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A real natureza da matéria era desconhecida do alquimista; ele tinha meros indícios
a respeito. Ao tentar explorá-la, projetou o inconsciente sobre as trevas da matéria, a
fim de iluminá-la... Enquanto fazia suas experiências químicas, o operador passava
por determinadas experiências psíquicas que lhe pareciam ser o comportamento
particular do processo químico. Como se tratava de uma questão de projeção, ele
naturalmente desconhecia o fato de a experiência nada ter a ver com a própria
matéria. Ele experimentava sua projeção como uma propriedade da matéria; mas
sua experiência, na realidade, era do próprio inconsciente.
Jung
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RESUMO

O presente estudo traça paralelos entre as etapas do processo alquímico e o
processo arteterapêutico através do conto: “O Valente Soldado de Chumbo”, de
Hans Christian Andersen, como metáfora. Complementa-se com um estudo de caso
no setting de arteterapia. Neste contexto, são descritos trechos do processo de
individuação culminando com o hierosgamos.

Palavras-chaves: alquimia - arteterapia - conto - individuação – metáfora.
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ABSTRACT

This study draws parallels between the stages of the alchemical process and the art
therapy process through the tale, "The Steadfast Tin Soldier" by Hans Christian
Andersen, as a metaphor. It is complemented by a case study in the setting of art
therapy. Within this context, parts of the individuation process are described,
culminating in the hieros gamos.

Keywords: alchemy - art therapy – tale – individuation – metaphor.
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1 – Mar verde mar

Acervo pessoal da autora
O que sou e o que escrevo são uma só coisa. Todas as minhas ideias e
todos os meus esforços, eis o que sou.
Carl Gustav Jung

O século XXI mal havia começado, a primeira década ainda não havia
terminado e uma inquietação tomou conta do meu espírito: o que farei quando me
aposentar? A resposta não surgiu de imediato e possivelmente estava sendo
gestada. Sou professora e adoro o que faço. Sei que no Munícipio do Rio de Janeiro
só trabalho até os setenta anos de idade; depois disso ganho a aposentadoria
compulsória, que classifico como uma violência para com o profissional que goza de
boa saúde, disposição para ensinar e que sente prazer na tarefa. Não conseguia
pensar em trabalhar em outra atividade.
A primeira ideia que surgiu foi Cursar Astronomia na UERJ. Curti muito, mas
vieram os impedimentos: seria necessário prestar novo vestibular. Concursos para
astrônomos são raros e eu não teria mais a idade mínima exigida pela lei. Ser
astrônoma amadora eu já sou. Afinal, para olhar para o céu não precisa de diploma.
O que fazer?

17

Levando esta questão para a minha sessão de terapia, ouvi da minha
terapeuta: “Por que você não faz a formação em Arteterapia? Tem tudo a ver com
você. Pelo que conta já aplica com os seus alunos e com você mesma, sempre
desenhando ou pintando nos momentos mais complicados”. Essa sugestão tocou
uma parte da minha alma, que se acalmou.
Conversando com as amigas de meu grupo religioso, descobri que uma delas
estava acabando a formação, e a outra iniciando a pós–graduação. Coincidência,
diriam uns, mas eu digo sincronicidade. Procurar a Clínica Pomar seria o próximo
passo.
Na semana seguinte, recebi o convite para uma oficina de Dança Circular
Sagrada com a focalizadora e arteterapeuta Denise Nagem. E advinha o local do
evento? Na Clínica Pomar. E lá fui eu saltitante de curiosidade. No mural um convite
para um workshop como pré-requisito para ser aceita como aluna. Os eventos
seguiram a ordem natural e sem nenhum entrave.
Fiz o workshop, a entrevista com a Professora Ângela Philippini, a matrícula
no curso de formação e dois anos depois estava formada. A Arteterapia e a Teoria
de C. G. Jung tinham entrado pelos meus ouvidos, penetrado no meu sangue,
instalado-se no meu coração, e agora faziam parte da minha alma e não era mais
possível parar. No mês seguinte, comecei a pós-graduação. Tudo com muito fôlego,
coragem e alegria.
Este ano a professora de Ciências e Biologia vai ser aposentar depois de 32
anos de profissão. Entra em cena, para começar um novo ciclo, a Arteterapeuta
número 600 no registro da AARJ, Sueli Moreira Caldas.
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INTRODUÇÃO

Imagem 2 - Galáxia na mão humana

Acervo da autora
O Projeto Humano é vasto; somos um espaço onde o próprio Universo pode
tomar consciência de si, saborear-se, saber-se, sorrir… A missão humana é
a do Pontifex, a de uma ponte entre o infra-humano e o supra-humano.
Roberto Crema

Quando Jung estudou a Alquimia, em velhos manuscritos e antigas edições,
ele logo percebeu que mesmo passados tantos séculos, aquele conhecimento fazia
sentido. Depois de muito estudar, percebeu que o processo alquímico e os seus
estágios se relacionavam com os conteúdos da sua psicologia. As imagens da
alquimia são arquetípicas. Essas imagens atravessaram os séculos e, hoje, habitam
dentro de nós, podendo ser reveladas através de sonhos e produções artísticas. E o
mais fantástico e impressionante é que o sonhador ou o artista, pode não ter
nenhum conhecimento de alquimia, e ainda assim surgem as imagens arquetípicas.
Este estudo monográfico teve como objetivo geral analisar de que maneira o
conto “O Valente Soldado de Chumbo” apresenta metáforas alquímicas e de como
o seu campo simbólico pode contribuir no processo arteterapêutico.
Importante também ter sido respondida a questão inicial que motivou este
estudo monográfico. De que maneira a utilização de um conto e a sua relação com
os estágios da alquimia, podem auxiliar o processo arteterapêutico na busca da
individuação?
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O presente estudo monográfico foi desenvolvido de acordo com os
pressupostos metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa, procurando
comparar e integrar as metáforas alquímicas no processo arteterapêutico usado
como exemplo.
O estudo encontra-se dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo serão
abordados os principais conceitos da alquimia, os quatro estágios alquímicos e a
sua relação com as fases do processo de individuação.
O segundo capítulo é o referente a Arteterapia, com os seus conceitos
básicos, materiais e modalidades expressivas. E a relação que existe entre a
arteterapia e os conceitos da alquimia.
O terceiro capítulo fala da antiga arte de ouvir e contar histórias e da
importância do seu campo simbólico. Informando como o conto ativa as emoções e
lembranças e da forma como sua amplificação simbólica pode trazer antigas
memórias e o inconsciente revelar através das imagens o conteúdo que precisava
ser trabalhado, transformado e integrado à psique.
O quarto capítulo relata o processo terapêutico de uma mulher em busca de
elaborar uma perda, e de sair do lugar da vítima. Esse relato vem acompanhado de
imagens plásticas e das associações com os estágios da alquimia.
Ao final, foram apresentadas as conclusões e feitas recomendações para
novos estudos nesta área.
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CAPÍTULO I

ALQUIMIA

Imagem 3 – Philemon

Disponível em: http://www.spiritualistresources.com/cgi-bin/jung/index.pl?read=25

Você é o mestre alquimista/ Por meio do seu amor/ A existência e a nãoexistência se fundem/ Todos os opostos se unem/ Tudo o que é profano/ Se
torna sagrado outra vez.
Rumi

Neste capítulo, será apresentada a relação entre a obra de C. G. Jung e os
quatro estágios do processo alquímico.
Como nos diz Franz: o doutor Jung consagrou muitos anos de estudo a este
tema, que praticamente exumou da estrumeira do passado, já que se tratava de um
domínio da investigação desdenhado e esquecido que ele conseguiu ressuscitar.
[...] o alquimista desconhecia a verdadeira natureza da matéria. Ele a
conhecia unicamente através de alusões. Na medida em que procurava
investigá-la, projetava o inconsciente na escuridão da matéria, a fim de
clareá-la. Na tentativa de explicar o mistério da matéria, projetava outro
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mistério, isto é, projetava seu próprio fundo psíquico desconhecido no que
pretendia explicar [...] (JUNG, 2009, §345)

1.1 APONTAMENTOS SOBRE ALQUIMIA

Imagem 4 – Laboratório Alquímico

Disponível em: http://almanaquemistico.blogspot.com.br/2013/02/alquimia.html

A palavra laboratório é formada de labor (trabalho) e oratório (lugar para
rezar). Os alquimistas eram religiosos e praticavam uma ciência que buscava a
transformação dos metais inferiores (mercúrio e chumbo) em algo mais valioso,
quase sempre a prata e o ouro (metais superiores). Sua meta era a transformação.
Desenvolveram técnicas e utensílios que são usados até hoje. Na gravura acima, o
alquimista está de joelhos enquanto pede a proteção para o seu trabalho, o que
demonstra a sua humildade diante do Criador.
A Alquimia sempre assustou e confundiu os não iniciados. As suas imagens
instigantes causavam inquietações que não podiam ser respondidas a não ser com
muito estudo, dedicação e observação. Essa estratégia manteve afastados os
trapaceiros e charlatães que poderiam usar o conhecimento para iludir e enganar os
leigos. E, mesmo assim, o elixir da longa vida e outras panaceias foram oferecidos
em praças públicas na Idade Média como sendo obra dos alquimistas.

[...] a alquimia, em si mesma, é tremendamente obscura e complexa, e os
textos muito difíceis de ler, de modo que, se o leitor desejar penetrar nesse
campo, terá necessidade de uma imensa bagagem técnica de
conhecimentos. (FRANZ, 1980, p. 3).
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Imagem 5 - O Iniciado

Disponível em: http://www.joelaleixo.com/portal/component/content/article/91

Na gravura acima também é possível ver-se o iniciado de joelhos,
demonstrando humildade e respeito, olhando para um novo mundo. Esse mundo
existe em paralelo com o seu. A mão direita erguida parece querer tocar no
desconhecido, enquanto que a mão esquerda toca o solo conhecido. O cajado, que
indica ser ele um peregrino e que lhe dá apoio, está fazendo a conexão entre os dois
mundos. O cajado ou bastão pode também ser a representação do eixo do mundo.
Se o mundo conhecido representar o consciente, e o desconhecido o inconsciente,
teremos aqui a representação do grande trabalho do processo terapêutico que é o
encontro com os conteúdos do inconsciente. A roda no canto superior esquerdo
pode ser a representação do sol, que forma uma linha reta com o sol já conhecido.
Se o sol for a representação de Deus, existem aspectos da divindade a serem
descobertos.
Quando se volta a atenção para a prática, surgem oportunidades de
experimento pessoal. Essa tarefa nos pede para ir além dos procedimentos
de laboratório, extraindo o propósito inconsciente que há por detrás de cada
método. Mais do que simplesmente nos dizer o que fazer, essa abordagem
estimula a mente imaginativa e nos ajuda a pôr em prática os princípios da
alquimia. Então, o trabalho de individuação e de cura começa realmente a
acontecer. [...] No contexto da individuação, poderíamos dizer que
problemas são desafios necessários, que estimulam o desenvolvimento
quando ele esmorece, impedido pelo trauma, pelo vício ou pela perturbação
emocional. (CAVALLI, 2005, p. 131)
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Imagem 6 – O Trabalho

Disponível em: http://www.fisica-interessante.com/videos-e-downloads.html

O laboratório está montado, o iniciado aceitou o convite é hora de iniciar o
trabalho. Os alquimistas o chamavam de opus. Não era um trabalho qualquer muito
pelo contrário era um trabalho sagrado. Por sagrado, deve-se entender que era
preciso ter uma atitude religiosa.

A opus exigia do alquimista muita dedicação,

paciência, coragem, estudo e isolamento.

Estavam em busca de transformar a

prima-matéria na Pedra Filosofal. Enquanto isso acontecia na matéria submetida às
operações físicas, no interior dos alquimistas também ocorriam transformações.
Segundo Jung (apud McGUIRE e HULL, 1982, p. 209), a alquimia representa
a projeção de um drama ao mesmo tempo cósmico e espiritual em termos de
laboratório. A opus magnum tinha duas finalidades: o resgate da alma humana e a
salvação do cosmos.
Depois de estudar a Alquimia por cerca de quinze anos, coube ao doutor Jung
relacioná-la com a sua Teoria psicológica. Da mesma maneira que os alquimistas
procuravam ajudar a natureza no seu processo de transformar os vis metais em
ouro, a psicologia analítica também possui a sua opus. Durante o processo de
individuação, pode-se observar as fases narradas na alquimia e algumas das suas
operações. No entanto, esse processo não é linear e nem dá saltos. É um processo
cíclico e ascendente. De modo que sempre que se passa pelo mesmo problema ou
conflito, ele é vivenciado de maneira diferenciada.
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Imagem 7– A Montanha dos Adeptos

Disponível em:http://simbologiaealquimia.blogspot.com.br/2006/04/montanha-dos-adeptos.html

Segundo Franz, (1980, p. 4) “Montanha dos adeptos. O processo de
desenvolvimento psicológico é análogo aos estágios na transformação alquímica da
matéria básica em ouro – a pedra filosofal aqui representado como um “templo dos
sábios” sepultado na terra.”
Nesta gravura de 1654 estão representados de maneira simbólica as etapas
da alquimia pelas quais o adepto ou iniciado terá que passar para chegar ao templo
no alto da montanha. São representados dentro dos círculos e nos cantos os quatro
elementos: fogo, ar, água e terra. Os quatro elementos que somados representam a
totalidade, a prima matéria ou primeira matéria da qual tudo fora gerado. A roda do
zodíaco representa que o processo é longo. Os alquimistas também estudavam
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astrologia e determinadas operações só podiam ser feitas no momento astrológico
favorável. Entender o céu era imprescindível.
Subindo os sete degraus, que representam as sete operações, podem existir,
segundo alguns autores, até 48 operações. Após a subida dos degraus, vê-se a
Fénix, ave mitológica, ligada à transformação e que renasce das próprias cinzas. Na
sua nova vida todos os outros símbolos serão integrados: a coroa, a cúpula do
templo, o sol, a lua, o macho e a fêmea.
Embaixo a direita vê-se o iniciado com os olhos vendados, que significa que
ainda é ignorante. Do outro lado a sua contraparte, o seu reflexo, aquilo que ele virá
a ser, quando tiver chegado ao término do seu processo de individuação. Processo
longo, doloroso e que não acaba nunca. A individuação é para sempre.
O caminho não é destituído de perigos. Todo benefício tem um preço e o
desenvolvimento da personalidade é um dos mais altos. É uma questão de
dizer sim para si mesmo, de tomar a si mesmo como a mais séria das
tarefas, de ficar consciente das próprias ações e de mantê-las sob vigilância
em todos os seus aspectos dúbios – uma tarefa que exige o máximo de
nós. (JUNG apud CAVALLI, 2005, p. 80)
Imagem 8 – A Dupla Face da Alquimia

FRANZ, 1980, p. 67.

Sobre a imagem acima segue a interpretação da doutora Franz (1980, p. 67):
“Laboratório e biblioteca corresponde à natureza dupla do processo de individuação:
a participação ativa na realidade e nas relações exteriores, em conjunto com o
processo de reflexão interior”.

26

Imagem 9 – Tábua Esmeraldina

Disponível em: http://www.fraternidaderosacruz.org/am_atde.htm

Os textos alquímicos são monstruosamente arcanos. Estão compactados
de canadas entrelaçadas de referências e analogias. Parecem
deliberadamente afetados, supostamente para esconder seus degredos da
mente comum e das autoridades dogmáticas. (HILLMAN, 2011, p. 29).

Conta-se que viveu no Egito um sábio chamado Hermes Trismegisto, ou
Hermes, o três vezes grande. Esse nome foi dado pelos filósofos neoplatônicos ao
deus egípcio Thoth, que depois foi identificado ao deus grego Hermes. Os romanos
mais tarde o identificaram com o deus Mercúrio. Os primeiros textos gregos sobre os
ensinamentos de Hermes datam dos séculos II e I a.C. O texto da Tábua
Esmeraldina teria sido gravado numa esmeralda por Hermes Trismegisto e só no
século XII aconteceu a sua tradução para o latim. Sobre esse texto:
O fundamento simbólico é a separação dos sexos e a “re-união” dos
mesmos, patenteando a oposição e o equilíbrio dos dois grandes princípios
do universo. Consoante a Tabula, a distribuição simbólica masculinofeminino é a seguinte: masculino: o sol, o ouro, o fogo, o ar, o rei, o espirito
de enxofre; feminino: a lua, a prata, a terra, a água, a rainha, o espirito de
mercúrio. (BRANDÃO, 2012, volume II, p. 209).

Para os alquimistas, o deus Mercúrio, tal qual o metal mercúrio, podia assumir
muitas formas e continuar a ser ele mesmo. Ele podia ser vil, mentiroso e divino e
seria o deus da revelação e da iniciação. Estaria presente em todas as fases do
processo. É identificado com o arquétipo do trickster. Na mitologia grega era o
mensageiro entre os deuses e os homens. Na Alquimia, Hermes ou Mercúrio é o elo
de ligação entre o consciente e o inconsciente.
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Imagem 10 – Hermes

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hermes
[...] o mercúrio dos alquimistas, quer dizer, Hermes, é hermafrodito, porque
é feminino, por ser branco e líquido, e é masculino, por ser um metal seco.
Esse hermafroditismo provém exatamente do fato de simbolizar a complecio
oppositorum, a “união dos contrários”. (BRANDÃO, 2012, volume II, p. 209).

Uma outra representação de Hermes.
Imagem 11 – Hermes

FRANZ, 1980, p. 146.
Mercúrio como a criança divina – símbolo de uma atitude nova, objetiva,
que está além do conflito – nasce do “ovo filosofal” (o recipiente alquímico
fechado). Como produto da união dos opostos, consciência e inconsciência,
ele está de pé sobre o sol e a lua. Os pássaros indicam a natureza espiritual
(psíquica) do processo; os raios do sol significam a importância do calor
(emoção). (FRANZ, 1980, p. 146).
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Sobre emoção nos diz a doutora FRANZ (1980, p. 222): “onde não existe
emoção não há vida. [...] a emoção é o veículo da consciência; não há progresso na
consciência sem emoção”.
Outra imagem para a união dos opostos.
Imagem 12 – O rei e a rainha

I
FRANZ, 1980, p. 222

Sobre esta gravura Franz (1980, p. 222) escreve: “A união dos opostos,
masculino e feminino (“o quente sobre o frio”), como um processo interior, espiritual,
simbolizado por rei e rainha com asas”.
Continuando com Franz (1980, p. 221-222) “Depois vem uma ideia mais sutil,
a de que essa conjunção dos opostos significa que eles são secretamente um só,
pois o fogo tem que ser extinto pelo fogo, ou tem que ser esfriado, refrigerado, por
seu fogo interno.”
Os textos alquímicos nos dizem que é preciso que o fogo arda até que o
último elemento impuro seja eliminado, não existe outra maneira de se passar por
isso. É preciso suportá-lo.
Poder-se-ia continuar a observar imagens, uma após outra, pois são todas
enigmáticas e fascinantes. Muitos apontamentos poderiam ainda ser escritos. Mas,
isso seria perder a meta e o propósito desta tarefa e isso equivaleria a deixar – se
contaminar pelos vapores de mercúrio. Por isso, é preciso cuidado. As imagens
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alquímicas falam da busca por perfeição, da reconexão com o divino, da interação
entre os opostos e do processo de individuação.

