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RESUMO

Este estudo monográfico procura verificar a forma circular como imagem arquetípica
de totalidade e inteireza, em suas contribuições no processo arteterapêutico como
forma ordenadora e estruturadora da psique humana, auxiliando na jornada de
individuação.

Palavras-chave: arteterapia – círculo – individuação - arquétipo – ancestralidade.
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ABSTRACT

This monographic study seeks to verify the circular shape as an archetypal image of
wholeness and completeness, with its contribution to the art therapy process as
ordering and structuring form of the human psyche assisting in the individuation
journey.

Keywords: art therapy - circle - individuation - archetype - ancestry.
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APRESENTAÇÃO
Imagem 1 – O Caminho

Disponível em: http :// www.pinterest.com

Sou uma pessoa voltada para as artes desde pequena. Na adolescência,
interessei-me pelas Artes Dramáticas, participando de um grupo na escola e
desenvolvendo meus trabalhos escolares, sempre que possível, com apresentações
teatrais.
Do mesmo modo que o teatro fazia parte do meu cotidiano, o desenho
também fazia. Adorava desenhar e colorir, motivo pelo qual entrei para um cursinho
de artes aos 14 anos.
Queria fazer vestibular para Artes Plásticas, o que não foi possível por
questões familiares. Acabei entrando para um curso também voltado às artes, a
Arquitetura. Pude desenvolver ainda mais meus dons artísticos, mas não
vislumbrava minha vida neste caminho, o que me levou a desligar-me da faculdade
faltando dois anos para a formatura.
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Tornei-me profissional em Artes Dramáticas, mas sem abandonar meu
intenso desejo de pintar, desenhar, modelar... criar. Para ampliar minhas
possibilidades de sobrevivência e resgatar minha história perdida nas “Artes
Plásticas”, fui, depois de um bom caminho percorrido, já como atriz profissional,
voltar a freqüentar as salas de aula. Ingressei em Educação Artística – Licenciatura
em Artes Plásticas. Ao final do curso, a necessidade de um estágio, aliada à
sincronicidade, levou-me ao Instituto Benjamin Constant. Entrei como voluntária e
depois fui contratada como estagiária remunerada, onde permaneci por dois anos,
trabalhando cerâmica com pessoas deficientes visuais.
Através da arte, nesse caso a arte com o barro, senti, vi e percebi como o
criar, a saúde e o bem estar estavam tão ligados. Durante este período, assisti à
uma palestra sobre Arteterapia na minha faculdade. Fiquei maravilhada e vislumbrei
este novo portal que se abria em minha vida. Um trabalho transformador, que
promove qualidade de vida, utilizando a arte em seus múltiplos aspectos e de uma
maneira bem mais profunda que uma terapia ocupacional. Sempre me interessei por
questões relacionadas ao inconsciente. Daí em diante, veio a curiosidade... que
evoluiu para um plano futuro, uma pós graduação.
Passados alguns anos e já como professora de Artes Plásticas do município
do Rio de Janeiro, ingressei na tão esperada pós graduação em Arteterapia.
Lendo o livro “Ser Criativo”, de Stephen Nachmanovitch, no início do curso, a
pedido de um dos professores, uma imagem traçada por Hakuin, grande pintor
japonês e reformador do Zen-budismo, passou a fazer parte de meus interesses. Era
um círculo denominado “Enso”. Os artistas zen concentravam a totalidade do ser
nos atos mais simples. Mais tarde, fui envolvida novamente na forma circular, desta
vez, fazendo o meu estágio de conclusão de curso. A sincronicidade levou-me para
o Instituto Nise da Silveira, onde pude desenvolver um trabalho de arteterapia com
pessoas psicóticas. O círculo é a forma geométrica mais frequente encontrada em
imagens vindas do inconsciente como forma estruturadora, ordenadora e, segundo
Nise da Silveira, em seu livro “Imagens do Inconsciente”, as imagens circulares
exprimem tentativas, esboços, projetos de renovação. Assim, meu interesse pela
imagem circular multiplicou-se, dando origem ao tema desta monografia.

17

INTRODUÇÃO

Imagem 2 - Circular

Disponível em: http ://www.facebook.com

“Todo o poder do mundo sempre trabalha em círculo e tudo tenta ser
redondo... O céu é redondo e eu ouvi dizer que a terra é redonda como uma
bola e também as estrelas. O vento, no momento de seu maior poder, gira.
Os pássaros fazem seus ninhos circulares, pois eles têm a mesma crença
que nós... Mesmo as estações formam um grande círculo de mudanças que
sempre retornam ao seu início. A vida de um homem é um círculo que vai
de infância a infância e assim é em tudo onde o poder atua”.
Black Elk, Homem Santo dos Oglala Sioux

A forma circular e sua força é conhecida há milênios e está gravada na mente
humana desde os tempos ancestrais da história da humanidade. O círculo,
representando uma forma pela qual as energias universais integram-se, tornou-se
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um dos símbolos mais antigos e fundamentais da humanidade. Este arquétipo de
totalidade e inteireza encontra-se presente no inconsciente coletivo através das
mandalas, círculos mágicos, Ensos tibetanos, grafismos circulares de aborígenes,
Kipas, vitrais em rosáceas em templos cristãos, danças circulares, entre outros.
Em práticas ritualísticas, é frequente a forma circular por ser um dos melhores
meios de preservar e conter a energia criada. O trabalho em círculo quebra
hierarquias e une os participantes em função do todo.
Com a intenção de trabalhar com a forma circular, o presente estudo circumambulou em torno da seguinte questão: De que maneira o trabalho com a forma
circular

poderá

auxiliar

no

caminho

da

individuação

em

um

processo

arteterapêutico?
O objetivo foi investigar de que modo o trabalho com a forma circular auxilia
em um processo arteterapêutico.
Jung utilizava-se deste recurso e que, segundo ele, o efeito do uso da forma
circular seria duplo: conservar a ordem psíquica se ela já existe, ou a restabelecer
se ela desapareceu.
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa, complementado pela
apresentação de alguns aspectos de casuística referente à experiências
acompanhadas no estágio supervisionado de Arteterapia a título de ilustração das
questões teóricas.
A monografia foi organizada da seguinte forma: o capítulo I e II tratam da
“Arteterapia” e sua base, a “Psicologia Analítica”, com algumas definições e
conceitos básicos. O capítulo III, com o título “Circulando”, buscou-se investigar a
forma circular. O capítulo IV e último, aborda a forma circular dentro do processo
arteterapêutico auxiliando no caminho da individuação. Ao final, foram apresentadas
as conclusões e recomendações para futuras pesquisas sobre o mesmo tema.
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CAPÍTULO I

ARTETERAPIA

Imagem 3 – O Portal

Disponível em: http :// www.pinterest.com

Arteterapia, um portal que abre-se ao autoconhecimento. Um caminho não
linear, a ser percorrido em direção ao próprio centro, ao si-mesmo.
Este processo terapêutico, aliado à arte, não busca a perfeição, mas o estado
de inteireza e totalidade do ser. Um caminho em direção à conciliação dos opostos:
a individuação.
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1.1 - ARTE

Imagem 4 - Universo

Acervo pessoal da autora

“A arte não existe para produzir o visível, e sim para tornar visível o que
está além”.
Paul Klee

É bem difícil dizer o que é arte, as respostas são inúmeras, divergentes,
parecidas ou até contraditórias. São tantas e tão diferentes as concepções sobre a
natureza da arte, que Jorge Coli (1989) diz que é possível definir arte como tudo que
envolve certas manifestações da atividade humana, diante das quais nosso
sentimento é admirativo. Cada um de nós acredita num conceito particular de arte.
Neste sentido, podemos afirmar que a arte é uma expressão do sentir humano.
Cada cultura possui saberes, códigos e valores próprios. Também de
indivíduo para indivíduo, mesmo sendo contemporâneos, arte varia, caracterizando
a capacidade de representação, sensibilidade, personalidade e interesses de cada
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um. Assim, a produção artística faz parte de uma necessidade básica de expressão
universal e atemporal do ser humano e está em constante transformação,
renovando-se. Será sempre inovadora e capaz de falar do seu tempo. A arte é
encontrada desde a humanidade remota até nossos dias, falando ao sentimento
humano ainda que este encontre-se vazio e sem forma, nos seus mais diversos
tipos de expressão. Neste contexto, a arte é uma manifestação universal que ajuda
a compor a história dos povos.

