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[...] a História passa por uma metamorfose inédita. E é dentro
de tal contexto que a consideração do mundo sensível
desempenha um papel de extremo relevo. O tema ostenta
agora uma complexidade de amplos horizontes, devendo-se
mesmo afirmar que, de certo modo, o que se verifica é nada
menos do que a própria descoberta do mundo sensível.
Gerd Bornheim

RESUMO

A presente monografia traz como questão de estudo, como a promoção do
diálogo entre Arte, Arteterapia e Psicologia Analítica pode contribuir no
desenvolvimento da Escuta Sensível no Processo Arteterapêutico. O estudo
proposto procurou estabelecer o diálogo entre essas três áreas de conhecimento
durante todo seu desenvolvimento, através de estudo bibliográfico de pesquisa e
complementado por relatos de experiência no campo da produção artística,
integrando o campo da Poiesis, o qual estabelece maior proximidade com os
pressupostos da Psicologia Analítica, estudo pouco explorado, mas de relevância na
obra de Jung. Assim, buscou-se verificar como, o processo arteterapêutico, e o
aprofundamento na experiência sensível do arteterapeuta, podem contribuir como
ações fundamentais nesse encontro com o universo simbólico das imagens,
primordiais ao ser humano em benefício de seu autoconhecimento.

Palavras-chave: Arte, arteterapia, processos criativos, psicologia analítica, escuta
sensível.

ABSTRACT

This monographic study seeks to investigate how promoting the dialogue
between Art, Art Therapy and Analytical Psychology can contribute to the
development of sensitive listening in the Art Therapy process. The proposed study
sought to establish the dialogue between these three areas of knowledge during its
entire development, through bibliographic research and complemented by accounts
from experience in the field of artistic production such as Poiesis, which establishes
greater proximity to the assumptions of analytical psychology, an under-explored
study, but relevant in the works of Jung. Thus, this study aimed to verify how the
process of art therapy, as well as the deepening in the sensitive experience of the art
therapist, are fundamental actions in this encounter with the symbolic universe of
images, essential to the human being in the pursuit of self-knowledge.

Key words: Art, art therapy, creative processes, analytical psychology, sensitive
listening.
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APRESENTAÇÃO

“Não posso lhe dar o que já existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe
outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Não
lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a CHAVE... Eu o
ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo... É tudo.”
Herman Hesse

Imagem nº 1 A Jornada

Disponível em: https://camposdeboaz.com.br/andar-com-deus-amy-carmichael

Minha jornada inicia-se em 1965 no Rio de Janeiro. Em 1979, participei do
grupo CAO (Comunidade Anti-Ócio), com propostas de ações culturais no Município
de São João de Meriti, na baixada fluminense, Rio de Janeiro.
Este período foi muito importante para minha formação pessoal e profissional,
o que me levou posteriormente a trabalhar como Agente Cultural, na Animação
Cultural pela Secretaria de Cultura e Educação do Estado do Rio de Janeiro, entre
outros projetos na área de cultura. Este caminho levou-me ao curso de Formação de
Professores; a Licenciatura em Educação Artística – Artes Plásticas, nas Faculdades
Integradas Bennett, que já produzia conhecimento no campo da Educação Estética;
e à especialização em Educação Estética pela UNIRIO. No percurso de minha

12

formação, trabalhei no ensino público e privado e em galerias de arte do SESC,
onde tive a oportunidade de trabalhar com ateliês livres.
Fiz parte do Departamento de Educação Especial da Secretaria Municipal de
Educação, no Centro de Referência do Instituto Municipal Helena Antipoff (IHA),
onde participei do grupo específico de pesquisa em Deficiência Visual e do Setor de
Artes Plásticas, com projeto de pesquisa em deficiência visual, investigando
possibilidades da educação do olhar.
Neste período, observei através das instituições culturais e de ensino, a
possibilidade de aprofundar meus conhecimentos sobre as práticas voltadas para
uma educação do sensível. Para me aproximar mais do conhecimento produzido
nessa área, estabeleci uma parceria entre o Laboratório de Estudos da Imagem e do
Olhar - LEIO/UFF e o IHA, onde trabalhava, tendo a oportunidade de realizar
algumas publicações sobre o conhecimento produzido.
Durante este percurso, desenvolvi meu trabalho como artista plástico
ampliando o olhar para uma estética sensível. Minhas investigações aprofundaram o
conhecimento sobre várias técnicas e, principalmente, o diálogo entre elas, o que
certamente ampliou minhas possibilidades quanto aos processos criativos e minha
percepção de mundo. Essa vivência contínua e intensa com o mundo da arte levoume a participar da Associação dos Artistas Visuais de Santa Teresa (Chave Mestra),
por acreditar que o coletivo pode contribuir politicamente com estratégias de
aproximar

a

Arte

do

público,

independente

dos

setores

tradicionais

e

mercadológicos. Minha participação na Associação ampliou minha percepção e
necessidade quanto a um maior engajamento, tornando-me Diretor Cultural, Diretor
Administrativo e Membro do Conselho, não necessariamente nessa ordem. Nesse
percurso tive a oportunidade de participar de intercâmbios com artistas de vários
estados e países.
Esse percurso me fez perceber, na Arteterapia, um potencial campo de ação
na descoberta do mundo sensível, como possibilidade de humanização e
desenvolvimento do ser. Tomo-a como um caminho neste sentido. É nesta
perspectiva que volto minha atenção para o diálogo entre a Arte, a Arteterapia e a
Psicologia Analítica, como forma de contribuir com o desenvolvimento da escuta
sensível na prática arteterapêutica.
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INTRODUÇÃO

Talvez seja hora, num momento em que se assiste a uma crescente
estetização da existência, e isso em todos os domínios, de pensar a ciência,
ou, mais modestamente, o conhecimento, como uma arte.
Michel Maffesoli

A Arte esteve presente durante toda a história da humanidade, é a expressão
de sua própria história. Através dela, observa-se que antes a manifestação de algo
essencial à própria capacidade de interação com o meio, passa a fazer parte de uma
relação de poder. No curso da história novos paradigmas surgem alterando o
comportamento da sociedade.
A relação entre Arte e sociedade é tão próxima que não se pode afirmar de
onde parte essa potência que leva à mudança. Acredita-se que ambas são
provocadoras das mudanças necessárias ao desenvolvimento da psique humana, e
tornam-se visíveis, quando o ser humano pela necessidade busca novas soluções
criativas, e estas se fazem presentes influenciando o modo de pensar e perceber o
mundo.
A Arte, entre tudo que pode representar, é a expressão sutil e resultado da
manifestação da potência criadora do Ser Humano. Essa potência está presente em
todas as áreas do conhecimento e manifesta-se através de toda expressão humana.
Como expressão do sensível, surge pelo prazer, por uma necessidade intrínseca e,
nesse caso, não tem necessariamente uma utilidade. É a expressão máxima da
natureza humana e traz em si conteúdos do inconsciente pessoal e coletivo;
expressa-se por meio do fluxo de energia psíquica, produzindo imagens e possibilita
a transformação do Ser Humano e do mundo a sua volta. Tudo é criado pela
consciência humana através do olhar único e singular de cada Ser.
A Arte é reconhecidamente uma potência para o desenvolvimento do Ser
Humano, e entende-se que a Psicologia Analítica e a Arteterapia possam ser
grandes aliadas nessa busca e neste sentido foi proposto, verificar se o
estabelecimento de um efetivo diálogo entre Arte, Arteterapia e Psicologia Analítica
pode

