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A psicologia e a teologia precisam de sua inerente ligação,
caso contrário a teologia perde a alma, e a psicologia esquece
os Deuses
James Hillman

RESUMO

Este estudo investiga as semelhanças entre a natureza de Hermes e a função do
símbolo no setting. Utilizando a figura mítica do deus grego e suas posteriores
representações simbólicas, o trabalho apresenta o mito e pesquisa sua utilização
como metáfora da relação arteterapêutica.

Palavras-chave: Hermes – símbolo – eixo do si-mesmo – função transcendente –
arteterapia.

ABSTRACT
This study investigates the similarities beetween the nature of Hermes and the
function of the symbols in the setting. Using the mythic figure of the greek god and its
further representations, this work presents the myth and researches its utilization as
a metaphor of the art therapeutic relationship.

Key words: Hermes – symbol – ego-self axis - transcendente function – art therapy
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APRESENTAÇÃO

Cresci ouvindo que era uma criança de muita imaginação. E devo ter sido
mesmo, a julgar pelas estratégias que engendrava para resolver meus problemas.
Se precisava de um dinheirinho, leiloava uma "obra de arte" (desenho próprio); se
queria autorização para alguma coisa, inventava uma história que acabava do
jeitinho que me convinha . Se havia feito bobagem, encenava um ato de perdão. A
criatividade era a minha melhor companhia, minha fiel escudeira para os desafios da
vida. A ela eu recorria sempre que não sabia o que fazer.
Imagem 1 – Olha eu aí!

Disponível em : https://img1.etsystatic.com/028/0/5123546/il_340x270.653079407_gaoz.jpg

Na pré-adolescência, passei a ser estudiosa, esforçada, determinada. Criava
cada vez menos e estudava cada vez mais.
Adolescente, achei que passar no Vestibular era a coisa mais importante do
mundo e deixei de lado tudo o que não rendesse boas notas. Se a disciplina não
reprovasse, eu a desdenhava. Foi aí que cometi o maior engano da minha vida:
congelei minha imaginação.
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Passei para Jornalismo na UFRJ e virei adulta de vez. Já formada, trabalhei
um ano na Bloch Editores, mas como o salário não era bom e a rotina não me
agradava, resolvi mudar de profissão. Novo vestibular e novo desafio profissional me
aguardavam: fui cursar Direito a fim de prestar concurso público. Ingressei na UniRio e formei-me em julho de 1999. Três meses depois tomei posse no Tribunal
Regional Federal da 2 Região. Em menos de um ano, fui promovida a Supervisora
de Cursos da Escola da Magistratura Regional Federal. Daí, passei a Coordenadora
dos Cursos e concluí minha trajetória como Assessora da Corregedoria do Tribunal.
A sobrecarga de responsabilidades cobrou um preço alto e descobrime workaholic. A sugestão para buscar psicoterapia veio de uma amiga da iniciativa
privada, que superara o mesmo problema.
Ao longo destes “anos de vida responsável”, pouco havia usado minha
imaginação. Não havia produzido arte e havia-me esquecido dos deuses. Minhas
alegrias eram efêmeras e meu desassossego crescia. Eu não sabia, mas intuía, que
não havia nascido para aquela vida. Estava tudo certo e ao mesmo tempo tudo tão
errado ...
Imagem 2 – Fora do lugar

Disponível em : http://www.reidaverdade.net/wp-content/uploads _picasso-400x500.jpg
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Comecei a fazer análise e retomei trajetórias abandonadas. Redescobrir
quem eu era reenergizou-me e deixou-me cheia de projetos pessoais. Voltei às
aulas de francês, frequentei um curso sobre mitologia grega e aprendi um pouco de
História da Arte. Minha terapeuta, junguiana, brincava, dizendo que Hermes estava
fazendo um bom trabalho.
Eu já me interessava por sonhos, lendas, contos de fada e mitologia desde a
infância. Passei a ler mais sobre o assunto e concluí que viver era mais do que
trabalhar e desfrutar de lazer pasteurizado nos finais de semana. Percebi que o
formalismo da profissão havia contaminado toda a minha vida e eu havia
desaprendido a rir, brincar, e, principalmente, a não fazer nada. Vivi trinta anos antes
de voltar a ter dez.
Imagem 3 - Inocência

Disponível em:
http://www.jadersonpassos.com/site/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=1:oleo&I
temid=6
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Na verdade, só resgatei minha criança quando retornei ao fazer artístico.
Havia tempos que ela gritava e eu simplesmente não a ouvia. Também outras
instâncias psíquicas reclamavam espaço. Eu havia me desconectado da minha
melhor porção: aquela que une o humano ao sagrado. Minhas possibilidades de
transcendência hibernavam há tempos e só agora, já mãe, eu começava a sentir sua
falta.
Vim para a Clínica Pomar por sugestão de um querido amigo. Eu estava
adoecida, psiquica e fisicamente, e minha vida havia sofrido uma brusca interrupção.
Ainda concluindo um longo tratamento oncológico, entrei nas turmas CF 86 do Curso
de Formação e PG 18 da Pós-Graduação.
O resultado de tudo o que vi, vivi, pensei e senti nesta primeira etapa de
vida está aqui. Espero que este trabalho sirva de estímulo para aqueles que buscam
um diálogo sincero com seu inconsciente. Convido a todos a abrirem olhos, ouvidos
e corações e atenderem ao chamado da alma.
Que nossas conversas sejam divertidas e proveitosas e que Hermes nos
acompanhe!
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INTRODUÇÃO

Hermes encarna a sabedoria interna que habita cada indivíduo e a energia
vital que o acompanha. É assim, pois, o deus da realização, a divindade que
aparece em situações de conflito para sugerir novas alternativas.
Mais que um mito socioeconômico, este deus representa uma das mais
profundas capacidades da psique: o poder da transformação. Sua atitude
dissimulada e evasiva reflete os paradoxos da própria vida e o caráter provisório dos
paradigmas julgados eternos.
Quem não aceita o movimento da vida e resiste a integrar as inevitáveis
mudanças acaba adoecendo. Dados da Organização Mundial de Saúde,
apresentados em novembro de 2014, estimam que a depressão atinge quase 7% da
população mundial atualmente. Os pesquisadores afirmam que os males da mente
são os mais prejudiciais e limitantes entre todos os grupos de enfermidades.
Imagem 4 - Dor

Disponível em: http://www.cyberartes.com.br/fotos/1971/horizonte%20de%20eventos%202.jpg
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No Brasil, os transtornos psíquicos têm especial relevância no convívio
familiar, estendendo-se a outros membros. Pesquisa recente do Datafolha comprova
que em São Paulo mais de metade dos entrevistados deprimidos têm familiares com
a doença.
O grande desafio de deprimidos, melancólicos e infelizes em geral é o
autoconhecimento. Somente aquele que acolhe suas imagens (venham elas em
sonhos, produções plásticas ou mesmo manifestadas sob a forma de doença) detém
o poder de transformar sua própria condição.
Neste trabalho acadêmico, pretende-se estudar a figura mítica de Hermes
como metáfora para o processo simbólico da prática do arteterapeuta, uma vez que
suas características simbólicas de elemento de ligação entre vivos e mortos e céu e
terra são semelhantes às interações entre consciente e inconsciente.
Imagem 5 – Lá e cá

Disponível em: http://www.thesectofthehornedgod.com/wpcontent/uploads/2015/03/2810013.jpg

Para isto, pesquisaremos quais são as representações arquetípicas mais
significativas no mito de Hermes que podem ser úteis à prática arteterapêutica.
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Investigaremos, também, que estratégias podem mostrar-se mais produtivas para
estimular a elaboração simbólica no processo arteterapêutico.
A proposta é articular três conceitos que acompanham a Psicologia Analítica
desde seus primórdios: inconsciente, sagrado e arte. Fundamentais para a
compreensão do processo de simbolização, eles aparecem conjugados de maneira
especialmente interessante no mito grego de Hermes.
Como mensageiro entre mundos, Hermes ocupou papel de destaque nas
pesquisas de Jung e subsidiou seus estudos quanto à importância do simbolismo
em psicoterapia. Suas diversas personificações remetem a características
essenciais do trabalho arteterapêutico: intuição, criatividade, uso de materialidade
adequada, diálogo entre psiques, e outras.

Imagem 6 - Sutil

Disponível em : http://2.bp.blogspot.com/cMGxwwTqZfo/UV9zuPBWHOI/AAAAAAAAJm0/4I1owtxN0/s1600/s.lt_134251066864.jpeg

24

Inicialmente reverenciado como uma pilha de pedras que protegia os
viajantes e orientava a direção a ser seguida, Hermes sempre foi o deus da
comunicação. Séculos depois, adquiriu a aparência de um jovem, esbelto e belo,
com um petaso (capacete) alado, sandálias também aladas e um caduceu com duas
serpentes enroladas, conhecido como Hermes, na Grécia e Mercúrio, em Roma. No
Egito, foi adorado como Toth, o deus sol. Em um releitura sincrética que perdurou
até o século XVII, Hermes passou a ser conhecido como Hermes Trimegisto, a figura
mítica que se encarrega da opus alquímica.
Kerenyie conceitua Hermes como um guia e um líder transcendental, capaz
de propiciar impressões à consciência que vão muito além das realidades físicas. A
vivência do hermetismo é empírica. Embora ainda não tenha sido totalmente
compreendido, ele é a base para a compreensão do mundo. Trabalhar com Hermes
significa desacelerar nossa mente racional, reprimir nosso impulso interpretacionista
e entregar nossa alma ao mistério do imponderável. A contagem regressiva já
começou!
Imagem 7 – O equilibrista

Disponível em : https://s-media-cacheak0.pinimg.com/originals/44/e1/a3/44e1a3ab679fd9f519c936676aa61a1e.jpg
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CAPÍTULO I
O MITO DE HERMES

Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que
é passível de fazer sentido. Eu não: quero é uma verdade inventada.
Clarice Lispector

Hermes é um dos poucos deuses cuja história pode ser relativamente bem
traçada. Inicialmente cultuado como uma pilha de pedra com a função de proteger
os viajantes, passou a ser um dos deuses mais importantes da mitologia grega e
romana. Ao longo dos séculos seu mito foi extensamente ampliado, tornando-se o
mensageiro dos deuses e patrono das negociações, da magia e da adivinhação e o
responsável pelas súbitas mudanças de vida.
É, também, o deus da iniciação aos mistérios divinos e o guia das almas dos
mortos para o reino de Hades. Com o domínio da Grécia por Roma, Hermes foi
assimilado ao deus Mercúrio, e através da influência egípcia, sofreu um sincretismo
também com Toth, criando-se o personagem de Hermes Trismegisto - O três vezes
grande.
Hermes é filho da luz espiritual com as trevas primordiais. Suas cores
vermelho e branco refletem a mistura de paixões terrenas com a clareza espiritual
que fazem parte de sua natureza.

1.1. HERMA
Pesquisadores afirmam que o culto a Hermes é um dos mais antigos de que
se tem notícia. Na Grécia Antiga, um herma (em grego: •Á¼±, plural •Á¼±Ä±,
hermata), era um pilar quadrado ou retangular de pedra, terracota ou bronze sobre o
qual se colocava uma cabeça do deus Hermes, representado normalmente com uma
barba, associada à força física. O pilar era mais largo em cima que na parte inferior,
simbolizando virilidade e disposição à luta.
O nome do deus Hermes provém das hermas, e delas procede também o seu
papel como protetor de mercadores e viajantes, pois anteriormente fora um deus
fálico associado à fertilidade e à sorte. As hermas colocavam-se nas ruas, portas e
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encruzilhadas dos caminhos como símbolo protetor, e também como delimitadores
de propriedades. Em Atenas erguiam-se fora das casas para atrair a boa sorte.
Cada bairro tinha a sua herma, e conservam-se vasos com pinturas que mostram
sacrifícios particulares realizando-se diante delas.