A arte tem a possibilidade de mostrar o

comportamento das sociedades, tanto no seu passado como no presente,
fornecendo uma rica interpretação da relação das pessoas entre si e o mundo,
refletindo sua época e suas preocupações.
A arte descreve de maneira subjetiva os anseios do artista. As obras, mesmo
sendo produzidas por um mesmo indivíduo, variam de acordo com suas
experiências, vivências, estados de espírito, intenção, inspiração. Uma obra de arte
consegue, por si só, transmitir sentimentos como alegria, desespero, angústia e
felicidade, de maneira única e pessoal, já que estão relacionadas ao sentimento em
que encontra-se o autor no momento da criação.
Muitos autores abordam a temática “Arte", mostrando como os conteúdos
internos do indivíduo são trabalhados e transmutados:
A arte é um caminho novo, único ao exteriorizar a interpretação-síntese da
experiência pessoal. Esta expressão é fruto das atividades conscientes e
inconscientes de apreensão do mundo objetivo enquanto elaboração desse
impacto no mundo interno do indivíduo. O ato de criar e o produto da
criação tornam-se o porta-voz da tentativa de resolução do choque entre o
que se apresenta ao indivíduo advindo da realidade objetiva e a maneira
deste compreendê-la. (ANDRADE apud FEDERIZZI, 2011, p.70).

Duarte Junior ressalta que “a arte é, por conseguinte, uma maneira de
despertar o indivíduo para que este dê maior atenção ao seu próprio processo de
sentir”. (DUARTE JUNIOR apud FEDERIZZI, 2011, p.71).
Segundo Munford (1986), o indivíduo deve ter o domínio fundamental. As
significações da arte carregam as transformações internas e, se não produzir essas
transformações, a obra de arte será superficial ou sem vida.
Para o artista Wassily Kandinsky (1987), a obra provoca uma vibração
psíquica no espectador, como se esse encontro causasse uma energia capaz de
puxá-lo para dentro. E, mais do que conhecer a arte o que importa é vivenciar a
experiência que ela nos propõe.
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A arte foi, e ainda é, o instrumento essencial para o desenvolvimento da
consciência humana. As artes plásticas seriam tipos de atividades que
permitiriam ao homem proceder ao reconhecimento e à fixação das coisas
significativas, tanto nas suas experiências externas quanto internas. (READ
apud SILVEIRA, 1981, p.42-43).

Segundo Philippini (2013), deve-se contextualizar o emprego da palavra Arte
em um contexto arteterapêutico. Nele, a Arte é entendida como processo expressivo
da forma mais ampla possível, não estando vinculado às questões de ordem
estética, técnica ou acadêmica.
A arte inserida em um processo terapêutico facilita a auto reflexão,
provocando uma mudança significativa. Esta profunda transformação torna-se
possível em Arteterapia.

1.2 - ARTETERAPIA

Imagem 5 – Despertar

O Jardim das Delícias Terrenas – BOSH

O papel da Arteterapia consiste em utilizar esta função da atividade artística
para obter melhor equilíbrio psicológico, domínio do corpo e capacidade
intelectual, ao que acrescento o gozo espiritual, em uma relação mais
flexível e dinâmica com os outros no mundo. (ORMEZZANO; TORRES apud
FEDERIZZI, 2011, p.65).
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A primeira manifestação artística do ser humano foi impressa na parede de
uma caverna. O princípio da arte é, portanto, milenar.
E se caminharmos no tempo, bem mais para trás, poderemos chegar cerca
de 35.000 anos atrás com as pinturas nas cavernas, que já configuravam
uma ponte expressiva entre o dentro e o fora, entre um espaço protegido e
interno, para o mundo além, pleno de perigos, desafios e adversidades.
(PHILIPPINI, 2013, p.12);

E prossegue a autora indicando que “[...] Podemos pensar Arteterapia como
processo terapêutico que resgata técnicas milenares de promoção, prevenção e
expansão da saúde”. (ibidem, p.13).
Segundo Philippini (2013), na Grécia antiga já se utilizavam da Arte como
prática terapêutica, em Epidauro, centro de cura dedicado à Asclépio, por volta do
século V antes de Cristo. Os enfermos assistiam e participavam de práticas artísticas
diversas durante o dia, e à noite acreditavam receber por via do sonho a solução
para a cura através das divindades. A essa prática deu-se o nome de “incubação”.
Já a Arteterapia, propriamente dita, surgiu no período pós-guerra. Vários
profissionais, de diversas áreas, uniram-se em torno da arte como meio terapêutico
para ajudar indivíduos traumatizados pela guerra tanto emocionalmente como
fisicamente. O papel da Arteterapia foi de suma importância na vida desses
indivíduos, que puderam reacender a chama da vida, reintegrando-os também à
sociedade.

(Disponível

em:

http://www.aartes.net/pgn/7385/sobre-arteterapia-

historico-da-arteterapia/ Acessado em 26/11/15).
Complementando ítens referentes aos benefícios da arteterapia, Federizzi
referiu-se aos mediadores, que tornam o processo possível. “Um dos aspectos da
Arteterapia é ver o ser humano por inteiro: seu corpo, mente e espírito, ainda
agregando seu conhecimento cultural, associado à sua sensibilidade”. (FEDERIZZI,
2011, pag.69).
Afirma Philippini (2013), produções simbólicas serão configuradas através
das inúmeras atividades artísticas, permitindo a exploração de informações vindas
de um nível muito profundo da psique, e que naturalmente integram-se à
consciência. E prossegue na descrição do processo:
Em Arteterapia 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

24

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 [...].
(PHILIPPINI, 2013, p.14).

E segundo a AATA (Associação Americana de Arteterapia – 2003), este
processo é enriquecedor da qualidade de vida das pessoas que buscam
desenvolvimento pessoal ou cura de doenças, traumas ou qualquer dificuldade na
vida, podendo, através do criar e refletir em arte, por intermédio das produções
desenvolvidas, ampliar o conhecimento de si e dos outros, aumentar a autoestima,
lidar melhor com os sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver
recursos físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer
artístico.
Os objetivos gerais da Arteterapia podem ser resumidos em: utilização da
arte como veículo para melhora social, física, psíquica e pessoal, como
fomento da criatividade, como instrumento de autoconhecimento e melhora
pessoal e como reforço do ego e da autoestima. As técnicas artísticas com
as quais trabalha a Arteterapia não devem ser complicadas, os materiais
devem ser fáceis de usar e sempre se devem acomodar às pessoas. (DIEZ;
MANPASO, 2011, p.101-102).

O processo arteterapêutico possibilita uma vida mais harmônica consigo
mesmo e, consequentemente, com todo o ambiente.
A Arteterapia é um campo de conhecimento transdiciplinar que, na
abordagem utilizada no curso e no estágio, apoia-se na Psicologia Analítica de Carl
Gustav Jung, utilizando-se das diversas linguagens artísticas como meio de
expressão. Em 31 de janeiro de 2013, a Arteterapia foi incluída no Código Brasileiro
de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho, no grupo das “Terapias Criativas”.
E seguramente, uma das matérias primas deste caminhar é a criatividade.
Assim pode-se considerar a Arteterapia como um criativo território
terapêutico, onde confluem distintos campos de conhecimento, e onde se
pode gestar novas e livres formas de expressão, as quais através da Arte
de cada um, é possível contribuir para construir e reconstruir a subjetividade
[...]. (PHILIPPINI, 2013, p.14).

Segundo Nachmanovitch (1993), o ato de criar é uma atividade tão normal
para o ser humano quanto o é a respiração. Trabalhar a criatividade significa
trabalhar para desfazer obstáculos que dificultam ou impedem o fluxo natural da
criação.
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1.3

– CRIATIVIDADE

Imagem 6 - Insight

Disponível em: http :// www.pinterest.com

“A palavra criar vem de „fazer brotar‟, como no cultivo de plantas. Fazemos
brotar ou desenvolvemos um conjunto de regras de progressão, canais recémcriados pelos quais a expresão pode fluir”. (NACHMANOVITCH, 1993, p.102).
O caminho criativo em arteterapia 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, 2013, p.61).

De acordo com Urrutigaray (2011), por meio das expressões criativas,
materializadas através de meios plásticos ou performáticos, pode-se explorar o
universo interior de cada um, tanto nos momentos de desordem, confusão mental
como nos de perfeita ordem focal. Assim, se é permitido perceber o universo de
cada ser em seu estado caótico, bem como, em seu estado cósmico.
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“O processo criativo é um caminho espiritual. E essa aventura fala de nós, de
nosso ser mais profundo, do criador que existe em cada um de nós, da originalidade,
que não significa o que todos nós sabemos, mas que é plena e originalmente nós”.
(NACHMANOVITCH, 1993, p.24).
Existe uma vitalidade, uma força vital, uma energia, uma vivacidade que é
traduzida em ação por seu intermédio, e como em todos os tempos só
existiu uma pessoa como você, essa expressão é única. Se você a
bloquear, ela jamais voltará a se manifestar por intermédio de qualquer
outra pessoa, e se perderá. (GRAHAM apud NACHMANOVITCH, 1993,
p.33).