1.2 ESTÁGIOS DA ALQUIMIA
Imagem 13 – Os quatro estágios

Disponível em: http://olhares-psi.blogspot.com.br/2010/06/jung-e-alquimia.html

Na Alquimia existem quatro estágios pelas quais a opus pode passar. São
distinguidos usando-se as cores originais já citadas em Heráclito: melanosis
(enegrecimento), leukosis (embranquecimento), xanthosis (amarelecimento) e iosis
(enrubescimento). Atualmente nigredo, albedo, citredo e rubedo.

1.2.1 Nigredo
O primeiro estágio é chamado de nigredo que significa escurecer ou
empretecer. Pode-se associar o negro a fatos escabrosos, pensar que anuncia
notícias ruins, que é a cor do luto ou que é a cor da vestimenta de pessoas ligadas
ao mal (bruxas, magos, dráculas). Na natureza, a terra preta é a mais fértil e, por
isso, a mais indicada para o plantio. Rica em sais minerais e nutrientes, pode
permitir a germinação das sementes e sustentar o desenvolvimento dos vegetais
para que deem frutos. É tempo de recolher, de ficar quieto. Também a nigredo é
uma fase de muitas possibilidades, é o momento de separar o conteúdo a ser
trabalhado (prima matéria) e de estabelecer o começo de uma certa ordem. A prima
matéria começa a ser trabalhada aqui, e o processo será longo e trabalhoso para
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que ela se transforme no Lapis Philosoforum (pedra filosofal) que, uma vez obtido,
transformará qualquer metal em ouro ou um líquido no elixir da longa vida.
[...] cada momento de enegrecimento é um arauto da mudança, de
descoberta do invisível e de dissolução das ligações com tudo aquilo que foi
tomado como verdade e realidade, fato sólido ou verdade dogmática. Ele
escurece e sofistica o olhar de forma que ele pode enxergar através.
(HILLMAN, 2011, p. 136)

Na nigredo é que se começa a trabalhar a prima matéria, representada pelo
chumbo, que é um metal inferior ou, em uma condição inferior, que ainda se
encontra inconsciente, e que depois de muito trabalho tornar-se-á consciente e será
chamado de ouro. Eis aqui a metáfora da própria evolução da consciência humana.
Muito mais significativo que a ideia materialista de transformar chumbo em ouro.
Os sentimentos que acompanham a nigredo são melancolia ou depressão.
Todavia não é a depressão patológica, é, na verdade, um movimento de mergulho
no próprio ser, e que o faz confrontar-se com as suas sombras. Pode também
enfrentar-se a raiva, o ódio ou a inveja. É uma fase de sofrimento.
Imagem 14 – A Nigredo

I
FRANZ, 1980, p. 196

Sobre esta gravura escreve Franz (1980) que é o alquimista meditando no
estado de nigredo inicial, correspondendo psicologicamente à auto-reflexão induzida
por conflito e depressão.
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Não se passa da nigredo diretamente para a albedo, existem transições de
cores, que podem ser representados por todos os tons de azuis e depois por uma
explosão de cores. A fase em que os tons de azuis predominam recebe o nome de:
unio mentalis. Quando o azul se esgota podem surgir outras cores e até mesmo o
prata estar-se-á vivenciado a fase chamada de cauda pavonis.

1.2.1.1 Unio mentalis
Esta fase anuncia a chegada dos azuis. Segundo Hillman (2011) o azul dá
voz à nigredo, e a voz une cabeça e corpo. A escuridão imaginada como uma luz
invisível, como uma sombra azulada, por trás e por dentro de todas as coisas.
O preto precisa ser iluminado e então é que surge o sol niger, porque só
aquilo que é mais preto pode iluminar o que é preto. Esse sol elimina o medo.
Imagem 15 – Céu Azul

I
Acervo pessoal da autora
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O sol niger dissipa a maldição da nigredo porque ele é mais “preto que o
preto”. Como mostra Stanton Marlan, podemos estar enegrecidos e ainda
iluminados. Sol niger – um dos nomes do objetivo último de todo o empenho
alquímico – preteja com uma escuridão “não assimilável”. Parece ser uma
“imagem intolerável”. E mesmo assim é uma imagem de sol, um sol
iluminador que pode obscurecer todo o positivismo do mundo diurno, mas
não todo insight. (HILLMAN, 2011, p. 144)

Segundo Hillman (2011) aquilo que antes era a viscosidade do preto, como o
piche ou alcatrão, difícil de se livrar, transforma-se nas tradicionalmente virtudes
azuis da constância e fidelidade.
Nessa etapa a mente desenvolve uma sensibilidade poética, se aquieta e
dissolve conceitos.

1.2.2.2 Cauda pavonis
Os mestres alquímicos diziam que a albedo era anunciada por uma explosão
de cores que eles chamavam de cauda pavonis em alusão ao intenso colorido das
penas desse animal. Outros podiam relacionar com o arco – íris ou com várias flores
juntas.

Na linguagem dos alquimistas, a matéria sofre até que a nigredo

desapareça; então a cauda pavonis anunciará a aurora de um novo dia, a albedo.

Quando as cores brilham na cauda do pavão também brilham os olhos
através dos quais elas são percebidas. A visão imaginativa precede a
própria brancura, pois de outra forma a terra branca não poderia ser
percebida como a transfiguração da natureza pela imaginação. Pois essa
nova percepção, a percepção também das cores, passa por uma
transubstanciação que desemboca num sentido místico ou pictórico das
cores enquanto substâncias. (HILLMAN, 2011, p. 171)

1.2.2 Albedo
Quando as cores do arco-íris ou da cauda do pavão se juntam surge, então, a
luz branca. A prima matéria será iluminada. A albedo é como um alvorecer, é a
calmaria depois da tempestade avassaladora. Na nigredo, o sofrimento separou a
alma do corpo, agora, uma nova união será realizada com a luz da iluminação.

Trazer luz à escuridão é um tema recorrente na alquimia. Do ponto de vista
psicológico, isso significa a união da consciência e da inconsciência numa
forma totalmente nova. A soma desses opostos é a criação da pedra branca
do albedo. [...] esse desenvolvimento, do nigredo (inconsciência) ao albedo
(consciência), não é tarefa fácil. (CAVALLI, 2002, p. 134).
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Imagem 16 – Emblema 8 do Rosarium Philosophorum

Disponível em: http://whc.unesco.org/en/list/936

Deitado o cadáver da fusão rei-rainha recebe o orvalho. O orvalho celeste da
sabedoria cai purificando e reanimando o renascimento divino. Para os alquimistas
o orvalho era lunar, prateado. A luz afasta a nigredo e traz a albedo. Em presença
da luz, que ilumina o espírito, o casamento real pode acontecer.
O estágio do albedo proporciona um estado de paz, de calmaria, de
tranquilidade.
O simbolismo tradicional fala do branco como a cor do perdão, que aparece
depois do preto da penitência. Dizemos: “Acabou, passou!” – já não está tão
pesado, tão frenético. “Acho que vou conseguir.” E há um sentimento novo
de confiança naquilo que está acontecendo. Para Dante o branco era a cor
da fé. Essa fé, no entanto, não é rígida como um credo ou uma âncora de
ferro e, ao contrário, parece-se mais com uma doce antecipação de uma
nova chance, uma segunda chance e de que podemos prosseguir, pois no
fim da linha há um porto seguro [...]. (HILLMAN, 2011, p. 252).

É o momento de olhar para trás, de observar a caminhada, de avaliar as lutas
e assimilar lições. É preciso seguir em frente. A prima matéria foi purificada pelo fogo
mas ainda não tem alma. É preciso dar-lhe mais fogo para passar o estágio
seguinte.

1.2.3 Citredo
É o terceiro estágio da alquimia, está ligado à cor amarela. É uma fase de
transição. É pouco mencionado e corresponde ao branco tornar-se amarelo. Pode
representar o ouro material, como se a matéria branca houvesse despertado.
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O amarelecimento como um processo de transição no qual algo é amarelado.
O “algo” amarelado é a albedo, aquele estilo de consciência lunar, quando a anima
ou a alma infunde a obra com a sua brancura.
O chamado amarelecimento da obra mostra que um determinado conteúdo
ficou amarelo, como por exemplo: folhas secas. Embora o amarelo traga em si a
identidade solar pode também significar que alguma coisa deixou de ser importante,
ou que está sofrendo transformação. É um momento que requer atenção e cuidado.
É preciso avaliar os apegos, as crenças, os sentimentos e muitas vezes lidar com a
desilusão.

1.2.4 Rubedo
Foi preciso aquecer ainda mais a matéria para que ficasse vermelha como o
rubi. Nesta fase ocorre o casamento alquímico, representado pela união do sol com
a lua, do rei com a rainha. É o momento de clímax da obra. É o grand finale. A pedra
filosofal foi conseguida. Dentro da psique do iniciado, ocorre a união dos opostos.
A Rubedo é o sol, é a perfeição do lápis filosoforum. Através dela é obtida a
pedra filosofal. O alquimista teria realizado a totalização psíquica, ou seja, a
individuação. A pedra filosofal é o Self. (DINIZ, 2000, p. 131).
Imagem 17 – Casamento Sagrado

Disponível em: http://culturaproibida.blogspot.com.br/
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Esse estágio representa também a descida do Espírito. Ocorre uma
experiência profunda e interna que leva o iniciado a sentir Deus dentro de si.
Aquele iniciado que aceitou o desafio e seguiu em frente passou por quatro
estágios. Na nigredo se confrontou com a sua dor e os seus medos. Na albedo lutou
para trazer consciência ao ego. Na citredo percebeu mudanças de paradigmas e
precisou descartar o que havia amarelecido. Na rubedo integrou o conteúdo
trabalhado com a ajuda da energia do Self e se fortaleceu. Agora é voltar para o
sopé da montanha e começar uma nova opus. Interessante lembrar-se que todo
esse processo não é linear e acontece de maneira didática como aqui foi colocado.
O cliente pode estar na albedo e retornar a nigredo.
Na interação entre a lama e o espírito ocorre a transformação. Em outras
palavras, graças ao nosso esforço e ao esforço de um poder transpessoal,
os metais, que representam graus de consciência, são transmutados,
passando do seu estado inferior para o de ouro puro e refinado. O chumbo
é transformado na prata branca da albedo e em ouro na rubedo. Essa
transformação pode levar um dia ou uma vida inteira. O tempo é
determinado tanto pelo que fazemos quanto por aquilo que testemunhamos
na natureza. (CAVALLI, 2002, p. 136).

Eterna é apenas a Flor de Ouro, que brota da libertação interior de todos os
envolvimentos com as coisas. (WILHELM apud BRASIL, 2013).

1.3 PROCESSOS DE INDIVIDUAÇÃO E OS ESTÁGIOS DA ALQUIMIA

O verdadeiro laboratório químico é o próprio homem. No corpo humano
ocorrem de maneira incessante milhares de reações químicas. Mas o objeto de
interesse de estudo do doutor Jung era a alma humana. As transformações que aí
ocorrem não podem ser, ainda hoje, aferidas ou visualizadas.
Os quatro estágios da Alquimia podem ser relacionados às quatro fases da
psicoterapia que Jung descreveu: Confissão, Esclarecimento, Educação e
Transformação.

1.3.1 Primeira fase: Confissão e nigredo
É o momento pesado representado na alquimia pelo chumbo que é um metal
inferior e vil. Na Confissão, entra-se em contato com conteúdo que não se quer ver,
ou com emoções que não dignificam tais como; raiva, ódio, inveja. Nessa etapa
relata-se para o terapeuta os medos, anseios e as frustações. É muito comum
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chorar, chorar muito. A nigredo dá a sugestão do que precisa morrer, mas não é
uma morte definitiva, existe a possibilidade de renascer no futuro. Durante a nigredo
os alquimistas entravam em contato com vapores tóxicos e por isso se sentiam mal.
Assim, também, o cliente pode sentir-se mal ao entrar em contato com conteúdos
perturbadores e muitas vezes desconhecidos.

1.3.2 Segunda fase: Esclarecimento e Albedo
A albedo para os alquimistas trazia a claridade, a paz, era o branco puro. É
nesse momento que os conteúdos escondidos recebem luz e podem vir à tona, são
transformados e ganham uma nova dimensão. Depois da dor e da angústia da
nigredo o cliente fica agora mais relaxado. Nesta fase pode ocorrer de fixar–se na
figura do terapeuta, transferindo para ele as suas projeções, que antes eram
dirigidas à mãe, ao pai, aos irmãos, ao namorado. É um período de menos
sofrimento, mais organizado e dentro de uma lógica. Pode acontecer um certo
isolamento social, porque busca-se entender o que está acontecendo consigo
mesmo.

1.3.3 Terceira fase: Educação e Citredo
Para os alquimistas, esta fase estava ligada a cor amarela, dando a ideia de
que o albedo envelheceu e, nesse processo, amarelou.
Aqui ocorre uma inversão de comportamento: a pessoa deixa de olhar para si
mesma o tempo todo, e passa a buscar a companhia do outro. Não reprime ou nega
os sentimentos tidos como inferiores, ciúme, raiva, inveja; pelo contrário, olha para
eles e percebe que fazem parte do ser humano. Nasce a compaixão. É um momento
de compartilhar, de mudar hábitos e de estar no mundo.

1.3.4 Quarta fase: Transformação e Rubedo
Para os alquimistas, é o momento em que os opostos se uniriam e surgiria a
Pedra Filosofal. É uma fase de cor vermelha ligada ao mercúrio e ao ouro. A fase da
Transformação é caracterizada por uma integração na psique da pessoa, que se
entende melhor e aprende a se amar do jeito que é. É o momento em que se
percebe que tudo está interligado. Não é possível viver isolado. Percebe-se a
impermanência dos seres, das coisas e das relações. É o momento de vivenciar o
divino no humano.
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O processo foi concluído com sucesso! Felizes para sempre. The end.
Relaxar. Curtir a vida. A roda não para de girar e é preciso voltar a um novo
recomeço, a um novo nigredo ou à Confissão. Mas, entre uma fase e outra, existe
um tempo para ser feliz.
A imagem abaixo é da flor de sete pétalas, relacionada com a “evolução no
tempo”, o lento processo de tornar-se consciente.

Imagem 18 - Flor

FRANZ, 1980, p. 208.
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CAPÍTULO II

ARTETERAPIA

Imagem 19 – A Ponte

Disponível em: https://www.facebook.com/pages/Silvia-Logi-Artworks/121475337893535
Lanço-me na procura da minha pedra/ no infindável trabalho/ de me
reconstruir/ recolhendo os sinais do meu desaparecimento /percorrendo o
revés da viagem/para regressar a um lugar inabitável.
Mia Couto

Este capítulo vai descrever os principais fundamentos teóricos da Arteterapia
com abordagem Junguiana, relacionar os materiais e técnicas expressivas e
demonstrar a relação com a alquimia.
2.1 A ARTE E TERAPIA – ARTETERAPIA

A espécie humana possui duas maneiras básicas de perceber o mundo. Duas
percepções completamente diferentes entre si. Percebe-se o meio externo através
dos cinco sentidos físicos e com eles relaciona-se com o cosmos, o meio ambiente,
com as outras formas de vida e com os da mesma espécie. O meio interno é
percebido através das imagens que brotam do inconsciente. Essas imagens
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traduzem o que acontece no nosso interior, em um lugar fora do espaço e do tempo,
em que os sentidos físicos pouco podem investigar.
A grande diferença anatômica do homem para os outros primatas está nas
mãos. Mais exatamente no polegar, que na mão humana está em oposição aos
outros dedos, e pode girar em 360 graus e tocar a própria palma. Pode parecer
pouco, mas fez toda a diferença. De posse dessas mãos os primeiros homens
construíram ferramentas para ataque e defesa, gesticularam fazendo mímica daquilo
que queriam expressar e, um dia, pintaram as mãos e as colocaram nas paredes
das cavernas. A mais antiga marca de mãos encontra-se na caverna El Castilho na
Espanha e data de 40.800 anos. A imagem abaixo mostra A Caverna das Mãos na
Patagônia, Argentina. Esta pintura rupestre tem 9 000 anos.

Imagem 20 – Caverna das Mãos

Disponível em: http://whc.unesco.org/en/list/936

Cada indivíduo estava representado ali de uma maneira única. Essa
montagem ainda é usada nos dias de hoje, por alunos do jardim da infância, que se
divertem enquanto realizam a tarefa. Montagem semelhante aparecem em grupos
de arteterapia. Pode ser considerada uma das primeiras formas de expressão
artística.
Philippini (2008, p. 14) conta que “[...] as pinturas nas cavernas, já
configuravam uma ponte expressiva entre o dentro e o fora, entre um espaço
protegido e interno, para o mundo além, pleno de perigos, desafios e adversidades”.
O simbolismo das mãos é extenso. Convém lembrar a sua importância no
budismo e no hinduísmo através dos mudra, que são gestos feitos com as mãos
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para canalizar as energias cósmicas para dentro do corpo e da mente. Em diversas
religiões ocorre a imposição das mãos para abençoar ou curar. Quase todas as
civilizações desenvolveram uma linguagem usando as mãos. Os surdos-mudos
usam Libras, língua de sinais com as mãos, como linguagem de comunicação e de
expressar sentimentos. A maioria das pessoas gesticulam enquanto falam.
As mãos como o meio são também o recurso mais importante para a
produção de imagens. A parte do corpo que liga o que sentimos e
pensamos ao que não sabemos. É a ponte entre o ego e o inconsciente e a
imagem projetada. Seja como for, as mãos ajudam a edificação da
consciência, colaboram para a estrutura do novo e do que foi integrado à
consciência. (BRASIL, 2013, p. 36)

Com o passar do tempo, o fluxo criativo foi despertado e depois vieram o
desenho, a escultura, a dança, a música, a tecelagem, a escrita, os mitos, o teatro.
Todos demonstrando a relação do homem com o meio ambiente, com os outros
homens e com ele mesmo. As expressões artísticas correspondem à expressão
psíquica de uma comunidade e, particularmente, de cada indivíduo. Desse modo, a
arte passou a ser usada como instrumento de expressão e o homem tornou-se cada
vez mais criativo.
Segundo Diniz (2009), a arte, portanto, como a compreendemos, tem uma
fundamental importância na trajetória humana, auxiliando o homem a estruturar seu
“eu”, a lidar com seus medos, dúvidas e perplexidades diante do desconhecido.
A criatividade é um instinto humano. Ao usar a arte no processo de
individuação e, assim, estimulando a criatividade, humaniza-se ainda mais o próprio
homem, colocando-o em contato mais estreito com a sua própria alma. (JUNG apud
DINIZ, 2009, p. 22).