contribuir

para

o

desenvolvimento

da

escuta

sensível

no

espaço

arteterapêutico. Assim, a presente monografia trouxe como questão de estudo,
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como a promoção do diálogo entre Arte, Arteterapia e Psicologia Analítica pode
contribuir no desenvolvimento da Escuta Sensível no Processo Arteterapêutico.
Este estudo apresentou em seu primeiro capítulo uma abordagem sobre a
Arteterapia como processo terapêutico, que se utiliza da arte como prática de
sutilização ao mundo sensível e como fonte de criação de imagens, princípio
norteador da Psicologia Analítica para o autoconhecimento. Assim, foram
apresentadas no segundo capítulo, as principais contribuições da Psicologia
Analítica em confluência com o estudo proposto. No terceiro capítulo foram
realizadas algumas reflexões sobre a Arte, na perspectiva de se estabelecer um
diálogo com a Psicologia Analítica e Arteterapia, e desta forma contribuir com o
fortalecimento do arteterapeuta, na reflexão sobre sua prática; e finalmente no
quarto capítulo, houve uma breve apreciação sobre a Poiesis, como base da
apresentação da casuística sobre a experiência da prática de um artista e o
desenvolvimento de sua escuta sobre seu processo. Assim, este estudo foi baseado
em pressupostos do modelo bibliográfico de pesquisa, e complementado por relatos
de experiência pessoal no campo da produção artística e arteterapêutica.
Por fim, avaliou-se como um efetivo diálogo entre Arte, Arteterapia e
Psicologia Analítica pode contribuir para o desenvolvimento da escuta sensível no
espaço arteterapêutico.

15

CAPÍTULO I

ARTETERAPIA: UM ESPAÇO SENSÍVEL

A produção imagética é consequência de processos primários de
elaboração psíquica, tendo assim, na maioria das vezes, a possibilidade de
não passar pelo crivo da consciência e do controle egoico. Posteriormente,
ao ser confrontado através de sua materialidade, poderá começar
gradualmente a oferecer alguns, dentre seus múltiplos significados à
consciência.
Angela Philippini
Imagem nº 2: L‟Archeologo, 1927

Giorgio de Chirico. D‟ALFONSO, Maddalena. de Chirico. O Sentido da Arquitetura. Obras da
Fondazione Giorgio de Isa de Chirico. Porto Alegre, 2011, p. 59.

A compreensão ou percepção sobre os processos vividos pelo ser humano
em sua vida cotidiana, nas relações sociais com suas complexidades, trazem
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aspectos, por vezes, pouco compreendidos. Nesse sentido, pode-se encontrar na
Arteterapia uma aliada nesse processo de descoberta e autoconhecimento.
A Arteterapia, apoiada nos conceitos da Psicologia Analítica, pode ajudar na
compreensão das potencialidades e limitações, quanto à relação entre o estar em
uma coletividade e ser um “in-divíduo”, ou seja, ser aquele (a) que reconhece suas
potencialidades e suas dificuldades. Assim, conhecendo-se melhor, aprender a
conviver da melhor forma consigo e com os outros que fazem parte do grupo a que
pertence.
No pensar da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, podemos entender
este caminho de transformação, sob o conceito do processo de
individuação, [...] é o processo pelo qual os seres individuais se formam e
se diferenciam. [...] Assim, a individuação envolve uma consciência
crescente da nossa realidade psicológica única, incluindo as forças e as
limitações pessoais. (NAGEM, 2013, p. 22)

Considera-se que a Arteterapia possibilita um encontro com a existência, de
como o indivíduo se vê, como se percebe no outro com o qual se relaciona e como
convive com as diferenças, além de se reconhecer como diferente. Essa
sensibilidade de perceber-se no outro é um processo de autoanálise, o que não é
fácil e, na maioria das vezes, é doloroso.
Os séculos de história, na qual o ser humano passou por conflitos internos,
geraram resultados históricos que pertencem a todos e fazem parte do inconsciente
coletivo. Esse pensamento será desenvolvido durante o decorrer das reflexões que
são realizadas nos capítulos seguintes. Nesse momento, o fato relevante para a
reflexão, concentra-se em perceber que esses processos históricos trouxeram em
sua constituição um anestesiamento. No decorrer do processo civilizatório, fatores
sociais imprimiram sobre o modo de viver condições para que o ser humano fosse
onerado e encontrasse dificuldades para desenvolver-se em sua plenitude, pois
sabe-se que a interação com o outro e com o mundo, por meio dos sentidos,
desenvolve

e

sutiliza

suas

percepções

e,

consequentemente,

seu

autoconhecimento.
O cérebro humano é estimulado e desenvolvido através dos sentidos, há uma
sensibilização com o que acontece no mundo devido a essa relação. Esse processo
ou relação é parte de um aprendizado, devido às mediações entre o “eu e o outro”.
O embotamento, ou mesmo a falta de estímulos, limita os seres quanto ao
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conhecimento do mundo, e sua relação com ele. É neste relacionamento que
aperfeiçoa-se a forma de pensar e agir, e quanto mais houver relacionamentos e
reflexões sobre as percepções, sentimentos e emoções, mais e melhor o ser
humano se conhecerá.
Processos que se transmutam e se transformam a partir das experiências
vividas, e que aprendem com elas. Aprendizado que permite, a cada novo
momento, a cada novo desafio, fazer novas – ou velhas – escolhas. Todo
esse processo que possui psique e matéria permanece registrado no
consciente e no inconsciente, material e imaterial do indivíduo que cria e
recria o seu caminhar. Criando e recriando identidade e forma, o sujeito vai
transformando sua história psíquica e material. (NAGEM, 2013, p. 22)

E referindo-se especificamente ao processo arteterapêutico aponta que:
[...] torna-se essencial ao trabalho em Arteterapia – também entendido
como processo – a observância dos processos de transformação na psique
e dos processos de transformação plástica, que se configuram durante o
caminhar do indivíduo que constrói sua própria história de escolhas. (ibdem,
p. 22)

Quando é retirada do indivíduo a possibilidade de tempo e atenção, menor é a
chance de se conhecer, de reconhecer o que é sentido e como sente-se sobre o que
é visto, ou o que realmente toca o indivíduo. Essa não relação consciente o
anestesia, pelo simples fato de não ter consciência do que realmente acontece
durante o momento presente em que está realizando algo.
Nesse contexto, tendo em vista que o objeto para tal anestesiamento é o
distanciamento dos estímulos sensoriais, das vivências reais e corpóreas em
determinado tempo/espaço e principalmente, do pouco tempo e da falta de atenção
quanto ao sentir o mundo - já que há no cotidiano um bombardeamento de imagens,
por várias mídias, e na maioria das vezes, sem sentido específico para cada pessoa,
o que faz sentido pode ser considerado no âmbito do privado - esta é uma questão
na sociedade contemporânea, pois existe um ruído sobre o que pertence ao que
seja privado e ao que seja público.
Um grande volume de informação pode determinar um estado de confusão,
ao ponto de tornar-se uma condição de atenção no âmbito da saúde pública. Pois,
quanto mais distante se está da relação com o que é mais pessoal, desdobra-se o
não conhecimento de si mesmo e da relação com o outro, e mais distante se estará
do autoconhecimento, pois pode estar relacionado com o não sentir.
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"Conhece-te a ti mesmo" (Sócrates). Segundo Platão, Sócrates esteve
presente no Templo de Apolo em Delfos, onde o oráculo afirmou que ele era
o homem mais sábio que existia. No entanto, a resposta de Sócrates foi a
aquela que é provavelmente a sua frase mais conhecida: "Só sei que nada
1
sei".

