, p.80) confere a essa autoimagem a 

descoberta de  sua missão no processo criativo de outras pessoas. Ao descrever, 

passo a passo essa pintura, chega aos seus ancestrais, que segundo ela, abriram 

sua consciência ao contactar o sagrado feminino: a “Minha mulher sagrada de 2.000 

anos está reintroduzindo o valor sagrado da consciência feminina no mundo 

moderno [...] Estou aqui para despertar essa consciência, para evocar sentimentos 

que precisam ser despertados.” (ibidem, p.82). Cria o método I.am.I (Inteligências 

Autênticas Múltiplas e Inatas) de Pintura Espontânea, seu novo caminho.Seus livros, 

seu curso e suas oficinas objetivam uma maior conexão do indivíduo consigo 

mesmo, interligado com as emoções, os desejos, os sentimentos e tudo o que mais 

fluir e for vivenciado e materializado na pintura espontânea, que ganha  forma, e 

assume matizes diferentes conforme o substrato psíquico que manifesta-se através 

dela. E complementa: 
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A Pintura Espontânea surgiu com o desenvolvimento da arteterapia e da 
terapia expressiva. Pode ser executada por qualquer pessoa interessada 
em pintar suas emoções e conteúdos inconscientes. É uma expressão de 
energia vital do artista, sem preocupações com as considerações estéticas. 
Não é guiada por regras de composição ou valores externos. (BELLO, 2003, 
p. 12). 
 

Quando se pensa a respeito da pintura espontânea aliada ao movimento 

natural do corpo e vivencia-se essa experiência sem preocupação com as técnicas e 

estilos, surgirão emoções e expressões internas facilitando a autoconsciência pois 

essas “[...] habilidades inerentes da expressão humana – o movimento e a 

habilidade de pintar- são organicamente conectadas com outros substratos da 

inteligência e ativam circuitos neuronais diferentes no cérebro, que são processados 

no sistema inteiro.” (BELLO, 2006,  p.84). 

 Os defensores dessa modalidade são muitos, como Jung e Nise da Silveira 

que utilizaram a pintura em seus espaços terapêuticos. Acerca dessa questão, 

Susan Bello afirma que “[...] as imagens internas são tão vivas e fortes que até 

parece que um projetor as lançou sobre o papel ou a tela e o indivíduo apenas lhes 

dá contorno com o pincel, tão concentrado ele fica e rápido é o seu trabalho.” (1981, 

p.135). 

Nise da Silveira plenifica essa relação entre paciente e pintura, ao afirmar que o 

ato de pintar por si próprio já é terapêutico e autocurativo. Ao aplicá-la em seus 

pacientes do Centro Psiquiátrico de Engenho de Dentro obteve resultados 

surpreendentes. Deste modo teve a percepção dessa fluência, do inusitado e da 

liberação, que foge ao controle ao atuar com pincéis e tintas, e abrem-se em potenciais 

que favorecem a cura e a transformação. Ela demonstra com sua experiência que a 

utilização da pintura torna-se um instrumento “[...] para reorganizar a ordem interna e 

ao mesmo tempo reconstruir a realidade. Os processos de autocura serão favorecidos 

se o doente sentir-se livre no atelier, não se admitindo coação de qualquer espécie 

nem a presença inoportuna de curiosos.” (SILVEIRA, 1981, p.135-136). 

Na pintura espontânea intensifica-se o desligamento com o pensamento racional 

e estimula-se a intuição. Medos, críticas, preocupações, dogmas, estereótipos e ideias 

preconcebidas começam a diluir-se, a partir do momento que o individuo entrega-se ao 

estado de fluidez, e a mente e/ou a consciência alteram o seu funcionamento e “[...] 

quando a mente se encontra nesse estado de entrega do controle racional, ela tem 

mais facilidade em sintonizar com os Estados Alterados de Consciência. [...] Em tal 
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estado de fluidez, insights criativos emergem desta fonte interior mais profunda.” 