Imagem 21 – Círculos Sagrados

Acervo pessoal da autora
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Desde o século V a. C, existem relatos do emprego da arte na Grécia como
meio de tratamento e cura. Os enfermos chegavam ao Templo de Esculápio,
tomavam banho, faziam jejum, embrulhavam-se em pele de carneiro, inalavam
incensos e tomavam chá, ficavam sonolentos e dormiam. Ao acordar, contavam o
seu sonho para o sacerdote. Este o interpretava e recomendava os remédios
adequados.
A arte é parte integrante da vida do ser humano. Todos podem expressar-se
através da arte, independente de tornarem-se artistas ou não. A arte pode ser usada
como ferramenta para promover o autoconhecimento, desenvolver a autoestima,
integrar as pessoas, estimular a criatividade e a imaginação, expandir a consciência
e também para a descoberta de novas potencialidades. Quando usada em terapia,
fica desprovida de críticas ou senso estético.
Percebe-se que a arte, a terapia e o homem vêm juntos desde as mais
priscas eras. Mas foi somente no século XIX que o psiquiatra Max Simon usou a arte
como ferramenta para terapia com os seus pacientes.
No início do século XX foi a vez de Freud interessar-se pelas expressões
artísticas. Depois de estudar obras de Leonardo da Vinci e Michelangelo, ele
postulou que:
[...] o inconsciente se manifesta através de imagens, que transmitem
significados mais diretamente do que as palavras. Observou que o artista
pode simbolizar concretamente o inconsciente na produção artística,
retratando conteúdos do psiquismo que, para ele, é uma forma de catarse.
(SOUZA, s/d.)

Apesar desse interesse inicial, Freud não utilizou esse recurso no seu
consultório. Coube ao Doutor Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, desenvolver a
expressão artística como ferramenta terapêutica. Ele mesmo começou a expressar
os seus sentimentos, sensações e conflitos através da arte. Jung reconhece que o
ato de criar é espontâneo e permite a representação das imagens do inconsciente.
Na década de 20, passou a usar a linguagem artística no consultório e os seus
clientes passaram a pintar, desenhar e escrever sobre o conteúdo dos seus sonhos
e também sobre medos e alegrias.
Sempre me sinto estarrecido diante do poder que têm a literatura, a música,
o desenho ou a dança de acabar com a tristeza, a decepção, a depressão
ou a confusão. E não estou falando de entretenimento ou distração, mas da
possibilidade de sair inteiramente desses estados de espírito por meio do
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ato de escrever, tocar, desenhar ou dançar. (NACHAMANOVITCH, 1993, p.
166)

No Brasil, em 1946, a psiquiatra Nise da Silveira que trabalhava no Centro
Psiquiátrico Dom Pedro II, procurou compreender os trabalhos feitos pelos seus
pacientes. A doutora Nise usava como abordagem teórica a Psicologia Analítica de
Jung. Era uma mulher corajosa, determinada, inteligente e muito culta. Ela usava as
artes expressivas com o nome de Terapêutica Ocupacional, que tanto aplicava no
centro psiquiátrico com os pacientes esquizofrênicos quanto no seu consultório com
os não esquizofrênicos. Sobre o seu método relata Boechat:
Considero que pela libertação das mãos com as atividades expressivas e
pela libertação do coração com o olhar compassivo, Nise da Silveira tornouse um novo Phillipe Pinel do século XX. Mas enquanto Pinel libertava os
loucos das suas algemas nos hospícios de Paris no século XIX, dando-lhes
o status de pacientes psiquiátricos, não de possuídos por demônios,
retirando deles a nomina religiosa à qual estavam confinados e conferindolhes a nomina médica. Nise da Silveira os liberta desta outra prisão, a prisão
diagnóstica. Conferindo-lhes o status de pessoas humanas. Talvez seja o
cerne do seu trabalho, em minha opinião. (apud BRASIL, 2013, p. 36)
Imagem 22 – Nise da Silveira

Disponível em: http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/index.php

A utilização das expressões artísticas deixou os consultórios de Psiquiatria e
espalharam-se em outros consultórios, com diversas abordagens teóricas e não
mais Freud e Jung somente.
O conceito mais simples e direto de arteterapia é segundo Philippini “Terapia
através da arte”. Valendo reforçar que aqui arte tem um conceito desvinculado de
qualquer academicismo, técnica ou estética vigentes em qualquer cultura. Vale
ainda ressaltar que em Arteterapia a transdisciplinaridade tem um papel de
destaque. Todas as formas expressivas são bem-vindas, se estão a serviço de
ajudar o cliente nas suas questões e promover a individuação.

43

Para enriquecer o entendimento e permitir vislumbrar o universo da
Arteterapia transcreve-se o que está escrito nos registros da AATA (Associação
Americana de Arteterapia) que informa:
A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na
atividade artística é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto
de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças,
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor
com sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer
artístico. (UBAAT, s/d.).

Em Delfos, no Templo dedicado ao deus Apolo, existiam sete inscrições nas
suas paredes. Uma delas é bem pertinente ao estudo da Arteterapia: “Conhece-te
a ti mesmo”. Essa advertência fazia sentido antes e o faz agora. Para que se

possa cumprir esta tarefa tem-se agora o apoio da Arteterapia, e o convite de Jung a
compreender o processo de individuação.
Cada ser humano é único e recebe a Vida para desenvolver seus potenciais,
e a Arteterapia contribui para que o ser humano chegue à sua Essência. A arte,
utilizada terapeuticamente, facilita-nos a encontrar o nosso ouro, o nosso Si-mesmo.
(Diniz, 2009).

2.2 MATERIAIS EXPRESSIVOS EM ARTETERAPIA
Imagem 23 – O Retorno

Acervo pessoal da autora
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Os materiais expressivos são tantos e tão variados que pode-se tornar uma
tarefa hercúlea enumerá-los e falar das propriedades de cada um. Quase tudo o que
encontra-se ao redor pode tornar-se material expressivo. Da natureza podem ser
utilizados inúmeros elementos. Alguns exemplos: conchas, areia, argila, folhas,
pedras, galhos, cascas de árvores e de ovo, flores e sementes.
Imagem 24 – Materiais da natureza

Acervo pessoal da autora

Os materiais naturais integram-se aos materiais industrializados como:
papéis, tintas, massas de modelar, lápis de cor, giz de cera, pastel seco e à óleo,
pincéis, cola, tecidos, linhas, caixas, peças para bijuterias, revistas, jornais, sucatas
variadas, etc.
Imagem 25 – Materiais industrializados

Acervo pessoal da autora
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É importante ressaltar que as materialidades funcionam como mediadoras
que permitem ao inconsciente comunicar-se. O inconsciente manifesta-se através de
imagens que produzem símbolos. Sua linguagem é pré-verbal e utiliza-se de
imagens, que não sofre na maior parte das vezes, o controle da consciência. No
primeiro momento, a consciência não entende o que vê, é preciso dialogar com a
produção, e fazer sua amplificação simbólica para ter–se gradualmente a noção do
que se trata.
Os materiais mais usados no caso clínico abordado neste estudo, e que será
apresentado no capítulo IV, foram: papel em diversos tamanhos e texturas, pastel
seco e a óleo, tintas acrílicas, imagens de jornais e revistas, colas, lãs e argila. O
setting arteterapêutico possuía outros materiais disponíveis como: carvão, giz de
cera, lápis de cor, aquarelas, tecidos, caixa de areia, peças para confeccionar
bijuterias. Mas a cliente em poucas ocasiões fez uso destas outras possibilidades.
Fazendo a escolha dos materiais acima citados, as linguagens expressivas
mais usuais foram: colagem e recorte, desenho, pintura, tecelagem, modelagem e
escrita criativa.

2.3 MODALIDADES EXPRESSIVAS EM ARTETERAPIA

Segundo Philippini as modalidades expressivas podem ser agrupadas em
áreas temáticas por apresentarem algumas características em comum.
O primeiro grupo abarca as linguagens que usam o papel como suporte:
colagem, fotografia, desenho e pintura. Essas técnicas trabalham apenas com duas
dimensões.
Imagem 26 – Desenho- Pintura -Colagem

Acervo pessoal da autora

46

No segundo grupo coloca-se as que usam linhas e por isso, a autora as
chama de “Linhas da Vida”, que são a costura, o bordado e a tecelagem.
Imagem 27 – Tecelagem- Bordado- Costura

Acervo pessoal da autora

No terceiro grupo entram o mosaico e a assemblagem, modalidades
expressivas que usam pedaços ou fragmentos de diversos materiais e os reúne de
novo, formando uma imagem.
Imagem 28 – Mosaico - Assemblagem

Acervo pessoal da autora
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No quarto grupo vem a modelagem que permite a expressão do inconsciente
em três dimensões. Existem vários tipos de massas para modelar: argila, massa de
modelar, biscuit, papier mâche.
Imagem 29 – Massas diversas

Acervo pessoal da autora

No quinto grupo estão reunidas aquelas atividades que trabalham com
construção, incluindo instalações, maquetes, criação de personagens e outros
objetos terapêuticos: como o “self-book”.
Imagem 30 – Personagens e self-box

Acervo pessoal da autora

Imagem 31 – Maquete

Acervo pessoal da autora

Existem ainda outras linguagens terapêuticas que não estão ligadas
diretamente às Artes Plásticas, mas pertencem a outros campos de atividades
artísticas. Sendo a arteterapia transdisciplinar, podem também ser incluídas
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atividades da Literatura, do Cinema, do Teatro, Vídeos, Animação. Diversas
modalidades expressivas podem ser utilizadas, e uma não exclui as outras, já que
permitem que o inconsciente possa expressar-se com a sua linguagem própria - a
imagem.
A produção imagética é consequência de processos primários de
elaboração psíquica, tendo assim, na maioria das vezes, a possibilidade de
não passar pelo crivo da consciência e do controle egoico. Posteriormente,
ao ser confrontada através de sua materialidade, poderá começar
gradualmente a oferecer alguns, dentre os seus múltiplos significados à
consciência”. (PHILIPPINI, 2009, p. 16).

2.4 ALQUIMIA E ARTETERAPIA

2.4.1 Laboratório e setting arteterapêutico
Laboratório era o espaço usado pelo alquimista para realizar as reações
químicas na matéria, para estudar e para orar a Deus pedindo amparo para o seu
trabalho. Era um local secreto, sagrado e de acesso a poucos. Algumas vezes
possuíam um ajudante e, geralmente era uma mulher. Os alquimistas consideravam
o seu trabalho sagrado.
Em arteterapia o “setting” é chamado por Philippini (2008) de território
sagrado. Ao contrário do laboratório dos alquimistas, o setting deve ter boa
iluminação e ser um espaço acolhedor.
O “setting” arteterapêutico deve contar com uma atmosfera descontraída
que, ao mesmo tempo, ofereça segurança e receptividade. Deve ser
estimulador da experimentação expressiva, do comportamento criativo, de
ousadias e inovações no modo de ser. Por outro lado, deve conter múltiplos
materiais de modo a facilitar, através da diversidade, a descoberta de trilhas
de acesso ao inconsciente, singulares para cada indivíduo. (PHILIPPINI,
208, p. 45)

O setting pode ser comparado com o vaso alquímico onde em secreto e em
segurança eram realizadas as reações químicas que transformavam a matéria.

2.4.2 O alquimista e o arteterapêuta
A função do alquimista era observar e entender o que estava acontecendo
com a matéria durante as diversas operações a que era submetida. O inconsciente
do alquimista também atuava sobre ela interferindo na sua transformação.
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A tarefa do arteterapeuta é acolher o cliente com tudo que ele traz de
tenebroso ou sublime, deixando-o depositar no chão a sua bagagem, que se tornou
pesada de tanto ser carregada nas costas. (JULIANO apud MACIEL, 2012).
Imagem 32 – Jung em Bollingen

Disponível em: http://www.loc.gov/exhibits/red-book-of-carl-jung/the-red-book-and- beyond.htm

O arteterapeuta é mais que um observador do processo de criação do seu
cliente, ele participa ativamente do processo. Por isso, é preciso estabelecer uma
relação empática com o cliente para que possam atuar de forma empática.
As personalidades do médico e do paciente com frequência têm uma
importância infinitamente maior, para o resultado do tratamento, do que o
médico diz e pensa [...]. Porque o encontro de duas personalidades é
semelhante à mistura de duas diferentes substâncias químicas: se houver
alguma combinação, ambas as substâncias se transformam. (JUNG apud
BRASIL, 2013, p. 60).

Jung continua chamando atenção para a relação médico e cliente:
Em todo o tratamento psicológico efetivo, o médico está fadado a influenciar
o paciente; mas essa influência só pode ocorrer se o paciente tiver sobre o
médico uma influência semelhante. Não se pode exercer influência se não
se for suscetível à influência. (JUNG apud BRASIL, 2013, p. 60).
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Percebe-se que a relação terapeuta e cliente é também uma reação
alquímica, a qual é preciso estar atento.
O cliente: traz a dúvida, o sofrimento, a dor. É a pedra bruta a ser lapidada,
mas é também todo o ouro, a riqueza e a possibilidade de deixar nascer.
O terapeuta: é o catalizador, o mergulhador que participa ativamente de
todo do o processo. A sua dor é o sal e, por meio da experiência, promove o
processo.
O processo alquímico que constitui a terapia, só vai acontecer
satisfatoriamente se houver disposição consciente de ambos, terapeuta e
cliente. (BRASIL, 2013, p. 59-60).

O cliente e o terapeuta precisam de paciência, humildade, confiança no
processo e no deus interno, e empatia para que ocorram as transformações.
2.5 PSICOLOGIA ANALÍTICA – PRINCIPAIS CONCEITOS

Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875 e morreu em 6 de junho de
1961, aos 86 anos. Foi um dos maiores pensadores do século XX. Construiu a sua
psicologia baseada em experiências nas quais ele era o observador e o observado.
No início Jung chamou a sua teoria de Psicologia dos Complexos, mais tarde porém,
chamou-a de Psicologia Analítica como resultado direto das suas interações com os
seus pacientes. É esta psicologia que dá suporte teórico a este estudo monográfico.
Jung deixou uma obra imensa e profunda que desafia o nosso entendimento. Uma
obra que abrange muitas áreas do conhecimento humano como a alquimia, a
antropologia, a filosofia, a astrologia, a religião e até a moderna física quântica.
Os conceitos usados neste estudo estão explicados abaixo e foram transcritos
do livro O Mapa da Alma: uma introdução de Murray Stein.

Anima: as imagens arquetípicas do eterno feminino na consciência de um
homem que formam um elo entre a consciência do ego e o inconsciente coletivo, e
abrem potencialmente um caminho para o si-mesmo.

Animus: As imagens arquetípicas do eterno masculino no inconsciente de
uma mulher que formam um elo entre a consciência do ego e o inconsciente
coletivo, e abrem potencialmente um caminho para o si-mesmo.
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Arquétipo: Um padrão potencial inato de imaginação, pensamento ou
comportamento, que pode ser encontrado entre seres humanos em todo os tempos
e lugares.
Ego: O centro da consciência, o “eu”.

Inconsciente: A porção da psique situada fora do conhecimento consciente.
Os conteúdos do inconsciente são construídos por memórias recalcadas e por
material, como pensamentos, imagens e emoções, que nunca foram conscientes. O
inconsciente está dividido em inconsciente pessoal, o qual contém os complexos, e
o inconsciente coletivo, que aloja as imagens arquetípicas e os grupos de instintos.

Individuação: O processo de desenvolvimento psíquico que leva ao
conhecimento consciente da totalidade. Não confundir com individualismo.

Persona: A interface psíquica entre o indivíduo e a sociedade, que constitui a
identidade social de uma pessoa.

Si-mesmo: O centro, fonte de todas as imagens arquetípicas e de todas as
tendências psíquicas inatas para a aquisição de estrutura, ordem e integração.

Sombra: Os aspectos rejeitados e inaceitáveis da personalidade que são
recalcados e formam uma estrutura compensatória para os ideais de si-mesmo do
ego e para a persona.

Totalidade: O sentido emergente de complexidade e integridade psíquica que
se desenvolve no transcurso de uma vida inteira.
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CAPÍTULO III

OUVIR E CONTAR HISTÓRIAS:
UMA ESTRATÉGIA ARTETERAPÊUTICA

Imagem 33 - Hans Christian Andersen lendo para criança doente

Disponível em: http://allencentre.wikispaces.com/The+Little+Match+Gir
Gênero tão antigo como a imaginação humana, é o relato de casos
fabulosos, seja para recrear com sua mera narração, seja para tirar deles
um ensinamento salutar. A parábola, o apólogo, a fábula e outras formas do
símbolo didático, são narrações mais ou menos simples e germes do conto.
Todas têm suas origens mais remotas, certo saber mítico e transcendental,
cujo sentido foi se perdendo com a passagem dos tempos, ficando apenas
a mera envoltura poética (ou episódica).
Menendez Pelayo

Neste capítulo, pretende-se mostrar a importância de ouvir e contar histórias.
Sendo o assunto vasto, foi preciso escolher somente algumas vertentes e ainda
assim de forma resumida. Para começar uma breve linha de tempo que inicia nos
primeiros sons guturais produzidos nas cavernas, até o surgimento da literatura
infantil, na qual o conto que ilustra este estudo monográfico insere-se.
Em seguida será demonstrada a importância dos contos na Arteterapia de
abordagem Junguiana e, de como o surgimento espontâneo de um conto no setting
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arteterapêutico pode sinalizar uma nova abordagem. O capítulo termina com uma
biografia de Andersen e o texto do conto O Valente Soldado de Chumbo.