Segundo Nachmanovitch (1993), não importa o que encontremos no mundo,
uma pessoa criativa com senso de humor, estilo e uma certa dose de tenacidade,
sempre consiguirá encontrar caminhos para concretizações e transformações, não
importando os obstáculos. Os bloqueios fundamentais não estão fora e sim dentro
de nós, fazendo parte de nossas vidas. “Uma vida criativa, ou a vida de um criador,
só parece um salto no desconhecido porque a „vida normal‟ é rígida e traumática”.
(NACHMANOVITCH, 1993, p.112).
O processo arteterapêutico desbloqueia canais fundamentais para o livre
desenvolvimento do ser. Uma peça fundamental neste processo é o arteterapeuta,
este profissional assume a responsabilidade de acompanhante dos que decidiram
percorrer o caminho em direção ao seu próprio centro.

Imagem 7 - Labirinto

Disponível em: http ://www.pinterest.com
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2.4 – A PRÁTICA DO ARTETERAPEUTA

Imagem 8 – O Acompanhante

Disponível em: http://bussolas.com/artigos/como-fazer-caminhada-natureza-para-celebrar-dia-mae

“Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do
entendimento”
O Caibalion

Arteterapeuta, aquele que acredita nas transformações humanas, no poder
de cura pela arte, celebra a individualidade, dignidade e igualdade, encontra sentido
em todas as circunstâncias da vida. Compreende o tempo em que se vive,
vislumbrando um mundo melhor, mais harmonioso e igualitário, propicia um
caminhar rumo a verdadeira felicidade, em sintonia com suas próprias vidas e todo o
universo.
“Um terapeuta é fundamentalmente um homem de fé” (JULIANO apud
PHILIPPINI, 2013, p.23).
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De acordo com a autora (2013), essa esperança no poder transformador do
ser humano encontra-se nos terapeutas encantados com seu ofício, verdadeiros
agentes de saúde e mudança, e que através de suas singularidades desempenham
este importante papel. Mas, para que aconteça desta forma é de suma importância
que os mesmos tenham uma aproximação com as mais diversas modalidades
expressivas e teorias da criatividade.
E, se uma das tarefas do arteterapeuta é resgatar as possibilidades criativas
de seus clientes, mantendo um convívio terapêutico diário com o processo
criativo, é fundamental que possa construir e ampliar suas próprias
vivências criativas. Complementarmente, um fator essencial para assegurar
uma formação sólida, confiável e sobretudo ética, será ter sua própria
experiência como sujeito de um processo terapêutico. (PHILIPPINI, 2013,
p.24).

“Do mesmo modo, se não criar continuamente, não estará apto a desbloquear
o processo criativo de ninguém e tão pouco poderá ser produtivo como terapeuta, se
não estiver em contínuo processo de ver-se, rever-se, ouvir-se e desvelar-se”
(PHILIPPINI, 2013, p.26).
De acordo com Philippini (2013), professores do curso de Arteterapia do Gold
Smith College da Universidade de Londres primeiro ressaltavam que a atitude
terapêutica básica seria o “entusiasmo”, qualidade fundamental para ser um
arteterapeuta. Esta qualidade não poderia ser obtida por nenhum curso, visto que,
faz parte da característica inata de cada um, mas poderia ser ativada ou despertada
durante o processo de treinamento.
Neste contexto, outro ponto de suma importância, segundo Silveira (1981), é
que o terapeuta deverá funcionar como um catalizador, com o qual o cliente possa
sentir-se seguro em seu desvelar psíquico. E que, segundo ela, “os conhecimentos
técnicos não constituem tudo em qualquer profissão. A pessoa humana de cada um,
a sensibilidade, a intuição, são qualidades preciosas”. (SILVEIRA, 1981, p.67).
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CAPÍTULO II

PSICOLOGIA ANALÍTICA

Imagem 9 – O Túnel

Disponível em: http ://www.pinterest.com

“Para onde quer que fores, vai todo, leva junto teu coração”
Confúcio

O modelo teórico elaborado por Jung, a Psicologia Analítica, pretendia
compreender a psique humana. Uma metodologia voltada para um desvelar
psíquico, mergulhando nas profundezas do inconsciente.
Segundo Grinberg (1997), a base desta teoria encontra-se no Inconsciente
Coletivo formado por símbolos universais, herdados dos antepassados, e assim
sendo, transmitidos de geração a geração.
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2.1 – O SURGIMENTO

Imagem 10 – Nas Profundezas

Disponível em: http ://www.facebook.com

“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma
alma humana, seja apenas outra alma humana”
C.G.Jung

Jung elaborou sua própria abordagem psicológica do inconsciente, a
Psicologia Analítica, para distinguir-se da psicanálise freudiana, a partir de 1913. Foi
muito criticado na época pelos psicanalistas ortodoxos. Por volta de 1945, quando o
ocidente passou a interessar-se pelas questões religiosas e filosóficas orientais, as
ideias junguianas foram mais reconhecidas e consideradas. Jung desenvolveu
conceitos que influenciaram a cultura ocidental, tais como: sincronicidade,
arquétipos, inconsciente coletivo e processo de individuação.
Essa abordagem terapêutica utiliza-se de métodos como análise de sonhos,
expressões artísticas, entre outras, buscando revelar os sentidos e significados das
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imagens surgidas no processo, relacionando os aspectos inconscientes da
personalidade aos aspectos já conscientes.
“Buscando uma saída para a alienação do homem moderno, Jung
considerava a imaginação como a principal função da psique e, de maneira heróica
e inovadora, acompanhou a espontaneidade criadora do inconsciente”. (GRINBERG,
1997, p.206).
2.2 - CARL GUSTAV JUNG

Imagem 11 – Filemon

Disponível em: http://unzuhause77.blogspot.com.br/2015/08/filemon-e-francisco.html

Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875 em Kesswil, na Suiça. Em
1900, já formado em medicina e especialização em psiquiatria, trabalhou em um
manicômio perto de Zurique.
“A biografia de Jung está permeada de descidas e viagens ao inconsciente:
são imagens de sonhos, fantasias e reflexões interiores que ele foi cuidadosamente
registrando e buscando compreender” (GRINBERG, 1997, p.12). Formulou sua base
teórica a partir de sua própria vida e do estudo de casos clínicos. Utilizou-se de
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recursos variados como a mitologia, filosofia, alquimia, religião, sonhos, literatura e
as artes.
Ao contrário de Freud, Jung afirmava que a libido não seria apenas impulso
sexual instintivo, mas também uma energia psíquica geral, dirigida para a vontade
de viver, uma energia vital. Os fenômenos psíquicos, segundo ele, eram
considerados como tendo uma natureza energética.
Jung sempre se interessou pelos mistérios do mundo da psique. Um dos fatos
marcantes em sua vida foi um sonho que teve aos três anos de idade. Neste
primeiro sonho do qual recordava-se, afirmava como sendo momento fundamental,
já que principiava, no nível inconsciente, o reconhecimento de sua vida espiritual.
Foi um homem extremamente sensível. “Para Jung, o estudo da alma tornouse também uma questão de grande importância histórica, visto que, como ele certa
vez disse, o mundo inteiro está pendente de um fio, e esse fio é a psique humana”
(STEIN, 2006, p.12).
[...] As feridas pessoais, embora pudessem atingi-lo de maneira profunda,
não o afetavam tanto quanto o sofrimento do mundo contemporâneo, a
devastação da natureza, o problema da superpopulação, a guerra, a
violência imposta às culturas não-cristãs que floresciam com a brutalidade
da moderna tecnologia. Para Jung esses problemas eram uma agonia que o
mantinha, de modo constante e incansável, à espreita de quaisquer
possibilidades de uma transformação benéfica que porventura emergisse
das profundezas da psique. (VON FRANZ apud GRINBERG, 1997, p.206).