IMAGEM 8: Hermas

Disponível em :
http://www.thesectofthehornedgod.com/wpcontent/uploads/2015/03/2810013.jpg

1.2. O CULTO AO DEUS HERMES NA GRÉCIA CLÁSSICA E A MERCÚRIO
EM ROMA
O culto à Herma foi gradativamente cedendo lugar ao culto ao deus Hermes,
concebido em plena noite, enquanto os deuses e os homens dormiam. Conta-se que
nasceu ao amanhecer, tornando-se assim um deus que traz o dia e leva a noite, e
vice-versa.
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Também desloca-se do Olimpo para a Terra e para o mundo subterrâneo. Por
isso tem asas na cabeça, para ensinar os homens a elevarem-se, e nos pés para
ensinar os homens a descer. Mensageiro entre os três mundos e entre luz e sombra.
É filho de Zeus e de Maia, o que, para Sallis (2003, p. 56), significa que "a
criação, ao unir-se à aparência e à ilusão, deu origem a uma divindade que ensinou
aos mortais as muitas possibilidades e meios para viver na Terra”.

IMAGEM 09: O roubo do gado

Disponível em: http://www.mythindex.com/images/painting-hermes.jpg

Logo ao nascer, Hermes foi enfaixado e colocado no ramo de um salgueiro,
árvore sagrada, símbolo da fecundidade e da imortalidade. No mesmo dia em que
veio à luz, desligou-se das faixas, dando uma demonstração clara de seu poder de
ligar-se e desligar-se.
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Ao sair da gruta, Hermes encontrou uma tartaruga, com a qual fez uma lira,
esticando sobre seu casco sete cordas (tripas de uma ovelha). Ao pôr-do-sol, dirigiuse à Pieria, onde encontravam-se os bois sagrados de Admeto, rei de Feras, que
estavam sob a guarda de Apolo, seu irmão. Ali apoderou-se de cinquenta reses.
Para dissimular a fuga, pôs o gado para andar de frente para trás e apagou com
arbustos seu próprio rastro, criando uma sandália que seria sua principal marca
registrada.
Chegou com o rebanho em Pilos, escondeu os bois e imolou dois deles,
dividindo a carne em doze partes, uma para cada deus, e assou-a como oferenda.
Antes de voltar para casa, retornou ao salgueiro sob o qual deixara as faixas que o
enrolavam e com elas cobriu-se novamente. Quando regressou ao lar, apresentouse para a mãe com ar inocente.

IMAGEM 10: Inocente

Disponível em : http://www.greek-mythology.net/hermes-messenger-of-gods-greek-mythol

Apolo logo percebeu que foi o próprio irmão quem lhe roubara o gado. Maia,
no entanto, garantiu-lhe que uma criança tão indefesa não poderia cometer tamanha
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maldade e, indeciso, Apolo apelou a Zeus. O pai interrogou Hermes, que acabou por
confessar sua traquinagem. Maia e Zeus exigiram-lhe, então, que jurasse jamais
mentir novamente. Hermes concordou, mas faz uma ressalva: não obrigava-se a
dizer a verdade por inteiro.
Zeus ordenou que o rebanho fosse devolvido a Apolo. Sallis conta que
Hermes não deu-se por vencido e, para aplacar a ira do irmão, pôs-se a tocar a lira.
Apolo ficou imediatamente fascinado, e aceitou o instrumento em troca dos bois.
Hermes recebeu, também de Apolo, um cajado de ouro com duas cobras
entrelaçadas (o caduceu) e o dom da adivinhação.

IMAGEM 11: Hermes

Disponível em: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41XdqA3zF0L.jpg

Não satisfeito de tratar dos negócios dos homens quando em vida, Hermes,
após a morte, ocupa-se ainda deles. É importante lembrar que os antigos

30

comparavam a alma humana a um sopro. No momento do desenlace, esse sopro
evolava-se. “Hermes, então, recolhia-o nos ares, e o levava com sua varinha de ouro
até os supremos juízes, que tinham assento nos Infernos". (SALLIS, 2003, p. 63).
Brandão (1987, p. 216) cita, ainda, a crença na vida após a morte, segundo a qual o
homem voltava a viver em um novo corpo, encontrando o caminho para esta nova
vida por meio de Hermes.
O termo “hermético” tinha este significado original. Cada um deveria descobrir
seu caminho, com a ajuda de Hermes, para conquistar a vida após a morte. Essa
busca só poderia ser feita pelo diálogo interior com Hermes, não sendo possível com
mais ninguém. Esse diálogo adquiriu, então, uma conotação de secreto ou
incompreensível, o que a modernidade redefiniu como algo indecifrável. Para
Brandão, (1987, p.212) “isso apenas revela como nos tornamos superficiais e
incapazes de ouvir nossa voz interior (que não deve ser confundida com consciência
moral!)”.
Para esta tarefa, precisava de um corpo ágil, dotado de elasticidade e
rapidez. O deus de formas esguias tornou-se o modelo da juventude ateniense.

IMAGEM 12: Hermes e Psiquê

Disponível em: http://elarka.es/imagenes/transf_simb/her_vil_farn.jpg
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Há inúmeras outras histórias da mitologia grega que contam com a
participação de Hermes. Dentre eles destacamos o episódio em que foi o
responsável pela morte do gigante Hipólito, outro no qual é apresentado como o
salvador de Ulisses e seus companheiros (que haviam sido transformados em
animais semelhantes a porcos pela feiticeira Circe), e, por fim, um dos mais
relevantes: Hermes foi quem conduziu Psique ao Olimpo para se casar com Eros.

1.3. HERMES TRIMEGISTO

Os atributos primordiais de Hermes – astúcia e inventividade, domínio sobre
as trevas, interesse pela atividade dos homens, psicopompia – serão continuamente
reinterpretados e farão de Hermes uma figura cada vez mais complexa, ao mesmo
tempo que um deus civilizador, patrono da ciência e imagem exemplar das gnoses
ocultas. Brandão (1987, p. 204) continua sua explicação acrescentando que Hermes
é o que sabe e, por isso mesmo, aquele que transmite toda ciência secreta.

IMAGEM 13: Hermes Trimegisto

Disponível em: https://lalinternadediogenes.files.wordpress.com/2014/08/hermestrismegisto.jpg
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Sua importância era tão fundamental que, mesmo após a grande crise por
que passou a religião grega, Hermes continuou uma figura de destaque, sob nova
roupagem.
Hermes Trimegisto resultou de um sincretismo com o cultuado Mercúrio latino
e com o deus egípcio Tot. Este era o escrivão no julgamento dos mortos e patrono
de todas as ciências, sobretudo porque teria criado o mundo por meio do lógos, da
palavra. O nome de Hermes Trimegisto, isto é, ‘Hermes três vezes Máximo’,
sobreviveu através do hermetismo e da alquimia, até o século XVII”.

IMAGEM 14: Alquimia

Disponível em: https://s-media-cacheak0.pinimg.com/736x/51/ee/82/51ee82d75bbd1fcb971561964099aa65.jpg
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CAPÍTULO II
PSICOLOGIA JUNGUIANA

Sem a educação das sensibilidades,
todas as habilidades são tolas e sem sentido.
Rubem Alves

O processo de criação de imagens mentais está no centro de todas as
funções básicas da personalidade. Sem essa criação, tudo o que chamamos de
condição humana – seria impossível. Foi a partir da luta por compreender o
processo de criação de imagens (como os sonhos, as associações, as lembranças e
as fantasias) que Jung elaborou sua teoria.
Ele repudia qualquer interpretação definitiva sobre a imagem, entendendo-a
como uma entidade que descreve a própria situação sob a forma de analogias ou
parábolas. "A abordagem simbólica, por definição, aponta para além de si própria e
para além daquilo que pode se tornar imediatamente acessível à nossa observação”,
esclarece Kluger (2008), pois ela tem leis e estrutura próprias que correspondem às
leis estruturais da emoção e do conhecimento intuitivo.
Imagem 15: Mosaico

Disponível em: http://img.funzentrale.com/original/22/3690430532038386881897-813794.jpg
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Muito mais do que estudar camadas e conteúdos psíquicos isoladamente,
Jung interessava-se pela relação entre eles. E foi observando as relações da
natureza e da física que chegou ao seu conceito de energia psíquica. Definindo-a
como uma abstração, algo impossível de ser visto, tocado ou provado, Jung concluiu
que pesquisar a energia é estar atento mais à relação entre objetos do que aos
próprios objetos (Stein, 2006, p. 24). Um de seus principais interesses era
compreender de que forma a energia movimenta-se no interior da psique e entender
como é que a energia instintiva, cuja fonte é a base biológica da psique, é
transformada em outras atividades.
Imagem 16: Fluxo de energia

Disponível em: http://www.kundalinichakrabalancing.com/wpcontent/uploads/2015/12/kundaliniawakening-sympto
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Sabemos hoje que bloqueios no fluxo desta energia são os principais
causadores de doenças mentais e físicas. Como manter, então, estas vias de
circulação desimpedidas?
O inconsciente manda mensagens para o consciente de várias maneiras: por
meio de sonhos, de expressões artísticas ou, quando as anteriores não foram
percebidas e integradas, por meio de doenças. Tais mensagens circulam no eixo
ego-self, conduzidas por símbolos que levam e trazem informações para ambos, nas
pontas da estrada. “Um símbolo atrai para si uma grande soma de energia e dá
forma aos processos pelos quais a energia psíquica é canalizada e consumida”,
explica Stein (2006, p. 79). E completa pouco à frente: “Os símbolos franqueiam-nos
o caminho de acesso ao mistério.
Imagem 17: Caminho

Disponível em: http://m-kocak.com/uploads/images/251079(1).jpg

Quando há algum engarrafamento ou alguma obstrução na estrada, o
carregamento fica comprometido. Karl Graf Dürckheim afirma que somos habitados
por uma Sabedoria de Vida. Esta Sabedoria de Vida é uma energia transcendente,
que vem de uma esfera além do nosso poder de conhecimento. Quando estamos
imersos simplesmente nas tarefas cotidianas, bloqueamos o fluxo desta energia e
adoecemos. "Assim, a questão psicológica, o modo de evitar o bloqueio, é tornar-se

36

- e eis aí a expressão - transparente ao transcendente. É tão simples quanto
parece", diz ele.
Para compreendermos melhor estas interações, é importante estudarmos
alguns conceitos básicos, explicados à luz da Psicologia Analítica.