E para contribuir com esse pensamento:
A máxima, ou aforismo, "conhece-te a ti mesmo" teve uma variedade de
significados atribuídos a ele na literatura. A Suda, uma enciclopédia grega
de conhecimento do século X, diz: "o provérbio é aplicado àqueles que
tentam ultrapassar o que são", ou ainda um aviso para não prestar atenção
2
à opinião da multidão.

Esse paradigma ainda está à margem de grande parte das sociedades, pois
tornaram-se insensíveis, mediáticas e burocráticas. Essa doença social tem
provocado um grave distanciamento daquilo que realmente faz sentido: a própria
busca de sentido, tanto no nível pessoal, quanto no coletivo.
Busca-se, tendo com base nessa reflexão, elucidar alguns conceitos da
arteterapia,

considerado

como

processo

de

sutilização

ao

caminho

do

autoconhecimento, no qual acredita-se não existir uma única verdade, mas verdades
que podem coexistir. Pois não se trata de seguir dogmas, mas de respeitar as
diferenças existentes como o próprio fluir de um mundo interno, psíquico, na relação
com o mundo externo.
Assim, a Arteterapia mostra-se um campo que se faz cada vez mais
necessário à sociedade, tendo em vista os limites entre a doença e a vida íntegra e
inteira, e que está cada vez mais distante. Pode-se falar em Arteterapia como uma
possibilidade, um caminho em direção à cura.
Deve-se, pois, entender a palavra cura no mais amplo sentido, pois torna-se
relativa quando o que faz sentido para um ser, não necessariamente será para o
outro o caminho a seguir.

1.1 ARTETERAPIA E SAÚDE

1
2

Disponível em: https://www.significados.com.br/conhece-te-a-ti-mesmo/ Data de acesso: 10/01/2019.
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhece_a_ti_mesmo Data de acesso: 10/01/2019.
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Tendo em vista o que foi apresentado, considera-se a Arteterapia como uma
possibilidade de encontro com o mundo sensível, de uma escuta sensível, quando
vivenciadas as possibilidades através de processos criativos, que levam os
indivíduos ao autoconhecimento e, consequentemente ao caminho em direção à
cura.
A Arteterapia como uma das Práticas Integrativas e Complementares de
Saúde (PICS) foi inserida no Sistema Único de Saúde por meio da Portaria nº 846
de 25/03/2017. Essa conquista abre novas possibilidades de trabalho aos
arteterapeutas e, principalmente, aproxima da população a possibilidade de ter
acesso aos benefícios promovidos por essa abordagem terapêutica. Como informa a
UBAAT (UNIÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE ARTETERAPIA):
Em consonância com pressupostos da OMS que atualmente está
incentivando a inserção, reconhecimento e regulamentação das PICS, seus
produtos e seus praticantes no sistema de saúde, a Arteterapia vem auxiliar
na promoção, reabilitação e recuperação da saúde, bem como na
prevenção de agravos através da utilização da arte. Trata-se de um campo
de conhecimento transdisciplinar, e de uma abordagem terapêutica que
baseia-se na ideia que o processo criativo, e o fazer artístico facilitam a
reparação e recuperação da saúde, por propiciarem comunicação não
verbal de sentimentos e conflitos. (MANUAL DA UBAAT. s/d)

A Arteterapia vem ampliando seu espaço, mas pode-se considerar que essas
ações dependem de algumas questões que passam pela visão sobre o atual modelo
de Sistema de Saúde que é oferecido, quanto às condições para uma vida saudável.
Não é possível analisar o Sistema de Saúde sem relacioná-lo à sociedade na qual
este sistema está inserido, pois, a ideia de cura necessariamente não pressupõe a
doença nos princípios da Biomedicina. São questões gerais que pertencem ao
complexo e amplo sistema social no qual a sociedade está inserida.
Para conceituar Arteterapia, pode ser usado o termo “Terapia através da
arte”, onde propõe-se a arte como promotora das experiências sensíveis,
vivenciadas no setting arteterapêutico, visando possibilitar ao indivíduo uma maior
atenção sobre seu processo de transformação através do uso de diferentes
linguagens e materiais expressivos.
[...] no contexto arteterapêutico, a Arte é entendida como Processo
Expressivo, da forma mais ampla que se puder concebê-lo. Assim não se
estará abordando questões particulares de ordem estética, técnica ou
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acadêmica, nem vinculações do processo criativo à qualquer escola
artística. (PHILIPPINI, 2013, p. 11)

Pode-se abordar a arte por diversos ângulos, e são múltiplos os territórios que
a arte leva ao indivíduo, sendo isso que a torna expressão do sensível através de
seus processos criativos. O que por ora está sendo chamado de processo criativo é
a própria manifestação da pulsão da energia psíquica, que pode ser vivenciada em
outros campos do conhecimento: como expressão do cotidiano, como potência
criativa nas diferentes “ciências”, como expressão da própria natureza.
A arteterapia é possível hoje porque a arte liberou-se de toda norma
canônica, de toda obrigação que não emana das regras do jogo que o
próprio artista inventa. Ela tem uma dívida com essa modalidade da
atividade, própria da atividade artística, que lhe permite atuar em nome de
uma estética supostamente espontânea na qual a obra se justifica por sua
própria existência, conservando sempre as propriedades tradicionais do
objeto estético: gratuidade, ausência de utilidade, primado da forma sobre
função. (PAÍN, 2018, p. 12)

Na contemporaneidade houve uma descentralização do objeto artístico, em
que o olhar do espectador completa e dá sentido ao objeto, quando o mesmo, por
vezes, não encontra-se na materialidade, podendo estar na pura contemplação dos
fenômenos da natureza ou nos objetos do cotidiano. Nesse aspecto, pode-se
considerar que o próprio paradigma da arte passou por mudanças.
A arte contemporânea não se encontra apenas em museus. Ela se
manifesta no urbanismo, na publicidade, na reprodução de imagens, formas
e cores dos objetos que nos rodeiam. (ibdem, p. 16)

Neste contexto, pode-se caracterizar como uma experiência estética, a
percepção de Bourdieu (1992), é o “olho do esteta que constitui a obra de arte como
tal, mas na medida em que ele mesmo for o produto de uma história coletiva”.
Por extensão, diremos que a mesma história coletiva que produz o olho de
esteta, a orelha do psicanalista e o saber do arteterapeuta. No trabalho do
artistant a simulação artística põe em jogo as três instâncias e as tensões
entre elas para legitimar o reconhecimento da obra. O ateliê torna-se,
assim, a cena dramática contendo a realidade social e histórica na qual o
sujeito pode apenas integrar-se exercitando sua imaginação. (PAÍN, 2018,
p. 17)
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Como reflexão, considera-se que a ação criadora é, a princípio, a expressão
primeira na vida do Ser Humano com o meio a sua volta. O objeto artístico é uma
questão de conceituação, podendo representar a dominação de padrões
estabelecidos. Assim, estabelecer o que é Arte, depende do ponto de vista, como,
também, ser artista como profissão não é necessariamente um privilégio, e poderá
ser entendido como uma “escolha”. Nem todo profissional da arte é necessariamente
um artista. Ser sensível ao mundo é exercer um direito à própria humanidade. O
desenvolvimento enquanto ser humano é uma condição de tornar-se sensível e de
interagir com o todo a sua volta.
Os processos criativos também estão presentes em todos os movimentos
existentes na vida cotidiana. Viver é um processo criativo, a diferença é a dinâmica
consciente dos processos vividos.
A esta condição sensível, pode-se relacionar a ideia de saúde, como forma de
exercer o potencial sem dogmas e conceitos pré-estabelecidos. Isto não significa
descartar a tradição e os processos históricos.
O objetivo, em arteterapia, será, portanto, sustentar simbolicamente cada
intenção, sem perder de vista a principal, que é a de curar-se. Mas a cura
considera, no plano ético, a mesma questão que a estética: está bom
porque quero, ou quero porque está bom? Eis aqui o propósito terapêutico,
o que indica, ao menos conscientemente, a transformação do sujeito como
finalidade desejável. (PAÍN, 2018, p.17)