De acordo com Maggie e McGuinness (2012), Jung cotinuou a buscar uma
resposta ao dilema espiritual que confronta o ser humano. “Devido à amplitude de
seu pensamento, a influência de Jung ultrapassa o campo da teoria e da prática da
psicologia analítica. Ele religa o mundo da ciência ao mundo da adivinhação”.
(MAGGIE E MCGUINNESS, 2012, p.166).
Ainda segundo Maggie e McGuinness (2012), Jung foi muito homenageado
em sua velhice e disseminou vastamente seu conhecimento. Em sua última noite de
vida, ele abriu e tomou um dos melhores vinhos de sua adega. Morreu
tranquilamente no dia seguinte, pouco antes de completar 86 anos de idade em
1961, em sua casa à beira do lago.
“O homem deve sentir que vive num mundo misterioso onde acontecem
coisas inauditas... o inesperado e o inabitual fazem parte do mundo. Só então a vida
é completa”. (JUNG apud GRINBERG, 1997, p.25).
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2.3 - SINCRONICIDADE

Imagem 12 – O Sinal

Disponível em: http ://www.facebook.com

“Tempo, espaço e realidade física misturam-se e o véu que normalmente os
separa, desaparece”.
C.G. Jung

Criada em 1929 por Jung, a palavra “sincronicidade” corresponde a uma
coincidência significativa ou uma correspondência, isto é, quando existe uma relação
entre um acontecimento psíquico e um físico sem relação causal, explicando certos
fenômenos surpreendentes da psicologia do inconsciente. “Escolhi este termo,
porque a aparição simultânea de dois acontecimentos, ligados pela significação,
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mas sem ligação causal, me pareceu um critério decisivo”. (JUNG, 1988, p.19).
Exemplos de símbolos, ideias ou estados psíquicos que aparecem simultaneamente.
“Além de alguns físicos, ninguém havia se preocupado muito com a sincronicidade
até então, embora o fenômeno tivesse cativado o interesse e a imaginação de
filósofos alemães dos séculos XVIII e XIX”. (BEGG, 2001, p.23). Jung usou a palavra
sincronicidade publicamente em 1930 em um discurso em memória de Richard
Wilhelm, o responsável pela tradução do chinês para o alemão do Livro das
Mutações, o I Ching.
Segundo Hyde e McGuinness (2012), a noção junguiana de sincronicidade
tornou-se um conceito de importância no pensamento de “nova era” na década de
sessenta. Suas ideias foram usadas para justificar a astrologia, o I-Ching e outras
práticas alternativas.
Como afirma Begg (2001), os acontecimentos sincrônicos nunca são eventos
isolados, mas, para ele, estão ligados por uma corrente invisível de episódios. Um
tempo que praticamente “se reduz a quase zero” como o próprio Jung definiu, “tornase até mesmo possível, com a conscientização correta, participar de acontecimentos
em outra dimensão como em sonhos lúcidos e certas espécies de visões,
experiências extracorporais e viagens astrais”. (BEGG, 2001, p.71).
A compreensão do Eu também significa um restabelecimento do homem
como microcosmo, isto é, o relacionamento do homem com o cosmo. Essa
compreensão é frequentemente acompanhada por acontecimentos
sincrônicos. (BEGG, 2001, p.7).

De acordo com Hyde e McGuinness (2012), Jung diferencia sincronicidade do
mero sincronismo dos eventos que ocorrem simultaneamente, mas são desprovidos
de sentido.
Emprego, pois, aqui, o conceito geral de sincronicidade, no sentido especial
de coincidência, no tempo, de dois ou vários eventos, sem relação causal,
mas com o mesmo conteúdo significativo, em contraste com “sincronismo”
cujo significado é apenas o de ocorrência simultânea de dois fenômenos.
(JUNG, 1988, p.19).

Jung afirma (1988), que o espaço e tempo consistem em nada, são de origem
essencialmente psíquica. “Criadas pelas necessidades intelectuais do observador,
então sua relativização por uma condição psíquica, em qualquer caso, já não é algo
de miraculoso, mas situa-se dentro dos limites da possibilidade” (JUNG, 1988, p.14).
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É compreensível que se tenha procurado negar, com todos os tipos
possíveis de explicação, a validade destes resultados, que tocam o limite do
miraculoso e do claramente impossível. Tais tentativas, porém, fracassaram
diante dos fatos, que até agora têm resistido a todas as provas contra sua
existência. (JUNG, 1988, p.13).

“Contudo, esta possibilidade ocorre, quando a psique observa, não o corpo
exterior, mas a si própria”. (JUNG, 1988, p.14).
Ainda segundo Jung (1988), os casos de sincronicidade, ou seja,
coincidências significativas, distinguidos dos grupos casuais, repousam sobre
fundamentos arquetípicos e o aparecimento de paralelos simbólicos não pode ser
explicado satisfatoriamente sem a hipótese do inconsciente coletivo.

Imagem 13 - Sincronicidade

Disponível em: http://albertomaury.blogspot.com.br/p/sincronicidade.htm
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2.4 – INCONSCIENTE

Imagem 14 – O Mundo Desconhecido

Disponível em: http ://www.pinterest.com

O inconsciente é responsável por aproximadamente 90% de todas as ações
do indivíduo, segundo estimativas de especialistas da área. Um mundo
desconhecido, à parte do qual pouco sabemos.
De acordo com Grinberg (1997), o inconsciente remete a tudo que não está
no campo de nossa consciência, sendo assim, inacessível ao ego. “Para Jung, o
inconsciente é formado por várias camadas concêntricas. Caminhando da superfície
em direção ao centro, encontramos níveis cada vez mais profundos e impessoais ou
coletivos”. (GRINBERG, 1997, p.227).
Ainda segundo Grinberg (1997), em uma esfera intermediária, fica o
inconsciente pessoal, constituído por agrupamentos de ideias como lembranças,
percepções e impressões sensoriais, ambas não possuem energia psíquica
suficiente capaz de chegar ao consciente. Nas camadas mais profundas
encontramos o inconsciente coletivo, constituído por conteúdos impessoais e
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comuns a todos os seres humanos, componentes estes, que também não chegaram
ao consciente, os Arquétipos.
Segundo Federizzi (2011), o homem consegue encontrar-se consigo mesmo
ao entrar nos campos de seu inconsciente. “A energia que flui nesta relação ou
também, com um outro sujeito está intimamente ligada ao cosmo, ao universo”.
(FEDERIZZI, 2011, p.70).
2.5 – ARQUÉTIPO

Imagem 15 – Círculo

Disponível em: http :// www.pinterest.com

“Todas as coisas vêm a existir, e dali vemo-las voltar, olhe para as coisas
que tem florescido: cada qual retorna à sua origem”.
Tao Te Ching

Os arquétipos são imagens universais que existem desde os tempos mais
remotos, registrados no inconsciente coletivo. Estas imagens primordiais estão
gravadas no cérebro desde a fecundação.
Grinberg (1997) afirma que os arquétipos constituem uma espécie de matriz,
uma raiz comum a toda a humanidade e que essa descoberta feita por Jung,
originou a diferenciação das duas camadas do inconsciente: o pessoal e o coletivo.
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Arquétipos são conceitos vazios, não preenchidos. São formas universais
coletivas, básicas e típicas da vivência de determinadas experiências
recorrentes, que expressam capacidade criativa única e autônoma da
psique. São conteúdos coletivos todos os instintos e formas básicas de
pensamento e sentimento, tudo aquilo que consideramos como universal e
que pertence ao senso comum. (GRINBERG, 1997, p.136).

Ainda segundo Grinberg (1997), responde-se às solicitações da vida segundo
impulsos arquetípicos, há uma predisposição arquetípica para desempenhar papéis
responsáveis por escolhas, criações, desenvolvimentos diários. “Muito mais do que
gostaríamos de admitir ou sonhar, pode-se dizer que vivemos arquetipicamente, isto
é, somos guiados, queiramos ou não por arquétipos.” (p.137).
Para Jung (2008), o arquétipo é uma tendência instintiva marcante que
poderia ser comparado ao impulso das aves para fazer seu ninho e o das formigas
para se organizarem em colônias.
As imagens arquetípicas do homem são tão instintivas quanto à habilidade
dos gansos para emigrar (em formação); assim como das formigas para se
organizarem em sociedades e a dança das abelhas, que, com um
movimento traseiro, comunicam à colméia a localização exata do alimento.
(JUNG, 2008, p.84).

Para Grinberg (1997), experiencia-se os arquétipos por meio das imagens dos
sonhos e fantasias, dos rituais que desenvolvemos durante a vida, na carga afetiva
de um complexo e nas projeções. “Não são conceitos com valor apenas teórico.
Ganham vida em nossa experiência concreta quando se manifestam em nossa
tonalidade emocional particular.” (p.138).