(BELLO, 2014, p.122). 

Ao desenvolver o seu método de pintura espontânea Susan Bello (2003) utiliza-

se de técnicas que envolvam e estabeleçam canais entre inconsciente e consciente, 

exercícios de aquecimento deflagradores de sentimentos e emoções, visando 

desbloqueá-las, tais como biodanza, meditação, tarô, escritos criativos, sonhos, dança, 

palavras que geram sentimentos, induções, fantasias dirigidas, etc. Objetiva diminuir o 

controle,facilitando acesso ao inconsciente, complexos, arquétipos, projeções, com a 

fluidez da energia psíquica.Quanto a estes conteúdos busca, mobilizá-los, entendê-los, 

a fim de tornarem-se menos intensos e desse modo criar novas formas, novos padrões 

e um “novo núcleo de comportamento” e uma nova forma de estar no mundo, como 

ressalta:  

 
[...] encorajar o comportamento conectado ao novo núcleo e também observar 
como o velho condicionamento ou o pensamento limitador está operando. 
Dessa maneira, estamos reprogramando as mentes consciente e inconsciente, 
usando a Pintura Espontânea como o meio para redirecionar nossas vidas e 
ganhar autoconsciência. (BELLO, 2003, p.97). 

 

Para esta autora o facilitador da Pintura Espontânea, há que se ter sensibilidade 

comprometimento, cuidado e afeto na execução da mesma, principalmente em relação 

às imagens pintadas, “espelhos do ser”, pois o mesmo 

 
 [...] não dirige o processo de ninguém. Ele sabe respeitar o processo 
orgânico de crescimento. O despertar do Self Autêntico e Self Divino, de 
cada pessoa, acontecerá no seu próprio tempo. Quando se trabalha com o 
campo do inconsciente, é essencial caminhar levemente, com sensibilidade 
e respeito. Deixamos que o símbolo nos sirva de guia. 
[...] É essencial trabalhar em um ambiente emocional seguro, que acolha 
todas as emoções e aspectos da natureza de cada um, para que os 
símbolos do pintor possam emergir. (BELLO, 2014, p.124-125). 
 

No próximo capítulo, apresenta-se a pintura como modalidade expressiva no 

processo arteterapêutico com um grupo de seis mulheres presentes ao estágio 

supervisionado. Produções e depoimentos revelando para cada uma estímulos e 

reações conforme sua subjetividade. É o espelhamento em ação. 
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CAPÍTULO IV 

 

A PINTURA COM UM GRUPO DE MULHERES EM PROCESSO 

ARTETERAPÊUTICO: O ESPELHAMENTO EM AÇÃO 

 

A psique simplesmente é o espelho do Ser, é o conhecimento dele e      
tudo se move nela. 

                             Jung 
 

A psique para espelhar-se necessita de mobilização para manifestar-se e, 

para tal, a pintura é uma modalidade satisfatória para esse fim. Atualmente, vive-se 

em um momento histórico, em que se faz necessário a estimulação da criatividade 

em prol de uma integração do ser que busca sua totalidade. Nesse capítulo aborda-

se, mulheres e suas produções expressivas, pois a aplicabilidade dos conteúdos 

teóricos em relação as imagens, ao espelhamento e a utilização da pintura foi 

experimentada durante os encontros realizados no estágio supervisionado em um 

processo arteterapêutico breve. Desenvolveu-se a partir do projeto de estágio 

Mulheres; Criando com Arte. Os encontros foram em grupos semanais, às 

segundas-feiras,  totalizando cem horas, em um espaço acolhedor e propício para o 

fazer artístico, uma vez que o trabalho de arteterapia deve ser desenvolvido em: 

 
 [...] espaço gerador de possibilidades de criatividade e expressividade, em 
que combinam experiências psíquicas [...], e cabe ao arteterapeuta 
orquestrar a dosagem de cada uma delas, de acordo com o que consegue ir 
percebendo das necessidades de seu grupo. Além disso, o arteterapeuta é, 
em vários sentidos, o administrador do têmeno em que acontecem as 
atividades grupais, assim, é necessário providenciar o espaço adequado, 
escolher as atividades pertinentes ao grupo atendido e providenciar 
materiais mais estimuladores para cada contexto observado. (PHILIPPINI, 
2011, p.18). 