2.1 CONSCIÊNCIA:
É a instância psíquica que aglutina pensamentos, palavras, sensações,
sentimentos e os utiliza para situar o sujeito no tempo e no espaço. É uma visão
momentânea e muito particular das coisas. Para Jung (2013, p. 340), “é justamente
a existência de uma consciência individual que torna o homem consciente não só de
sua vida exterior mas também de sua vida interior”. Stein (2006 p. 24) detalha,
ressaltando que é o estado de conhecimento e entendimento de eventos internos e
externos. “É o estar desperto e atento, observando e registrando o que acontece no
mundo em torno e dentro de cada um de nós.
IMAGEM 18: Eu sou

Disponível em: http://belajar.ru/sites/default/files/image_teaser/portrait-of-stephy-langui-19611.jpg
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2.2 EGO:
“O termo ego refere-se à experiência que a pessoa tem de si mesmo como
um centro de vontade, de desejo, de reflexão e ação”, define Stein (2006, p. 23).
Como centro vital de consciência, o ego é o sujeito de todos os atos pessoais
volitivos. Ele precede a aquisição da linguagem, a identidade pessoal e até o
conhecimento de um nome pessoal. Toda a rede de associações que dá consciência
está ligada direta ou indiretamente ao ego. É ele que movimenta os conteúdos da
consciência, e os organiza por ordem de prioridade.
É ele, também, quem determina que conteúdos permanecem no domínio da
consciência e os que devem ser reprimidos (os conteúdos que geram conflitos
intoleráveis , bem como os incompatíveis com outros conteúdos, são mantidos fora
de alcance). Também pode recuperar conteúdos do inconsciente, desde que não
estejam bloqueados e que tenham sido introjetados som suficiente solidez a ponto
de poderem ser resgatados por ligações associativas;
IMAGEM 19: Resgates

Disponível em : http://www.transformationalcomp.com/uploads/1/6/9/3/16932452/1721197.jpg?695
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Para Jung, o ego é o locus da tomada de decisões e do livre-arbítrio, o agente
mobilizador da energia física e emocional necessária para cumprir as tarefas. Um
ego forte é aquele que pode movimentar deliberadamente o conteúdo consciente, ao
contrário do ego fraco, que sucumbe a impulsos e reações emocionais.
Essencial é compreender que o ego não é fundamentalmente constituído e
definido pelos conteúdos adquiridos da consciência, tais como as identificações
momentâneas ou mesmo crônicas. “É algo como um espelho ou um imã que segura
um conteúdo num ponto focal da consciência.” (STEIN, 2006, p.26).

2.3 INCONSCIENTE PESSOAL:
É uma camada muito próxima da consciência, que reúne memórias, afetos e
emoções esquecidos ou reprimidos, relacionados à experiência de cada indivíduo.
O inconsciente retrata um estado de coisas extremamente fluido: tudo
o que eu sei, mas não estou pensando no momento; tudo aquilo de
que um dia eu estava consciente, mas de que atualmente estou
esquecido; tudo o que meus sentidos percebem, mas minha mente
consciente não considera; tudo o que sinto, penso, recordo, desejo e
faço involuntariamente e sem prestar atenção; todas as coisas futuras
que se formam dentro de mim e somente mais tarde chegarão à
consciência (JUNG, 2013, p.382).

IMAGEM 20: Debaixo dos caracóis dos teus cabelos

Disponível em: http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/385145/gd/1268977479/Inconsciente-Pessoal.jpg
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2.4 INCONSCIENTE COLETIVO:
É a camada mais profunda da psique, constituída de materiais herdados da
humanidade, que não dependem da experiência individual. Guarda toda a herança
da História e os traços funcionais comuns a todos os seres humanos, prontos para
serem realizados por meio das experiências reais.. “O inconsciente coletivo é a
formidável herança espiritual do desenvolvimento da humanidade que nasce de
novo na estrutural cerebral de todo ser humano”, afirma Jung (2013, p.342).
Ele ressalta que o inconsciente é a
totalidade de todas as experiências humanas, desde os seus mais remotos
inícios: não um repositório morto – por assim dizer um campo de destroços
abandonados – mas sistemas vivos de reação e aptidões, que determinam a
vida individual por caminhos invisíveis e, por isto mesmo, são tão mais
eficazes. (JUNG, 2013 p. 241).

IMAGEM 21: Mundo, vasto mundo

Disponível em:
http://news.mbalib.com/uploads/image/2015/1104/2015110412058fa3261fd5994d9fd9b4d9c3ba4e.jpg
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Acrescenta, ainda, que é o inconsciente coletivo que gera o impulso criador,
uma vez que é o repositório dos instintos e dos arquétipos. A descoberta do
inconsciente coletivo ofereceu à humanidade uma nova dimensão.
Quanto mais se penetra nesse mundo essencial de si mesmo, mais se sente
que os problemas pessoais adquirem uma dimensão humana, e que as
verdades essenciais e próprias de nossa individualidade se tornam
universais. (HILLMAN, 2004, p. 54).

Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos,
o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos.

2.5 ARQUÉTIPOS:
São imagens primordiais originadas da repetição progressiva de uma mesma
experiência durante muitas gerações, que recebem novas interpretações, de acordo
com a cultura.
Embora sejam elementos inabaláveis do inconsciente, são estruturas vazias,
que mudam constantemente de forma, pois existem apenas potencialmente. São
possibilidades de imagem e quando tomam forma em alguma matéria, já não são
mais o que eram antes. Persistem através dos milênios e sempre exigem novas
interpretações, de acordo com a cultura.
Toda a forma de conhecimento que deriva do inconsciente coletivo é um
arquétipo. Essa ideia tem origem na filosofia platônica que Jung fundiu com as
formas a priori kantianas. Assim, concluiu que os arquétipos são formas que existem
a priori e não derivam da experiência sensível, rejeitando a tábula rasa de Aristóteles
e Locke, que acreditavam que todo o conhecimento era proveniente da experiência.
Pensamos por imagens. Nossa mente opera a maior parte do tempo em um
nível pré-verbal de comunicação. As imagens antecedem a linguagem e, por isso,
são capazes de comunicar conteúdos que a razão (lógica e verbal) ainda não
apreendeu. Jung (2014, p. 20) define: "uma palavra ou uma imagem é simbólica
quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato".
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Embora se apresentem em contextos culturais diferentes, as imagens
arquetípicas expressam o mesmo afeto, facilitando a compreensão de mensagens.
IMAGEM 22 - Árvores da Vida – sempre elas

Disponível em:
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjus9npwq
HPAhXEvJAKHeyIBbIQjxwIAw&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F48709251592665

Silveira exemplifica citando alguns rituais, que embora tenham passado por
transformações,
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pois

exprimem

fatos
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psicológicos básicos da vida humana e suas relações com a natureza. Rituais
ligados à semeadura, à colheita, à caça, ao nascimento, ao casamento, ao
sepultamento, entre outros, são exemplos de crenças que sobrevivem ao tempo. E
completa: "Cada emoção é acompanhada de uma imagem, e cada imagem, de
dinamismo correspondente. As emoções se configuram através de imagens de mitos
e rituais. Essa é a linguagem da psique inconsciente". (SILVEIRA, 2001, p. 97)
Von Franz vai além e acrescenta que o arquétipo seria uma maneira herdada
e instintiva de ter emoções, ideias e representações com símbolos, e o instinto seria
a maneira herdada de atuar fisicamente.
Por fim, é fundamental entender que uma vez que os arquétipos são
relativamente autônomos e, como todos os conteúdos numinosos, não podem ser
integrados simplesmente por meios racionais, mas requerem um processo dialético,
isto é, um confronto propriamente dito.

2.6 SI-MESMO
O si-mesmo é o arquétipo da totalidade. É o centro gerador de saúde, a força
vital que leva o ser humano a alcançar sua bem-aventurança, encontrando sentido
em sua existência e vivenciando experiências numinosas, isto é, de contato com o
sagrado.
“Para Jung, o si-mesmo não se refere, paradoxalmente, a si mesmo. É mais
do que a subjetividade da pessoa, e sua essência situa-se além do domínio
subjetivo. O si-mesmo forma a base para o que no sujeito existe de comum com o
mundo, com as estruturas do Ser. No si-mesmo, sujeito e objeto, o ego e o outro,
juntam-se num campo comum de estrutura e energia” (STEIN, 2006, p. 138).
É, pois, uma força transcendente, tremenda e compulsiva, que leva o ser
humano em direção ao significado, ao encontro fatídico do seu destino. Mesmo que
o individuo não acredite em nenhum Deus, o arquétipo do numinoso é um recurso
inato da humanidade que faz com que cada um procure a seu modo tornar-se inteiro
e encontrar sentido para sua existência.
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Para Jung, Deus é um conceito, definido como imago Dei, ou seja, é uma
imagem dotada de extremo valor psicológico existente dentro de cada um de nós.
Trata-se de uma imagem psíquica da totalidade transcendente do ser humano. A
esse arquétipo do “Deus-homem interior”, Jung chamou de si-mesmo, explica
Grinberg (1997, p. 157).
Imagem 23: O sagrado em mim

Disponível em: https://i.ytimg.com/vi/WEq60sp3YdI/hqdefault.jpg

“Ostentamos a marca do arquétipo: typos significa um cunho impresso numa
moeda, e arch significa a matriz ou espécime original. Assim, cada indivíduo humano
é portador de uma impressão do arquétipo do si-mesmo. Ele é inato e dado”, explica
Stein (2006, p.46). E acrescenta que, uma vez que cada um de nós está cunhado
com a imago Dei por virtude de ser humano, sempre que necessário este
conhecimento intuitivo pode acudir em nossa ajuda.
O si-mesmo é um dos conceitos mais complexos da teoria junguiana. Stein
(2006, p. 137) afirma que ele é o mistério central da psique, estendendo-se a regiões
para além da experiência e do conhecimento humanos. A sua essência situa-se
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além das fronteiras da psique, tal qual um sol que influencia as órbitas dos planetas,
mantendo a organização e o bom funcionamento do sistema a uma distância segura.
Outra interessante analogia é proposta por Grinberg (1997, p.154), que afirma
ser o si-mesmo uma espécie de diretor de teatro, um organizador central que
coordena as inúmeras ações, trocas e relações de vários personagens: os aspectos
da personalidade. “Ele é responsável pela caracterização da individualidade de cada
pessoa, buscando sua melhor adaptação possível nas diversas fases do
desenvolvimento ao longo da vida”.
“A tarefa do si-mesmo parece ser a de manter o sistema psíquico unido e em
equilíbrio. Sua meta é a unidade”, afirma Stein (2006, p. 144). O sistema psíquico é
unificado na medida em que se torna mais equilibrado, correlacionado e integrado.
Esta unidade não é estática, mas dinâmica.
O encontro com essa imagem leva ao processo de individuação, que consiste
em desempenhar seu papel único na sociedade. Grinberg (1997, p. 134) explica
que a personalidade de cada indivíduo já está potencialmente presente nele dede o
nascimento, e que cada um já vem ao mundo com um determinado equipamento
arquetípico que, encontrando os estímulos adequados no meio-ambiente, vai
permitir sua adaptação à realidade. “Esse programa arquetípico que constitui nosso
ser potencial, ao qual Jung denominou self ou si-mesmo, abrange a personalidade
total, com sua parte consciente e inconsciente”. (Mourão, 2016).

2.7 EIXO DO SI-MESMO
O eixo ego - si-mesmo representa a conexão primordial entre o centro da
consciência (ego) e o centro gerador de saúde (si-mesmo). É essencial que esta
conexão mantenha-se preservada, sem bloqueios no fluxo de energia, pois é por
este canal que será realizada a comunicação entre a personalidade consciente e a
psique arquetípica. Quando esta comunicação é eficiente, o ego suporta as tensões
e se desenvolve.
“Quando o ego está bem ligado ao si-mesmo, uma pessoa mantém-se em
relação com um centro transcendente e não está narcisicamente investida em
objetivos míopes e ganhos a curto prazo. Tais pessoas são mais conscientes e
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plenas, como se estivessem consultando uma realidade mais profunda e mais ampla
dos que as meras considerações práticas, racionais e pessoais típicas do ego.
(STEIN, 2006, p. 35).
Se há uma interrupção na comunicação ego – si-mesmo, o ego fica alienado,
desencadeando-se uma neurose ou, em situações mais graves, uma psicose. Na
neurose, a pessoa fica egóica demais e sem contato com seus conteúdos internos.
Nesse caso é necessário o fortalecimento desse eixo e o aumento do
relacionamento dessa pessoa com suas imagens e conteúdos inconscientes. Já na
psicose, esta interrupção é grande demais e o ego desestrutura-se por completo, só
restando o inconsciente. O trabalho aí consiste em fortalecer o ego, através de seu
relacionamento com as imagens do inconsciente.
Percebe-se, pois, que quanto mais a energia flui livremente no eixo do simesmo, mais próximo da integridade o indivíduo encontra-se.