3.1 TECENDO COM A LINHA DO TEMPO

Contar e ouvir histórias é milenar. Contar ou ouvir uma boa história faz o
tempo passar mais rápido, promove a integração do grupo, cita exemplos de
comportamento, informa a solução dos problemas ou dificuldades, encontradas
pelos personagens e pode construir uma identificação para aquele grupo em
especial.
Perde-se na noite dos tempos o dia em que a primeira história foi contada e
ouvida. As primeiras comunicações humanas foram feitas através de gestos e de
sons guturais. Assim, contava-se sobre a caçada que obtivera sucesso e a fuga
espetacular. Mais adiante, foram além e desenharam nas paredes das cavernas as
suas aventuras, fossem elas reais ou sobrenaturais.
Imagem 34 - Caverna de Altamira na Espanha

Disponível em http://fmanha.com.br/blogs/imaginar/page/81/
As mãos que marcam as cavernas pré-históricas já podem ser
compreendidas como uma vivência de identidade. A arte, portanto, como a
compreendemos, tem fundamental importância na trajetória humana,
auxiliando o homem a estruturar seu” eu”, a lidar com os medos, dúvidas e
perplexidades diante do desconhecido. (DINIZ, 2009, p. 21)

Ao adquirir a linguagem, o homem narrava para a tribo, ao redor do fogo, os
fatos relevantes, aqueles que não podiam ser esquecidos, como curar as feridas, as
estratégias para a caça, o local onde havia água e tudo aquilo que era necessário
para sobreviver num mundo hostil.
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Ao redor do fogo, aceso para manter longe as feras, os homens ouviam
também narrativas mágicas, heróicas, encantadas e antigas. O fogo que iluminava a
escuridão externa brilhava e a madeira crepitava. Enquanto isso, os contos
desfaziam a escuridão da alma e a voz do narrador, xamã ou um dos anciãos
aquecia os corações. Seria esse momento uma terapia?
Com o passar do tempo, novas histórias foram sendo agregadas às histórias
ancestrais, formando, assim, um conhecimento que aumentava sempre. Com o
desenvolvimento da civilização, foi inventada a escrita. Gravava-se em tábuas de
argila, de madeira, escrevia-se em peles de animais, em pergaminhos. Podia-se
escrever sobre qualquer assunto: astronomia, religião, astrologia, medicina, filosofia,
histórias, guerras e sobre o que mais fosse preciso. Contudo, o acesso ao
conhecimento ainda era para poucos. Saber ler e escrever era mágico e tornava as
pessoas muito importantes.
Com tanto conhecimento sendo produzido, era preciso reunir num só lugar os
livros. No século III a. C., foi fundada por Ptolomeu I, faraó do Egito, a Biblioteca de
Alexandria, que foi destruída em um incêndio no ano de 646 da nossa era. O acervo
chegou a ter mais de 400 000 mil rolos de papiro, podendo ter atingido um milhão de
títulos. Com a sua destruição, perdeu-se muito do conhecimento adquirido que
nunca foi recuperado.
Adiantando o relógio do tempo em alguns séculos, no século XV, o alemão
Johannes Gutemberg aperfeiçoa a impressão com caracteres móveis. Tal técnica já
tinha sido inventada na Ásia. Os europeus conheciam impressos trazidos por Marco
Polo. Mas coube a Guttemberg aperfeiçoar essa invenção. A novidade é a
fabricação dos caracteres de chumbo, que os tornavam muito duráveis. Além disso,
melhorou a prensa de imprimir e a tinta para a impressão. Essa invenção causa um
grande rebuliço e assusta a muitos.
Imagem 35 - Prensa de Gutemberg

Disponível em: http://veja.abril.com.br/historia/descobrimento/imprensa-gutemberg-revolucao-cultural.shtml
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Essa invenção mudou o mundo e criou o livro. Um maior número de pessoas
aprende a ler e a escrever, e os textos são mais rapidamente produzidos. Podia-se,
agora, espalhar o conhecimento a todos os centros de cultura. Livros impressos são
mais fáceis de serem transportados, e muito mais baratos do que os que até então
eram produzidos pelos monges copistas.
Imagem 36 - Bíblia de Gutemberg

Disponível em: http://tipografos.net/livros-antigos/b-42.html

A Bíblia tinha 641 páginas e cada página tinha 42 linhas divididas em duas
colunas. Foram impressos cerca de 400 exemplares, dos quais restam hoje cerca de
quarenta.
A invenção da imprensa é o maior acontecimento da história. É a revolução
mãe. É o modo de expressar da humanidade que se renova totalmente, é o
pensamento humano que larga uma forma e veste outra, é a completa e
definitiva mudança de pele dessa serpente diabólica que desde Adão
representa a sabedoria. (HUGO, 1831, p. 141–142)

A tipografia permitiu a popularização da Literatura, aumentou o número de
leitores e a divulgação de conhecimento, fosse ele religioso, científico ou filosófico.
Culturas diferentes passaram a ser conhecidas e aconteceu a troca de informações.
Porém, as pessoas mais simples e os camponeses ainda faziam a transmissão oral.
As histórias eram contadas de geração em geração, nas casas, durante as longas
noites de inverno e nas tabernas, sempre que houvesse oportunidade.
As histórias que as pessoas contam entre si criam um tecido forte que pode
aquecer as noites espirituais e emocionais mais frias. Portanto, as histórias
que vêm à tona no grupo vão se tornando, ao longo do tempo, tanto
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extremamente pessoais quanto eternas, pois assumem vida própria quando
são repetidas muitas vezes. (ESTÉS, 1998, p. 38-39).

Com as publicações, tornaram-se conhecidas as histórias de reis, rainhas,
príncipes e princesas, de madrastas, fadas e bruxas, de cavaleiros andantes, de
gente transformada em animais, de maldições, de magos e poções mágicas,
duendes, elfos e ogros. Todos esses personagens faziam parte da tradição dos
povos europeus e foram transformando - se em personagens da literatura. Começa
a valorização da fantasia e da imaginação.
Com a chegada do século XVII, inicia-se uma reforma no ensino e um olhar
especial é dado à infância. A criança e a sua educação começam a despertar
interesse e pesquisa. Surgem as primeiras publicações para as crianças: As
Fábulas (1668) de La Fontaine; Os Contos da Mamãe Gansa (1691) de Charles
Perrault; Os Contos de Fada (1696) de Mme. D’Aulnoy e Telêmaco (1699) de
Fénelon. Começa a era da literatura infantil. O livro “Contos da Mamãe Gansa”
gozou de maior popularidade, sendo considerado o primeiro grande livro destinado
às crianças.
Imagem 37 – Livros

Disponível em: http://www.lpm-blog.com.br/?p=24309
Houve pessoas capazes de perceber que essas bagatelas não são simples
bagatelas, mas guardam uma moral útil, e que a forma de narração não foi
escolhida senão para fazer entrar essa moral da maneira mais agradável no
espírito, e de um modo instrutivo e divertido ao mesmo tempo. Isso me
basta para não temer ser acusado de me divertir com coisas frívolas.
(COELHO, 2008, p. 116)

Todas estas publicações tinham duas fontes principais de origem: a cultura
europeia, principalmente a cultura celta; e os contos orientais, dentre eles o mais
conhecido na época, As Mil e uma Noites publicada em 1704 com a tradução do
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francês Antoine Galland. Nota-se que em todos eles aparecem em destaque o
confronto do que é real, com aquilo que é irreal ou misterioso.
Entra em cena o escritor de peças teatrais e novelista Hans Cristhian
Andersen, que também começa a recolher contos do folclore nórdico e a publicá-los.
Depois passa a publicar contos de sua própria autoria. Andersen passará à história
como o primeiro autor efetivamente de histórias para as crianças. Já que Perrault e
os Irmãos Grimm compilaram histórias ouvidas na tradição oral.
No século XIX ocorre um processo de misturar o culto e o popular. É também
durante este século que se descobre ser a criança um ser humano em formação e
desenvolvimento e, por isso, com necessidades específicas. Começa, assim, um
processo pedagógico para atender ao desenvolvimento humanístico, espiritual, ético
e intelectual da criança. Como toda mudança, ocorre aos poucos. Somente no
século XX serão valorizadas a infância e a adolescência como fases específicas do
desenvolvimento humano.
Imagem 38 – Volume de Obras Completas

Disponível em: http://www.tvsinopse.kinghost.net/art/h/andersen.htm

Andersen revela-se como o grande criador da literatura infantil romântica,
pois conseguiu, de maneira admirável, a fusão entre o pensamento mágico
das origens arcaicas e o pensamento racionalista dos novos tempos.
(COELHO, 2008, p. 76)

Mitos, lendas, fábulas, contos de fada, com ou sem a fada, histórias
folclóricas, sagas de heróis, enfim, existem muitos tipos de narrativas e a literatura
pode muito bem classificá-las. Outras ciências também ocupam-se de estudá-las
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como: a antropologia, a pedagogia, a sociologia e cada delas busca o seu próprio
enfoque, de acordo com o seu campo de atuação.
Histórias são narrações de acontecimentos ou situações significativas para
o conhecimento da evolução dos tempos, culturas, civilizações, nações etc.
Não é mera exposição de fatos, mas resulta de uma indagação inteligente e
crítica dos fenômenos que tem por fim o conhecimento da verdade.
(COELHO, 2008, p. 42-43)

Segundo Jung (apud SILVEIRA, 2011) não se trata de acreditar nos feitos
heróicos e nos encantamentos que as histórias descrevem. Essas coisas não são
verdades objetivas, mas sim verdades subjetivas narradas na linguagem dos
símbolos.
E mais adiante o autor prossegue:
Histórias e mitos não passarão através do crivo de exigências racionais,
evidentemente. Contudo, isso não impede que atinjam outras faixas para
além do consciente. Obscuramente o homem pressentirá que ali se
espelham acontecimentos em desdobramento no seu próprio e mais
profundo íntimo. São essas ressonâncias que fazem o eterno fascínio dos
contos de fada. (2011, p. 106)

Ouvir, contar, recontar, refletir, traduzir em imagem, transformar, recontar é
assim que o mundo interno vai se conectando com o externo; ocorre a integração e
o conto ou história torna-se parte integrante da história pessoal de um indivíduo,
durante o seu processo arteterapêutico.
Imagem 39 - Índios

Disponível em: http://musicasnativas.blogspot.com.br

As histórias e os contos são obras de arte que falam da natureza humana. Até
o século XIX não tinham autoria e dependiam da oralidade para continuar a sua
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existência. Tinham que ser decorados e contados com alma para que prendessem a
atenção dos ouvintes. Hoje as narrativas, os contos estão escritos, desenhados e
impressos mas ainda são obras de arte. E como toda obra de arte o seu significado
é diferente para cada pessoa, e diferente para a mesma pessoa em diferentes
etapas da sua vida.
Imagem 40 – Moça contando histórias

Disponível em: hhttp://rubiatvx.blogspot.com.br/2011/03/dia-internacional-do-livro-infantil.html.
Ao nos aproximarmos dos contos de fada, na primeira leitura, teremos certo
tipo de olhar, como aquele que admira pela primeira vez um quadro. Dali a
uns dias, porém, o esquecemos. Para que tenhamos, por assim dizer, uma
visão interior de seu significado, várias leituras serão necessárias.
Começaremos, então, a saborear realmente sua beleza e seu significado
através de todos os nossos sentidos, de nossa inteligência e de nossas
emoções. (BONAVENTURE, 1992, p. 24)

Segundo Jung (apud Silveira, 2011) mitos e contos de fada dão expressão a
processos inconscientes e sua narração provoca a revitalização desses processos,
restabelecendo assim a conexão entre consciente e inconsciente.
Num primeiro momento pode-se pensar que o conto não se encaixa na
situação vivida, mas um conto não surge do nada, muito pelo contrário, ele vem
trazendo conteúdos simbólicos que têm origem no inconsciente, e que necessitam
serem trabalhados e integrados à psique.
As histórias são importantes porque ensinam, educam, ampliam o
conhecimento, iluminam, provocam reflexões pessoais e coletivas,
despertam sentimentos adormecidos, comovem, proporcionam momentos
de ludicidade, alimentam a cognição, o espírito e a alma, a transformação
pessoal e a cura dos ferimentos psíquicos, mantêm viva a tradição e
expandem a linguagem, enriquecendo o vocabulário [...] (FARIAS apud
PHILIPPINI, 2009, p. 118).
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3.2 QUEM CONTA UM CONTO FAZ ARTETERAPIA
Imagem 41 – Edição comemorativa dos contos de Andersen

Disponível em: http://www.wantist.com/products/the-complete-fairy-tales-and-stories-hanschristian-andersen-leatherbound-edition

Os contos de fada foram sendo modificados através dos tempos. Ao serem
contados e recontados foram tendo partes julgadas feias excluídas e também algum
trecho incluído. Quando os primeiros folcloristas os recolheram da tradição oral já
haviam se transformado muito desde o momento da sua criação. Perrault adaptou
os contos à linguagem de seu tempo. Mas, a ideia principal ou o seu conjunto de
mitemas deve ter permanecido o mesmo.
Clarissa Pinkola Estés (1992) afirma que as histórias são muito mais antigas
do que a arte e a psicologia e serão sempre as mais velhas nessa comparação, não
importa quanto tempo passe.
E mais adiante a mesma autora completa:
As histórias conferem movimento à nossa vida interior, e isso tem
importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa
ou encurralada. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem correr a
adrenalina, mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades, abrem para
nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas, aberturas que nos
levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado [...].
(ESTÈS, 1992, p. 36).

As histórias, independentes da sua origem ou autoria, falam da alma humana,
da sua trajetória, das suas relações com o mundo externo e o mundo interno, por
isso mexem com os nossos sentimentos, despertam sensações e lembranças e
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descortinam possibilidades de entender a si mesmo e modificar-se. Os contos são
para todos: crianças, adolescentes e adultos. Homens e mulheres de todas as
idades podem se beneficiar de ouvir ou contar histórias, desde que o façam com
alma. A humanidade nasceu, cresceu e chegou até os dias de hoje ouvindo,
contando, recontando, sonhando, criando e interpretando histórias. É a jornada do
herói. O processo de individuação. A identificação pode ocorrer com o herói ou
heroína ou um outro personagem qualquer. Dentro de nós habitam muitos
personagens, alguns moram no consciente e outros habitam o inconsciente.
Segundo Jung (apud Franz, 2008), o estudo dos contos de fada é essencial,
para nós, pois eles delineiam a base humana universal.
É nos contos de fadas onde melhor se pode estudar a “anatomia
comparada da psique”. Nos mitos, lendas ou qualquer outro material
mitológico mais elaborado obtém-se as estruturas básicas da psique
humana através da grande quantidade de material cultural. Mas nos contos
de fada existe um material consciente culturalmente menos específico e,
consequentemente, eles oferecem uma estrutura mais clara das estruturas
psíquicas. (JUNG apud FRANZ, 2008, p. 25).

De modo geral, em processos terapêuticos são usados os contos de fada
clássicos (Borralheira, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Barba Azul)
e o terapeuta escolhe o conto de acordo com o perfil e as necessidades do cliente.
No caso clínico relatado para ilustrar a pesquisa (ver capítulo IV), o conto surgiu
espontaneamente durante uma colagem e a cliente nem se recordava da história por
inteiro, embora lembrasse de a ter ouvido quando criança.
Resgatar estas antigas histórias pode nos facilitar o encontro e a
compreensão dos mesmos temas, em histórias contemporâneas de clientes
em processo arteterapêutico. A complementação deste trabalho com
modalidades expressivas para comunicar conteúdos simbólicos, abre trilhas
para que as imagens arquetípicas e míticas apareçam. Ter a certeza destes
fatos pode ativar o desdobramento da expressão simbólica e, através dos
procedimentos de amplificação, poder-se-á contribuir ainda mais para o fluir
do processo arteterapêutico. (PHILIPPINI, 2008, p. 35).

E mais adiante a autora prossegue:
Muitas vezes, em sua vida consciente, o cliente não tem proximidade ou
intimidade com este universo simbólico ou imagético, mas, num momento
próprio, o inconsciente comunica suas mensagens. Assim, surgem muitas
vezes imagens aparentemente insólitas e inusitadas, mas que terão grande
importância como “imagens-guia” para o entendimento de estados psíquicos
obscuros e desusadas formas de funcionamento, decorrentes da
emergência de conteúdos referentes à função psíquica inferior. (2008, p.
35).
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Essas informações teóricas ganham clareza ao estudar–se o caso clínico
abordado neste trabalho e que está relatado no capítulo IV, intitulado O Chumbo já
contém o Ouro.

3.3 CONTOS DE FADA E OS CONTOS DE ANDERSEN

O conto de fadas clássico possui uma estrutura bem conhecida. A maioria
desses contos possuem em linhas gerais as seguintes características: não há
localização no tempo ou no espaço, podendo acontecer em qualquer lugar ou
época. Por isso, eles começam com: “Era uma vez num reino muito distante” ou
“Naquele tempo em que Deus ainda caminhava sobre a terra”. Os personagens não
possuem nome próprio, mas sim nomes ligados as suas características físicas ou
emocionais, por exemplo: Branca de Neve, Barba Azul ou O Valente Soldado de
Chumbo. A idade dos personagens também não é revelada embora sejam usados
termos com uma indicação muito vaga, tais como: criança, velho, moço, jovem. O
herói é sempre completamente bom e o vilão é sempre completamente mau. O final
mais clássico é quando o par representado pelo “príncipe e a princesa” ou os seus
equivalentes, encontram-se e serão “felizes para sempre”. Os contos mostram que
vale a pena sofrer, lutar e voltar triunfante. Eles passam uma mensagem otimista.
O conto de fadas, mitos e outras histórias são ricos em personagens
arquetípicos como, por exemplo, o arquétipo do herói que abandona a zona de
conforto, que luta por um ideal ou para resolver um conflito, que não desiste, que
sofre e que por fim alcança o seu objetivo final. O herói faz a sua jornada e nela tem
uma participação ativa, embora possa receber a ajuda de amigos ou protetores e
receber de presente objetos mágicos.
Outro arquétipo importante é o que representa o mal, tais como gnomos,
duendes, feiticeiros, bruxas, e toda uma infinita gama de espíritos, que podem
encarnar em animais ou plantas, e que irão dificultar o caminho do herói. No final
serão castigados. Não há vantagens em se opor ao bem.
O arquétipo do animus que representa o lado masculino da psique da mulher,
e o arquétipo da anima que representa o lado feminino da psique do homem, estão
representados nos contos pelos personagens do príncipe e da princesa. Ao
terminarem juntos no final, possuem o significado de união desses princípios de
forma harmoniosa na psique.
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Bruno Bettelheim (2013) afirma que na maioria das culturas não existe uma
linha nítida separando o conto popular ou de fadas; todos eles formam a literatura
das sociedades pré-alfabetizadas. Ainda segundo o mesmo autor, estas histórias só
irão ganhar uma forma definitiva quando estiverem escritas e não mais sofrerem
alterações contínuas.
No século XIX instaura-se uma nova postura da sociedade que passa a
valorizar a infância. Os contos de fada que os pequenos ouviam haviam sido
compilados dos contos para os adultos. Agora era a vez das crianças ganharem os
seus próprios contos.
Segundo Maria Tatar (apud Corso & Corso, 2007), Andersen foi, sozinho,
responsável por um revigoramento do conto de fadas e um alargamento de seus
limites para acomodar os novos desejos e fantasias.
A infância começa a ganhar destaque e são tomadas novas atitudes com
relação as crianças. Surge a literatura infantil.
Andersen reinventou o conto de fadas para os novos tempos. A sociedade
que passou a valorizar a infância presta atenção à construção da vida de
cada indivíduo, agora levando em conta seus pensamentos, suas
convicções, seus desejos e principalmente suas particularidades. A
literatura sofreu transformações como um todo, as personagens deixaram
de ser estereotipadas, e as aventuras passaram a incluir aspectos relativos
a tensões subjetivas. (CORSO & CORSO, 2007, p. 32-33).

No conto de Andersen O Valente Soldado de Chumbo a narrativa não
apresenta o formato clássico descrito anteriormente, embora tenha com ela alguns
pontos em comum. Não existe definição de tempo ou lugar, os personagens não
possuem nome próprio e também não lhes sabemos a idade. O soldado, representa
o arquétipo do herói e o feiticeiro aparece como o arquétipo do mal. O princípio
masculino e feminino são representados pelo soldado e a bailarina
As diferenças ficam por conta de que o valente soldado (herói) não toma
nenhuma iniciativa, não luta, mantém-se firme na sua posição e tem orgulho disso.
Não recebe a proteção de ninguém durante a sua jornada cheia de provações e
perigos. O duende (arquétipo do mal), não é castigado no final da história.
Quando o valente soldado cumpre a sua jornada heroica e retorna ao lugar de
origem, a casa do menino, percebe-se a sua transformação, todos dizem que é um
“homem notável que andava pelo mundo viajando na barriga de um peixe”. A união
do soldado com a bailarina (princípio masculino e feminino) ocorre de um modo
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inesperado, ambos vão parar no fogo da lareira. Não existe o final tradicional e
“foram felizes para sempre”.
O conto como toda a obra de arte reflete os anseios, medos, conflitos e
desejos da sociedade na qual estão inseridos. Andersen não era exceção.
Sua neurose principal não é um problema dele somente, mas de toda a
Escandinávia: um terrível problema quando a sexo, decorrente de uma
proibição cristã rígida e imposta, havendo subjacente um temperamento
pagão bastante selvagem. (FRANZ, 2008, p. 236).