Imagem 16

- Inato

Disponível em: http://portzoom.blogspot.com.br
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2.6 - INDIVIDUAÇÃO

Imagem 17 - Dois Lados

Disponível em: http :// www.facebook.com

“Quando se esquece de si mesmo, você se torna o universo.”
Hakuin

Individuar-se significa conciliar os opostos. A busca não é pela perfeição, mas
pelo completar-se. A individuação é um processo de desenvolvimento em direção à
totalidade. Significa tornar-se único, singular, diferenciado do outro, iluminado. Um
processo lento e imperceptível de crescimento psíquico realizado por um fenômeno
involuntário e natural e não por esforço ou vontade conscientes.
Segundo Henderson (2008), a criança antes do aparecimento de seu ego
possui um sentido de totalidade, já no caso dos adultos, esta inteireza é alcançada à
medida que os conteúdos inconscientes se unem aos conscientes. “Dessa união
surge o que Jung chamava „função transcendente da psique‟, pela qual o homem
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pode alcançar sua finalidade mais elevada: a plena realização das potencialidades
do seu self (ou ser).” (FRANZ, 2008, p.213).
De acordo com Franz (2008), este aspecto ativo e criador do núcleo psíquico
só é alcançado quando o ego abre-se para uma forma de existência mais profunda e
fundamental, libertando-se de todos os projetos determinados e ambiciosos. O ego
deve ser capaz de ouvir e entregar-se ao impulso interior de crescimento. Seria
necessário submeter-se, conscientemente, ao poder do inconsciente, é preciso
apenas ouvir para poder compreender o que a totalidade interior – o self – quer que
façamos, realizando assim o processo de individuação, surgindo, gradualmente,
uma personalidade mais ampla e amadurecida.
O verdadeiro processo de individuação – isto é, a harmonização do
consciente com o nosso próprio centro interior (o núcleo psíquico) ou self em geral começa infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada do
conseqüente sofrimento. Esse choque inicial é uma espécie de “apelo”,
apesar de nem sempre ser reconhecido como tal. Ao contrário, o ego sentese tolhido nas suas vontades ou desejos e geralmente projeta essa
frustação sobre qualquer objeto exterior. (FRANZ, 2008, p.219).

Neste caminho em direção ao nosso próprio centro somos orientados por
símbolos contidos no inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo. Um caminho de
autoconhecimento e transformação, a busca de nossa luz interior, uma ordenação
do inconsciente e consciente a um novo centro psíquico mais pleno do indivíduo, o
Si-mesmo (Self).

Imagem 18 - Transformação

Disponível em: http://fantinette20073.unblog.fr/2009/11/
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2.7 - SI - MESMO (SELF)

Imagem 19 – Solar

Disponível em: http://abdielfigueira.com.br/um-lugar-ao-sol-para-a-vitamina-conheca-a-posicao-dasbd/

“Peregrino, peregrinação e estrada era apenas eu mesmo na direção de
mim mesmo.”
Attar

Arquétipo de completude, o Self ou Si- Mesmo é o objetivo final do processo
de individuação, a totalidade da personalidade abrangendo o consciente e
inconsciente. “Quando o ego se une, com sucesso, à imagem da alma inconsciente,
ela produz uma nova personalidade feita dos dois: o self, ou a união dos opostos.”
(HYDE E MCGUINNESS, 2012, p.145).
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Segundo Franz (2008), os seres humanos no decorrer do tempo sempre
estiveram conscientes desse centro, mesmo que por intuição. “Os gregos o
chamavam de daimon, o interior do homem; no Egito ele estava expresso no
conceito da alma-Ba, e os romanos adoravam-no como „gênio‟ inato em cada
indivíduo.” (p.212).
Como afirma Grinberg (1997), o Self é o centro regulador e coordenador de
nossa vida psíquica e responsável pela caracterização da individualidade de cada
pessoa.
Segundo Franz (2008), o self aparece de início como uma “possibilidade
inata”, este aspecto mais rico e mais total da psique, que pode emergir de maneira
insuficiente ou então desenvolver-se de modo quase completo ao longo de nossa
existência. “O quanto vai evoluir depende do desejo do ego de ouvir ou não as suas
mensagens.” (p.213).
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CAPÍTULO III

CIRCULANDO:
DIMENSÕES ARQUETÍPICAS DO CÍRCULO

Imagem 20 – O Deus Solar

Disponível em: http ://www.facebook.com

O significado linguístico do círculo é múltiplo, unindo o sagrado e o profano.
Em sânscrito, mandala significa “„círculo, globo, redondo, anel, orbe, halo,
grupo, coleção, multidão”. O hieróglifo egípcio se refere ao “cosmos, ao sol,
ao dia, ao começo, à placenta, ao olho, ao deus solar, ao mundo”. Em grego
Kirkos descreve “o voo em círculos do falcão, a pupila, o ciclope, o tambor,
o escudo, a abóbada celeste, o lugar de assembléia”, e o latim circulos
significa “anel, tempo”. (FAUR, 2011, p.50).

Segundo Faur (2011), a forma sagrada circular foi reproduzida ao longo do
tempo, permeando durante milênios crenças e conceitos, cerimônias e rituais, bem
como o pensamento filosófico e religioso. “[...] a aplicação prática desse símbolo
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sagrado levou à criação da roda – da carroça, da moenda e do oleiro – que permitiu
o progresso da civilização.” (p.50).
Segundo Chevalier e Gheerbrant (2015), o círculo é um ponto estendido,
participa da perfeição do ponto. Ambos possuem propriedades simbólicas comuns:
perfeição, homogeneidade, ausência de distinção ou de divisão. Para Jung, o círculo
é uma imagem arquetípica que simboliza, representa a totalidade da psique, o
símbolo do self. O círculo exprime o sopro da divindade sem princípio nem fim, esse
sopro processa-se continuamente e em todos os sentidos.
[...] o sol e o ouro, imagens do sol são designados por um círculo. O plano
circular é associado ao culto do fogo, dos heróis, da divindade. O redondo
possui um sentido universal (orbs - órbita) simbolizado pelo globo. A
esfericidade do universo e da cabeça do homem são também indícios de
perfeição. [...] a humanidade está ligada à divindade, tal como o tempo à
eternidade, o visível ao invisível, o terrestre ao celeste. (Chevalier e
Gheerbrant, 2015, p.252).

Ainda segundo Chevalier e Gheerbrant (2009), o círculo é também um
símbolo de proteção em sua qualidade de forma envolvente, qual circuito fechado.
Uma proteção assegurada dentro de seus limites. “Concentrado em si mesmo, sem
princípio nem fim, realizado, perfeito, o círculo é o signo absoluto.” (Chevalier e
Gheerbrant, 2015, p.253).
Como afirma Day (2006), o círculo é um estado energético de ser que permite
a conexão consigo mesmo, com os outros e com os poderes transformadores do
universo. No círculo, o que se percebe, o que se concebe e o que se cria são uma
coisa só, unificando com a energia e as possibilidades infinitas da criação.

Imagem 21 - Circular

Disponível em: http :// www.pinterest.com
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3.1 – ENSO

Imagem 22 – Enso

Acervo da pessoal da autora

[...] e então, com total consciência, tomar desse pincel e, como o mestre
calígrafo Hakuin, desenhar “nada mais que” um círculo. Esse círculo ficara
entesourado durante séculos como uma porta da percepção, uma porta
para a libertação. (NACHMANOVITCH, 1990, p.175).