 

Arteterapia, têmeno, psique, indivíduo, grupo, criatividade, pintura e mulher 

são palavras-chave que somam-se e completam-se, quando o tema é uma 

integração do ser que busca sua totalidade. Nesse caso específico, mulheres, já que 

a mulher é “[...] criativa, talentosa, intuitiva, dotada de grande resistência e força, se 

adaptando com determinação e coragem a circunstâncias em constante mutação.” 

(ESTÉS, 1992, p. 15-28). 

O percurso desenvolveu-se em um processo iniciado no ciclo diagnóstico e 

prosseguindo nos dois períodos subsequentes: Estímulos Geradores e Processos 



76 
 

Autogestivos. desde o princípio, nota-se que já havia por parte das participantes 

uma grande aceitação pela pintura e pela sua experimentação espontânea conforme 

relatos e reações prazerosas quando a realizavam, com intensa criatividade e 

autonomia, requisitos necessários para facilitar a individuação. Ostrower 

complementa esses requisitos, quando afirma que ao criar buscamos “[...] atingir 

uma realidade mais profunda do conhecimento das coisas. Ganhamos 

concomitantemente um sentimento de estruturação interior maior; sentimos que 

estamos nos desenvolvendo em algo essencial para nosso ser.” (2009, p.142-143). 

Criar afetivamente é intraduzível. Expressar a psique com a pintura é 

indizível. Refletir sobre a criação é indescritível. Criar, expressar, reunir e refletir, a 

partir da matéria prima das imagens pessoais criadas por essas mulheres no espaço 

arteterapêutico, onde as informações imagéticas trouxeram subsídios significativos 

para elas, para a mediadora e para o desdobrar das sessões. 

O direcionamento dado em contato com a pintura nas sessões foi relevante e 

inúmeras sensações foram compartilhadas por essas mulheres enquanto pintavam, 

e ou expressavam esse caminhar, tais como: encontro, rejeição, pertencimento, 

raiva, desafio, busca, perguntas, respostas frustração, partilha, competição, prazer, 

cooperação acolhimento, projeção, indiferença, etc. Nessa interação com a pintura, 

afeta-se e se é afetado, e Susan Bello (2014) coloca que o caos é necessário ao 

processo de transformação, e que com esse método da pintura espontânea, 

aprende-se como  

 

[...] se entregar, como receber e como confiar nos estados alterados. 
Enfrentar emoções difíceis escondidas dentro do inconsciente pode não ser 
agradável, mas, no fundo, é mais saudável do que fingir que elas não 
existem. Aprender como observar e estar presente com emoções dolorosas 
ou desconfortáveis é uma habilidade que pode ser desenvolvida com a 
prática consciente. (p.124). 

 

A partir das ações e das informações colhidas durante esse processo 

terapêutico breve, apresenta-se algumas produções imagéticas que foram 

desenvolvidas a partir da técnica da Pintura Espontânea. Dentre as várias 

possibilidades vivenciadas por esse grupo, a metodologia criada e aperfeiçoada por 

Susan Bello contribuiu para propiciar maior aprofundamento em termos reflexivos e 

de crescimento. A cada encontro, símbolos misturados e desvelados pelas cores 

das tintas iam delineando o perfil do grupo e a singularidade de cada componente. 
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Algumas autoimagens serão apresentadas com os respectivos depoimentos. Em 

função do anonimato, as participantes receberam letras em todos os relatórios.  