Uma sociedade repressora com relação a sexualidade deveria ver com bons
olhos a realização do amor platônico. O soldado e a bailarina terminam juntos, mas
não aconteceu nem beijo e nem o foram “felizes para sempre”. Uma indicação sobre
esse tema pode estar na passagem em que o soldado cai do “terceiro andar” e a
partir daí começa o seu processo de individuação. O número três representa a
busca da identidade pessoal, sexual e social; dentre outras significações. Não há
dúvidas de que os contos nos falam de conteúdo do inconsciente através dos
símbolos.
Porém, o mesmo final sendo observado sobre outra ótica, a da Alquimia,
poderá ser esse um final feliz. O fogo, para os alquimistas, era o grande
regenerador; a lareira, o local propicio para um casamento sagrado: o do soldado
com a bailarina. Uma outra possibilidade seria o fato da religiosidade
Muitas outras interpretações são possíveis. O conto sendo uma obra de arte
suscita inúmeras imagens simbólicas e com a sua amplificação surgirá um novo
entendimento. Reduzi-lo a uma só interpretação seria empobrecê-lo.
Convém tomar conhecimento do que diz a doutora Marie-Louise von Franz,
discípula e seguidora de Jung, autoridade no assunto, com várias publicações sobre
o tema.
Contudo, pela mesma razão que antigamente os contos de fada e mitos
eram contados, nós hoje os interpretamos, ou seja: existe um efeito
vivificante que provoca uma reação satisfatória, trazendo paz ao substrato
inconsciente instintivo, sendo o mesmo tipo de sensação que os contos de
fada provocam quando contados. (FRANZ, 2008, p. 54-55).

Para finalizar e apoiar o uso terapêutico dos contos recorre-se ainda a Franz
(2008) que nos elucida que “[...] interpretação psicológica é o nosso modo de contar
histórias, pois ainda necessitamos delas e ainda aspiramos à renovação que advém
da compreensão de imagens arquetípicas”.
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3.4 HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Imagem 42 – Ilustração por Anne Grahame

Disponível em: http://fineartamerica.com/featured/hans-christian-andersen-anne-grahamejohnstone.html

O poeta e novelista dinamarquês Hans Christian Andersen nasceu a 2 de abril
de 1805 na cidade de Odense e morreu a 4 de agosto de 1875 na cidade de
Copenhagen, vítima de câncer.
Seu pai era sapateiro, muito religioso e sua mãe era lavadeira e muito
supersticiosa. Desde cedo aprendeu a gostar de literatura e arte. Seu pai era quem
lhe contava histórias, entre elas os contos de Skakespeare, La Fontaine e As Mil e
uma Noites. Sua infância foi muito pobre, mas iluminada pela criatividade de seu
pai, que lhe contava histórias e as encenava em pequenos teatros feitos de papelão.
Era uma criança solitária e sensível. Preferia brincar sozinho e inventar as próprias
histórias.
Perdeu o pai aos 11 anos de idade. Depois das segundas núpcias de sua
mãe, com apenas 14 anos de idade, Andersen parte para Copenhagen sozinho e
sem recursos. Queria fazer carreira no teatro fosse como ator, cantor ou dançarino.
Tinha uma voz bonita. Apesar de inúmeras tentativas não obtém sucesso.

66

Em 1822, consegue uma bolsa que permitirá que acabe os seus estudos. O
seu benfeitor era Jonas Collin, diretor de teatro. Ao terminar seus estudos da escola
secundária escreve peças de teatro e obtém sucesso. Em 1828, entrou para a
Universidade de Copenhague e já tinha publicado alguns títulos, finalmente em 1835
alcançou o reconhecimento internacional ao publicar o romance “O Improvisador”.
Andersen foi autor de romances para adultos, poesias, peças para teatro,
diários de viagens, mas foram os contos infantis que o tornaram famoso. Andersen
fez parte da elite intelectual da Dinamarca, recebendo o apoio do rei Frederico VI.
Entre 1835 e 1842, Andersen lançou seis volumes de “Contos” para crianças.
Continuou escrevendo até 1872, chegando a publicar 156 histórias infantis. Seus
contos tiveram raiz na tradição oral e popular nórdica, na vida real e na moral cristã.
A sua fé, o levava a encarar a morte como iluminação, libertação e continuação da
vida, e Deus como um bom pai. Suas histórias retratam a época em que viveu, a
pobreza da sua família e também os seus conflitos pessoais. Questões como os
conflitos entre os fracos e os pobres, os poderosos e os desprotegidos, os excluídos,
os diferentes, e a busca do ideal de que todos os homens deveriam ter os direitos
iguais.
Sintonizado com os ideais românticos de exaltação da sensibilidade, da fé,
dos valores populares, dos ideais de fraternidade e da generosidade
humana, Andersen se torna a grande voz a falar para as crianças com a
linguagem do coração; transmitindo-lhes o ideal religioso que vê a vida
como o “vale de lágrimas” que cada um tem de atravessar para alcançar o
céu. (COELHO, 2008, p. 24).

Suas histórias mais conhecidas são: O Valente Soldado de Chumbo, O
Patinho Feio, A Pequena Sereia (símbolo da cidade de Copenhague), A Menina
dos Fósforos, A Roupa Nova do Imperador. Suas histórias foram adaptadas para
o teatro, o cinema, televisão e desenho animado. Seus contos foram traduzidos para
mais de cem idiomas.
Andersen foi o primeiro a publicar contos destinados à infância e à
adolescência e, por isso, a data do seu nascimento, 2 de abril, foi escolhida para ser
o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. O prêmio mais importante para esse
gênero de literatura também leva o seu nome.
Anualmente, a International Board on Books for Young People (IBBY) oferece
a medalha Hans Christian Andersen para os mais destacados nomes da literatura
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infanto-juvenil. No ano de 1982, a escritora Lygia Bojunga, foi a primeira brasileira a
receber esta honraria.
Imagem 43 - Retrato de Andersen

Disponível em: http://elarcadearciniegas.blogspot.com.br/2013/08/hans-christian-andersen.html

Hans Christian Andersen faleceu no dia 6 de agosto de 1875, na cidade de
Copenhague. Suas histórias continuam vivas até hoje, contadas e recontadas por
crianças e adultos, e, podendo aparecer no setting arteterapêutico e proporcionar
reflexões e insights.
Hans Christian Andersen cumpriu a jornada do herói, filho de um sapateiro
pobre e de uma lavadeira analfabeta, que não se conformou com o seu destino.
Sonhou, lutou e se imortalizou na literatura infanto-juvenil.
Finalmente o seu último pedido aos amigos “Quando vier o tempo de eu
próprio com a história da minha vida ser encadernado numa sepultura, ponde então
como inscrição: «Um bom humor». É a minha história. (“Um Bom Humor”).
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CAPÍTULO IV

O CHUMBO JÁ CONTÉM O OURO

Imagem 44 – Tirando a Máscara

Acervo pessoal da autora

Neste capítulo, para ilustrar a casuística desta pesquisa, será apresentado o
estudo de um caso clínico real. As imagens doravante apresentadas foram
produzidas pela cliente durante o transcurso de quase dois anos de processo
arteterapêutico. Essa análise pretende estabelecer paralelos entre as metáforas
alquímicas e os mitemas do conto O Valente Soldado de Chumbo, associadas ao
seu processo de individuação.
Jung diz que “Ao invés de derivarmos essas figuras de nossas condições
psíquicas, devemos derivar nossas condições psíquicas dessas figuras”. (HILLMAN,
2011, p. 333).
Mas antes será transcrito o conto que ilustra esse trabalho em sua íntegra.
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4.1 O VALENTE SOLDADO DE CHUMBO - ANDERSEN
Imagem 45- Soldado e bailarina

BARALDI, 2002, s/p. (Ilustrador).

Esta é a história de vinte e cinco soldadinhos de chumbo – todos irmãos, pois
todos tinham nascido da mesma velha colher de chumbo. Todos andavam de rifle ao
ombro, olhavam firme para a frente e vestiam fardas nas cores vermelho e azul.
Eram soldadinhos muito elegantes. A primeiríssima coisa que eles ouviram neste
mundo foi quando alguém levantou a tampa da caixa onde eles estavam guardados
e um menininho bateu palmas, gritando:
– Oba! Soldadinhos de chumbo!
Os soldadinhos eram um presente de aniversário para o menino, que na
mesma hora começou a espalhá-los pela mesa. Eram todos bem iguaizinhos, menos
um, que era diferente porque tinha uma perna só. Esse soldadinho tinha sido feito
em último lugar e na hora de fundir o chumbo da colher, tinha faltado um pouco. Mas
mesmo com uma perna só ele ficava em pé durinho como os outros, e esta história é
sobre ele.
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Imagem 46 - Os brinquedos

BARALDI, 2002, s/p. (Ilustrador).

Havia muitos outros brinquedos em cima da mesa onde os soldadinhos foram
colocados, mas o que mais chamava a atenção era um lindo castelo de cartolina.
Olhando por suas minúsculas janelinhas dava para ver as salas por dentro. Do lado
de fora do castelo havia pequenas árvores em torno de um espelhinho que era para
parecer um lago e, nadando no lago, com as imagens refletidas no espelho, viam-se
alguns cisnes feitos de cera. O castelo era uma graça, mas o que ele tinha de mais
bonito era uma moça pequenina em pé junto à porta aberta do castelo. Ela também
era de cartolina recortada, mas sua saia era do linho mais delicado e uma fita azul
bem estreitinha passava sobre seu ombro, tendo no meio uma fivela cintilante do
tamanho do seu rosto. Ela estava com os dois braços levantados, pois era bailarina,
e com uma perna erguida tão alto que soldadinho de chumbo não conseguiu ver
onde estava a perna e achou que aquela mocinha também tinha uma perna só.
“Achei a mulher perfeita para mim”, pensou ele. “Só que ela é tão chique...
Mora num castelo! Eu moro numa caixa, e somos vinte e cinco soldadinhos naquela
caixa... Não posso levar minha mulher para morar conosco na caixa. Mas preciso
dar um jeito de conhecê-la melhor.” Pensando assim, deitou-se atrás de uma caixa
de rapé que estava em cima da mesa. Dali podia ver a elegante mocinha, sempre
em pé numa perna só, sem nunca perder o equilíbrio.
Tarde da noite todos os outros soldadinhos de chumbo foram guardados na
caixa e as pessoas da casa foram dormir. Nesse momento teve início a bagunça dos
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brinquedos. Eles faziam visitas uns para os outros, brincavam de guerra e de fazer
festa... Enquanto isso os soldadinhos de chumbo chacoalhavam em sua caixa,
loucos para entrar na brincadeira, sem conseguir levantar a tampa. O quebra-nozes
fazia piruetas e o giz rabiscava a lousa. O barulho foi tanto que o canário acordou e
entrou na folia com seus trinadinhos rimados. Os únicos que não se mexeram foram
o soldadinho de chumbo e a pequena bailarina. Ela ficou lá, bem esticada na ponta
do pé com os braços levantados; e ele, do seu lado, também se equilibrava
perfeitamente em sua única perna, e não desgrudava os olhos dela nem por um
momento.
Nisso o relógio deu meia-noite e clac! A tampa da caixa de rapé se abriu. Só
que dentro não havia rapé, mas um pequeno feiticeiro, um boneco de mola, um
sujeitinho muito esperto.
Imagem 47 – Boneco de mola

BARALDI, 2002, s/p. (Ilustrador).

- Soldadinho de chumbo – disse o boneco de mola. - Você quer fazer o favor
de olhar para outra coisa?
Mas o soldadinho de chumbo fez de conta que não tinha ouvido.
- Tudo bem! Amanhã você vai ver o que é bom! - disse o boneco de mola.
Quando o dia nasceu e as crianças se levantaram o soldadinho de chumbo foi
posto sobre o peitoril da janela. Não sei se foi por causa do boneco de mola ou se foi
o vento, mas o fato é que de repente a janela se abriu e o soldadinho caiu de pontacabeça do terceiro andar. Foi uma queda terrível; ele aterrissou de cabeça com a
perna espetada no ar e a baioneta cravada no meio do cascalho.
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A empregada e o menino foram correndo procurar o soldadinho. Quase
pisaram em cima dele, mas não conseguiram ver onde ele tinha caído. Se o
soldadinho de chumbo gritasse: “Ei! Olhem para cá! Estou aqui!”, decerto eles o
encontravam, mas ele achou que não ficava bem gritar daquele jeito estando de
farda.
Pouco depois começou a chover; as gotas de chuva caíram cada vez mais
depressa até virarem um tremendo aguaceiro. Quando a chuva parou, apareceram
dois moleques de rua.
- Olhe ali um soldadinho de chumbo! - disse um deles. - Vamos mostrar a ele
como é bom navegar!
Imagem 48 – Barco de papel

BARALDI, 2002, s/p. (Ilustrador).

Com um jornal, os meninos fizeram um barco, depois puseram o soldadinho
de chumbo no meio do barco e o barco na sarjeta. O barco saiu navegando e os
dois garotos correram atrás batendo palmas. Quanta onda naquela sarjeta! Que
tremenda correnteza! Também, com toda aquela chuva a água da sarjeta tinha
subido. O barco de papel balançava para cima e para baixo e às vezes rodopiava
tão depressa que o soldadinho chegava a estremecer. Mas o soldadinho aguentou
firme, com os olhos fixos na distância e o rifle em posição sobre o ombro.
De repente o barco entrou por um cano coberto com uma tábua comprida;
ficou escuro, o soldadinho teve a impressão de que tinha voltado para sua caixa.
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“Para onde será que estou indo agora?”, pensou ele. “Aposto que isso tudo
está acontecendo por causa do boneco de mola. Se pelo menos a mocinha
estivesse comigo aqui no barco eu não me incomodava com o escuro, podia até
estar mais escuro que não me incomodava.”
Naquele momento apareceu um enorme rato-d'água que morava no cano.
- Você tem passaporte? - perguntou o rato – Mostre seu passaporte.
Mas o soldadinho de chumbo não respondeu e apertou mais seu rifle. O barco
foi em frente, e o rato atrás. O rato rangia os dentes e gritava para todos os
galhinhos e palhas que passava:
- Parem aquele soldado! Parem! Ele não pagou o ingresso! Não me mostrou o
passaporte!
Imagem 49 – Surge o rato

Disponível em: http://yoquesebarcelona.wordpress.com/receitas/devaneios-na-cozinha-caldo-depeixe/

Mas a correnteza foi ficando cada vez mais forte. O soldadinho de chumbo já
estava conseguindo ver a luz do dia lá na frente, no fim do cano por onde ia o barco,
mas também ouvia um barulhão de arrepiar o mais valente dos homens. O cano ia
desaguar num enorme canal; o soldadinho estava correndo um grande perigo: mais
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ou menos como se você e eu tivéssemos que descer uma enorme cachoeira dentro
de um bote.
Ele já estava tão perto que não havia jeito de escapar. O barco ia a toda e o
coitado do soldadinho de chumbo firme, o mais firme que conseguia; nem piscar ele
piscava. O barco rodopiou três ou quatro vezes depois se encheu de água até a
borda e começou a afundar. O soldadinho de chumbo já estava com água até o
pescoço e o barco afundando cada vez mais. O papel começou a se desmanchar,
depois a água cobriu a cabeça do soldadinho – e naquele momento ele pensou na
linda bailarina que nunca mais ia ver e ouviu uma frase em sua imaginação:
Avante, soldado valente,
É com a morte o seu combate.
Foi então que o papel cedeu de uma vez o soldadinho foi ao fundo – mas
justo nesse momento apareceu um peixe que o engoliu.

Imagem 50 - O peixe e o soldado

BARALDI, 2002, s/p. (Ilustrador).

Que tragédia, que escuridão dentro daquele peixe. Pior ainda que dentro do
cano. E que aperto! Mas o soldadinho de chumbo não perdeu a coragem. Ficou lá
deitado com o rifle no ombro.
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O peixe começou a nadar de um lado para o outro, numa agitação terrível, até
que enfim ficou quieto e de repente pulou como se tivesse sido atingido por um raio.
Em seguida a luz do sol brilhou com força e alguém exclamou: “Um soldadinho de
chumbo!”
Imagem 51 – A cozinheira

BARALDI, 2002, s/p. (Ilustrador).

O peixe tinha sido pescado e vendido no mercado; depois tinha ido parar
numa cozinha e uma cozinheira tinha aberto sua barriga com um facão. Com dois
dedos a cozinheira puxou o soldadinho pela cintura e foi com ele para a sala onde
todo mundo quis dar uma olhada naquele homem notável que andava pelo mundo
viajando na barriga de um peixe, só que o soldadinho não achava que tinha feito
grande coisa. As pessoas puseram o soldadinho em cima da mesa e lá – quanta
coisa esquisita acontece nesse mundo! - o soldadinho viu que estava exatamente na
mesma sala onde estava antes; viu as mesmas crianças e os mesmos brinquedos
sobre a mesa. Entre eles estava o lindo castelo com a bailarina que era uma
belezinha. Ela continuava numa perna só, com a outra levantada bem alto: ele não
era a única pessoa de ótimo equilíbrio naquela sala! O soldado ficou comovido com
a ideia e estava quase chorando lágrimas de chumbo, só que, sabendo que não
ficava bem cair no choro, deu um jeito de se controlar. Por isso ficou olhando para
ela e ela para ele, e nenhum dos dois disse nada.
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Imagem 52 – A lareira

BARALDI, 2002, s/p. (Ilustrador).

Naquele momento um dos meninos da casa jogou o soldadinho na lareira
sem que ninguém soubesse por quê; talvez fosse coisa do boneco de mola.
Imagem 53 – Hierosgamos

BARALDI, 2002, s/p. (Ilustrador).

O soldadinho de chumbo ficou todo iluminado e sentiu um calor horrível, sem
saber se era por causa do fogo ou por causa do amor. As cores de sua farda
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desbotaram, só que não dava para saber se era por causa de tanta viagem que ele
tinha feito ou de desgosto. O soldadinho olhou para a mocinha e a mocinha olhou
para ele e ele sentiu que estava derretendo, mas mesmo assim continuou firme com
seu rifle no ombro. Nesse momento uma porta se abriu e o vento carregou a
bailarina. Como uma fada, ela voou para a lareira, para junto do soldadinho de
chumbo, pegou fogo e desapareceu. Depois o soldadinho derreteu e virou uma
bolotinha de metal, e quando no dia seguinte a empregada tirou as cinzas da lareira
ela encontrou o soldadinho, só que ele tinha virado um pequenino coração de
chumbo. Da bailarina, porém, não tinha sobrado nada, só a fivela, negra como
carvão por causa do fogo.
Imagem 54 – Grand finale

BARALDI, 2002, s/p. (Ilustrador).