Enso, palavra japonesa que significa círculo, objeto comum desta caligrafia
mesmo sendo um símbolo e não um ideograma, fortemente associado com o Zen
Budismo. Representa simbolicamente iluminação, força, elegância, o universo e o
vazio (mu), como também a própria estética japonesa e frequentemente considerado
como arte expressionista.
Com aquele simples círculo, os artistas zen tinham o talento de concentrar a
totalidade do Ser nos atos mais simples. Aquele simples e espontâneo
círculo é o veículo do self,o veículo da evolução, o veículo da paixão. É o
simples e enorme sopro de Deus, sem as complicações do foi e do devia
ser, sem perguntas e explicações. (NACHMANOVITCH, 1990, p.36).
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Na pintura zen budista, simboliza um momento “livre” da mente para deixar
que se crie através dos sentidos. A pincelada buscando a forma circular, geralmente
sobre seda ou papel de arroz, é feita em apenas um movimento, não havendo
possibilidade de se modificar, mostrando assim, o estado expressivo do artista
naquele exato momento. Acreditam que o caráter do artista se registra exatamente
na forma com a qual desenha um Enso. Na filosofia Zen, apenas aqueles que
mentalmente estão completos, ou seja, que tenham percebido sua natureza búdica,
é que conseguem desenhar um Enso verdadeiro. Alguns artistas desenham
diariamente Ensos como “exercício espiritual”.
Alguns Ensos são feitos com aberturas no círculo e expressam que não estão
separados, fazem parte de algo maior, podendo também, expressar que o defeito é
um aspecto essencial e inerente da existência, ponto importante na estética
japonesa: o Fukinsei, que tem como base o princípio de controlar o equilíbrio da
composição através da assimetria e irregularidade, a negação da perfeição.
(Disponível em: http://www.cultorweb.com/Enso/EC.html Acessado em 15/12/15).
3.2 – DANÇAS CIRCULARES

Imagem 23 – Círculo Sagrado

Disponível em: http ://www.pinterest.com
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“Todos nós dançamos constantemente ao redor do centro; precisamos,
contudo, aprender a viver cada vez mais conscientemente as leis dessa
dança”.
Thorwald Dethlefsen

Segundo Volpi (2015), se os deuses se fazem presentes no círculo, o homem
encontra nele os seus iguais. Quando se está de mãos dadas, em roda, não existe
hierarquia. Todos têm voz de comando e podem orientar a volta para um lado ou
para o outro. “Nos círculos, cada uma das forças se reúne no centro. É onde surge o
ponto comum resultante dos encontros. Um toca o outro”. (VOLPI, 2015, p.34).
Em círculo, seguindo uma coreografia e, conectados entre si, o grupo
desenvolve a consciência do todo e seus integrantes ajudam a superar os erros uns
dos outros, assim as atitudes são cooperativas. A pessoa na roda se percebe como
um ser humano íntegro. Um caminho em direção ao bem estar físico, mental,
emocional, energético e social, expandindo a percepção, a concentração e a
atenção.
As danças circulares promovem um “despertar” de relacionamentos
saudáveis dentro

do

contexto

social em

que

vivemos desenvolvendo

a

sensibilização, socialização, interação, o resgate de valores humanos e também o
senso de organização coletiva por meio da roda. Uma forma eficaz de harmonização
grupal. (Disponível em: http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=63 Acessado em: 20/02/16).

Imagem 24 - Dança Circular

La Danse de HENRI MATISSE
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3.3 – RODA DA MEDICINA

Imagem 25 - Fases

Disponível em: http ://www.pinterest.com

“Tudo que o poder do mundo faz é feito em círculos”
Black Elk

Nas Rodas de Medicina, central a esta prática está o círculo sagrado e sua
divisão quaternária. Estes ensinamentos fazem parte da vida espiritual das tribos
nativas do Canadá e da América do Norte. Esta espiritualidade está embasada na
idéia de que somos todos parte do grande círculo da vida. Trazer para o visível a
presença do espírito invisível que permeia o mundo. O conhecimento e a prática
desta roda sagrada lembrarão a conexão com todos os aspectos do universo
auxiliando no aprimoramento e transformação pessoal. Para os nativos, a epifania
do sagrado se dá a partir da experiência pessoal de estar em completa conexão com
a natureza.
O círculo representa o zero, o nada que tudo pode e tudo transforma pelo
simples fato de anunciar a presença do ausente, de tornar visível o invisível, a
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unidade da vida, o unusmundus. Aos sábios iniciadores da tradição da Roda da
Medicina dá-se o nome de Zero Cheifs.
Para os índios norte-americanos o mundo se apresenta como um grande
espelho. Um espelho de sete pedaços, cada um com seu ensinamento: as quatro
direções cardeais, mais três direções do ser humano inserido no mundo: pai céu
para cima, mãe terra para baixo e para dentro: o coração. O mundo torna-se
simbólico de dentro de uma roda sagrada e cada elemento, animado ou inanimado,
torna-se para o ser que constrói sua roda um mensageiro daquela direção. O grande
espelho comparado ao mundo só mostra-se aos poucos, ao passo em que meditase sobre cada um dos pedaços.
A verdadeira compreensão dos ensinamentos e possibilidades oferecidas
por uma Roda Sagrada (independentemente do seu tamanho ou
localização) ultrapassa o nível intelectual e material, exigindo do buscador
tempo, dedicação e perseverança nos estudos e nas práticas que envolvem
meditações e visualizações dos seus atributos, energias e arquétipos
associados. (Faur, 2011, p.352).

Os ensinamentos da Roda refletem uma cosmovisão, onde o ser humano é
parte da natureza. Sua tarefa será a de percorrer o círculo sagrado da vida
aprendendo a especificidade de cada uma das direções, tornando-se um “buscador”.
O buscador questiona, e com seu questionamento faz girar a roda.
Em função de sua data de nascimento, cada ser humano pertence a uma
determinada posição na Roda Sagrada; porém ele não fica preso a ela, pois
pode se deslocar ao longo da vida, para experimentar novas possibilidades
e ensinamentos representados pelos outros pontos da Roda [...] buscam-se
novos aprendizados e vivências para expandir a consciência e ampliar as
perspectivas do autoconhecimento e da realização pessoal. (Faur, 2011,
p.350).

No Leste, lugar do nascer do sol, está a cor amarela. Seu elemento é o fogo e
o animal, a águia, o lugar da visão panorâmica, do todo. No Oeste, onde o sol se
põe está o preto, a noite e o encontro com o desconhecido. Lugar de nossos
ancestrais que será o auxílio para que se encontre a unicidade do ser. É a direção
do urso que hiberna nas cavernas, da visão interna, seu elemento é a água. No Sul
está a cor verde da natureza, ou o vermelho do coração. Seu elemento é a terra e o
animal, o ratinho do campo que chega bem perto e toca ou sente com seus bigodes
sensíveis. No Norte está a cor branca e o elemento é o ar. A direção do serviço e do
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encontro com o próprio poder. O animal é representado pelo búfalo, que entrega-se
à morte para a vida da tribo.
Quando completa-se toda uma volta, o indivíduo torna-se inteiro e consciente
de que haverá sempre outras voltas dentro de si a completar. Para os nativos tudo é
sagrado, tudo é vivo, um testemunho constante da presença que tudo permeia.
Aprender a ver o invisível no visível. Tornar-se inteiro, ter a percepção da unidade,
interconexão e inserção do ser humano no universo. Estar no mundo com todos os
sentidos do corpo e da alma. (Disponível em: http://sbpa-rj.org.br/site/?page_id=448
Acessado em 20/02/16).
Segundo Faur (2011), o ato de “movimentar-se na Roda” não é obra do
acaso, mas de uma força de vontade, uma firme intenção mental, o conhecimento
dos atributos da Roda e a motivação para atingir um determinado propósito.
3.4 – CHAKRAS

Imagem 26 – Centro Energético

Disponível em: http://curas-espirituais.blogspot.com.br/2014/01/conscientizar-se-da-existencia-daforca.html
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Chakra é uma palavra em sânscrito que significa “círculo” ou “centro”. São
sete chakras principais no corpo, centros de energia do corpo sutil, localizados ao
longo da coluna vertebral. Cada um armazena uma energia específica, são como
representantes ou gerenciadores energéticos de áreas do nosso corpo e da nossa
vida. A função dos chakras é de receber, acumular, transformar e irradiar o prana
(energia vital, Ki) para as áreas específicas do corpo que são controladas e afetadas
por eles. Não são reconhecidos pela ciência médica, porém, reconhecidos através
de práticas de meditação. (Disponível em: http://budismojapones.webnode.com.br/
news/a27-o-que-e-chacra-/ Acessado em 15/12/15).
3.5 – MANDALAS

Imagem 27 – Mandala Viva

Disponível em: http :// www.pinterest.com
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“Todas as imagens circulares refletem a psique, de modo que há uma
relação entre essa forma geométrica e a real estruturação de nossas
funções espirituais”.
Campbell

A palavra mandala tem origem na antiga língua hindu, o sânscrito,
significando “círculo” e representa a totalidade, a perfeição, a qualidade do que é
completo.
De acordo com Jung (2013), mandala significa círculo e particularmente
círculo mágico. A maioria das mandalas tem a forma de uma flor, de uma cruz ou
roda, tendendo nitidamente para o quatérnio ou seus múltiplos. Os índios Pueblo
desenham mandalas na areia para uso ritual e as mandalas mais belas são os do
budismo tibetano, usadas para meditação e também contemplação. Há também as
mandalas que não são desenhadas e sim dançadas. Na Índia, isto se chama:
mandala nritya, que significa dança mandálica. Essas mandalas dançadas ou
desenhadas atuam sobre o estado anímico subjetivo.
De acordo com a concepção oriental, o símbolo mandálico não é apenas
expressão, mas também atuação. Ele atua sobre seu próprio autor. Ocultase neste símbolo uma antiqüíssima atuação mágica, cuja origem é o “círculo
de proteção”, ou “círculo encantado”, cuja magia foi preservada em
numerosos costumes populares. (JUNG e WILHELM, 2013, p.41).