Stein (2006, p.)

esclarece, porém, que a integridade plena é quase impossível. “De fato, isso não é
completamente realizável, uma vez que as polaridades e os opostos que residem no
si-mesmo estão gerando cada vez mais material novo a integrar. Não obstante,
exercitar e praticar a integridade numa base regular é o método próprio do simesmo”.
IMAGEM 24: Eixo do Si-mesmo

Curso de Formação da Clínica POMAR – autora: Ângela Phillipini
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Samuels (2003) explica que sem o poder analisador do EGO e sua
capacidade de facilitar uma vida independente, separada da dependência infantil e
de outras dependências, o si-mesmo fica sem presença no mundo cotidiano. Com a
ajuda do ego, as tendências do Self para fomentar a vida em maior profundidade e
em maior nível de integração tornam-se disponíveis para o ser humano.

2.8 OPOSTOS
Para Jung, a existência dos pares de opostos (bem-mal, luz-sombra,
feminino-masculino) é pré-condição de toda vida psíquica. No estado natural, de
inconsciência, os opostos coexistem de forma indiferenciada. Porém, com o início do
processo de desenvolvimento da consciência, estes opostos entram em conflito.
IMAGEM 25: O início

Disponível em: http://cs627921.vk.me/v627921916/669b/giefh6TzxbA.jpg

“Os opostos são as inerradicáveis e indispensáveis precondições de toda
vida psíquica” (JUNG apud SAMUELS, CW 14, p. 206). Com esta afirmação, Jung
estava expressando o dinamismo da psique em termos da Primeira Lei da
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Termodinâmica, que afirma que a energia requer duas forças opostas. É desta
perspectiva que Jung entende o inconsciente como o pólo contrário da consciência.
Felizmente, da colisão entre duas forças opostas, a psique inconsciente tende
a criar uma terceira possibilidade. Esta tem uma natureza irracional, inesperada e
incompreensível à mente consciente. A situação de conflito, que não apresenta
nenhuma solução racional ao dilema, é a situação na qual a oposição das “duas”
produz uma “terceira”, o símbolo. Portanto, é o símbolo, ambíguo e paradoxal, que é
capaz de atrair sobre si a atenção e, eventualmente, reconciliar as duas.
IMAGEM 26: É assim

Disponível em: https://nouveauricheclothing.files.wordpress.com/2015/03/foto_w21050.jpg?w=980

É preciso ressaltar que a pessoa é meramente humana - nem inteiramente
boa (presunção positiva), nem inteiramente má (presunção negativa), mas um
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amálgama homogêneo do bem e do mal. A percepção e aceitação disso constitui
uma marca da personalidade integrada.

2.9 PSICOPOMPO
Junção de psyché (alma) e pompós (guia), o termo designa um ente que
surge espontaneamente e guia a alma em ocasiões de iniciação e transição. Na
dimensão humana, anjos, sacerdotes, xamãs e feiticeiros são alguns dos
psicopompos mais conhecidos.
Em termos psicológicos, atuam como um intermediário, ligando o ego e o
inconsciente. Sua função é guiar a percepção de um ser humano entre dois ou mais
eventos significantes, revelando um símbolo ou sentido de orientação, necessário
para a continuidade da trajetória individual de quem o encontra (Mourão, 2016).
Este arquétipo é muito frequente nos registros mitológicos e contos de fada,
bem como em sonhos, filmes e livros. Pode aparecer sob a forma de um ser humano
(como a grega Ariadne), animal (como o coelho de Alice no País das Maravilhas) ou
adquirir natureza espiritual (como Hermes).
IMAGEM 27: Ponte humana

Disponível em: http://www.transformation.com/uploads/1/6/9/3/16932452/1721197.jpg?695
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Para Jung, Hermes é o psicopompo por excelência, uma vez que
acompanhava as almas dos mortos e era capaz de transitar entre as polaridades
(não somente a morte e a vida, mas também a noite e o dia, o céu e a terra).
Kerenyie (2015, p.74) nos explica que Hermes é um guia e um líder
transcendental, que propicia impressões à consciência. Estas impressões, no
entanto, são de um tipo peculiar: elas são manifestas e palpáveis, de forma alguma
contrariam as observações e conclusões das ciências naturais, mas vão muito além
das realidades físicas.
IMAGEM 28: Meu psicopompo favorito

Disponível em: http://farm5.static.flickr.com/4114/4929886482_1de8798394.jpg

Quando nos encontramos em um estado de identificação unilateral com nosso
ego e a vida consciente, podemos ser surpreendidos por eventos que desestruturam
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nosso equilíbrio emocional. Nessas ocasiões Hermes pode se fazer presente,
auxiliando o restabelecimento da integridade psíquica e facilitando que o individuo
se relacione com suas neuroses, somatizações e outras dificuldades psíquicas.
A capacidade desse Deus de lidar com os três níveis – o inferior, o terreno e o
superior, o torna capaz de transitar e trazer mensagens destes planos. Em uma
análise profunda, é capaz de trazer mensagens do inconsciente para a consciência,
possibilitando que os conteúdos reprimidos (sombra) e o nosso lado não digno
sejam elaborados e ressignificados.
Além disso, a capacidade de conduzir almas por estes planos o torna, sob o
ponto de vista da psicologia analítica, um condutor dos seres em sua transmutação
e em seu processo de individuação.
Portanto, a presença do arquétipo do psicopompo é de importância vital para
o processo psicoterapêutico e de individuação, uma vez que esse é um trabalho em
conjunto de negociação entre inconsciente e consciente.

2.10 FUNÇÃO TRANSCENDENTE
É a função da psique que espontaneamente produz a união dos opostos,
quando a tensão torna-se insuportável. O que propicia essa união de maneira
equilibrada é o símbolo, elemento comum aos sistemas consciente e inconsciente, e
que atua como uma terceira posição capaz de solucionar o conflito e tentar uma
reconciliação. A função transcendente diz respeito à possibilidade de ir além
(transcender) de um conflito sem cair na parcialidade.
É um dos termos mais importantes para a compreensão do significado dos
símbolos na visão junguiana, uma vez que vincula-se diretamente à individuação.
Grinberg (1997, p.192) explica que o que a própria pessoa é só pode ser descoberto
pela manutenção da tensão entre os opostos, até que se manifeste um terceiro
elemento - o tertium non datur, o terceiro que não é logicamente oferecido, o
inesperado. Esse "terceiro", a função transcendente, nem sempre deixa-se conhecer
de maneira dramática (...) mas ele sempre representa a intervenção criativa e a
orientação do Self, o arquétipo da inteireza.
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“O objetivo da função transcendente é a realização, sob todos os seus
aspectos, da personalidade originalmente oculta no plasma do germe do embrião; a
produção e desdobramento da totalidade potencial original” (JUNG, 2014, p. 89).
IMAGEM 29: Pé de quê?

Disponível em: https://s-media-cacheak0.pinimg.com/236x/15/c2/0e/15c20e6aa6212a836b95c839b5eaff3e.jpg

Jung considera, pois, a função transcendente uma mediação, advertindo que
o termo transcendente não deve ser entendido no sentido metafísico, mas no
sentido de que é o símbolo que facilita a transição, a transcendência, de um estado
de separação para uma união entre as posições consciente e inconsciente. Através
da função transcendente nada é excluído, "tudo toma parte na discussão" (JUNG,
2014, p. 39).
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Exprimindo-se por meio do símbolo, ela facilita a transição de uma atitude ou
condição psicológica para uma outra. A função transcendente representa um vínculo
entre dados reais e imaginários, ou racionais e irracionais, preenchendo assim a
lacuna entre a consciência e o inconsciente. “É um processo natural, uma
manifestação da energia que se origina da tensão dos opostos e consiste em uma
série de ocorrências de fantasias que surgem espontaneamente em sonhos e
visões” (JUNG apud SAMUELS, 2003).
Jung considerava a função transcendente como o mais significante fator no
processo psicológico. Insistia em que sua intervenção era devida ao conflito entre os
opostos, mas não se interessava pela razão por que isso acontecia, concentrandose, em vez disso, na questão de “para quê?”. Achava-a respondível antes em termos
psicológicos, que em termos metafísicos ou religiosos. Isso significava analisar a
aparição de um símbolo em particular em termos de sua significação única, mais
que considerá-lo uma benção dos céus, ou um mérito pessoal.
IMAGEM 30: Ovo cósmico

Disponível em: http://www.bodyofart.com/site_media/user/galleries/lewisnn/exhibitionproject/homeboaboa-envsrcboawebsitesite_mediasunrise-by-the-ocean.jpg
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Aceitar e integrar o que emerge não é fácil e requer um movimento de
sacralidade diante das imagens. Acerca deste assunto, Jung advertiu sobre a
necessidade de se resgatar o sentido de religare sob a perspectiva etimológica de
Cícero, para quem o termo significava a observação atenta e cuidadosa de algo. É
justamente isso que ele chama de religião. (Bernardi, 2006).
Enquanto considerar a imagem, no caso a personagem, como apenas um
produto da imaginação não há como existir esta fé psicológica. Bernardi (2006)
explica que deve ocorrer, por parte do ego, uma atitude de sacralidade para com as
produções do inconsciente, como se tivessem sido enviados por Deus, entendendo
Deus como a expressão máxima da alteridade do outro, o absolutamente outro.
IMAGEM 31: Milagre

Disponível em:
http://lounge.obviousmag.org/anna_anjos/assets_c/2012/11/bispo%20f-thumb-600x1006-28185.jpg
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CAPÍTULO III
SÍMBOLO E NARRATIVA MÍTICA

"A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá
mas não pode medir o seu encanto.
A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem
nos encantos de um sabiá.
Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar: divinare.
Os sábiás divinam".
(Manoel de Barros)

3.1. O QUE É UM SÍMBOLO

Dentre as grandes contribuições de Jung para o entendimento da psique
humana, a importância do símbolo é uma das principais. A Psicologia Analítica
fundamenta-se em sua plena confiança na emoção e na intuição como fonte de
sabedoria e na convicção de que a capacidade de perceber e de criar por meio de
símbolos são modos básicos de funcionamento humano.
Símbolos são mensagens do inconsciente cujo conteúdo precisa ser
compreendido pela consciência. O símbolo é, pois, um instrumento de diálogo entre
consciente e inconsciente. Ele pode surgir em sonhos, imagens consteladas em
atividades artísticas ou sob a forma de doença, quando as mensagens foram
reiteradamente desconsideradas.
O símbolo tem uma função integradora e reveladora do eixo de si
mesmo (...) aglutina e corporifica a energia psíquica, permitindo ao
indivíduo

entrar

em

contato

com

níveis

mais

profundos

e

desconhecidos do seu próprio ser e crescer com estas descobertas,
(PHILIPPINI, 2008, p. 20).
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As imagens surgem como portadoras de mensagens que estão faltando - às
vezes perigosamente faltando - em consequência de opiniões e convicções
unilaterais do consciente, ensina Whitmont (1995, p. 13). O símbolo verdadeiro,
cheio de sentido, é aquele que emerge espontaneamente, sem mediação.

IMAGEM 32: Conversa

Acervo pessoal da autora

Pela presença deste elemento desconhecido, o símbolo verdadeiro,
que Jung denomina de símbolo vivo, não pode ser criado
intencionalmente pelo homem, por sua consciência, mas é sempre
um acontecimento, um evento cujo sentido não está presente, mas
que se doa ou exige ser lido e compreendido em sua radical
alteridade". (BERNARDI, 2006).