Este conto foi publicado pela primeira vez em 2 de outubro de 1838. Como
em todo conto, existem pequenas variações, seja por conta de ajustes na hora da
tradução ou por adaptação a cultura do povo que vai ler a história. Assim temos:
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O chumbo para fazer os soldadinhos pode ter vindo de uma velha
colher ou de um cano velho.



A bailarina pode ter uma saia feita de linho, de tule, musseline e em
outra versão é um vestido de cassa, que é um tecido de linho ou
algodão transparente.



A bailarina tem nos ombros uma fita ou uma faixa; em algumas versões
é um cinto. Adornado por uma pedra azul ou uma lantejoula também
azul, que nas versões pesquisadas são tamanho do rosto da bailarina.



A caixa atrás da qual o soldadinho fica escondido pode ser para
guardar rapé, talco, tabaco ou cigarros.



O ser que sai de dentro da caixa pode ser: um duende negro ou um
feiticeiro negro, ou um gênio ruim ou um monstrinho mas, sempre
estará em cima de uma mola, tornando-se assim um boneco de mola.



Quando o barco de papel de desfaz o soldadinho imagina uma ordem
ou, em algumas versões ouve uma canção, que tem por tema enfrentar
a morte.
“Avante, soldado valente, / É com a morte o seu combate.”
“Vai guerreiro cumprir a tua sorte, / Vai, valente, enfrentar a tua
morte...”
“Em frente, em frente, soldado do império! / Não receies o perigo e
nem o cemitério.”
“Soldado: o perigo é enorme, a morte espera-te.”
“Soldado, é grande o perigo; / Que é que te espera? É a morte.”

4.2 PRINCIPAIS MITEMAS DO CONTO

Ao se trabalhar um conto no setting arteterapêutico é necessário separá-lo em
fragmentos de sentido, os mitologemas ou mitemas, para que as imagens possam
surgir e com elas trazer o símbolo. Os mitemas segundo PHILIPPINI (2009)
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correspondem a pequenas parcelas do significado simbólico que compõem o todo
da narrativa, e habitualmente são indicados pelas ações que atravessam a trama.
No caso abordado neste trabalho o mitema foi escolhido pela cliente assim que a
narração acabou. O primeiro mitema escolhido por F. foi: o soldadinho aguentou
firme, com os olhos fixos na distância e o rifle em posição sobre o ombro. Com a
posterior amplificação do conto outros mitemas foram escolhidos.


Um deles só tem uma perna porque o chumbo acabou mas ficava de pé
durinho como os outros.



Ela estava com os braços levantados, pois era uma bailarina, e com uma
perna erguida tão alto que o soldadinho de chumbo não consegui ver onde
estava a perna e achou que aquela mocinha também tinha uma só perna.



“Achei a mulher perfeita para mim”, pensou ele. “Só que ela é tão chique...
Mora num castelo!”



O soldadinho não desgrudava os olhos da bailarina nem por um momento.



O boneco de mola foi logo mandando o soldadinho tirar os olhos da bailarina
mas ele fingiu não ter ouvido. Amanhã você vai ver o que é bom! Disse o
boneco de mola.



Que correnteza! Quanta onda. O barco de papel balançava e rodopiava tão
depressa que o soldadinho chegava a estremecer. Mas o soldadinho aguentou
firme, com os olhos fixos na distância e o rifle em posição sobre o ombro.



De repente o barco entrou num cano e tudo ficou escuro. Ele teve a impressão
de ter voltado para a sua caixa.



“Para onde estou indo agora?” “Aposto que isso tudo está acontecendo por
causa do boneco de mola”. “Se a mocinha estivesse aqui no barco eu não me
incomodava com o escuro, podia estar mais escuro que eu não me
incomodava”.



“Você tem passaporte?” – perguntou o rato. “Mostre seu passaporte.”



Mas o soldadinho de chumbo não respondeu e apertou mais o seu rifle.



O soldadinho de chumbo já estava conseguindo ver a luz do dia lá na frente,
no fim do cano por onde ia o barco, mas também ouvia um barulhão de
arrepiar o mais valente dos homens.



Avante, soldado valente, É com a morte o seu combate.



Foi então que o papel cedeu de uma vez o soldadinho foi ao fundo – mas justo
nesse momento apareceu um peixe que o engoliu.

80



O peixe tinha sido pescado e vendido no mercado; depois tinha ido parar
numa cozinha e uma cozinheira tinha aberto sua barriga com um facão.



Com dois dedos a cozinheira puxou o soldadinho pela cintura e foi com ele
para a sala onde todo mundo quis dar uma olhada naquele homem notável
que andava pelo mundo viajando na barriga de um peixe, só que o soldadinho
não achava que tinha feito grande coisa.



O soldadinho de chumbo ficou todo iluminado e sentiu um calor horrível, sem
saber se era por causa do fogo ou por causa do amor.



O soldadinho olhou para a mocinha e a mocinha olhou para ele e ele sentiu
que estava derretendo, mas mesmo assim continuou firme com seu rifle no
ombro.



Como uma fada, ela voou para a lareira, para junto do soldadinho de chumbo,
pegou fogo e desapareceu.



Depois o soldadinho derreteu e virou uma bolotinha de metal, e quando no dia
seguinte a empregada tirou as cinzas da lareira ela encontrou o soldadinho, só
que ele tinha virado um pequenino coração de chumbo.



Da bailarina, porém, não tinha sobrado nada, só a fivela, negra como carvão
por causa do fogo.
Poderiam ainda ser relacionados outros mitemas. No próximo item, serão

relacionados os pertinentes a alquimia, segundo o foco escolhido para esta
pesquisa.

4.3 ESTÁGIOS ALQUÍMICOS NO CONTO O VALENTE SOLDADO DE CHUMBO

A nigredo inicia-se quando o soldado é retirado de junto dos outros e cai da
janela. O soldado é feito de chumbo, para os alquimistas um metal impuro e vil. Essa
fase na alquimia é de confusão, dor e sofrimento. Ele caiu de ponta-cabeça o que
equivale a dizer que o seu mundo mudou, vai começar uma transformação. Começa
a chover, navega dentro de um barco de papel na água da sarjeta, entra por um
cano e confronta-se com o rato, que é a sombra (aspectos rejeitados ou
desconhecidos da personalidade) e chega ao mar. Durante todo esse tempo ele
pensa na bailarina, o foco do seu amor, que representa a anima (imagem
arquetípica do eterno feminino na consciência de um homem) a lhe dar coragem. A
presença da água na Alquimia corresponde a operação de solutio, que é a lavagem
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do material. O mar é o local de nascimento da vida no planeta, salgado é o líquido
amniótico, o suor, a urina, a lágrima, o sangue. O soldado vai para na barriga do
peixe. É o mergulho em si mesmo
A albedo acontece quando a cozinheira abre a barriga do peixe e encontra o
soldado. A cozinha é um laboratório alquímico e a cozinheira tem aqui o papel da
anima, da parteira que ajuda o soldado no renascimento. O sofrimento cessa,
começa uma nova consciência de quem seja ele.
A citredo aqui é representada pelo fato de que estando no mesmo ambiente
de antes, nada lhe chama a atenção. Não quer saber onde estão os outros
soldados, não entra em contato com o boneco de molas. Aconteceu o
amarelecimento, são coisas do passado que não mais interessam. A sua alegria é
avistar o foco do seu amor; a bailarina.
A rubedo é representada pelo encontro e união dos opostos. O soldado e a
bailarina vão para o fogo da lareira. O fogo possui o simbolismo da paixão, da
purificação, da fecundação e da iluminação. O soldado havia sido purificado pela
água e agora era a vez do fogo. A morte simbólica para renascer em outra vida com
aspectos do princípio masculino e do princípio feminino integrados.

4.4 ESTÁGIOS ALQUÍMICOS NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO DA CLIENTE

A nigredo começa quando descobre a traição. O mundo dela mudou, tal e
qual o do soldado. Começa uma transformação. Surgem a confusão, sofrimento e a
depressão. Chorar é a água da solutio, é necessário lavar a prima-matéria, purificar
o material.
A albedo acontece com o surgimento do conto e com a amplificação do
material simbólico. O conto desperta uma nova consciência, outras possibilidades.
As lágrimas diminuem, o sorriso retorna.
A citredo surge com o corte de cabelo, a doação de alguns objetos que
tinham importância para o antigo casal e, depois por pequenas e sutis mudanças em
suas atitudes. Aquilo que envelheceu, amarelou é preciso deixar ir.
A rubedo acontece quando se sente mais fortalecida, mais corajosa porque
houve a integração de aspectos do animus (imagens arquetípicas do eterno
masculino no inconsciente da mulher) para integrá-lo ao feminino interior.
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4.5 A ARTETERAPIA COMO FIO CONDUTOR – HERMES EM AÇÃO

No caso estudado foi de capital importância a Contação do Conto, que é uma
das técnicas expressivas disponíveis em Arteterapia, a história surgiu de maneira
espontânea durante a sessão de colagem e recorte. A sua amplificação simbólica
através dos mitemas, foi o guia seguro para o conteúdo que precisava ser integrado
à psique. O mitema mais trabalhado foi a rigidez do valente soldado de chumbo. Ele
passa por perigos, sustos, sente medo mas não perde a postura com o rifle ao
ombro. Não pede ajuda. O seu oposto é a bailarina: suave, graciosa e leve.
Um conto foi esquecido pela consciência de F., mas é trazido pelo
inconsciente para ajudar na passagem de um momento difícil e doloroso. O conto foi
a matéria-prima para movimentar a energia necessária à transformação do seu
mundo interno que refletiu-se em mudanças de atitudes no meio externo.
A cliente não apresentou resistência significativa à nenhuma das técnicas
oferecidas e aos materiais disponíveis. Não tinha medo da experimentação. Porém,
a sua linguagem expressiva mais significativa era o recorte e a colagem. Ainda aqui
podemos ver metáforas com o processo alquímico.
Nigredo: muitas imagens juntas, formas, cores, tamanhos, texturas. O que
separar? O que escolher. Recortar, separar.
Albedo: começa efetivamente a colagem. Compor no suporte integrando as
imagens.
Citredo: representada por aquilo que foi recortado e descartado, não fazia
parte da nova produção.
Rubedo: quando surge a nova imagem. Essas imagens faziam parte de
contextos diversos e agora estão ali reunidas. É uma coniunctio, uma união de
opostos.
O ato de colar impõe ao corpo um movimento suave, uma manifestação dos
braços e das mãos em movimentos circulares e retos, na tentativa de
espalhar a cola em toda a superfície.
O ato de colar é um ato de juntar, unir, comungar duas partes cindidas,
trazendo para perto o que estava separado. É um ato de se apropriar
daquilo que outrora partiu, se foi. Colar, então, e um voltar à origem, ter de
novo ou ter diferente aquilo que já se foi. (BRASIL, 2013, p. 90)

O ato de colar impõe ao corpo um movimento suave que é o oposto da
posição rígida de um soldado com o rifle no ombro. A preferência pela colagem
parece justificada. O tempo passa e tudo muda.
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Imagem 55 – Simplesmente Mãos

Acervo pessoal da autora

4.6 RELATO DO CASO

Mulher, 42 anos, em processo de separação conjugal, três filhos, arquiteta.
Chega triste, abalada e muito chorosa ao consultório. O marido tinha uma família
paralela. Quer entender a traição do marido. Segundo o seu relato, tentou de todas
as formas salvar o casamento. Tinha terminado há cerca de um mês a terapia de
casal. Sua questão principal é: “se eu entender o porquê da traição, eu posso
aceitar”. Sessão semanal com uma hora de duração. A cliente será identificada por
F.
Na primeira sessão, ela fala muito, se expõe, não tem medo do sofrimento.
Chora muito e continua falando. Quando a sessão está para terminar, ela sacode a
cabeça, passa a mão nos cabelos, enxuga as lágrimas, fica de pé e respira fundo.
Dá um sorriso e despede-se. Esse gesto antecede sempre a sua saída, repetindo-se
como um “rite de sortie”.
Se o processo analítico visa a “escutar” a alma de outrem, a arte é um
veículo que torna essa “escuta” possível. Se visamos a compreender o
social, um grupo de pessoas, devemos estar abertos às suas músicas,
poemas, pinturas, danças e outras manifestações da alma. Tudo que se faz
com arte se faz com alma. Através de expressão artística, realiza-se uma
comunicação que está para além das fronteiras, que não precisa estar
baseada restritamente no código verbal. (DINIZ, 2009, p. 21)
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Para a primeira produção foi oferecido tinta guache e pincéis. Começou
usando os pincéis, depois os dedos e por último jogava a tinta no papel. Andava em
torno da produção de maneira intensa e bem focada. Ao terminar, estava cansada e
se disse “perplexa” diante do que via. Nunca havia feito nada parecido e queria
“entender”. Silêncio. Relaxamento.
Imagem 56 - Caos

Acervo pessoal da autora

A imagem é intensa com muitas cores e muito preto. Foi utilizada toda a
superfície do papel.
Deixar fluir, deixar sair, escorrer, extravasar, transbordar, abrir mão do
controle, não tentar controlar a forma e deixar-se levar pelo prazer da
descoberta que vem insinuada em cada tom, cada mancha, cada espaço
em branco. (PHILIPPINI, 2009, p. 38)

Na sessão seguinte fez novo contato com a produção. Disse: “É o caos.
Depois do caos vem alguma coisa boa. É preciso o caos para haver organização.
Como no caso de Shiva que dança e destrói o mundo para recriá-lo. Não é assim?”
As imagens que serão apresentadas a seguir estão todas relacionadas à fase
da Nigredo, mencionada anteriormente no capítulo da Alquimia. É possível observar
o esforço da psique em buscar uma ordem, uma separação de conteúdo. O que
ocorre em termos das imagens e cores no mundo externo, ocorre intimamente em
termos de conteúdos inconscientes. É preciso aceitar este momento e ver nele o
início da grande obra (opus).
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Na sessão em que foi produzida a imagem que se segue, F. chega muito
ansiosa e triste. Chora muito e diz: “não aguento mais chorar. Às vezes me olho no
espelho e não me reconheço. Não quero ser infeliz. Quando vou voltar a rir
novamente? ”
A psicologia alquímica nos ensina a entender como realizações os períodos
infrutiferamente amargos e secos, as melancolias que parecem não ter fim,
as feridas que parecem não sarar, as opressivas e sádicas mortificações de
culpa e a putrefação do amor e das amizades. Estes são começos por
serem fins, dissoluções, desconstruções. (HILLMAN, 2011, p. 137)

Por livre escolha, F. resolve trabalhar com giz de cera em papel Canson
tamanho A3.
Imagem 57 - Red

Acervo pessoal da autora

Na imagem 57 pode-se observar o uso das três cores: preto, branco e
vermelho pertinentes à evolução do processo alquímico (Nigredo, Albedo e Rubedo).
Pode-se também investigar e relacionar outros campos simbólicos.
Encontramos uma ideia semelhante nas três gunas da cosmologia indiana:
tamas preto, rajas vermelho e sattva branco entram na composição de
todas as coisas. O antropólogo Victor Turner afirma que essas três cores
“fornecem uma classificação primordial da realidade”. São “experiências
comuns a toda humanidade” são como “forças” arquetípicas, “biológicas,
psicológicas e logicamente anteriores às classificações sociais, quinhões,
clãs, totens sexuais e todo resto”. Para a cultura, preto e branco, e também
o vermelho, precedem e determinam o modo como a vida humana é vivida.
(HILLMAN, 2011, p. 127)

Algumas sessões depois foi oferecida argila. Ela relatou que nunca havia
trabalhado com argila e que não sabia esculpir, apesar de ser arquiteta. Amassou a
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argila durante muito tempo e depois começou o trabalho. Ficou em silêncio e
concentrada. Ao acabar o manuseio da argila, pegou alguns elementos vegetais
(frutos e sementes) que estavam em outra mesa e adicionou à obra.
Imagem 58 – Busca (frente)

Acervo pessoal da autora

Imagem 59 – Busca (costas)

Acervo pessoal da autora

Olhando a produção, F. diz-se “muito surpresa com o trabalho”. Pegou a peça
e a revirou em diversos ângulos. “É feio e muito esquisito”, exclama. Quer saber o
que significa e conclui que não significa nada. A obra ainda é uma massa
indiferenciada, buscando a própria forma.
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Na sessão seguinte, após um novo contato com a produção, ela foi batizada:
“Busca”.
Imagem 60 – Redemoinho

Imagem 61 - Revolto

Acervo pessoal da autora

Acervo pessoal da autora

Essas duas imagens foram produzidas uma imediatamente após a outra. O
movimento mostra a busca de uma ordem. As cores estão sendo agrupadas.
Na outra sessão, F. chega com muita raiva de seu ex-marido e é convidada a
expressar este sentimento. O pastel seco foi a escolha sobre papel Canson.
No final, comentou: “Até a minha raiva é bonita. Gostei disso”.
Imagem 62 – Movimento

Acervo pessoal da autora

Observa-se uma ordem e o aparecimento de formas bem definidas e de
contornos mais nítidos (Imagens 60, 61 e 62).
Eis que surge o Azul. Ao acabar a nigredo não se passa rapidamente à
albedo (ver o capítulo nº I Alquimia), existe um período de transição. Do preto total e
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escuro não se passa logo para o branco, é preciso que o preto vá perdendo o
negrume como se o branco fosse infiltrando-se lentamente. E, assim, aparece o
azul. Primeiro um azul noite escuro, que com o passar do tempo vai clareando.
As transições do preto para o branco às vezes atravessam uma série de
outras cores, especialmente os azuis mais escuros, os azuis das contusões,
da sobriedade, do autoexame puritano; os azuis do jazz mais lento, o blues.
A cor da prata não era apenas branca, mas azul. Podemos considerar o
azul uma cor de transição, quer resultante do sofrimento da prata (sal e
vinagre), quer resultando em prata. De qualquer forma o azul tem uma
afinidade tanto com o preto quanto com o branco, tanto nigredo quanto
albedo. Além disso, contudo, o azul é uma condição da alma que não está
em transição, não está em movimento, mas toda em si mesma, múltipla,
complexa, multitonalizada. (HILLMAN, 2011, p. 147-148)

Imagem 63 – Borrão

Acervo pessoal da autora
O aparecimento do azul no processo de coloração indica aquela porção do
espectro em que o pensamento e imagem começam a se fundir, em que as
imagens oferecem o meio para os pensamentos enquanto que as reflexões
tomam um caminho imaginativo para fora da frustação obscura e confinada
da nigredo em direção ao horizonte mais amplo da mente. (HILLMAN, 2011,
p. 166)

Outras imagens foram feitas nas sessões seguintes em que o azul se faz
presente sempre com um movimento para cima. F. ainda chora, mas por um espaço
de tempo menor. Diz sempre que quer parar de sofrer. Hillman (2011) o azul dá voz

89

à nigredo, e a voz une cabeça e corpo. A escuridão imaginada como uma luz
invisível, como uma sombra azulada, por trás e dentro de todas as coisas.
Imagem 64 - Abóbora

Acervo pessoal da autora

Imagem 65– Chamas

Acervo pessoal da autora

Essa foi a última produção da cliente antes de sair de férias. F. ficou ausente
três semanas e são as “primeiras férias que vou ficar sozinha”.
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Imagem 66 – Céu azul

Acervo pessoal da autora

O sol niger dissipa a maldição da nigredo porque ele é mais “preto que o
preto”. Como mostra Stanton Marlan, podemos estar enegrecidos e ainda
iluminados. Sol niger – um dos nomes do objetivo último de todo o empenho
alquímico - preteja com uma escuridão “não assimilável”. Parece ser uma
“imagem intolerável”. E mesmo assim é uma imagem de sol, um sol
iluminador que pode obscurecer todo o positivismo do mundo diurno, mas
não todo insight. (HILLMAN, 2011, p. 144)

F. chega ao consultório e conta “o quanto ama o ex-marido e de como não se
conforma em não ser mais casada. Não se conforma em tê-lo perdido para outra
mulher. Por que isso aconteceu? Com tantos homens porque ele foi o escolhido? De
quem é a culpa?”
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Imagem 67 – Caminhos

Acervo pessoal da autora

O azul carrega traços da mortificatio para o branqueamento. Aquilo que
antes era a viscosidade do preto, como piche ou alcatrão, difícil de se livrar,
transforma-se nas tradicionalmente virtudes azuis da constância e
fidelidade. A música country americana canta o blues da deserção e
fidelidade. “Foi-se e me deixou”, “você me fez mal”, “não consigo deixar de
te amar”. (HILLMAN, 2011 p. 144).