 

 

4.1 DEPOIMENTOS: 

                                                O pintor brinca com a cor e o espaço 
 

Nachamanovitch 
 

 

    Imagem 32 - Bicho Estranho 

 

Foi ótimo usar a tinta com os dedos. É 

gostoso e macio. Fui misturando no papel, no início 

gostei do que vi, mas agora parece um bicho 

estranho. Estou um pouco assustada. (MR) 

 

    

 

   Acervo pessoal 

 

 

 

       Imagem 33 - Coração Sangrando 

 

Pintei as cruzes representando muitas 

perdas. A cruz branca é de uma prima muito 

amiga, perdi ainda criança. O coração sangrando 

pelas tristezas da minha infância. (MA) 

 

 

 

                  Acervo pessoal 
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     Imagem 34 - Prisão de Ventre 

 

O poema preso me lembrou a minha 

prisão de ventre e na minha imagem vi um 

cachorro. O cachorro é leal, será que sou leal? É 

para pensar. (ME) 

 

 

 

                     Acervo pessoal 

 

       Imagem 35 - Amar 

 

 

O amor reside nas flores, no arco-íris, no 

calor do sol. Às vezes nos acomodamos em 

certas situações pelo fato de amar, e aí dói. (CL) 

 
 

 

                  Acervo pessoal 

 

 

      Imagem 36 - Coração Partido 

 

Pintei um coração partido, não é o meu, é 

o da Frida. Seu coração emanava muita luz 

através de suas obras. Percebi isso ao observar o 

filme e as obras de Frida nos livros apresentados. 

O meu coração é doador, ele não está partido, 

viu. (MR)  

                   Acervo pessoal 
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        Imagem 37 - Energia 

 

Ao pintar, pensei na minha infância, no 

quintal com árvores e brincadeiras ao redor delas. 

Adoro pintar, gostaria de um momento deste em 

minha casa. Preciso desse tempo na minha vida, 

me acalma e renova minhas energias. É bom 

demais. Gosto muito. (R) 

 
                Acervo pessoal    

 
 

        Imagem 38 - Minha Infância  

Negociar é preciso, muitas vezes cedo, em 

vez de negociar. Não sei desenhar, mas adoro 

pintar. Veio a minha mente, a minha infância. 

Pintei minha casa cercada de árvores, aves e 

gatos. pintei a lua, pois  a  noite com a luz da lua, 

nós brincávamos.(ME) 

              
 

 
                 Acervo pessoal 

 

 

          Imagem 39 - O Grupo  

 

 

Pintei uma espiral para representar o grupo 

com sua luz própria. Gosto de criar, ficar com a 

mente vazia, é muito bom. (MR) 

 
  
                
                        

    Acervo pessoal     
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         Imagem 40 - Somos Terra    

  

 

Adorei fazer a pintura. Através da arte 

podemos representar quem somos e o que 

desejamos. Somos terra, céu, fogo, mar... sol, lua, 

filho, mãe. Pintei um pouco tudo isso. (R) 

 

                                          

    Acervo pessoal 

 

 

         Imagem 41 - Espirais 

 

( “ 

Tive na dança uma sensação de sair da 

mesmice. Dancei sem medo, deixei acontecer. 

Gostei de pintar com os dedos. A fluidez na pintura 

foi a mesma do dançar com a bola. (MK) 

 

 

             

 Acervo pessoal 

 

O grupo engajou-se nas atividades propostas e durante o processo 

manifestou-se livremente através de suas pinturas o que vivenciou. Registraram em 

seus depoimentos, principalmente os do final do processo, como foi importante esse 

convívio. Lamentaram o término, mas festejaram com alegria, saudade e elogios. 

Foram unânimes em relatar a resistência inicial e como se surpreenderam com elas 

mesmas, com o que ia acontecendo no decorrer das sessões. Quanto à pintura 

ficaram surpresas e ao mesmo tempo estimuladas em dar continuidade ao processo 

iniciado. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 

As musas não vivem apenas no mito ou na lenda, mas também na nossa 
existência cotidiana. Somos livres para criar nossas próprias musas 
segundo nossas necessidades. 