“As mandalas, especialmente, dão a impressão de uma necessidade de
alcançar uma ordem que deve ser repetidamente renovada. [...] as mandalas
mostram um esforço para ter tudo „arrumado‟ na morada da alma de Jung”.
(LACHMAN, 2012, p.233).
Segundo Grinberg (1997), grandes matemáticos e filósofos, bem como os
primeiros cientistas naturais utilizaram a mandala como modelo da divindade e do
cosmos, princípio ordenador do caos. A mandala também manifestou-se na
estrutura do átomo. “Mais recentemente, a mandala refletiu-se no modelo do átomo
de Niels Bohr e Walter Boehm, que sugeriram a esfera infinita com o centro
onipresente como modelo estrutural do elétron.” (GRINBERG, 1997, p.156).
Segundo Dahlke (2007), as plantas, animais e homens, ou seja, todo ser vivo
é constituído por células e cada célula é uma mandala, e toda célula tem um núcleo
e este também é uma mandala. Todas as células e cristais e tudo neste planeta
constitui-se de átomos e cada átomo é uma mandala. Um mundo vivo de mandalas.
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A nossa terra é uma mandala. Diminuindo a escala, encontraremos os
oceanos, cujos elementos estruturais são as gotas de água, por sua vez
mandalas. As estruturas sólidas, as terras e as montanhas, são constituídas
de minerais. Seus elementos estruturais são os cristais – e muitos cristais
juntos formam, por sua vez, mandalas. (DAHLKE, 2007, p.20).

De acordo com Dahlke (2007), o próprio universo é uma mandala composta
de incontáveis mandalas das mais diversas dimensões, exemplo da espiral
nebulosa. Também o nosso universo mais próximo, o nosso sistema solar, é uma
mandala.
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CAPÍTULO IV

CÍRCULO EM ARTETERAPIA

Imagem 28 - Sol

Disponível em: http ://www.facebook.com

“O arquétipo constelado [...] representa um esquema de ordem [...] que é
colocado sobre o caos psíquico [...] tudo o que estava se esparramando
aleatoriamente é mantido unido, através do círculo, cuidadoso e protetor.
C.G.Jung

O presente estudo teve como referencial prático o estágio realizado junto a
um grupo de pessoas portadoras de esquizofrenia abordando a forma circular dentro
do processo arteterapêutico.
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4.1 – MANDALAS: UMA CONEXÃO ENTRE JUNG E NISE DA SILVEIRA

Imagem 29 – Junguiana

Disponível em: http://portalarcoiris.ning.com/

Segundo Grinberg (1997), entre 1918 e 1919, Jung prestou serviço militar
trabalhando como médico do exército suiço durante a primeira guerra mundial.
Todas as manhãs ele fazia um desenho de uma mandala em um caderno pra
expressar seu estado emocional, observava suas transformações psíquicas. Ele as
considerava a totalidade do “Self”. Percebeu que o desenvolvimento da psique não
era um processo linear, mas circular, que “tudo tende para o centro”. Essa
descoberta lhe permitiu paz interior e estabilidade. Era como se ele tivesse
encontrado seu próprio centro. As mandalas representam a natureza microcósmica
da psique, a totalidade em ação. Ele também observou o surgimento de mandalas
vindas do inconsciente nas produções de seus pacientes e os efeitos que elas
produziam neles.
Em 1927, Jung representou um sonho através de uma mandala que recebeu
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o nome de “Janela para a Eternidade”. Através desta mandala, Jung percebeu que a
meta era o centro e que tudo se dirige para o centro, compreendendo que o self é o
princípio e o arquétipo da orientação e do significado. (Disponível em:
http://psicologpsique.blogspot.com.br/2016/02/cgjung-entre-alquimia-e-oxamanismo.html. Acessado em: 20/02/16). No ano seguinte, Jung desenhou outra
mandala, nesta havia um castelo de ouro no centro, e com características de um
estilo chinês. Sincronicamente recebeu de R. Wilhelm uma carta com um manuscrito
de um tratado de alquimia taoísta titulado “O mistério da flor de ouro”.
“Curiosamente, foi a sincronicidade de receber o manuscrito de O Segredo da Flor
de Ouro logo depois de pintar o que ia ser sua última mandala, “O Castelo”, que
impeliu Jung a mais ou menos concluir O Livro Vermelho.” (LACHMAN, 2012,
p.239).
Anos depois no Brasil, Nise da Silveira também percebeu o aparecimento de
mandalas nas produções de seus clientes portadores de esquizofrenia. “Imagens
circulares ou tendendo ao círculo, algumas irregulares, outras de estrutura bastante
complexa e harmoniosa, impunham sua presença na produção espontânea dos
freqüentadores do atelier do hospital psiquiátrico”. (SILVEIRA, 1981, p.51).
Observou a extraordinária analogia próxima entre essas imagens e aquelas
descritas sob a denominação de mandala em textos referentes a religiões orientais.
Nise da Silveira recolheu inúmeras produções onde surgiram formas
circulares e deu origem ao primeiro álbum do Museu de Imagens do Inconsciente.
Mas, as dúvidas teóricas permaneciam. “Aquelas imagens seriam mesmo
mandalas?

E,

em

caso

afirmativo,

como

interpretá-las

na

pintura

de

esquizofrênicos?”. (SILVEIRA, 1981, p.51). Escreveu então para Jung, enviando-lhe
algumas fotografias dessas imagens em 12 de novembro de 1954. Um mês depois,
recebeu a resposta, ele dizia que aquelas formas circulares eram realmente
mandalas e demonstrava a forte tendência do inconsciente para formar uma
compensação à situação de caos do consciente. “Assim, as imagens do círculo
pintadas em Engenho de Dentro eram realmente mandalas. E davam forma a forças
do inconsciente que buscavam compensar a dissociação esquizofrênica. Eu me via
diante de uma abertura nova para a compreensão da esquizofrenia”. (SILVEIRA,
1981, p.52).
A partir de 1957 após ter reunido uma grande coleção de mandalas, ocupando
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o primeiro plano de seu interesse, Nise passou a estudar o seu riquíssimo
simbolismo: as suas funções ordenadoras e curativas.
4.2 – CASUÍSTICA: RELATOS E ASPECTOS ORGANIZADORES DO CÍRCULO

Imagem 30 – O Alvo

Disponível em: http :// www.pinterest.com

A lei do mundo é o movimento, a lei do centro é a quietude. Viver no mundo
é movimento, atividade, dança. Nossa vida é um dançar constante ao redor
do centro, um incessante circundar o Uno invisível ao qual nós – tal como o
círculo – devemos nossa existência. Vivemos do ponto central – ainda que
não o possamos perceber – e temos saudades dele. O círculo não pode
esquecer sua origem – também nós sentimos saudades do paraíso.
Fazemos tudo o que fazemos porque estamos à procura do centro, do
nosso centro, do centro. (Dahlke, 2007, p.6).
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A casuística, aqui apresentada a título de ilustração, teve como base a
experiência de estágio desenvolvido em um hospital psiquiátrico, constituído por um
grupo de pessoas portadoras de esquizofrenia, formado por cinco homens e uma
mulher com idade entre 40 e 55 anos.
O perfil inicial dos clientes era de tristeza, solidão, extrema insegurança, baixa
autoestima e energia vital.

Imagem 31 – O Atelier

Acervo pessoal da autora

Durante todo o processo arteterapêutico, realizado em nove meses, de março
a novembro de 2015, o início e o final de cada sessão eram realizadas através de
um círculo sagrado, muito importante para a integração do grupo. Os participantes
esquizofrênicos, mesmo com seus mundos particulares, através desta estruturação
circular, sentiram-se mais próximos uns dos outros, gradativamente ao processo
evolutivo dos encontros. Observou-se a eficácia do círculo sagrado na harmonização
grupal, fundamentado na forma arquetípica de totalidade e inteireza, já detectada na
ancestralidade humana, presente no nosso inconsciente coletivo.
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Imagem 32 – Circulando1

Acervo pessoal da autora
Imagem 33 – Circulando2

Acervo pessoal da autora

Imagem 34 – Circulando3

Acervo pessoal da autora
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No estágio, as atividades dividiram-se em três etapas: Diagnóstico, Estímulos
Geradores e Processos Autogestivos.
Na primeira etapa, a fase do diagnóstico, várias modalidades expressivas
foram trabalhadas, promovendo o desbloqueio e o despertar criativo. A forma
circular já mostrava-se presente na maioria deles. O inconsciente enviando o círculo
como forma estruturadora e ordenadora da psique humana, buscando compensar a
dissociação esquizofrênica.