O próprio conceito de cura abre uma ampla reflexão. Pacificar ou provocar
será uma condição Sine qua non para cada processo necessário a cada indivíduo.
Pacificar poderá não ser o mais indicado em determinado tempo/espaço de todos.
Não se vive em uma história linear, nem há a necessidade das mesmas
experiências para que haja individualidade. Nesse aspecto, a Arteterapia pode
contribuir para esse processo, conforme indica Philippini3, ao referir-se à utilização
de estratégias arteterapêuticas:
Tais práticas envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos
naturais de prevenção de doenças e recuperação da saúde por meio de
tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no
desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com
o meio ambiente e à sociedade. Outros pontos compartilhados por essas
3

Papers distribuído em aula na disciplina Supervisão Coletiva na Pós Graduação em 5 de outubro de
2018 pela Profª Drª Angela Philippini.
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práticas são a visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção
global do cuidado humano, especialmente no autocuidado.

[...] como instrumento propiciador de saúde integral, já que pode contribuir
nas dimensões física, psíquica, social, cultural e anímica. Deste modo, a
utilização da Arteterapia como prática integrativa e complementar, contribui
significativamente para a humanização de um modelo tradicional de saúde,
[...].

Neste caso, pode-se considerar que a Arteterapia está integrada e
reconhecida como prática integrativa e complementar de saúde, na medida em que
a Arte está mais próxima da psique humana e seu processo de individuação, do que
os sistemas de pensamentos criados pelo homem.

1.2 ARTETERAPIA COMO PROCESSO
Arteterapia, um lugar de encontros e desencontros, onde conceituar tornase uma árdua tarefa. Árdua porque existem muitas formas de fazê-lo e
escolher é restringir. Árdua, também, porque o lugar onde se escreve este
campo do conhecimento, é confluência de muitos saberes. (PHILIPPINI.
2013, p. 11)
Imagem nº 3: L‟Archeologo, 1968

Giorgio de Chirico. D‟ALFONSO, Maddalena. de Chirico. O Sentido da Arquitetura. Obras da
Fondazione Giorgio de Isa de Chirico. Porto Alegre, 2011, p. 18.
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O Setting Arteterapêutico é considerado como um território sagrado, em que
pessoas poderão estabelecer experiências próprias nessa relação criativa que
passará a existir. Não existe um determinismo, uma previsibilidade, uma verdade
estabelecida como única. Representa um encontro entre mundos a serem
descobertos. Não existem receitas para nenhum tipo de relação, assim como não
existe um único caminho para o processo arteterapêutico. Existem possibilidades e
estratégias compartilhadas para se construir um novo caminho, que podem ser a
partir de processos já vividos, mas não se pode deixar que o imponderável e a
dinâmica da vida sejam cristalizados em preconceitos. Assim, deve-se estar aberto à
própria dinâmica da vida, onde a impermanência apresenta-se como a própria
dança.
Considera-se que não existe um único caminho, pois cada encontro é único,
assim, cada um que se propõe vivenciar o Processo Arteterapêutico, individual ou
em grupo, está se abrindo a um campo de novas confluências entre pessoas, que
são atravessadas por suas individualidades e experiências coletivas distintas, já que
todas trazem em si conteúdos pertencentes à humanidade, oriundos do inconsciente
coletivo, e também aspectos absolutamente singulares.
Neste contexto a Arteterapia contribui para o diálogo, com o desenvolvimento
da atenção, e da percepção sobre os processos vividos nas experiências estéticas
ou sensíveis. Para isso, utiliza-se de métodos e técnicas expressivas, além de
possibilitar um ambiente propício para o desenvolvimento de tais atividades. Aqui
utiliza-se os termos estética e sensível, como pertencente ao mesmo campo de
interesse, em relação à uma educação do sensível.
Estética é um termo originário da língua grega, mais especificamente da
palavra aisthésis; tem como significado o ato de perceber, de notar. É um
ramo da filosofia denominado filosofia da arte que estuda a essência da
4
beleza ou do que é belo, seja natural ou artístico, e a base da arte.

E uma outra forma de abordar o tema é considerando que:
A Educação Estética apresenta um novo ideal educativo, que tem por base
à própria arte enquanto atividade livre e criadora. Assim, a Educação
Estética visa à criação de um espaço propício para a educação dos sentidos

4

Disponível em: https://www.significadosbr.com.br/estetica Data de acesso: 10/01/2019.
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e desenvolvimento da percepção sensorial e cultural do indivíduo. 8 de abr
5
de 2013.

Deste modo, os processos criativos vivenciados no setting arteterapêutico,
relacionados às linguagens da arte, permitem a aproximação e compreensão do
próprio funcionamento da energia psíquica, oferecendo elementos de compreensão
de fatos que estão além dos parâmetros territoriais e temporais. Os recursos e
materiais são estímulos que vão dialogar com as possibilidades existentes a partir
desse encontro.
O espaço arteterapêutico é um espaço gerador de possibilidades de
criatividade e expressividade, em que se combinam experiências psíquicas
6
7
8
referentes às dimensões primárias , secundárias e vivenciais , e cabe ao
arteterapeuta orquestrar a dosagem de cada uma delas de acordo com o
que consegue ir percebendo das necessidades de seu grupo. [...] é
necessário providenciar o espaço adequado, escolher as atividades
pertinentes ao grupo atendido e providenciar materiais mais estimuladores
para cada contexto observado. (PHILIPPINI, 2011, p. 18)

Essa liberdade emancipatória, vivida através das linguagens da arte, e que
fortalece e dialoga com a percepção que tem do próprio indivíduo, permite uma
reflexão sobre o que se percebe nesses diálogos, e se precisa mudar algum padrão
em diante os conflitos percebidos, como compartilha Philippini (2011, p. 18) ao
afirmar que: “[...] as atividades vivenciais propiciam que a matéria-prima do processo
criativo tome forma e seja então reconhecida e confrontada”.
Assim, pode-se considerar que o trabalho arteterapêutico constitui-se de
vivências que devem ser levadas em consideração, para que se promova a fluidez
na produção de imagens, e através delas possam surgir conteúdos simbólicos, que
podem ser expressos através de diferentes linguagens. Conforme explicita Philippini:
As atividades artísticas utilizadas, configurarão uma produção simbólica,
concretizada em inúmeras possibilidades plásticas, diversas formas, cores,
volumes etc. Esta materialidade permite o confronto e gradualmente a
atribuição de significado às informações provenientes de níveis muito
5

Disponível em: Educação estética - Portal Educação
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/educacao.../42651 Data de acesso:
10/01/2019
6
Disponível em: Dimensão primária: referente às memórias afetivas primordiais.
7
Disponível em: Dimensão secundária: referente ao contexto das normas, das regras e das leis do
convívio social.
8
Disponível em: Disponível em: Dimensão vivencial: referente ao que é expressivo e criativo das
atividades arteterapêuticas.
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profundos da psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela
consciência. (idem, 2013, p. 11)

1.2.1 Linguagens

dos

Materiais

Expressivos:

Uso,

Indicações,

Propriedades
O Arteterapeuta estabelece no decorrer das sessões, uma série de propostas
que visam estimular o potencial criativo através de materiais e técnicas específicas.
Esses recursos e materiais mobilizam conteúdos pela ação das propriedades
terapêuticas inerentes a cada um deles. Philippini (2018) destaca algumas hipóteses
relacionadas às indicações e propriedades das modalidades expressivas diversas, a
partir do uso de determinadas linguagens e seus materiais. Assim, procurou-se
agrupá-las por áreas temáticas, descritas a seguir: no plano bidimensional, com
técnicas sobre papel, como pintura, desenho, colagens, gravura; a tecelagem,
tapeçaria, bordado e costura; o mosaico e a assemblagem, reunindo fragmentos no
todo e ressignificando, estes podendo ser desenvolvidos em diferentes suportes e
com diferentes matérias, e também podem ser tridimensionais. No tridimensional
temos a modelagem, com argila, papier mâché, massa artesanal de modelagem,
massa comestível, biscuit, e outras; no processo construtivo com a criação de
personagens, “self-book” e “self-box”, maquetes, ambientações, interferências, entre
outros.
Como todo processo terapêutico, como foi citado anteriormente, não obedece
a uma única vertente, e não dita dogmas sobre os processos a serem vivenciados
no setting. Conforme assegura Philippini quando comenta sobre as estratégias
arteterapêuticas:
Como recursos singulares de cada arteterapeuta, certamente existem
muitas outras possibilidades de materiais e linguagens expressivas que
podem ser incluídas como processos complementares no universo
arteterapêutico, [...]. (PHILIPPINI, 2018, p. 13)

Complementando esse criativo processo, outras linguagens expressivas são
utilizadas como possibilidades:
[...] no conceito de “conexões criativas”, apresentarei outras linguagens
expressivas, que não estão diretamente ligadas ao campo das Artes
Plásticas, que é o território fundante da Arteterapia. No entanto, estas
linguagens expressivas têm muito a contribuir com processo arteterapêutico
e, dessa diversidade possível, elegi a Escrita Criativa, a Contação de
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Histórias, a criação de Máscaras e Personagens, levando a prática teatral, o
Vídeo e a Consciência Corporal para serem abordados, como conexões
criativas que tem muita contribuir ao processo arteterapêutico. (ibdem, p.
13)

Na abordagem arteterapêutica, a pessoa (sabendo que este processo poderá
ocorrer em grupo ou individualmente) em uma primeira etapa, é convidada a
experimentar diferentes materiais sem a preocupação do tratamento da imagem, já
que é dada a ela toda liberdade para que possa expressar-se. O trabalho com a
imagem só poderá ser legitimada como tal se tiver implícito o envolvimento de uma
perspectiva subjetiva, assumida desde o princípio, pois esta também é parte da
imagem e de sua fantasia (Hillman, 1983, p.37).
O importante é que possa vivenciar os diferentes materiais, e assim através
das sensações e sentimentos provocados por sua sensibilidade, possibilitar o
surgimento de imagens possíveis que tragam conteúdos de seu psiquismo. No
próximo

capítulo,

alguns

conceitos

da

Psicologia

Analítica

auxiliarão

na

compreensão do funcionamento da mente humana.
A seguir, algumas habilidades envolvidas no processo arteterapêutico,
segundo Philippini (2018), em seu livro Linguagens e Materiais Expressivos em
Arteterapia: uso, indicações e propriedades:
 Colagem: Indicada para cronologias diversas; apresenta simplicidade
operacional; é ordenadora; estruturadora; sintetizadora; integradora e
facilitadora do início do processo arteterapêutico. (p. 27)
 Fotografia: Resgata memórias afetivas; restaura partes do percurso
biográfico; facilita a percepção da autoimagem; propicia a auto-percepção
sobre si e seu entorno; faz a ponte para outras linguagens como pintura e
colagem; promove observação e apreciação estética. (p. 35)
 Pintura: Facilidade operacional; ativa o fluxo criativo; facilita a liberação de
conteúdos inconscientes; desbloqueia; facilita experimentações sensoriais e
lúdicas com a cor; facilita inícios de processos em arteterapia; (expansão)
abrange superfícies através da cor; percepção emocional das cores;
experimentações com texturas e cromatismo. (p. 45)
 Desenho: Expressão conceitual através da forma; percepção espacial;
percepção das relações luz-sombra; delimita e designa; promove expansão
do movimento gráfico; facilita delinear e configurar com objetividade; facilita a
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percepção de ponto, traço e linha (alfabeto visual); a coordenação
psicomotora entre figura e fundo; e a coordenação motora-fina e viso-motora.
(p. 57)
 Tecelagem: Facilita reunir; tramar; estruturar; integrar; organizar; ordenar;
relacionar; urdir e desembaraçar. (p. 63)
 Costura e bordado: Promove a reunião de segmentos; a percepção da
gradualidade; desenvolve a paciência; delicadeza; a minúcia; lentidão; o ritmo
harmônico e a ordenação. (p. 69)
 Modelagem em argila: Percepção tátil; ativação dos elementos arquetípicos;
relaxamento e liberação de tensão; percepção de tridimensionalidade;
desenvolvimento de coordenação psicomotora e flexibilidade manual; propicia
a consciência de volume, peso e temperatura; desintoxicante. (p. 74)
 Modelagem em massas diversas: Contribuir com atividades de reabilitação
motora; ativa a função imaginativa; facilita a transição do abstrato ao
concreto; propicia a iniciação de percepção de volume; ativa a iniciação à
percepção de tridimensionalidade; fortalece a capacidade de compor e
edificar; desenvolve a ativação da percepção tátil e da coordenação
psicomotora. (p. 79)
 Mosaico e assemblagem: Facilita reunir; ordenar; ressignificar; reencantar o
olhar; ativar a percepção espacial; reutilizar e integrar. (p. 85)
 Construção de objetos: promove estratégias expressivas para estruturar;
reunir; integrar; compor; coordenar; equilibrar; edificar; construir; reconstruir;
agregar. (p. 95)
 Criação de personagens: Intensifica a ativação do imaginário; o diálogo com
o inconsciente; ativação da comunicação simbólica; tradução de símbolos em
imagens e formas; ordenação espacial; composição e integração de
segmentos e expressividade através de várias linguagens plásticas. (p. 105)
 Escrita criativa: Facilita a ordenação de temas; a interação entre o campo
simbólico de imagens e palavras; a fluência da comunicação; o diálogo
silencioso entre fragmentos de si mesmo; tem função geradora de imagens
plásticas; documentário de afetos; escrever para compreender; simplicidade
operacional; acesso gradual a conteúdos inconscientes; escrita como
desenho de sons internos ou externos e o desbloqueio criativo. (p.115)
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 Contos: Apresentam criatividade (solução criativa para variáveis adversas);
ilustra gradualmente conflito x resolução; propicia reflexões e insights;
interação lúdica; amplificação da percepção pelo contato com questões
arquetípicas e transculturais; representando eventos comuns à dimensão
humana; ativa o imaginário; favorece o autoconhecimento; propicia ativação e
desenvolvimento da comunicação oral. (p. 119)
 Vídeo: Favorece a percepção da autoimagem; o fortalecimento da percepção
da própria identidade; orientação espacial; ativação da percepção global do
ambiente; senso de composição; definição de enquadramento de uma
situação; ativação do olhar/observação; experiências com imagens em
movimento; agilidade narrativa. (p. 127)
 Consciência

corporal:

Prepara

para

as

atividades

do

processo

arteterapêutico; através do relaxamento; da consciência proprioceptiva;
promove a desaceleração dos ritmos vitais; fortalece a consciência dos
movimentos respiratórios; propicia a expressão através do simbolismo
corporal e a consciência dos pontos de articulação do próprio corpo através
do reconhecimento de potências e limites corporais; centramento e equilíbrio
psíquico; enraizamento e fortalecimento da identidade; vitalização. (p. 133)

No contato do processo arteterapêutico é muito importante que o
arteterapeuta tenha conhecimento sobre o uso e propriedades das linguagens e
seus materiais, pois esse conhecimento será de fundamental importância no
desenvolvimento das estratégias propostas no setting.
Em uma segunda etapa, observa-se o conjunto da produção realizada pela
pessoa, ressaltando os conteúdos recorrentes e buscando sua simbologia
dominante nas imagens produzidas. A partir desse momento, são sugeridos
estímulos geradores que possam dialogar com conteúdos observados no conjunto
da produção. O trabalho com a imagem requer tanto a cultura estética quanto o
conhecimento

adquirido

em

mitos

e

símbolos

para

uma

apreciação

da

universalidade das imagens (Hillman, 1983, p.37).
Quando se constitui uma maior autonomia e fluidez criativa, permitindo que se
possam criar processos próprios é proposto a realização do ciclo Autogestivo que
tem a seguinte abrangência:

29

Referem-se ao segmento temporal em que o grupo atendido começa a
manifestar indicadores de autonomia criativa, solicitando fazer atividades
específicas, experimentar determinados materiais ou trabalhar temas
escolhidos pelos próprios participantes. (PHILIPPINI, 2011, p. 97)

1.2.2 Amplificação como estratégia arteterapêutica
Quando se faz necessário, e isso pode acontecer no decorrer de todo o
processo, poderá ser proposto um aprofundamento de conteúdos recorrentes
durante seu percurso na produção no setting arteterapêutico, que chama-se
amplificação simbólica. Esse processo poderá constituir-se através de diferentes
estímulos, por diferentes linguagens, onde os diferentes materiais propostos
provocarão sentimentos e sensações diferentes. Explicando esta fase do processo,
Philippini lembra que:
O procedimento de amplificação responde de várias maneiras a uma
“questão-chave” que é proposta ao símbolo: “qual o seu significado”, e cada
modalidade expressiva oferece uma parcela de compreensão, com uma
característica própria, e uma faceta distinta do símbolo observado. (2018, p.
16)

Esta autora complementa dizendo que: [...] Dentro do modelo teórico
Junguiano, o conjunto de ações realizadas com esta intenção será denominado
“Circum-ambulação”, ou seja, caminhar e movimentar-se em volta de um eixo
constituído pelo símbolo. (ibdem, p. 17)
Esse processo ocorre quando é proposto que se faça uma observação sobre
as imagens produzidas. Este símbolo, então, poderá ser pesquisado através de uma
infinidade de atividades plásticas e expressivas, sendo que, em dado momento, o
ciclo de apresentação dos significados simbólicos completa-se. (ibdem, p. 17)
Hillman (1983, p. 37) diz que “embora uma imagem arquetípica apresente-se
carregada de significado, este não é dado simplesmente como uma revelação”.
Nesse processo em que se propõe a amplificação de determinada imagem ou
conteúdo, o conhecimento sobre as linguagens dos materiais e sua relação com as
funções psicológicas irão contribuir, como elemento facilitador nesse processo. Em
relação a amplificação, toda vivência por parte do arteterapeuta com o trabalho
expressivo, assim como a apreciação estética, não se refere somente às atividades
relacionadas à arte, mas à toda atividade humana, desde um simples ato de
descascar uma fruta, à apreciação de obras de artes. Toda experiência vivida
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contribuirá para um olhar diferenciado sobre o processo de amplificação proposto no
setting arteterapêutico.
Quanto mais experiências sensíveis realizadas, considerando o mundo
externo, mais próximo se está da escuta da relação de pertencimento. Assim como
certa mobilidade ao se analisar a relação no que se refere ao outro. “O que me
pertence e o que pertence ao outro? O quê do outro está em mim?” Essas questões
podem propiciar reflexões e parâmetros para se conhecer e para que o indivíduo
seja também facilitador no seu próprio processo arteterapêutico.
Lembrando que todas as atividades, mesmo as mais comuns do cotidiano,
podem dar referências se forem feitas com a atenção necessária. “O que se faz e
como se faz? Que sensações estas atividades provocam? Qual sentimento percebese no relacionamento com determinadas atividades ou materiais?”
Essa relação com diferentes materialidades, e no uso de diferentes objetos,
sejam instrumentos do fazer artístico, ou apropriados das ações do cotidiano, podem
colaborar para o surgimento de conteúdos inconscientes que, pela ação do processo
de amplificação, podem ser reconhecidos, compreendidos e reelaborados, tonandose parte da consciência ou simplesmente absorvidos ou transformados pelo próprio
processo.
Esse processo atravessa etapas que corroboram a ideia da construção de um
percurso em direção à tomada de consciência. Assim, pode-se sinalizar que inicia-se
pela produção de uma imagem matriz, que através da amplificação de sua produção
plástica, favorecida pelo uso das linguagens expressivas e através da percepção
dos seus significados simbólicos, alcança a integração desses conteúdos à
consciência.
Para melhor compreender esse processo, é preciso aproximar-se de
conceitos básicos da Psicologia Analítica, o que se verá no próximo capítulo
apresentando a contribuição de C. G. Jung e outros teóricos como Hillman, que a
partir de seus estudos puderam aprofundar conceitos essenciais em relação à
compreensão entre as conexões entre Arte, processo criativo e individuação.
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CAPÍTULO II

PSICOLOGIA ANALÍTICA

Imagem nº 4: Vitrais (A Árvore da Vida)

Disponível em: https://goo.gl/images/Nd98GT

Arteterapia tem como principal método de trabalho e pressuposto básico a
produção de imagens, pois, neste contato, acredita-se ser a imagem e, através dela,
a expressão da própria psique.
Só podemos perceber, diretamente, o que estiver dentro de nossa
consciência. O que estiver fora, por definição, faz parte do desconhecido. E,
dentro da consciência, só é possível perceber as coisas por meio de nossas
representações psíquicas. Formamos um modelo, uma imagem do mundo
e, de acordo com ela, nos orientamos e nos adaptamos (ou não) à
realidade. [...] E o que permanece? As imagens que se formaram em meu
encontro com aquilo que vivi [...], a partir de minhas experiências com minha
psique. (GRINBERG, 2017, p. 81)
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A Arteterapia tem na Psicologia Analítica, uma de suas principais fontes
teóricas, já que neste modelo teórico o processo de criação ou imaginação se tornou
um dos principais interesses através do estudo e análise sobre as imagens.
[...] conforme Jung, vivemos apenas no mundo das imagens e não se trata
de essas imagens serem ou não verdadeiras, mas, sim, da importância que
elas possuem para o indivíduo e a sociedade do ponto de vista puramente
psicológico. (ibdem, p. 81)