O símbolo cheio se contrapõe, pois, ao símbolo vazio, já apropriado pela
cultura e cuja significação encontra-se despida de mistério. Para a Psicologia
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Profunda, só interessa o estudo do símbolo cheio, potente, grávido de informações
transformadoras, que, apesar de universal, é vivenciado em sua singularidade.

IMAGEM 33: O rei está nu

Acervo pessoal da autora

Entendendo que a unidade básica ou original do funcionamento mental é a
imagem emocionalmente carregada destes atributos, é fácil perceber que a vida é
um desafio constante de diálogo com símbolos. Whitmont (1990, p. 72) explica que
a utilização de conceitos racionais "pode ser comparada à criação de ilhas de
segurança que o consciente tem que construir para si próprio". Por meio de
conceitos e definições, sentimos que estamos no controle da situação.
Outra analogia bastante interessante, apresentada por Phillippini em aulas,
explica que os símbolos funcionam como veículos capazes de transitar em estradas
de mão dupla, levando e trazendo carregamentos do consciente para o inconsciente
e vice-versa.
Deve-se ressaltar que o símbolo é vivo e vai sofrendo mutações conforme a
época e o local em que manifesta-se. É, pois, polissêmico e multivalente. Seu
sentido varia em função da cultura e do inconsciente pessoal de cada um.
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Compreendemos facilmente que a imagem de uma vaca não terá o
mesmo significado para um criador do oeste canadense, para um
jovem da cidade que nunca viu uma em carne e osso e para um hindu
que venera esse animal sagrado desde a infância. Essa imagem
remeterá a referências socioculturais totalmente diferentes nas três
pessoas, e ela provocará em cada um deles sentimentos, emoções,
lembranças e outras imagens, segundo sua experiência com esse
mamífero. (DUCHASTEL, 2010, p. 55).

Para Chevalier e Gheerbrant (1982, XVIII), "o símbolo pode ser comparado a
um cristal que reflete a luz de diversas maneiras, conforme a faceta em que incide" .
No entanto, sua energia vital se mantém, podendo até ser potencializada com as
constantes atualizações.
Whitmont (1990, p. 15) afirma que o uso de símbolos é uma maneira útil de
compreender e fazer uso dos domínios não racionais do funcionamento humano,
ressaltando que o núcleo saudável da psique é que os produz. Tommasi (2015, p.
20) acrescenta que o símbolo é uma parte de nosso ser em movimento e em
transformação. “Desse modo, ao contemplá-lo como objeto de meditação, revela a
trajetória que se pretende seguir, apreende-se a direção do próprio movimento",
completa.
Infelizmente, o pensamento ocidental dos últimos séculos promoveu um
processo de crescente desqualificação de tudo o que não pode ser explicado pela
razão. A capacidade de sentir (que é a capacidade de vivenciar um relacionamento
consciente com a emoção - emoção que é ela mesma o impulso, uma força
autônoma) e a capacidade de intuir (isto é, a capacidade de perceber através de
meios que não sejam os nossos cinco sentidos) “não receberam valor moral
adequado ou exame consciencioso”, observa Whitmont (1990, p. 16)
Sem emoção e intuição, o trabalho com símbolos não é capaz de cumprir sua
função de guia no mundo interior dos afetos desordenados. Apenas quando estes
elementos estão presentes,
esta abordagem simbólica pode mediar uma experiência de algo indefinível,
intuitivo ou imaginativo, ou uma sensação de algo que não pode ser
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conhecido ou transmitido de nenhuma outra maneira, já que termos abstratos
não são suficientes em todos os casos”. (WHITMONT, 1995, p. 20)

É preciso uma relação aberta, sem a mediação da consciência, para que o
símbolo possa ser o próprio mediador dos conteúdos que transitam no eixo ego-self.
O símbolo vai além da razão. Eliade (2012, p.7) conclui que hoje nos debruçamos
sobre “algo que o século XIX não podia nem mesmo pressentir: que o símbolo, o
mito e a imagem pertencem à substância da vida espiritual, que podemos camuflálos, mutilá-los, degradá-los, mas que jamais poderemos extirpá-los”.

IMAGEM 34: Grande mãe

Acervo pessoal da autora

3.2. FUNÇÃO E IMPORTÂNCIA DOS SÍMBOLOS NAS NARRATIVAS
MÍTICAS
Cada mito, contado e recontado ao longo dos séculos, traz à consciência
questões essenciais da vida humana. Brandão entende o mito como um sistema de
comunicação, funcionando como uma metalinguagem. Para ele, é uma segunda
língua na qual se fala da primeira. Apresenta-se como um processo de simbolização
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que necessita sempre de uma leitura, pois vive em perpétua e contínua renovação.
Visto como um todo, desempenha função análoga à de um símbolo, na medida em
que transmite uma mensagem. Analisado por partes, fornece uma gama de outros
importantes símbolos que devem ser estudados no contexto daquela narrativa.

IMAGEM 35: Minhas deusas

Acervo pessoal da autora

Para Campbell (2008, p 18), onde quer que exista uma imagem mítica, ela foi
legitimada por décadas, séculos ou milênios de experiência nessa trajetória e
constitui um modelo.
Tommasi acrescenta:
A dimensão simbólica ordena a história e, ao mesmo tempo, localiza todos os
acontecimentos coletivos e individuais em uma unidade coerente que dá
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sentido de passado, presente e futuro. Com relação ao passado, estabelece
uma memória que é compartilhada por todos os indivíduos socializados na
coletividade. Em relação ao futuro, estabelece um quadro de referências
comum para a projeção das ações individuais". (2015, p. 10)

Chevalier e Gheerbrant (1982, XIX) explicam que o mito condensa em uma
só história uma multiplicidade de situações análogas. “Mais além de suas imagens
movimentadas e coloridas como desenhos animados, permite a descoberta de tipos
de relações constantes, isto é, de estruturas".

IMAGEM 36: Mito da criação

Disponível

em:

https://thecubanartproject.files.wordpress.com/2013/11/manuel-mendive-mito-de-la-

creacion.jpg?w=640

3.3. HERMES E SUAS MÚLTIPLAS REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS
Jung afirma que o homem precisa de ideias e convicções que atribuam
significado à sua vida e permitam encontrar o seu próprio lugar no mundo. Para
superar adversidades e lidar com a morte, o homem precisa acreditar que há um
sentido em passar por estas experiências.
O homem primitivo povoa o mundo de um infinito número de seres
espirituais, benéficos ou maléficos, aos quais atribui a causa de todos
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os fenômenos naturais (...) De fato, o que ocorria era a transferência
para o mundo externo de estruturas da própria psique do homem
primitivo" (SILVEIRA, 2001, p. 96)

Mitos que falam sobre a morte são presentes em todas as culturas
conhecidas. O que distingue o homem dos outros animais é sua consciência, e
consequente divagação, sobre a finitude da vida. A fim de atenuar esta angústia,
recorrem a mitos acerca da sobrevivência da alma após a morte física.

IMAGEM 37: Transmigração das almas

Disponível em: http://www.tairomdham.net/index.php?topic=5782.0

Hermes surge, então, como figura mítica de destaque. Lopez-Pedraza afirma
:
Todos temos um Hermes a guiar nossa alma até o reino dos mortos e lá por
dentro, e a concepção dessa tarefa varia com a constituição psíquica de cada
pessoa, com seus antecedentes religiosos, culturais, e seus complexos, ou
com as diferentes fantasias, imagens, emoções e sentimentos relativos à
morte". (1989, p. 22)

62

Como acompanhante das almas ao "outro" mundo, sua função assemelha-se
à do símbolo: promover a ligação entre duas realidades apartadas, seja entre vivos
e mortos, consciente e inconsciente, dia e noite ou céu e terra.
Lopez-Pedraza continua, aprofundando a discussão:
No papel de vinculador, proporciona uma nova maneira de ver um
determinado episódio de nossas vidas, ou de uma patologia, que durante
muito tempo exerceu sobre nós um domínio inconsciente. Ao mesmo tempo,
ele revela o valor psíquico daquilo que não parecia ser relevante ou que havia
se mantido oculto. Dessa forma, Hermes é um deus da transformação" (1989,
p.27)

A figura de Hermes ultrapassa qualquer definição: ele é muito mais do que
um conceito, uma ideia ou um processo de significação. Ele é um movimento de
eterna transformação e, assim como se transformou ao longo dos séculos,
transforma o ambiente e tudo o que o cerca.

IMAGEM 38: Condução

Disponível em: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/luzdaserra.com.br/portal/imgmodules/crisitina.jpg
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Na verdade, Hermes é o nome grego de um ser arquetípico invisível que
todos os povos conheceram e que foi nomeado de distintas maneiras. Trata-se de
um espírito intermediário entre os deuses e os homens, de uma deidade instrutora e
educadora, de um curandeiro divino que revela suas mensagens a todo verdadeiro
iniciado: o que passou pela morte e a venceu.
Entendendo a carga de energia ligada a este arquétipo, é possível ao
indivíduo apropriar-se dos ensinamentos de seu mito e traduzi-los para a sua
sabedoria pessoal. A questão principal é converter essas mitologias num caminho
próprio, segundo Campbell (2008, p. 26).

3.3.1 OS SÍMBOLOS DO DEUS HERMES

Inicialmente representado como um gigantesco falo de pedras, que orientava
e protegia caminhos, passou a ser relacionado à agricultura, conforme a sociedade
grega foi se estruturando. De uma cultura nômade matriarcal, sem leis, sustentada
por um banditismo de invasões e riscos constantes, a Grécia passou a ser um grupo
urbano, sedentário, com regras de comportamento social e uma economia
organizada, fundada na agricultura e em princípios religiosos.
Brisolara segue afirmando que o mito de Hermes constituiu-se no próprio
impulso civilizador que conduz à polis e à criação do homo politicus. O autor recorre
a Riker para desenvolver a questão:
Hermes é mais do que um mito socioeconômico, é uma representação de
uma das mais profundas capacidades da psique, que começou a ser
compreendida no período arcaico: o poder da transformação. Fazendo uma
lira de uma tartaruga e de tripas de carneiro e distorcendo os juramentos
sagrados, mudou a natureza em cultura, mudou a linguagem divina em
linguagem humana, o estranho em familiar, o obscuro em consciência, a
convenção

em

adaptabilidade,

o

incomunicável

em

articulação

e

interpretação, um mundo bruto em um mundo humanizado por significados e
valores".

(RIKER

apud

BRISOLARA,

disponível

em

http://oscarbrisolara.blogspot.com.br/2014/05/introducao-ao-estudo-do-mitode-hermes.html)
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Para Kerenyie (2015, p. 113), o nome Hermes significa bem mais do que
simplesmente um deus. Ele é uma realidade da alma. Como deus, Hermes tem uma
personalidade bastante bem delineada, sobretudo nos mitos registrados depois de
Homero. Porém, como pessoa, ele foi citado muito mais frequentemente pela
definição do seu significado, do que propriamente pelo uso do seu poder.
Hermes aparece ligado a diversas epifanias, na história mitológica grega.
Personifica o arquétipo da iniciação em ambos os sexos. É encontrado trabalhando
nas sombras de todas as principais transições da vida – especialmente na
adolescência, na meia-idade, na hora da morte e também na hora do nascimento
(indicador do caminho). Em uma análise profunda, é capaz de trazer mensagens do
inconsciente para a consciência, possibilitando que os conteúdos reprimidos
(sombra) e o nosso lado não digno sejam elaborados e ressignificados.
O ato de tornar-se consciente, portanto, deve passar pelo nosso lado menos
bonito, menos digno, aquilo que não agrada o coletivo e que constantemente
desprezamos, mas que é extremamente necessário para entrarmos em contato com
outros lados de nossa personalidade. Pois somente aquilo que evitamos é que pode
nos curar.
Eliade (2012, p. 14) acrescenta que o seu poder de tornar-se invisível e de
viajar por toda parte em um piscar de olhos já anunciam os prestígios da sabedoria,
da gnose e da magia, que se tornarão mais tarde, na época helenística, as
qualidades específicas deste deus.
Alguns elementos de sua iconografia dão-nos indicações destes poderes:
PETASO – o chapéu significa, em muitas culturas, sinal de autoridade e, tal
como a coroa, remete a poder e soberania. Simboliza, também, a cabeça e o
pensamento.
CADUCEU – o caduceu é um símbolo de equilíbrio, como bem explica
Chevalier. Sua lenda relaciona-se ao caos primordial: duas serpentes lutam
enrolando-se ao redor de uma vareta (o eixo do mundo), mostrando o equilíbrio
dinâmico de forças opostas, que se harmonizam para constituir uma forma estática
e uma estrutura ativa.
SANDÁLIA ALADA - Separa a terra do corpo pesado e vivente, as sandálias
aladas, Para Hermes e Perseu, são símbolos de elevação mística e, para Hermes,
particularmente, configura o domínio dos três níveis. São as sandálias aladas que
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permitem a Hermes deslocar-se em tamanha velocidade, indo da terra ao céu quase
imediatamente.