                                       Nachamanovitch 

 

Achar o fio da meada, alinhavar, dar elo, entrelaçar vários teóricos, deixar 

registros e fontes pertinentes ao ofício do arteterapeuta, proporcionando-lhe uma 

prática mais qualitativa, foi o cerne dessa pesquisa. Verificou-se que esse estudo 

encontra-se em consonância com as questões levantadas e os objetivos propostos, 

a saber: Como o arteterapeuta pode facilitar o processo de espelhamento através 

dos materiais expressivos no espaço arteterapêutico? e  O que seria necessário 

para o arteterapeuta instrumentalizar o seu fazer a fim de que o espelhamento 

aconteça de forma intensa e criativa nesse espaço ? 

O estudo corrobora que o indivíduo em busca do autoconhecimento espelha-

se nas imagens que produz e que estas são direcionadas a uma prática reflexiva 

ampliando-se a consciência do mesmo. Desse modo percebe-se que as questões 

apresentadas abrem um campo para o arteterapeuta apropriar-se de práticas e 

modalidades expressivas que propiciem a fluência na condução da autorreflexão 

através dos espelhamentos que o indivíduo realiza no espaço arteterapêutico. 

Sendo assim, a produção torna-se um espelho do inconsciente, que sob a luz da 

consciência promove um maior autoconhecimento. 

As situações apresentadas exemplificadas nas autoimagens da pintora Frida 

Kahlo e nas imagens pessoais (casuística e da própria autora) ratificam que a 

pintura é uma das modalidades expressivas, dentre muitas, indicada a oportunizar 

uma fluidez expressiva de sensações e sentimentos, a serem projetados nas 

imagens, durante as sessões. Acrescenta-se a essa fluidez a relação interativa e 

dialógica sob a facilitação experimentada e sob a mediação empática do 

arteterapeuta. 

Assim como foi possível ver na produção de Frida Kahlo, pode-se afirmar, 

então, que suas pinturas estão repletas de elementos contrastantes e antagônicos 

que a definem como um ser que caminha para a totalidade. Usa recursos 

sugestivos, instigando e revelando o seu imaginário, onde a criatividade faz-se 

presente. Envolve-se visceralmente a ponto de extravasar os antagonismos vividos 
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e simbólicos, agonia-êxtase, sol-lua, fogo-água, terra-céu, inteiro-fragmentado, 

feminino-masculino, máscara-persona, claro-escuro, profano-sagrado, caveiras-

flores, concha-caracol, movimento-estático, sombra-luz, lamento-glória, gracioso-

rude, estéril-fecundo, exuberância-contenção, mistério-realidade, forte-frágil, amor-

ódio, individual–coletivo, esperança-desesperança, no devir, no vir-a-ser. 

Recomenda-se a continuação e ampliação desse trabalho, em outros grupos 

de adultos, com quadros clínicos diversos e de ambos os gêneros. 

Recomenda-se também o aprofundamento desse estudo incluindo linguagens 

e novas formas de atuação do arteterapeuta, no âmbito das imagens como 

espelhamento do ser. A expansão desse conhecimento muito contribuirá na prática 

profissional dos arteterapeutas, facilitando o processo terapêutico e a reflexão sobre 

o mesmo.  
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	Nessa busca de integração de seus lados e valores duais, mobiliza-se e escolhe seus temas de forma a confrontá-los e aceitá-los, registrando-os em suas projeções que destinam-se à consciência. Edinger (2008) diz que a consciência, não é gerada pelo f...
	Como humana e artista, essa concepção dos opostos faz-se presente e permeia o seu campo de criação. Gustavo Barcellos ao realizar apreciações sobre a arte coloca que o artista tenta ordenar esses opostos, principalmente psíquicos, e que ao produzir a ...
	Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem tem um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido ou inteiramente explicado. E...
	Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. (JUNG, 2008, p. 19).