Assim, é importante conhecer um pouco sobre Carl Gustav Jung, um dos
principais expoentes da Psicologia Analítica e em seguida sobre os conceitos que
desenvolveu durante o percurso de sua vida.
Segundo Grinberg (2017), Jung nasceu em 26 de julho de 1875, em Kesswil,
na Suíça e logo em seguida sua família muda-se para o vilarejo de Klein-Hünningen.
Seu pai, Johann Paul Achilles Jung (1842-96), Doutor em filologia e linguística, era
pastor protestante da Igreja Reformada Suíça. Sua mãe era Emilie Preiswerk Jung
(1848 – 1923). Seu avô materno, Samuel Preiswerk, era pastor da Basileia, poeta,
erudito, exercia a livre-docência em língua e literatura hebraica. Jung teve dois
irmãos, Paul, que faleceu logo que nasceu, e Gertrudes, nove anos mais nova.
Segue este autor informando que Jung:
[...] Formou-se em Medicina em 1900, na universidade da Basileia. Foi
assistente e depois colaborador de Eugen Bleuler na Clínica Psiquiátrica de
Zurique. Foi colaborador próximo de Sigmund Freud, de quem afastou-se
anos mais tarde. Teve uma brilhante carreira intelectual em cujos escritos
se revela a grandeza de um dos mais influentes pensadores do século XX.
Jung morreu em 1961, na cidade de Küsnacht, aos 85 anos. (JUNG, 2013,
Citação de orelha)

Pode-se considerar que Jung viveu em uma atmosfera erudita e carregada de
símbolos que provavelmente influenciaram sua forma de ver o mundo. Aos 6 anos, o
pai começou a ensinar-lhe latim, enquanto a mãe lhe contava histórias sobre
religiões exóticas particularmente da Índia, impressas em um livro ilustrado para
crianças, o Orbis pictus (imagens do universo), do século XVII (Grinberg, 2017, p.
18).
O que talvez tenha influenciado sua escolha pela medicina foi o contato com
seu avô paterno Carl Jung, que torna-se presente em sua vida ao mudar-se para
Basileia, Suíça, a fim de exercer a cátedra na universidade. Muitas mudanças
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ocorreram no período em que Jung constituía um cabedal de diversidade cultural e
intelectual no seio da própria família, assim como, decorrente do período da história
em que viveu, onde surgiam profundas mudanças no campo da filosofia, das
ciências e das artes.
Para iniciar-se no universo da psicologia analítica e ter conhecimento de
alguns conceitos elaborados por Carl Gustav Jung, o principal expoente dessa linha
de pensamento na psicologia, inicia-se pela anunciação da própria natureza do
pensamento humano e sua relação com o mundo no qual está inserido: a Psique
Humana. Como o próprio autor a qual Grinberg assinala:
[...] pois nunca acreditei que nossas percepções pudessem apreender todas
as formas de existência. Toda compreensão e tudo que se compreendeu é,
em
si mesmo, psíquico e, nessa medida, encontramo-nos
irrecuperavelmente aprisionados em um mundo exclusivamente psíquico.
(JUNG apud GRINBERG, 2017, p. 81)

2.1 A PSIQUE
Imagem nº 5: Cosmos (A Árvore da Vida)

Disponível em: https://goo.gl/images/LxQN65

Além de Jung, James Hillman (1983) foi outro expoente que aprofundou
alguns dos conceitos elaborados pelo criador da Psicologia Analítica, sendo que
criou um desdobramento desses escritos propondo para designá-los o termo
Psicologia Arquetípica. Sobre essa designação, Hillman escreve um artigo em 1970
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com o título: “Por que Psicologia Arquetípica?” Como se refere Barcellos (1983, p.
7), Hillman “[...] visava se distanciar do termo mais comumente utilizado de
“analítica”, exatamente por suas implicações a princípio exclusivamente ligadas à
prática da psicoterapia”.
E complementa:
James Hillman aparece de fato como a figura central dentro dessa
perspectiva de pensamento que, é preciso deixar claro, pretende-se menos
como uma “escola” em si e mais como um aprofundamento e o avanço das
ideias originadas no trabalho do psicólogo suíço Carl Gustav Jung.
(BARCELLOS apud HILLMAN, 1983, p. 7)

Para Hillman, a contribuição mais importante de Jung foi o conceito de
arquétipo. Assim, procura aprofundar-se no estudo desse conceito e diz, segundo
Barcellos (apud Hillman, 1983, p. 10) “que a natureza fundamental dos arquétipos só
é acessível à imaginação e apresenta-se como imagem”. E segue desenvolvendo a
ideia:
Se o conceito básico da Psicologia arquetípica é então o arquétipo, sua
área de atuação focaliza-se na imagem. Encontramos a psicologia
arquetípica voltada para o trabalho com a imaginação, voltada para
ressuscitar nosso interesse pela capacidade espontânea da psique de criar
imagens. Hillman cita Jung quando diz que “imagem é psique”,
radicalizando assim a ideia de que a realidade psíquica é constituída de
imagens. (BARCELLOS apud HILLMAN, 1983, p. 10)

E completa seu pensamento ao situar a função da imagem no processo
terapêutico, deste modo a estratégia proncipal:
[...] “Ficar com a imagem” irá influenciar todo procedimento terapêutico,
especialmente no que toca à questão da interpretação. [...] As imagens
necessitam de relacionamento não de explicação. No momento em que
interpretamos, transformamos o que era essencialmente natural em
conceito, em linguagem conceitual, afastando-nos do fenômeno. Uma
imagem é sempre mais abrangente, mais complexa, que um conceito.
(ibdem, 1983, p. 10)

Segundo Barcellos (Hillman, 1983, p. 8), seria de suma importância para o
entendimento da complexidade que Jung desenvolve em sua obra, e da mesma
forma sobre o aprofundamento desses conceitos na obra de Hillman, ao falar da
alma como “uma perspectiva, ao contrário de uma substância, um ponto de vista
sobre as coisas, mas do que uma coisa em si”.
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Falam, acima de tudo, de anima. Falam de anima de uma maneira libertária,
que identifica anima imediatamente com alma, com psique. [...] Esse
significado mais amplo constela a alma como perspectiva genuinamente
psicológica: esse in anima, nos diz Jung, “ser humano é ser na alma desde
o começo”. (BARCELOS Apud HILLMAN, 1983)

Para Jung, esse mundo simbólico expressa-se como um fluxo de energia
através de imagens, estando esta energia para além do próprio sujeito, para além de
seu tempo espaço, fazendo-se presente, tornando-se significativa quando esta
busca um sentido. Sobre esse aspecto da Psique, Jung (2014, 9/1, p. 52)
denominou de inconsciente coletivo o conceito que defendia como uma questão
empírica, que será aprofundada adiante, que refere-se à perspectiva da psicologia
médica com referência a Freud e Adler, que defendiam que conteúdos dessa
dimensão psíquica estão relacionados a “certos fatores biológicos universais, por
exemplo, o instinto sexual”. A esse respeito, o próprio Jung afirmava:
Os instintos são entretanto fatores impessoais, universalmente difundidos e
hereditários, de caráter mobilizador, que muitas vezes se encontram tão
afastados do limiar da consciência, que a moderna psicoterapia se vê diante
da tarefa de ajudar o paciente a tomar consciência dos mesmos. Além
disso, os instintos não são vagos e indeterminados por sua natureza, mas
forças motrizes especificamente formadas, que perseguem suas metas
inerentes antes de toda a conscientização, independendo do grau de
consciência. Por isso eles são analogias rigorosas dos arquétipos, tão
rigorosas que há boas razões para supormos que os arquétipos sejam
imagens inconscientes dos próprios instintos; em outras palavras,
representam o modelo básico do comportamento instintivo. (JUNG, 2014,
9/1, p. 52)