IMAGEM 39: Elementos da iconografia de Hermes

Disponível em: https://s-media-cache- k0.pinimg.com/736x/3a/0e/c9/3a0ec96b07d7aa811fb597a384e70ce9.jpg
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CAPÍTULO IV
ARTETERAPIA E PROCESSO CRIATIVO

“A finalidade da arte é, simplesmente, criar um estudo da alma”
Oscar Wilde

Diversas e igualmente interessantes definições podem ser dadas para o
termo Arteterapia. Escolhemos aquela que mais se enquadra ao objeto de estudo
deste trabalho, apresentada por Phillipini (2008, p.14): “... podemos pensar em Arte
Terapia como um processo terapêutico que resgata técnicas milenares de
promoção, prevenção e expansão da saúde”.
Entendemos saúde como um estado de bem-estar pleno, percebido física,
psíquica e espiritualmente. Na abordagem proposta por Jung, estas três esferas da
existência humana são indissociáveis. É, pois, fundamental para a Arteterapia de
abordagem junguiana atuar de maneira integrada durante o processo terapêutico,
articulando os conceitos de arte, saúde total e sagrado.
O arsenal de recursos para este objetivo é bastante amplo, beira o infinito. Há
os materiais clássicos do trabalho arteterapêutico: a argila (e demais massas de
modelar), as tintas (aquarela, guache, de artesanato, etc), os materiais de desenho
(como giz de cera, caneta hidrocor,), tecidos e objetos diversos para construção de
bonecos, miniaturas, e cenários em caixa de areia.
IMAGEM 40: Materiais

Disponível em: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/a9/bc/703ffa6a44031de.jpg
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Com uma generosa dose de criatividade, porém, o profissional pode
empregar inúmeros materiais já descartados por terceiros. Reciclagem é palavrachave no setting terapêutico e, quando bem empregada, traz lições valorosas.
Questões sobre utilidade x inutilidade, consumismo, obsolescência programada,
entre outros temas, surgem a partir da utilização de objetos cujo destino já estava
selado. E a reflexão que daí emerge nos faz pensar sobre o nosso próprio lixo,
material e emocional.

4.1. O PROCESSO ARTETERAPÊUTICO

4.1.1. Entendendo o processo - separando e reciclando o lixo
Nachmanovitch explica o que é este lixo emocional quando fala sobre os
bloqueios de criação. Muitas vezes estamos vivenciando nosso processo criativo e,
de repente, nos vemos em um impasse. Subitamente, parecemos encalhar. Nada
flui e o papel permanece branco. O silêncio invade nossa alma. Não o silêncio devir,
potente, grávido de novas formas. Trata-se daquele silêncio que consideramos
vazio.
Para o autor, este vazio na verdade é um depósito entulhado de lixo
emocional. O suposto vazio configura-se, pois, como

uma mixórdia de ilusões, ideias ultrapassadas, desejos, aversões, confusões,
lembranças mal digeridas, esperanças e expectativas frustradas. Todo este lixo
espiritual precisa ser descartado. Só uma entrega incondicional conduz ao verdadeiro
vazio

e,

a

partir

desse

vazio

eu

posso

ser

produtivo

e

livre".

(NACHMANOVITCH, 1990, p. 132)

Duchastel (2010, p. 108) explica que quando o fluxo criativo está bloqueado,
segue-se inevitavelmente uma situação de crise e de mal-estar. Os bloqueios
começam a se cristalizar e a retardar o processo de transformações. "Aparecem
então as tensões, os complexos, as indisposições e as doenças. A primeira

68

condição da cura é aceitar que as coisas mudem, se transformem, sejam diferentes".
E completa adiante: "Para que a transformação se opere, devemos mergulhar no
universo misterioso do imaginário inconsciente, aceitar ser surpreendido por essa
força maior que nós em nós e nos submetermos a ela".
IMAGEM 41: Bispo do Rosário

Disponível em: http://lounge.obviousmag.org/c/2012/11/bispo%20f-thumb-600x1006-28185.jpg

Cabe ao arteterapeuta a difícil missão de acompanhar e respeitar o processo
de seleção, descarte e ressignificação do cliente. Duchastel (2010, p. 101) explica
que abrir mão “é uma condição essencial se queremos nos deixar surpreender pela
originalidade de novas soluções ou simplesmente para descobrir outras maneiras de
apreender a vida".
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Aprender novas formas de viver configura-se, então, como um dos objetivos
fundamentais da Arteterapia. A criatividade estimulada no ateliê acaba por
transbordar para outras instâncias da vida, permitindo olhares mais otimistas sobre
problemas “insolúveis”, e reenergizando áreas desvitalizadas pela repetição
embrutecedora do cotidiano vivido irrefletidamente.

O caminho criativo em Arte Terapia tem o propósito de concretizar, dar forma
e materialidade ao que é intangível, difuso, desconhecido ou reprimido.
Sonhos, conflitos, desejos, afetos, energia psíquica que é bloqueada e
precisa liberar-se e fluir, ganhar concretude e poder plasmar e configurar
símbolos, que, assim, cumprem sua função de comunicar, estruturar,
transformar e transcender” (PHILIPPINI, 2008, p.51)

A autora sintetiza o processo no axioma “Em-formar para In-formar e Transformar”. Assim, no processo arteterapêutico, as imagens primeiro en-formarão a
energia psíquica antes difusa e fugidia. Ao ser plasmada em uma imagem, esta
energia ganha um continente e pode, então, ser compreendida. É a fase da informação. Uma vez assimilada, em seus significados, a imagem está pronta para
promover a trans-formação e possibilitar ao indivíduo uma nova maneira de o
indivíduo estar no mundo.

4.1.2. O início da jornada - a arte nossa de cada dia

Por meio do trabalho artístico, o cliente toma consciência de seus modos de
funcionamento e experimenta alternativas de mudança. O início desta “correção de
rumo” se dá nas transformações imagéticas, que captam as mensagens do
inconsciente, nossa fonte inesgotável de sabedoria para a vida. Uma vez
apropriadas, estas imagens/mensagens nos conduzem a novas percepções. E são
estas novas percepções que ampliarão o nosso repertório de reações no mundo. É
assim que o processo arteterapêutico configura-se como efetiva ferramenta de cura,
atuando como mediador da comunicação consciente-inconsciente.
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IMAGEM 42: Minha imagem-guia

Acervo pessoal da autora

Para que o processo transcorra bem, no entanto, é fundamental que o
arteterapeuta acompanhe a série de imagens produzida. Algumas vezes, é preciso
silenciar a mente e deixar o coração indicar o caminho a ser seguido. Nestes
momentos, basta deixar que as imagens ressoem dentro de nós. Sua potência
tomará nossa alma de assalto e, sem nos darmos conta, já estaremos envolvidos na
amplificação deste ou daquele símbolo. Adentraremos a floresta desconhecida de
mãos dadas com o paciente.
Em outras ocasiões, é de nosso conhecimento teórico que lançaremos mão
para fazermos as necessárias conexões simbólicas em cima do material
apresentado. Precisaremos recorrer aos anos de estudo, às anotações das
supervisões, às memórias de nossa própria análise e aos bate-papos com colegas
para identificar o possível sentido de determinada imagem. Sabemos que as
imagens variam o sentido de pessoa para pessoa. Mas sabemos, também, que
certos símbolos povoam o inconsciente coletivo há milênios e sugerem fortemente
determinadas implicações. É a sensibilidade do arteterapeuta que lhe indicará o que
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é conteúdo pessoal do paciente, o que é seu próprio conteúdo pessoal e o que é
conteúdo arquetípico naquela produção.

4.2.3. O temenos: ambiente e materiais
As imagens exigem um ambiente acolhedor para se desvelarem. Muitas
vezes, elas passaram anos, décadas, adormecidas ou escondidas nos cantinhos
mais escuros de nossa alma. Vir à luz é um grande passo. É por isso que o setting
precisa ser realmente um temenos, isto é, um ambiente protegido, livre de
julgamentos e críticas e verdadeiramente acolhedor.
IMAGEM 43: Espontaneidade

Disponível em: http://images.wisegeek.com/black-girl-painting.jpg

A decoração pode e deve ser pessoal. Afinal, trabalhamos com a individuação
e espera-se que o arteterapeuta já esteja individuado o suficiente para dar um toque
pessoal, porém discreto, ao seu ambiente de trabalho. O que não é admissível é a
propaganda ostensiva de seus ideais, sejam eles políticos, religiosos, sexuais ou de
qualquer outra vertente que possa invadir a subjetividade de quem frequenta o local.
O ambiente deve mostrar ao paciente que ali existe uma pessoa, que já encontrou
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seu caminho para se diferenciar da massa. Mas não pode dar muitos indícios de que
caminho é este ....
Essencial, também, que o ateliê seja bem iluminado, ofereça mobiliário
funcional e disponha de farto e adequado material para o trabalho arteterapêutico.
Quando a materialidade proposta está em consonância com as exigências da alma,
a entrega ao trabalho ocorre de forma orgânica, espontânea e integrada,
independente da razão. Sempre que o material artístico funcionar como um parceiro
vivo do cliente, a obra gerada é potente e a transformação surge naturalmente.
Transformação sentida muitas vezes fisicamente. Não é raro o cliente experimentar
sensações de euforia, alívio, serenidade e até mesmo plenitude. Tudo isto deve ser
captado pelo olhar do arteterapeuta atento, que deve deixar o paciente bem à
vontade para se manifestar com espontaneidade.
Na maior parte dos atendimentos, porém, o que se observa é tão-somente
uma sensação de bem-estar ao fim da sessão, graças à identificação de algum
conteúdo inconsciente que precisava ser constelado. O cliente deixa o setting sem
se aperceber conscientemente do que se passou, mas certo de que aqueles
momentos lhe fizeram bem.
Caso nada disso ocorra, a solução é aguardar novo encontro, na esperança
de que a próxima imagem lhes seja de mais auxílio. Trabalhando de forma
comprometida porém sem cobranças e exigências estéreis auto-impostas, o cliente
será capaz de dialogar com sua arte no momento oportuno. "A disciplina é
fundamental, mas não é algo que se alcance por meio da rigidez. Não abandone o
temenos e a solução virá. Persevere mansamente", aconselha Nachmanovitch
(1990, p. 130).
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CAPÍTULO V
O OFÍCIO DO ARTETERAPEUTA

“Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora
E nem passeia por eles”.
Rubem Alves

Na arteterapia junguiana, o trabalho clínico começa com experimentações,
sendo conduzido com muita delicadeza e profundo respeito às emoções do cliente.
Na fase do diagnóstico, é útil identificar a cronologia à qual pertence o paciente
(infância, adolescência, idade adulta, senescência) e, se possível, observar seu tipo
psicológico

(introvertido

ou

extrovertido,

combinado

a

uma

das

funções:

pensamento, sentimento, intuição, sensação), a fim de que se estabeleça um vínculo
suave, confortável e seguro.
IMAGEM 44: Aliança terapêutica

Disponível em:
https://aluadentrodevoce.files.wordpress.com/2012/12/215113_10150528893250375_5467086_n.jpg
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Verifica-se

frequentemente,

sobretudo

na

prática

dos

arteterapeutas

iniciantes, o anseio por uma "ajuda" mais efetiva. É preciso refrear a ansiedade. No
livro A Prática da Psicoterapia, Jung preconiza que o médico não deve ter

objetivos demasiadamente precisos, pois dificilmente ele vai saber mais do
que a própria natureza ou a vontade de viver do paciente. As grandes
decisões da vida humana estão, em regra, muito mais sujeitas aos instintos e
a outros misteriosos fatores inconscientes do que à vontade consciente, ao
bom-senso, por mais bem intencionados que sejam. (JUNG, 2014, p. 81)

Duchastel (2010, p. 46) explica que o ofício do terapeuta é semelhante ao
trabalho do jardineiro. Ambos exigem uma presença sincera, uma paciência infinita e
muita humildade. "Não podemos puxar o caule da flor para que ela cresça mais
rápido. Ela espera pacientemente o bom momento para desabrochar. Para a alma é
a mesma coisa. Não podemos forçar seu processo de individuação e de cura."
IMAGEM 45: Jardinando ....