F. chega para a sessão tensa e inquieta. E produz a imagem abaixo . O
amarelo que já vinha aparecendo se faz presente enquanto que o azul chega aos
olhos.
Imagem 68 – Blue

Acervo pessoal da autora
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A cliente começa uma fase em que sonha constantemente com água. Ora
está perto do mar, de praias ou quedas de água. Sempre aparecem navios ou
barcos. Outros sonhos são com lama ou com ela urinando. F. comenta que não tem
atração pelo mar, que possui uma casa na serra e que prefere a floresta.
Imagem 69– Peixe no azul

Acervo pessoal da autora
Na alquimia psicológica, a imaginação é tão importante quanto a cognição,
já que aborda o trabalho de maneira mais intuitiva. Então, não descarte o
que não lhe parece racional. Pressentimentos, sonhos e fantasias são
ingredientes que entram no cadinho psíquico da transformação. Em
especial, fique atento a acontecimentos estranhos, encontros casuais e
eventos inesperados. Acontecimentos sincrônicos são um bom sinal de que
a transformação está ocorrendo. (CAVALLI, 2002, p. 77)

De acordo com Cavalli (2011, p. 45) “Jung levava os seus sonhos a sério. Ele
os escrevia e passava muitas horas interpretando seu significado”. As imagens que
surgem nos sonhos falam de aspectos da psique do próprio sonhador.
Os sonhos na Psicologia Analítica são considerados de extrema relevância
para se entender a mensagem do inconsciente. Várias são as formas de
interpretar, e isso depende da abordagem teórica do profissional e da sua
vivência com os seus próprios sonhos. Respeitar o fluxo do inconsciente é,
sobretudo, observar o que ele exige do ego e quais são as formas de
interagir com ele.
Sabemos que os sonhos são imagens do inconsciente e é a forma que este
encontra de enviar mensagens para que a consciência, que tem como
centro o ego, possa assimilar e interagir gradativamente com essa
mensagem. Essa importância atribuída aos sonhos vem de momentos
relevantes da história da humanidade. (BRASIL, 2013, p. 145-146).
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A cliente foi orientada a fazer um caderno para escrever os seus sonhos.
Sempre que quer relatar um sonho traz o caderno e lê o que escreveu e algumas
vezes relata: “Caramba! Nem lembrava dessa parte”.
Os sonhos contêm imagens e associações de pensamentos que não
criamos através da intenção consciente. Eles aparecem de modo
espontâneo, sem nossa intervenção e revelam uma atividade psíquica
alheia à nossa vontade arbitrária. O sonho é, portanto, um produto natural e
altamente objetivo da psique, do qual podemos esperar indicações ou pelo
menos pistas de certas tendências básicas do processo psíquico. Este
último, como qualquer outro processo vital, não consiste numa simples
sequência causal, sendo também um processo de orientação teleológica.
Assim, podemos esperar que os sonhos nos forneçam certos indícios sobre
a casualidade objetiva e sobre as tendências objetivas, pois são verdadeiros
autorretratos do processo psíquico em curso (JUNG, 2012, p. 19)
Imagem 70 - Caminhando

Acervo pessoal da autora

Sobre a imagem 70 em que foi feito uma colagem, ela relatou que gostaria de
andar entre as nuvens, mas não voar. Gosta de montanhas com neve e diz que
parecem um diamante.
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O segundo estágio é a albedo. Mas não se chega a ele sem antes passar por
uma explosão de cores. Os mestres alquímicos a chamavam “cauda pavonis.” O
inconsciente conversa com o consciente e já se estabelece uma luz, mesmo que
tênue. A escuridão começa a se desfazer e a ficar menos densa. Afinal, o branco
nada mais é do que a reunião de todas as cores.
Na linguagem dos alquimistas, a matéria sofre até que a nigredo
desapareça; então a cauda do pavão (cauda pavonis) anunciará a aurora e
surgirá um novo dia, a leúkosis ou albedo. Mas neste estado de brancura
não existe verdadeira vida, é um estado abstrato, ideal. Para infundir-lhe
vida é preciso infundir-lhe "o sangue", a rubedo, o vermelho da vida.
Somente a experiência de todos os estágios do ser pode transformar o
estado ideal da albedo em uma forma de existência plenamente humana.
(JUNG, 1952, p. 2)

Na imagem 70, a figura humana já mostra essa explosão de cores e que
continua nas imagens seguintes, que foram produzidas nas sessões posteriores.
Imagem 71 – Alegre

Imagem 72 - Triste

Acervo pessoal da autora
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A imagem acima foi feita durante uma sessão em que ela estava se sentindo
mais confortável e animada. Depois de pronta, ela considerou a possibilidade de ser
uma pessoa rindo. Ao invertê-la, veio a surpresa porque achou que transmitia
tristeza. F. fica calada e pensativa e revira a imagem algumas vezes. Disse ser um
rei triste e uma rainha alegre.
Em outra sessão, F. é convidada a fazer o contorno corporal e a trabalhar
nele com técnicas variadas. Não demonstrou resistência, mas queria entender por
que isso era importante.
Ao entrar em contato com a produção, F. diz que ganhou asas igual ao deus
Apolo. A terapeuta retruca: não seria Hermes? Ela responde: “Não. É Mercúrio”.
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Mercurius encontra-se no início e no fim da obra. É a “prima matéria”, o
“caput corvi”, a nigredo. Como o dragão, devora-se a si mesmo e como o
dragão morre para ressuscitar sob a forma de lápis. É o jogo das cores da
“cauda pavonis” (cauda do pavão) e a separação dos quatro elementos.
(JUNG, 1994, p. 404)

Imagem 73 - Mulher Flor

Acervo pessoal da autora

Chama a atenção na imagem 73 as pernas em azul. Um azul que está mais
claro, ainda é a fase do unio mentalis e ele sobe pelas pernas até a imagem do
Buda no peito e depois chega ao rosto. As mãos responsáveis pelo trabalho estão
na cor laranja, indicando talvez o início do amarelecimento da obra. Os pés estão
sobre uma superfície em ondas que pode representar o mar, que tem aparecido com
frequência nos sonhos, que são imagens vindas do inconsciente.
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Durante o processo acontecem muitas idas e vindas em torno das situações
ou dos sentimentos. O processo terapêutico não é linear, é circular.
Hoje F. chegou sentindo muita mágoa pelo abandono e ainda querendo
entender como isso pode acontecer. Estava fragilizada.
Imagem 74 - Trinado

Acervo pessoal da autora

Sobre a imagem, relata que seria o marido e a amante juntos, tristes,
apagadinhos. Ela é a parte colorida. Diz que a parte colorida parece um figo e que
gosta muito dessa fruta. E que está se desprendendo. Continua sonhando com
água: mar, praia e cachoeira; às vezes águas paradas.
O preto ainda está presente, mas esvanecendo-se. Aqui começa uma
separação nas formas e, internamente, começam a se diferenciar os sentimentos.
Inicia-se uma fase de maior clareza.
A albedo é a fase mais racional, ocorre uma limpeza, uma ordem. Como na
separação do joio do trigo. O sofrimento é menor, está sendo diluído, lavado e por
isso flui melhor. A pessoa pressente que já não é mais a mesma e que não voltará a
ser como antes. O sofrimento da nigredo e o caos já não são percebidos. As coisas
começam a ganhar uma identificação.
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Imagem 75 – Namorados

Acervo pessoal da autora

F. faz o desenho bem rápido e diz que são olhos. Depois muda de ideia e diz
que são caracóis namorando, se conhecendo. São macho e fêmea.
Os dois trabalhos a seguir mostram a diferenciação dessa polaridade.
Imagem 76 – Dois mundos

Acervo pessoal da autora
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Imagem 77 – Soldado

Acervo pessoal da autora

Esta imagem merece destaque porque aqui pela primeira vez se insinua a
imagem do soldado. O nome que deu a obra perturbou-a. F. ficou muito sem jeito.
Logo depois ela disse “que soldado esquisito”. Após esse comentário, F. levantou-se
e pegou duas pequenas pedras que estavam numa caixa na mesa lateral. Coloco-as
sobre o desenho e perguntou se podia fotografar. Pegou o celular e tirou uma foto.
Lembrou-se que gostava de homens fardados na adolescência. Foi pedido que
fizesse uma escrita criativa, mas ela não quis e disse que preferia falar.
Uma especulação simbólica sobre os possíveis significados da imagem
produzida parecem indicar que: a parte de cima da imagem é um círculo, forma
atribuída ao feminino, a parte de baixo é um triângulo, forma que corresponde ao
masculino. As cores também possuem esse referencial e combinam com as formas.
O rosa com o feminino e o azul com o masculino. Uma pedra azul na forma feminina
e uma pedra amarela na forma masculina. Começa a existir um movimento de
aproximação dos opostos, um casamento entre os aspectos do feminino e os
aspectos do masculino. É só o começo. Muitas sessões ainda precisaram acontecer
para ocorrer o casamento, que é sempre empolgante quando é no último capítulo.
Na semana seguinte, surge a imagem abaixo que a incomoda muito.
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Imagem 78 - Prontidão

Acervo pessoal da autora

A imagem 78 mostra uma mancha branca prateada e um vermelho que se
insinua. É preciso haver prata para que se possa obter o ouro. O vermelho já
anuncia a rubedo.
F. quer saber o que significa aquele “homem de madeira”. Diz que gostaria de
projetar um jardim assim, com formas geométricas entrelaçando-se, abraçando-se e
vivendo em harmonia. Depois quer saber o que é na vida real aquele boneco. A que
cultura pertence? A terapeuta responde com a pergunta: “O que representa para
você?” Depois de ficar calada por um tempo responde que “parece um batalhão de
soldados, estão em filas. São soldados imóveis que não se mexem. Estão
paralisados?”
Duas sessões depois, F. chega muito angustiada. Havia se encontrado com o
ex-marido e tinha ficado muito mal. Volta a chorar muito e a sentir sua falta,
principalmente na hora de dormir. Questiona o valor da terapia e diz que não quer
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ficar uma mulher amarga, dessas que falam mal dos homens, ou uma encalhada
sem homem. Diz que se sente dando voltas, e que não sai do lugar. “Quero ficar
boa! Voltar a ser alegre. Não aguento mais chorar e lamentar”, quase grita. Depois
ela murmura: “ele sem terapia está muito melhor do que eu. Ele está feliz”.
Embora a calcinação (secar com o calor) seja essencial ao branqueamento,
esse mesmo processo pode levar a uma “queimadura” analítica. [...] então a
calcinação escurece tudo com acusações mútuas, desapontamentos,
exaustão, frutos de um calor demasiado intenso e no momento errado.
Estamos de volta ao nigredo, cínicos, amargos, queimados. A análise
fracassou.
Em vez disso, semelhante cura semelhante - mesmo quando o calcinar é a
operação principal, as reações ao fervor da anima podem se dar em
imagens delicadas, isto é, imagens plenas de sentimento e em
especulações reflexivas, mas somente se mantidas no espelho correto.
(HILLMAN, 2011, p. 263).

Esse é um momento muito delicado no processo terapêutico. F. não estava só
confusa, sentia raiva, angústia e impotência por não poder mudar a situação em que
se encontrava. Pedia um exercício ou outra coisa qualquer, que a fizesse
compreender e aceitar a situação que vivia. Listava tudo o que fazia para sentir-se
melhor: orações, novenas, passeios, dedicação ao trabalho, cuidar dos filhos,
meditação, leitura, pilates e a terapia. Fazia perguntas: “Quanto tempo ainda para
que eu fique bem? Você tem uma previsão? Existe uma estatística para casos de
traição? Quanto tempo mais? Tempo?”
Parte do conhecimento do segredo do tempo é saber qual passo precede e
qual se segue aos outros. O tempo tem de ser ordenado. Estágios. O
sucesso no trabalho depende da sucessão; os procedimentos procedem
através de processos; a opus é feita de operações. (HILLMAN, 2011, p.
369)

Durante o processo terapêutico duas fases estão sempre presentes: “solve et
coagula” ou seja, dissolva e coagule. Via-se claramente que era preciso coagular.
Havia algo que estava sendo dissolvido pelas lágrimas (água) que era preciso
coagular.
Foi feito um relaxamento corporal com foco nos movimentos respiratórios:
inspiração e expiração. Respiração profunda e lenta. Para a produção plástica deste
dia foram dispostos na mesa materiais de pintura, desenho, caixa de imagens, lãs e
suportes variados, tais como: papel, papelão, pratos acrílicos. Havia ainda contas
diversas para fazer bijuterias. F. escutou a voz da terapeuta lhe dizer: hoje a escolha
é sua. O que quer fazer?
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A cliente tocou e mexeu em vários materiais. Respirou fundo, sacudiu a longa
cabeleira e começou a selecionar imagens. Eis a produção:
Imagem 79 - Bailando

Acervo pessoal da autora

A imagem é forte, delicada e simbólica. F. diz que tem um casal feliz
dançando. A terapeuta pergunta quem são eles? Ela responde: “é um soldado e
uma bailarina”. Perguntada se conhece o conto O Valente Soldado de Chumbo, ela
diz que já ouviu falar, mas não conhece o teor da história.
A leitura da imagem 79 é feita tendo em conta o histórico da cliente. Existem
flores na base da imagem e também na base do casal, isto, nos remete ao alerta
para a “queima das flores” por excesso de calor. Como diz Hillman (2011): “Sim, a
opus necessita de calor intenso a fim de secar as umidades pessoais: crises
soluçantes, anseios que fluem, doces confusões dopadas. Isso tudo é seco no
processo do cultivo da alma. Mas essas condições não podem ser atingidas na
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cabeça como se a levássemos ao tintureiro (uma lavagem a seco), chamuscadas
causticamente. Pois nelas há um germe tentando florescer”.
O processo arteterapêutico é um processo alquímico por excelência. O setting
arteterapêutico representa o vaso alquímico, sagrado e inviolável. O paciente é a
pedra bruta a ser trabalhada e da qual se extrairá o ouro. O terapeuta é o
catalisador, o sal. Os materiais expressivos representam o meio pelo qual se faz a
ligação entre o terapeuta e o cliente, o fio condutor entre a transferência e a
contratransferência.1
[...] o uso de materiais plásticos e de recursos técnicos criativos promove o
deslocamento da transferência entre as duas pessoas e passa a ser uma
tríade, na qual o terceiro elemento é o material utilizado. Assim, os
complexos ativados são projetados para além do terapeuta, nos materiais.
Nessa perspectiva, tanto o terapeuta quanto o cliente podem observar no
produto final a energia do complexo pulsando nas cores e formas. (BRASIL,
2013, p. 54).

A Alquimia foi redescoberta, estudada e valorizada pelo doutor C.G. Jung
que a tornou a base da sua psicologia. Nessa etapa do processo surgiu um conto.
Esse conto mostra a direção da energia psíquica, que sempre busca a cura. As
próximas sessões serão realizadas tendo o conto e os seus principais mitemas
como fio condutor.
O conto traz no seu título a palavra chumbo, que é considerado o metal
inferior, aquele que precisa ser trabalhado, transformado para se conseguir o ouro. A
cliente, neste momento, também representa o chumbo. O processo arteterapêutico
vai extrair o ouro, pois o ouro já está contido no chumbo.
Na sessão seguinte foi narrado o conto O Valente Soldado de Chumbo de
Hans Christian Andersen. A terapeuta fez a narração de maneira simples e sem
nenhum recurso de imagem. F. ouviu atenta e se disse muito impressionada.
Considerou o final muito triste, mas, que pelo menos, o soldado e a bailarina ficaram
juntos no final. Ao responder sobre o que mais a havia impressionado, disse: “a
valentia do soldado que tudo enfrenta sem perder a pose, a maldade das crianças, o
peixe que engoliu o soldado e que lembra a história de Jonas e a baleia, o fato da

1

Transferência: Com este termo (e com translação) indica-se genericamente o caráter emotivo-afetivo da
relação do paciente com o analista, e em sentido específico o fenômeno da transferência inconsciente, sobre a
pessoa do analista, das reapresentações psíquicas que são próprias do paciente. Vice-versa, a transferência do
analista sobre o paciente é denominada de contratransferência (ou contratranslação). (PIERI, 2002, p. 502)
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bailarina ter uma pedra azul e morar num castelo, o rato que pede um passaporte e
por ter sobrado um coração que significa que eles se amavam”.
Foi pedido que representasse um dos mitemas acima mencionados, e surge
a imagem abaixo.
Imagem 80 – Apresentação

Acervo pessoal da autora

F. conta que é o soldado cumprimentando a bailarina. Existe um peixe para o
soldado e um peixe para a bailarina, que estão indo em sentidos opostos. É feita a
observação de que no conto só existe um peixe no qual o soldado entra e F.
responde “a bailarina também precisa de um peixe mesmo que não esteja no mar.
Existe dentro dela. Ela gosta de peixes, pois representam o Salvador que é Jesus
Cristo”.
Segundo Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 703), o peixe é símbolo das águas,
cavalgadura de Varuna. O peixe está associado ao nascimento e a restauração
cíclica. Observar que o fundo é branco e que existe uma mancha brilhante prateada
quase ao centro, o que nos remete a uma figura semelhante na imagem 78 e que
remete ao pratear.
Resumindo, pratear é branquear, o estágio da albedo na obra, e a
lunificação do material refere-se a qualquer processo - lustro, calcinação,
coagulação - que possa fazer surgir uma condição branca e brilhante de
alma no material. A transmutação para a prata significa limpar e purificar, o
que ao mesmo tempo significa tornar-se mais essencial e durável.
(HILLMAN, 2011, p. 193).