Imagem 35 – Circulando4

Imagem 36 – Circulando5

Acervo pessoal da autora

Acervo pessoal da autora
Imagem 37 – Circulando6

Acervo pessoal da autora
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Ainda na fase inicial do processo arteterapêutico, utilizando-se da
modelagem

como

modalidade

expressiva,

observou-se

produções

sem

tridimensionalidade e os círculos enviados pelo inconsciente como forma
integradora, ainda com ponto central desestruturado. Estas produções são
recorrentes em portadores desta patologia pela desestruturação interna e sua falta
de contato com o mundo externo.

Imagem 38 – Circulando7

Acervo pessoal da autora

Imagem 39 – Circulando8

Imagem 40 – Circulando9

Acervo pessoal da autora

Acervo pessoal da autora
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Na

segunda

etapa,

fase

dos

Estímulos

Geradores,

processo

de

desdobramento e desenvolvimento do período do diagnóstico, foi proposto trabalhar
com bases circulares. Utilizou-se das linguagens expressivas: pintura e desenho
com lápis de cor. Estas bases reforçaram a busca na função integradora,
estruturadora, organizadora do círculo, dando ênfase na definição do ponto central
e, a partir dele, dava-se início a cada produção.

Imagem 41 – Circulando10

Acervo pessoal da autora

Imagem 42 – Circulando11

Acervo pessoal da autora

Imagem 43 – Circulando12

Acervo pessoal da autora
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Imagem 44 – Circulando13

Acervo pessoal da autora
Imagem 45 – Circulando14

Acervo pessoal da autora

Imagem 46 – Circulando15

Acervo pessoal da autora

64

Dando continuidade à fase do Estímulos Geradores, buscando uma
reinserção social, visitamos o Museu de Imagens do Inconsciente, onde as
produções expostas foram feitas também por pessoas portadoras de esquizofrenia.
Ao chegar, assinaram o livro de visitas, momento importante para o
empoderamento de cada um. Foi observado que eles já estavam mais cooperativos,
comunicativos e animados.
Todos expressaram que os quadros mandálicos foram os que mais
destacaram-se na visitação e, assim, ficou evidenciado o desejo do grupo de
produzir mais mandalas.

Imagem 47 – Circulando16

Acervo pessoal da autora

Nas

sessões

seguintes,

trabalhou-se

nas

produções

mandálicas,

favorecendo, assim, a estruturação da psique, compensando a dissociação
esquizofrênica.
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No início da atividade foi proposto encontrar o ponto central e marcá-lo antes
de desenvolver a mandala. Neste processo houve dificuldade, sendo necessário
repetir inúmeras vezes até detectar o centro.

Imagem 48 – Circulando17

Acervo pessoal da autora

Após marcarem o centro do círculo, desenvolveram inúmeras mandalas
através do desenho e pintura.

Imagem 49 – Circulando18

Acervo pessoal da autora

Imagem 50 – Circulando19

Acervo pessoal da autora

66

Imagem 51 – Circulando20

Acervo pessoal da autora

Imagem 52 – Circulando21

Acervo pessoal da autora
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Na última sessão desta fase de Estímulos Geradores, procurou-se uma
atividade lúdica, mas ainda envolvendo o fazer mandálico, desta vez com biscoitos
variados em formas e cores. Este exercício foi repetido várias vezes, desmanchando
e refazendo até chegarem a uma harmonia e integração dos elementos (exemplo
imagem 52).
Ao final da sessão, todos conseguiram uma boa produção que foi desfeita,
desta vez para comer suas peças. Aproveitou-se para finalizar com uma animada
festa.

Imagem 53 – Circulando22

Imagem 54 – Circulando23

Acervo pessoal da autora

Acervo pessoal da autora

Imagem 55 – Circulando24

Imagem 56 – Circulando25

Acervo pessoal da autora

Acervo pessoal da autora
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Imagem 57 – Circulando26

Acervo pessoal da autora

Imagem 58 – Circulando27

Acervo pessoal da autora
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No ciclo final do trabalho arteterapêutico, a fase do Processos Autogestivos,
reforçou-se e fortaleceu-se a autonomia do grupo, preparando assim para um futuro
desligamento sem maiores dificuldades.
Voltamos à modelagem em que no primeiro momento, na fase do diagnóstico,
foram produzidas peças chapadas, sem qualquer indício de estruturação. Observouse

uma

grande

transformação,

visto

que

as

produções

alcançaram

a

tridimensionalidade. Percebeu-se, também, através de uma das peças (imagem 54)
a configuração da relação entre eles, que foi construída durante todo o processo.

Imagem 59 – Circulando28

Acervo pessoal da autora

Imagem 60 – Circulando29

Acervo pessoal da autora
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Imagem 61 – Circulando30

Acervo pessoal da autora
Imagem 62 – Circulando31

Acervo pessoal da autora
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Em busca da reinserção social novamente e finalizando os encontros
arteterapêuticos, foi realizada a visitação guiada, aberta ao público, no Teatro
Municipal do Rio de Janeiro. Foi extremamente importante este contato com a
sociedade, contribuindo para uma melhor reintegração no mundo real.

Imagem 63 – Circulando32

Acervo pessoal da autora

Os trabalhos produzidos ao longo dos nove meses de encontros foram
organizados pelo grupo para serem expostos. Foi constatado grande entusiasmo
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dos participantes e significativa cooperação entre eles. A exposição durou toda a
semana na instituição a pedido dos mesmos.

Imagem 64 – Circulando33

Acervo pessoal da autora

Imagem 65 – Circulando34

Acervo pessoal da autora
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Imagem 66 – Circulando35

Acervo pessoal da autora

Imagem 67 – Circulando36

Acervo pessoal da autora
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Ao término do trabalho com o grupo, foi detectado um aumento de alegria,
autoestima, segurança, energia vital, sentimento de pertencimento, interação social
mais adequada, valorização de si e do outro, caracterizando o perfil final do grupo
durante o caminho percorrido em direção aos seus centros.

Imagem 68 – Circulando37

Acervo pessoal da autora
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Imagem 69 – Eterno

Disponível em: http ://www.pinterest.com

Na medida em que a vida estende sua influência à circunvizinhança, o meio
ambiente automaticamente muda de acordo com a condição de vida. Então,
o meio ambiente – que é o reflexo da vida dos seus habitantes – sempre
adquire as características dos que nele existem.
Daisaku Ikeda

A utilização da forma circular nos trabalhos arteterapêuticos auxilia na jornada
da individuação, restaurando o senso de integridade, totalidade e inteireza psíquica,
gerando, também, percepções de proteção e acolhimento proporcionando uma vida
mais plena e saudável.
Com base na observação das transformações ocorridas no grupo atendido, o
círculo, esta forma milenar, auxiliou no processo arteterapêutico como forma
ordenadora e estruturadora da psique humana. Observou-se que estas mudanças
parecem ilustrar o poder da forma circular arquetípica de totalidade e inteireza,
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presente no inconsciente coletivo. Sua utilização proporcionou uma vida mais plena
e saudável, pois sua aplicação promoveu uma reconexão interior, restaurando o
senso de integridade, totalidade e inteireza psíquica. Sendo assim, auxiliando no
conhecimento de si mesmo, na expansão da consciência e transcendência do ego.
Também a reunião em círculo de pessoas, utilizado neste processo
arteterapêutico, causou transformações pessoais e coletivas observado na
casuística apresentada, uma maneira sagrada e ancestral de se trabalhar a forma
circular. Pode-se notar a mudança de comportamento entre os participantes, uma
maior conexão amorosa entre eles, confiança, respeito, apoio, compartilhamento.
O círculo em Arteterapia facilitou o seu processo transformador indicando o
caminho para o centro, para o self nele simbolizado.
O tema deste estudo monográfico é muito amplo, já que refere-se à uma
dimensão arquetípica de harmonização. Assim, recomendam-se outras pesquisas,
relacionadas a outros grupos e contextos, mas mantendo o eixo na compreensão do
círculo como forma e estratégia organizadora no processo arteterapêutico.
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