Disponível em:
http://i0.wp.com/the-science-mom.com/wp-content/uploads/2012/07/growing-plants.jpg?resize=350%2C200

Certos conteúdos inconscientes estão profundamente enterrados no fundo da
alma simplesmente porque nós não estamos prontos para recebê-los. Imagens
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muito dolorosas, assim como aquelas que trazem inúmeros conflitos ou exigem
muitos desdobramentos, podem não ser suportadas por um ego frágil ou imaturo.
É por isso que a sensibilidade do arteterapeuta é, geralmente, muito mais útil
que sua titulação acadêmica. Ultra posse nemo obligatur, vaticina Jung, o que
significa que "ninguém é obrigado a ir além do que pode".
Duchastel (2010, p. 105) completa:

Não é sempre fácil, como terapeuta, se submeter ao processo
imposto pelo imaginário do cliente. De fato, é às vezes difícil constatar a
envergadura de nossa impotência em salvar o outro de seu sofrimento. Mas
nós não podemos roubar a experiência do cliente, nós podemos apenas
encorajá-lo. Johanne Hamel assim nos repetiu frequentemente que 'o
essencial do trabalho do terapeuta consiste em sair do caminho.

O papel do arteterapeuta é o de assistir ao processo, providenciando os
meios necessários para que ele prospere, sem se deixar embriagar pela ilusão de
que é sua atuação que provoca transformações. Contrariamente ao senso-comum, o
arteterapeuta não é o profissional que interpreta imagens e sim o acompanhante
privilegiado de alguém que está em busca de seu verdadeiro eu.
Sua função é facilitar o trabalho do paciente, oferecendo alternativas para
“descobrir, resgatar e expressar as imagens internas” e providenciando espaços
acolhedores para que as subjetividades imagéticas emerjam, a fim de que cada um
se reconheça em sua própria produção expressiva (PHILIPPINI, 2008, p. 29).
O trabalho decisivo, porém, será sempre do paciente. Ao profissional cabe,
apenas, ajudá-lo a escolher o modo de expressão mais revelador e mais apropriado
para o momento. E oferecer a seu cliente um espaço protegido, onde sejam
possíveis explorações e experimentações. É lá que o cliente tomará consciência de
suas personas e é lá que ele dará materialidade à sua criatividade. Quando as
imagens surgirem carregadas de potência e o cliente começa a dialogar com elas, o
arteterapeuta já pode tornar-se praticamente invisível.
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5.1. DIALOGANDO COM AS IMAGENS
Duchastel recomenda que nos aproximemos da imagem bem vagarosamente,
como acolheríamos um novo amigo vindo de longe e que tem muito a nos ensinar.
Isto porque, nem sempre é fácil entender o processo criativo do cliente. Para a
autora, o desafio consiste em deixar o processo de transformação seguir seu curso
no seu próprio ritmo. "Não compreendemos sempre o que acontece, mas minha
experiência me lembra, dia após dia, que alguma coisa maior que nós em nós, no
fundo do inconsciente, conhece o caminho da cura". (DUCHASTEL, 2010, p. 100)
A compreensão profunda de uma imagem exige reverência e humildade.
Temos que assumir um compromisso de lealdade e aceitá-la sem forçar uma
compreensão além da que ela nos permite. Ela nos dirá até onde poderemos ir.
Jung estimulava seus pacientes a pintarem. Ele acreditava que, ao pintar, o
indivíduo torna-se independente em sua criatividade, já não dependendo dos
sonhos, nem dos conhecimentos do médico, pois ao pintar-se a si mesmo ele está
se “plasmando”.
IMAGEM 46: Meu vaso alquímico

Acervo pessoal da autora
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Além disso, normalmente, a fantasia não erra, porque a sua ligação
com a base instintual humana e animal é por demais profunda e
íntima. É surpreendente como ela sempre chega a propósito. O poder
da imaginação, com sua atividade criativa, liberta o homem da prisão
da sua pequenez, do ser “só isso”, e o eleva ao estado lúdico. O
homem, como diz Schiller, “só é totalmente homem, quando brinca,
(JUNG, 2014, p. 98)

Jung ressalta que a fantasia é a imagem que ainda está no inconsciente. Nas
etapas do processo arteterapêutico, a fantasia aparece no primeiro momento do
trabalho e a imagem no segundo. Por isso, devemos nos manter fiéis à imagem,
pois ela condensa toda uma carga de energia psíquica que precisa ser trazida e
integrada à consciência.
A conceitualização é limitadora e deve ser evitada. Isto é, temos que evitar
interpretar e cair em reducionismos e generalizações que podem atrapalhar o
fortalecimento das singularidades.

Em Arte Terapia o trajeto é marcado por símbolos particulares que assinalam,
informam e definem sobre os estágios da jornada de individuação de cada
um. Este caminho único compreende as transições e transformações em
direção a tornar-se um ‘in’-divíduo, aquele que não se divide face às pressões
externas e que assim procura viver plenamente, integrando possibilidades e
talentos às feridas e faltas psíquicas. (PHILLIPINI, 2008, p. 15)

Bello (1998, p. 13) completa ressaltando que as obras produzidas expressam
conteúdos da psique que ainda não foram integrados dentro da estrutura de ego
existente. Phillipini vai além, explicando que a produção imagética é consequência
de processos primários de elaboração psíquica; por isso, a imagem, especialmente
aquela surgida em um ambiente seguro e confortável, é capazes de burlar o controle
egóico e esquiva-se com facilidade do crivo da consciência. “Posteriormente, ao ser
confrontada através da materialidade, poderá começar gradualmente a oferecer
alguns, dentre seus múltiplos significados à consciência” (2009, p. 30).
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A melhor forma de tentar definir a importância de um símbolo é “conversar”
intimamente com ele e perguntar-lhe o que tem a revelar. É preciso invocar seu
auxílio e convidá-lo a participar ativamente do tratamento, buscando maneiras para
que o paciente se aproprie de sua energia e a utilize como ferramenta de progresso
em sua jornada de individuação.
IMAGEM 47: Minha árvore naif

Acervo pessoal da autora
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Para tanto, o arteterapeuta lançará mão de dois processos fundamentais no
modelo teórico junguiano: a circum-ambulação e a amplificação. Complementares,
elas constituem importantes ferramentas para o arteterapeuta. Por meio da circumambulação, isto é, por meio de um delicado caminhar e de um suave movimento em
torno de seu eixo, é possível aproximar-se do sentido mais completo e profundo
daquele símbolo.
Já a amplificação é a estratégia que permite ao terapeuta aprofundar os
desdobramentos implícitos em um símbolo por meio da transposição de linguagens,
como ensina Philippini. Ou seja, a amplificação é o processo de propor ao cliente
que traduza determinada imagem (ou parte dela) em diversas atividades plásticas
até que o seu conteúdo seja integrado à consciência, após circular livremente no
eixo ego - si-mesmo. Segundo a autora, a amplificação responde de diversas
maneiras a uma questão-chave que é proposta ao símbolo. Esta questão,
fundamental em toda abordagem de viés junguiano, é simples e profundamente
objetiva: qual o seu significado?

O processo de amplificação simbólica bem desenvolvido integra linguagens
plásticas e materiais expressivos diversos, e além destes instrumentos, um
olhar atento ao 'rastreamento cultural' na procura de pistas e registros de
sentidos arquetípicos e universais do símbolo pesquisado em referências
diversas: na cultura ancestral, em mitos, contos de fada, lendas, fábulas,
manifestações culturais contemporâneas, tais como : fotografias, filmes,
vídeos, documentários, extratos literários, notícias de diferentes mídias
(jornal, TV, internet), letras de música e iconografias contemporâneas".
(PHILLIPINI, 2009, p. 17)

5.2. A RELAÇÃO CLIENTE – ARTETERAPEUTA
5.2.1 O amor terapêutico
A palavra terapeuta vem do grego therapeia, que significa servir, cuidar,
mediar a relação entre os seres humanos e os deuses. Assim, o primeiro cuidado do
terapeuta deve ser adotar uma atitude de serviço diante de seu cliente. Cardella
(1994, p. 20) elenca outras características essenciais do bom profissional: a
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necessidade de estar inteiro na relação (sem inteireza nem a melhor das técnicas
será capaz de mobilizar o paciente), a consciência de suas dificuldades e de seus
limites (para se “aproximar do outro através de sua própria humanidade”) e a
capacidade de penetrar no universo do outro (despojando-se de seus ruídos e
adentrando sem julgamentos a realidade que lhe é apresentada).
É essencial que o terapeuta acredite que o ser humano é capaz de crescer e
se autorrealizar, além de confiar nas potencialidades do paciente, mesmo que
estejam ocultas sob o desespero, a dor ou a inércia.
IMAGEM 48: Alegria

Disponível em: https://blogdorapozo.files.wordpress.com/ danc3a7as-circulares-dos-povos.jpg

Também Bocallandro (2003) ressalta o primado do amor na relação
terapêutica. Para ela, este amor só pode acontecer quando o terapeuta já ama a si
mesmo, isto é, já aceita suas limitações e confia em seus potenciais. É fundamental
que já tenha passado por processos de autoconhecimento durante sua formação e
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vida profissionais e que seja capaz de sentir amor fraterno em relação a outros
indivíduos.

À medida que o terapeuta aceita de forma incondicional o seu cliente,
acredita no potencial dele, na sua criatividade para sair da mesmice e
da repetição que o leva ao sofrimento e dor, ele "permite" que o
cliente também aprenda a se respeitar e acreditar que ele pode
mudar a sua vida e se responsabilizar por ela. (BOCALLANDRO,
2003).

Aceitar o cliente tal como ele é, acolhendo suas necessidades, sentimentos,
crenças, valores, conflitos e dificuldades, é semear uma relação terapêutica forte.