A amplificação do conto foi feita nas sessões seguintes, destacando-se as
seguintes imagens.
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Imagem 81 – Na barriga do peixe

Acervo pessoal da autora

A imagem nº 81 impressionou muito F. que disse: “não parece ter sido feita
por mim.” Pediu para ouvir de novo a passagem “em que o soldado é engolido pelo
peixe”. Depois comentou: “o soldado não parava de pensar na amada e por isso
eram dois corações e não um só, a bailarina tinha dado o coração ao soldado”.
Pode-se observar que existe semelhança entre o “mar” desenhado acima com
o “mar” da imagem 73 - Flor mulher.
Segundo Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 592), o mar: “Símbolo da dinâmica
da vida. Tudo sai do mar e tudo retorna a ele: lugar dos nascimentos, das
transformações e dos renascimentos”. Observa-se que no conto o soldado entra no
mar, fica dentro da barriga do peixe e sofre uma transformação porque quando volta
a sala de brinquedos é chamado de “um homem notável”.
Geralmente o mar representa simbolicamente o inconsciente e o peixe
representa o consciente.
Imagem 82 – Lado a lado

Acervo pessoal da autora

Com esta produção, F. relata que há um pouco de soldado na bailarina, e um
pouco da bailarina no soldado. Conta que costumava chamar o seu ex-marido de
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“guerreiro” e diz que isso é um tipo de soldado. Afirma que ele é realmente um
“guerreiro” e também é muito firme e corajoso como o soldado, e que inveja essas
qualidades porque ela não tem coragem para brigar ou discutir. Depois de uma
pausa completa: “eu sou corajosa de outro tipo, com o coração, com as palavras e
sem força física.” Ri e meio sem graça fala “nem sou soldado e nem a bailarina”. “O
que sou?”
É necessário rever os trabalhos da cliente. As imagens 45 e 46 já falavam do
soldado. Eram pistas para se chegar ao conto.
Imagem 83 - Navegar

Acervo pessoal da autora

Ao terminar esta produção, F. foi logo explicando: “não é o mesmo barco do
conto. Este é outro porque é uma barca. Eles vão juntos para um lugar lindo e não
vai bater na pedra. A base da barca tem a forma de uma bigorna.” Consultando
Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 121), barca: “é o símbolo da viagem de uma
travessia realizada seja pelos vivos, seja pelos mortos. A vida presente também é
uma navegação perigosa. Desse ponto de vista, a imagem da barca é um símbolo
de segurança”. Segundo os mesmos autores: Bigorna: “aparenta-se à feminilidade,
ao princípio passivo, do qual sairão as obras do ferreiro, princípio masculino”.
Ao que tudo indica, a anima e o animus estão procurando a harmonia na
psique.
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A cliente relata que o barco se desfazendo, no conto O Valente Soldado de
Chumbo, representava o seu relacionamento que naufragou, se desmanchou. A
barca que ela produziu representa a nova vida.
Com a proximidade do Natal, F. ficou muito angustiada e temerosa sobre
como seria essa noite. Confusa, porque valoriza a festa, uma vez que é católica, e
sabendo que a ausência do ex-marido será muito sentida. Pensa nos filhos. Será a
primeira vez que ele não estará presente. Conta que costuma enfeitar a casa, todos
os cômodos recebem enfeites e que ele dizia brincando que parecia um shopping.
Colocou os adereços, mas sem prazer. Estava muito ansiosa. Era o ex-marido que
arrumava os enfeites na árvore. Na verdade toda a família participava da arrumação,
incluindo um presépio. Como vai ser agora? Realiza a colagem abaixo.
Imagem 84 - Consagração

Acervo pessoal da autora

Os elementos estão definidos e bem posicionados. Cada um ocupando o seu
lugar. O branco do suporte não foi alterado (a albedo se faz presente). Uma imagem
de santa está no centro e pisa em uvas, que estão num vaso em forma de coração.
F. identifica a imagem como sendo de santa Luzia, a protetora dos olhos. Sobre o
coração feito de uvas diz que: “é um coração que foi pisado e que agora tem que se
recuperar. As uvas precisam ser esmagadas, virar suco, fermentar e se transformar
em vinho. Não há transformação sem sofrimento nem para as uvas e nem para
mim”.
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A colagem propicia um campo simbólico de infinitas possibilidades de
estruturação, integração, organização espacial e descoberta de novas
configurações. É instigante como um mapa do tesouro, pois as informações
estão ali desde o princípio, embora num primeiro momento, nem sempre
consigamos decifrar os códigos em que estes mapas estão cifrados.
(PHILIPPINI, 2009, p. 24).

F. relatou que estava igual ao soldado: imóvel e sem fazer nada. Porque nada
pode fazer sobre essa situação. Seria carregada pelo tempo. Depois das festas de
fim-de-ano F. voltou mais animada e pediu para fazer colagem, a cliente tem
preferência por esta linguagem e forma de expressão.

Imagem 85 - Equilíbrio

Acervo pessoal da autora

O animal pode ser a representação do instinto e a imagem do Buda com velas
acesas como o lado espiritual. Equilíbrio parece ser um nome muito apropriado para
esta imagem, que trouxe a F. grande paz e um largo sorriso. Enquanto falava sobre
a imagem F. acariciava a “onça” e dizia ela não morde.
A busca do equilíbrio entre a rigidez do “soldado” e a leveza da “bailarina”.
O simbolismo tradicional fala do branco como a cor do perdão, que aparece
depois do preto da penitência. Dizemos: “Acabou, passou!” – já não está tão
pesado, tão frenético. “Acho que vou conseguir.” E há um sentimento novo
de confiança naquilo que está acontecendo. (HILLMAN, 2011, p. 252).

Algumas sessões depois, F. chega bem humorada. Cortou os cabelos.
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Comprou roupas novas. Diz que se sente bem e que alguma coisa dentro dela
mudou, mas não sabe dizer o que foi. Conta que está mais corajosa e chora muito
menos. Decidiu enfrentar a situação que vive e quer ser feliz. A situação fica mais
definida e clara. Reflete sobre a sua responsabilidade no fim da relação e começa a
busca corajosa em sair da posição de abandono. Renovar-se é a proposta.
Fortalecer a psique será a consequência. Quer continuar com a colagem.
É o início do amarelecimento da obra ou a citrinatio. As imagens 86 e 87 se
referem a essa fase. É a fase de transição para que aconteça a rubedo. É uma fase
muito importante e que tende a ser ignorada por alguns autores e também por
alguns terapeutas, durante a análise do processo terapêutico.
As máximas famosas declaram: “o três torna-se quatro” e a terceira das
quatro cores tradicionais é o amarelo. Como vimos, o terceiro não deve ser
considerado apenas como um estágio no caminho em direção ao quatro, o
amarelo progredindo para o vermelho. Ao contrário, o quarto é um vermelho
que é também um ouro tingidor, tanto amarelo quanto vermelho, três e
quatro ao mesmo tempo, de forma que a citrinatio está totalmente implícita
a priori na rubedo. (HILLMAAN, 2011, p. 348).

Imagem 86 - Brincadeira

Acervo pessoal da autora
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A leitura da imagem mostra uma mulher com flexibilidade e com os dois pés
no chão, o que faz oposição à bailarina que tinha sempre uma perna levantada bem
alto. A figura do trickster não deixa dúvidas de que o processo continua em
andamento. No conto, o trickster é representado pelo boneco de mola que manda o
soldado parar de olhar para a bailarina, e que provoca o início da viagem do
soldado. É o momento de abandonar antigas posturas e velhas crenças. A presença
de tênis e sapatos de salto alto ressaltam os opostos: masculino e feminino; soldado
e bailarina; rigidez e flexibilidade. A integração é o caminho.
Em outra sessão, o amarelo vem com força, com o uso do pastel seco.
Imagem 87 – Máscara

Acervo pessoal da autora

Ao chamar a imagem 87 de Máscara, e identificar que não tem espaço aberto
para os olhos, F. diz “que está no escuro”. Na produção 84 – Consagração, havia
escolhido a imagem de Santa Luzia que é a protetora dos olhos e da visão. A
ausência da luz não a assusta, e ela diz que é bom porque assim vai pensar direito
no que tem que fazer. Estar no escuro e como estar na barriga do peixe e sofrer
transformações para sair para a luz do mundo, e aí atuar com mais tranquilidade.
Em suma, durante a nigredo há dor e ignorância; sofremos sem a ajuda do
conhecimento. Durante a albedo a dor cessa, tendo sido abençoada pela
reflexão e compreensão. O amarelo traz a dor do próprio conhecimento. A
alma sofre a sua própria compreensão. (HILLMAN, 2011, p. 328).
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Eis que se chega a rubedo, a quarta e última fase da opus alquímica. É
vermelho porque segundo os alquimistas era no sangue que estava a essência da
vida. Segundo Cavalli (2002), nesse último estágio, a ênfase não é mais na alma: é
o movimento causado pelo espírito. É a descida do Espírito. Nos primeiros dois
estágios, a fraca consciência do ego luta para se livrar da força regressiva da
natureza. Agora, o movimento vem de cima: é a energia espiritual que vem do Self.
Os recursos humanos sozinhos não bastam para realizar o difícil trabalho da
individuação.
Na interação entre alma e espírito ocorre a transformação. Em outras
palavras, graças ao nosso esforço e ao esforço de um poder transpessoal, os metais
que representam graus de consciência são transmutados, passando do seu estado
inferior para o de ouro puro e refinado. O chumbo é transformado na prata branca do
albedo e em ouro na rubedo. Essa transformação pode levar um dia ou uma vida
inteira. O tempo é determinado tanto pelo que se faz quanto por aquilo que é
testemunhado na natureza.
Em muitos contos e mitos, a imagem da coniunctio aparece como a união dos
opostos, formando uma unidade do que antes estava separado. Na alquimia,
segundo Edinger (2006, p. 227) “é o ponto culminante da opus”.

Imagem 88 - Joias

Acervo pessoal da autora
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F. fez uma pequena viagem no fim de semana. Comenta que foi boa. Embora
tenha se lembrado do ex-marido muitas vezes. “Perdi um tipo de paraíso e estou
descobrindo outro”, disse meio sem graça. “Estou aprendendo outra maneira de agir.
Coisas que nunca fiz e agora faço. Relata de como se sente estranha quando está
sozinha em algum lugar ou perto de outros casais.” Surge a imagem:
Imagem 89 – Final Feliz

Acervo pessoal da autora

F. interpreta sozinha e com um só fôlego: “é o soldado e a bailarina que agora
estão juntos e felizes e escaparam da fogueira. Veja o fogo lá trás. Ou como você
gosta de dizer: é o meu lado masculino integrado como o meu lado feminino. Estou
certa? E ainda tem esmeraldas e brilhantes aos pés deles. Estão ricos. Vão ficar
juntos.”
F. gosta muito de joias e pensou em ser designer. O ex-marido sempre lhe
dava joias de presente nas datas comemorativas. Ela conhece os nomes das pedras
e o respectivo valor de mercado. É pertinente destacar que desta vez, ao referir-se
ao ex-marido não o fez com saudade ou raiva e, nem fez a leitura da imagem como
sendo a possibilidade de voltarem a se relacionar como homem e mulher.
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Mais algumas sessões se passaram quando surge a montagem abaixo. Foi
usada a capa do programa da peça Rock in Rio – O Musical, e a imagem de um
saxofone.
Imagem 90 – Mudança

Acervo pessoal da autora

F. fez uma escrita criativa sobre essa produção. Dela retira-se o seguinte
trecho: “o soldado agora é um músico e não carrega mais um rifle no ombro. Ele
derreteu o rifle e fez um saxofone. Com o que sobrou fez a perna que faltava porque
ele adora dançar e faz muitos movimentos enquanto toca. Continua apaixonado pela
bailarina e teve a coragem de se declarar. Ela continua bailarina, mas não tão
clássica. Ainda põe o pé na ponta. Também está apaixonada por ele. O som que ele
faz toca dentro dela, chega no coração. Ela também sai por aí, nada de ficar parada
na porta do castelo ou da casa.”
Em outro trecho escreveu: “ah! se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e
o muito muito que te quero, e como é sincero o meu amor, eu sei que tu não fugirias
mais de mim. Vem, vem, veeeeeeeeem...”
Pode-se pensar na possibilidade da integração de algum conteúdo referente a
anima e ao animus. O próprio saxofone carrega em si uma forma do masculino na
sua boquilha (pontiaguda e fálica) e uma forma atribuída ao feminino na campânula
(vaso ou útero). Pode-se pensar no hierosgamos ou casamento sagrado. É o clímax.
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É a coniunction. Finalizando uma etapa. Mas viver é acabar um ciclo e começar
outro.
No conto também existe a coniunction quando o soldado e a bailarina se
integram no fogo da lareira. A lareira na Grécia antiga transformava uma simples
casa em um lar, e representava a própria deusa Héstia. Era o fogo sagrado que
aquecia, que mantinha a família unida e saudável. Era preciso cuidar dele e mantêlo sempre aceso e vivo. O fogo sendo o grande transformador das substâncias,
transforma o chumbo de que é feito o soldado num coração, que pode simbolizar o
amor desta união. A pedra azul que sobra da bailarina é uma pedra, que é um dos
símbolos do self.
A partir do aparecimento do conto no setting arteterapêutico e a sua
amplificação, o processo tomou um novo rumo: trabalhar aspectos do Animus para
depois integrá-lo ao feminino interior da cliente, e assim, fortalecer o Ego que mais
bem estruturado enfrenta as mudanças e os conflitos da existência com mais
tranquilidade.
Para Franz (2008), a única forma de uma mulher se defrontar com o problema
do animus é simplesmente sofrê-lo até a última gota. De fato, não existe solução que
não inclua o sofrimento e o sofrer parece pertencer à vida da mulher.
Assim, algumas sessões depois, em que F. estava sentindo-se confiante e
bem disposta, eis que surge a seguinte imagem:
Imagem 91 – Recomeçar

Acervo pessoal da autora
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O que representa? Ainda não sabemos. Ovos quebrados. Mãos que
trabalham. E a presença de um pássaro em metal. Será de chumbo? Será o corvo
anunciando uma nova nigredo? O tempo poderá ou não responder a essas
perguntas.
F. até hoje está bem e navegando em situações antes desconhecidas, está
aprendendo a gostar de estar consigo mesma, e enfrenta com coragem as novas
lutas. Vive um momento de mais tranquilidade e equilíbrio.
Eu, alquimista de mim mesmo. Sou um homem que se devora? Não, é que
vivo em eterna mutação, com novas adaptações a meu renovado viver e
nunca chego ao fim de cada um dos meus modos de existir. Vivo de
esboços não acabados e vacilantes. Mas equilibro-me como posso entre
mim e eu, entre mim e os homens, entre mim e o Deus. Vivo em escuridão
da alma, e o coração pulsando, sôfrego pelas futuras batidas que não
podem parar. (LISPECTOR, s/a, s/p).

Suas transformações representam que o processo de individuação como
proposto por JUNG, começa na tenra idade e continua até a morte.
Somos exploradores e a fronteira mais instigante de nosso tempo é a
consciência humana. Nossa busca é a integração da ciência e da
espiritualidade, uma visão que nos lembra da ligação que temos com o
nosso eu interior, com os outros e com a Terra. (MITCHELL apud CAVALLI,
2002, p. 130)
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A origem dos contos de fada perde-se nas brumas do tempo e, no entanto,
são nesses relatos que melhor se pode estudar a “anatomia comparada da psique’.
Nesse material pode-se identificar facilmente os arquétipos. Por isso é de suma
importância que os arteterapeutas tenham um conhecimento abrangente para que
possam reconhecer o seu aparecimento no setting arteterapêutico. É preciso estar
atento e ter uma posição de humildade e de investigação, senão corre-se o risco de
ligá-los a simples memórias pessoais.
No caso relatado neste trabalho, o conto não surgiu de maneira abrupta e sim
lentamente, sendo apresentado aos poucos, cozinhando em fogo lento. E quando
surgiram as produções que foram sendo nomeadas de “namorados”, “dois mundos”
“soldado”, “prontidão” estas já anunciavam o aparecimento do conto. A amplificação
do conto usando as modalidades expressivas em arteterapia, ressaltou para o
arteterapeuta e para a cliente a questão do Animus. Com isso, surgiu uma nova
direção a ser seguida.
Pressupostos da alquimia revelaram-se uma bússola para acompanhar este
processo com mais segurança. Ao observar as cores das produções e também a
organização das imagens sobre o suporte, pode-se constatar referências as
características dos estágios alquímicos. As cores escuras de início, o surgimento
dos azuis, as cores do arco-íris, os brancos e prateados até atingirmos os vermelhos
quentes da rubedo. Cada estágio com a sua característica e o arteterapeuta saberia
quando podia “provocar” ou quando deveria ir com mais “cuidado” para não
atrapalhar o processo em andamento. Como estes processos não são lineares, em
algumas sessões houve um retrocesso a algum estágio anterior. Esse fato não
atrapalhou o percurso sendo perfeitamente esperado.
Dois saberes quase tão antigos quanto a própria humanidade e que ainda
hoje falam a nossa alma e nos ajudam a entendê-la. Pode-se relacionar a união do
“soldado com a bailarina” do conto com a união do “Rei e da Rainha”, da “Lua com o
Sol”, símbolos da alquimia, com aspectos do animus da cliente integrados a sua
psique. A relação terapeuta e cliente também passa por esse tipo de relação da
integração dos opostos. A alquimia fala de uma jornada de individuação que eles

116

acompanhavam observando as transformações que ocorriam na matéria. Do mesmo
modo pode-se acompanhar o processo arteterapêutico observando as imagens
produzidas durante as sessões. Durante o processo, a psique do cliente também foi
sofrendo mudanças. Da dor e sofrimento iniciais, passou-se a uma fase de
esclarecimento e pesquisa de novas possibilidades. Experimentou-se uma mudança
de referencial para estar no mundo. Sentimentos, comportamentos e pensamentos
que não faziam mais sentido foram convidados a serem transformados. No final do
processo a cliente está mais tranquila, corajosa, mais independente. Assume a sua
nova situação civil, deixou o lugar de vítima e ganhou noção da sua
responsabilidade na antiga relação.
A Arteterapia pode ser entendida como um processo alquímico, já que
envolve a transformação do cliente e do terapeuta, dentro de um vaso sagrado ou
temenos. Como nos diz Jung “o encontro de duas personalidades assemelha-se ao
contato de duas substâncias químicas: se alguma reação ocorre, ambos sofrem uma
transformação”.
Recomenda-se para estudos posteriores a comparação dos pressupostos
alquímicos, com outros contos clássicos, analisando percurso de clientes de outras
cronologias, gênero, e que estejam elaborando outros tipos de questões
existenciais.
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