A essência do amor é o relacionamento. Relacionar significa reunir.
Relacionamento significa que o amor junta novamente aquilo que uma vez
era um, mas aparentemente se separou. O amor é a sensação de saber que
somos parte de tudo, um reconhecimento de que cada um de nós é parte de
uma imensa ordem universal. Essas qualidades de união fazem do amor uma
sutil e poderosa energia e é por isso que ele também se constitui num núcleo
central de cura”. (BOCALLANDRO, 2003)

É, pois, o encontro, e não o terapeuta, que cura. A essência deste encontro
envolve a capacidade de integração e diferenciação do terapeuta. Cardella (1994, p.
21) sustenta que o amor terapêutico é exatamente esta capacidade de o terapeuta
integrar-se, diferenciar-se e se relacionar com o paciente como ser único,
diferenciado e semelhante na condição de ser humano.
Na mesma linha, Frankl afirma que o amor é a única maneira de captar o ser
humano

no

íntimo

da

sua

personalidade,

sendo

impossível

conhecer

verdadeiramente o outro sem amá-lo. É o amor que permite que se alcance a sua
essência, ver o que está aí contido e perceber o que pode ser realizado.
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Parfitt enfatiza que quando compreendemos e expressamos a energia do
amor, descobrimos suas qualidades incontáveis.

O amor genuíno, seja de quem for, proporciona energia necessária à
manifestação dos atos criativos, possibilita percepções apuradas e gera
confiança, fortalece e alimenta a alma, e, além de tudo, leva-nos a descobrir
diversos aspectos de nossa verdadeira essência interior”

(PARFITT, 2007)

Concluo com dois autores brasileiros que escreveram lindamente sobre o
amor terapêutico: Roberto Gambini e Roberto Crema. O primeiro nos relembra a
necessidade de sermos coerentes com nossa própria história e adverte: quando
falamos sobre coisas das quais não nos apropriamos, esta fala tem pouco ou
nenhum valor. Destaca, ainda, as exigências que o processo terapêutico impõe: é
preciso não ter medo de entrar nos labirintos onde o paciente se encontra, não vir a
ele com ideias prontas, admitir sempre o imprevisível, e acreditar mais e mais no
poder da vida, que é o poder de se autopreservar e de criar formas viáveis de existir.
É Gambini quem recorda a etimologia da palavra ofício: opus e facere, isto é,
fazer a obra. Na Antiguidade, opus significava o trabalho agrícola.

Para mim, o set é um campo arável, onde nós dois plantamos. Tratase, portanto, de uma agricultura. Essa é, para mim, a melhor metáfora da
terapia: uma agricultura. Existe também o opus com o sentido de trabalho ou
ritual religioso. Mas, para mim, oficiar significa mexer na terra, na semente, na
água, na erva daninha, na planta que dá fruto, na que não dá fruto, no
trabalho dos meeiros. O paciente e eu somos meeiros. Nem eu nem ele
somos donos da terra. Pode acontecer que ele abandone a lavoura e eu não
poderei continuar sozinho. Se eu estiver trabalhando mais do que ele, posso
dizer: está muito pesado para mim, você não está fazendo a sua parte. E o
que esperamos disso? Que algo cresça! O que é o ofício? É trabalhar com o
intangível. É trabalhar com a matéria psíquica que vem expressa através da
fala, do olhar, das emoções e dos gestos. (GAMBINI, 2009)
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IMAGEM 49: Arar, semear, adubar

Disponível em : https://luciaadverse.files.wordpress.com/2010/03/millet.jpg

Crema adota a expressão Cuidar do Ser para dar o tom da relação
terapêutica:
“Cuidar do Ser é ser capaz de silêncio e de inocência, além das
projeções mentais, pois é através de um vazio fértil conquistado, como o oco
de um bambu que se faz flauta, que a melodia da vida ressoa e as forças
curativas da natureza atuam. Cuidar do Ser é se abrir para esta Presença,
este espaço misterioso e incapturável, onde nossos olhares se encontram”.
(CREMA, 2002, p. 35 )

5.2.2 Cuidados na prática terapêutica
Jung muito escreveu sobre a relação terapêutica. Ele acreditava que o mais
importante na escolha do método é a confiança que ele inspira no terapeuta. “Sua fé
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no método é decisiva. Se acreditar, ele fará por seu paciente tudo quanto estiver ao
seu alcance, com seriedade e perseverança, e esse esforço voluntário e essa
dedicação têm efeito terapêutico" (JUNG, 2014, p. 17).
Para ele, o tratamento propicia o encontro de duas realidades irracionais. Tal
qual a mistura de duas substâncias quimicas diferentes, o encontro terapêutico
provoca mudanças em ambas as personalidades. Por esta razão, é fundamental que
o arteterapeuta admita tal influência e busque, ele mesmo, um colega com o qual
possa discutir os reflexos do paciente sobre si.

Na medida em que o médico se fecha a essa influência, ele também perde
sua influência sobre o paciente. E, na medida em que essa influência é
apenas inconsciente, abre-se uma lacuna em seu campo de consciência, que
o impedirá de ver o paciente corretamente. Em ambos os casos, o resultado
do tratamento estará comprometido. (JUNG, 2014, p. 58)

IMAGEM 50: Mão dupla

Disponível em: https://thecreatorsprojectcom/content-images/contentimage/no-slug/5abe635a9.jpg
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Apesar do profundo respeito que se impõe numa relação deste tipo, é
essencial que o convívio seja divertido, lúdico e espontâneo. O processo terapêutico
bem-sucedido é aquele no qual terapeuta e paciente riem juntos e desenvolvem a
capacidade de se divertirem durante as sessões.
Afinal, como bem resumiu Jung (apud Duchstel, 2010, p. 113), “a criação de
alguma coisa nova não é realizada pelo intelecto, mas pelo instinto do jogo que
surge de nossas necessidades interiores. O espírito criador brinca com o objeto de
seu amor”.
IMAGEM 51: Carnaval
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A análise e a supervisão são os dois mecanismos de que o arteterapeuta
dispõe para manter-se em rota segura. Na análise, tratará das repercussões de seus
pacientes sobre seu afeto. E na supervisão discutirá com um colega mais experiente
suas práticas. Esta última é de vital importância, uma vez que "uma convicção pode
converter-se facilmente em autoafirmação e assim ser desviada para a rigidez, que
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por sua vez é contrária ao sentido da vida. Uma convicção sólida confirma-se por
sua suavidade e flexibilidade, e. como toda verdade superior, ela progride melhor
quando leva em conta os erros e os reconhece como tais" (JUNG, 2014, p. 93).
Não é demais ressaltar que análise e supervisão de nada valem se o
arteterapeuta não vivenciar o processo artístico na sua plenitude. Isto é, precisa
fazer arte, sempre e muito. Se o fazer artístico não for parte integrante de sua vida,
não há possibilidade de exercer sua profissão adequadamente.

IMAGEM 52: Simplesmente artista

Disponível em: http://www.portalraizes.com/content/uploads/2016/05/arte.jpg
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os seres humanos sempre criaram mitos para explicar o mundo. A
consciência da finitude e a experiência da dor, apreendida como algo
paradoxalmente singular e universal, lhes impôs a necessidade de transcender o
mundo material e encontrar sentido nas frustrações e decepções de sua existência.
Quanto mais a sociedade se “desmitologiza” e se dessacraliza, mais angústia
é gerada. As dores que outrora eram vivenciadas com certa serenidade,
amenizadas pelo bálsamo da fé, tornaram-se sofrimentos intensos, aparentemente
aleatórios, sem sentido e injustos.
O desespero de não se perceber parte de um todo significativo - embasado
na falácia do cientificismo, do materialismo e de outros “ismos” que dão ao ser
humano a ilusão de controle sobre sua própria existência – acabaram por gerar os
alarmantes índices de doenças psicológicas e espirituais que hoje nos assolam. A
prepotência dos seres humanos gerou uma sociedade doente.
Entender e aceitar que não determinamos nosso destino é o primeiro passo
no resgate de uma consciência integrada. Neste sentido, Hermes é nosso melhor
guia. Irônico, fugaz e pouco previsível, ele espelha diversos aspectos do mundo
terreno que tentamos subjugar, com óbvio fracasso.
Hermes nos lembra de que não é possível transigir com a vida e nos convida
a desacelerarmos e a deixarmos o mistério nos invadir. Ele nos exige relativizarmos
convicções e aceitarmos que, em algum momento, seremos obrigados a viajar para
lugares não desejados e a fazer coisas que preferiríamos evitar. Se assim o
fizermos, quando a hora chegar, estaremos mais bem preparados e confiantes em
nosso poder de cura.
Estudar Hermes é render-se ao inesperado, é abrir os canais sensoriais para
níveis mais sutis de conhecimento e fazer as pazes com sua bem-aventurança. É
entrar em contato com o divino que habita cada um de nós e dele enamorar-se.
Esta força indomável, que tanto variou de forma quanto de nome ao longo
dos séculos, é sentida em diversos momentos de nosso cotidiano, embora não
sejamos capazes de conceituá-la. Torna-se essencial, portanto, compreender que a
verdadeira cura não acontece na razão e sim através de percepções mediadas pela
emoção.
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Um dos pilares do pensamento racional é, sem dúvida, a diferenciação entre
as coisas e sua ordenação dentro de regras logicas. Tais procedimentos de pouco
valem para o inconsciente. Não há limites precisos nem fronteiras impossíveis de se
transpor; tudo pode mudar. Hermes desafia o arteterapeuta a rever seus valores e
repensar suas certezas todo o tempo, libertando-o do jugo do possível, do explicável
e do lógico.

IMAGEM 53 : Voar

Disponível em: https://rosalbadeamicis.files.wordpress.com/2015/10/perseo-leggerezza.jpg

Alforriado, o terapeuta é capaz de olhar para a singularidade de cada
paciente, acolhendo-a e dando-lhe a oportunidade de se expor integralmente,
expressando seus sentimentos, desejos, limitações, crenças, valores, necessidades
e possibilidades. E quando esta conexão se estabelece, a troca se dá em um nível
mais instintivo. A consciência surge não como um conhecimento relacionado à
profunda reflexão e teorização, mas sim como uma relação do seu ser com os
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outros seres que o rodeiam, traduzindo-se em impressões que vão muito além da
realidade física.
O papel do arteterapeuta é, sobretudo, propiciar o desenvolvimento desta
consciência, por meio do trabalho com as materialidades. O inconsciente tem uma
vastidão de imagens a povoá-lo; tudo o que ele precisa é alguma estrutura externa
sobre a qual elas possam concretizar-se, a fim de que possam dialogar com o ego,
facilitando a jornada rumo à individuação.
Os trabalhos surgidos neste processo, quando símbolos autênticos das
mensagens trocadas entre consciente e inconsciente, configuram-se como objetos
de reconhecimento. Funcionam como resgate daqueles conteúdos que, apesar de
serem muito antigos, ainda não nos haviam sido apresentados. O que era apenas
pressentido pode agora ser apropriado.
A compreensão do simbolismo de Hermes é, pois, fundamental em um
setting arteterapêutico no qual se pretenda realizar um trabalho verdadeiramente
criativo, pois em seus domínios se dão os encontros autênticos entre duas psiques.
Indefinível por natureza, Hermes auxilia o terapeuta a se manter fiel ao pensamento
mítico, conservando-se mais no âmbito das atividades básicas da psique, ao invés
de cair na armadilha da conceituação, do julgamento e da projeção.
Hermes é o psicopompo, por excelência, deste processo, simbolizando a
ponte que pode viabilizar o fluxo de comunicação entre consciente e inconsciente.
Viver com Hermes é viver com criatividade, espontaneidade e leveza. E, sobretudo,
viver com mais consciência, descobrindo suas próprias sandálias aladas para ir
onde é preciso.
Recomenda-se o estudo de outras figuras míticas a fim de que mais
simbolismos ligados à psicopompia possam ser integrados à prática terapêutica,
enriquecendo-a e iluminando as trilhas da consciência.
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