Este tema para Hillman (1983, p. 23) também é atemporal, porém também
fenomenológico: “A psicologia arquetípica, diferentemente da junguiana, considera o
arquétipo sempre como fenomenológico (Avens 1980) [...]”, ligado à sua relação
cultural e psicossocial. Tal fato, passa pela relação entre a cultura e sua estrutura
básica, por meio dos mitos, atuando em determinada estrutura psíquica,
transformando-se de forma consciente ou inconsciente, mesmo que não seja
compreendido em sua totalidade, pois sua ação simbólica foi manifestada. Essa
mudança de comportamento ou atitude, ocorrendo ou não de forma consciente,
passa pela dimensão da imaginação, do pensamento criativo, desperto pela força
desse fenômeno como “a base poética da mente”, termo utilizado por Hillman. Essa
questão sobre a imagem e imaginação será abordada no próximo capítulo.
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“O segundo nome da psicologia arquetípica é Henry Corbin (1903-1978),
acadêmico francês, filósofo e místico” (Hillman, 1983, p. 23). Ambos trazem
conceitos complexos e sutis que necessitam também de certa poesia para se
entender, pois é dessa natureza humana, que apresentam o pensamento sobre os
arquétipos e da própria psicologia arquetípica. Complementando essa ideia, Hillman
ressalta que:
[...] mais importante que a localização ontológica das realidades
arquetípicas é o duplo lance de Corbin: (a) que a natureza fundamental do
arquétipo é acessível primeiro à imaginação e apresenta-se primeiramente
como imagem, de tal modo que (b) todo o procedimento da psicologia
arquetípica como um método é imaginativo. Sua exposição deve ser poética
e retórica, seu raciocínio não lógico, e seu objetivo terapêutico não deve ser
nem a adaptação social ou a individuação pessoal, mas, ao invés disso, um
trabalho a serviço da restauração da realidade imaginal do paciente. O
objetivo da terapia é o desenvolvimento de um sentido de alma, o território
comum das realidades psíquicas, e seu método, o cultivo da Imaginação.
(HILLMAN, 1983, p. 24)

Pode-se considerar que a imaginação ou o “mundus imaginalis”, termo usado
por Corbin, assim como a imagem, são princípios irrefutáveis de ambas as
perspectivas teóricas sobre a apresentação da psique ao mundo sensível.

2.1.1 A Psique e sua estrutura
A Psique corresponde a totalidade do ser sendo formada pelo consciente e
pelo inconsciente. No consciente encontra-se o ego e o inconsciente pessoal, e nele
os complexos, além das memórias esquecidas e os conteúdos que já foram
conscientes e que foram reprimidos. O ego é o centro regulador do consciente e
responsável e detentor do livre arbítrio. Segundo Jung, o ego é o “fator complexo ao
qual estão relacionados todos os conteúdos da consciência, formando o centro da
consciência sem ser idêntico a ela” (Grinberg, 2017, p. 85). Os complexos, segundo
Grinberg (2017, p. 85) são “agrupamentos de ideias dotadas de uma carga
emocional que afeta a consciência”.
O Inconsciente é a totalidade desconhecida do consciente e nele encontra-se
o inconsciente coletivo, formado primordialmente pelos arquétipos, sendo o principal
o Self, centro organizador da Psique e da personalidade inconsciente. Tudo que
conhecemos representa forças arquetípicas, expressas por símbolos criados pela
energia psíquica. Nesse sentido Jung informa que: [...] os conteúdos do inconsciente
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coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto não foram adquiridos
individualmente, mas devem sua existência apenas a hereditariedade (Jung, 2014,
9/1, p. 51).
E sobre o mesmo tema Silveira (1997, p. 77) diz que: “O self será o centro da
personalidade total, como o ego é o centro do campo do consciente”. A psique é
como um centro de força dinâmica, que interage entre o inconsciente, o
desconhecido, e o consciente e, através de experiências podem vir a fazer parte do
nível da Consciência sendo assimilados pelo ego.
[...] à diferença da natureza da psique consciente, é que (eu incluí) existe
um segundo sistema psíquico, de caráter coletivo, não pessoal, ao lado do
nosso consciente, que por sua vez é de natureza inteiramente pessoal e
que - mesmo quando lhe acrescentamos como apêndice o inconsciente
pessoal - consideramos a única psique passível de experiência. O
inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdada.
Ele consiste de formas pré-existentes, arquétipos, que só secundariamente
podem tornar-se conscientes, conferindo uma forma definida aos conteúdos
da consciência. (JUNG, 2014, 9/1, p. 52)

Se for possível pensar o homem como uma totalidade complexa em si
mesmo, como cada indivíduo, pode-se imaginar o Cosmos como uma unidade
complexa, na qual o Ser Humano também faz parte. Assim, todo o conhecimento
existente nessa totalidade, perpassa por esse centro de força que constitui cada ser
humano. Agregando a explicação do próprio autor desse modelo teórico:
Jung descobriu que existe uma espécie de centro regulador e coordenador
da nossa vida psíquica, que corresponde simbolicamente à imagem de
Deus que temos em nós, à qual ele denominou Self (ou em português, SiMesmo [...]). (GRINBERG, 2017, p. 55)

E para completar sua ideia sobre o Self, narra que:
[...] em 1927, novamente por meio de um sonho, Jung confirmou sua ideia
da existência de um centro regulador desse processo de desenvolvimento,
o ponto culminante das experiências individuais e que confere um sentido à
vida de cada um. Nenhum de nós vem ao mundo por acaso e a vida de
cada indivíduo tem uma finalidade única”. (ibdem, p. 55)

A partir desse pensamento - de que cada um seja único, e que tenha em seu
próprio universo a busca e consequentemente suas próprias escolhas e através
delas, a oportunidade de se conhecer e de transformar-se em um processo contínuo
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- possa contribuir para o entendimento que, a realidade que afirma-se como única,
põe-se também em um único momento, e faz-se no momento das escolhas, pois a
realidade, como algo impermanente, não determina, mas permite buscar os sentidos
pertencentes a cada ser em sua própria existência, em um determinado “tempo
espaço”. Essa perspectiva coloca os indivíduos diante da própria realidade psíquica,
onde o fluxo de imagens se apresenta.
O termo Arquétipo no Dicionário da Língua Portuguesa Larousse Cultural
(1993) significa: “s.m. (gr. archétypos). 1. Modelo ideal dos seres criados. 2. Molde,
padrão”. Os Arquétipos, então, são formas que contêm e representam conteúdos
que transcendem a uma única pessoa; pertencem à toda humanidade. São
conteúdos acumulados ao longo da história da humanidade, não só pela
ancestralidade de cada pessoa. Todo conhecimento forma e compõe cada
arquétipo, como por exemplo, o arquétipo da grande mãe. Todas as experiências
vividas que dizem respeito a ser mãe compõem esse arquétipo, independente do
tempo e dos espaços geográficos.
Quando um arquétipo expressa-se através de uma imagem, essa imagem
criada apresenta-se com características mais próximas da compreensão de cada
ser, de acordo com a história pessoal de cada um. O ego pode assimilar a
consciência desse conteúdo ou reprimi-lo, passando a fazer parte de seu
inconsciente pessoal. A compreensão desse conteúdo pela imagem também pode
não acontecer. A imagem que expressa esse arquétipo, imagem arquetípica, é
manifestada de acordo com as possibilidades subjetivas e psíquicas da pessoa pela
qual se manifestou, pois são criadas a partir de seus conteúdos simbólicos. A
compreensão e significação desses símbolos serão então possíveis por meio dessa
representação concreta.
A cada momento, o inconsciente relaciona-se com o consciente, como uma
pulsão de energia, que instantaneamente pode eclodir em pensamentos,
sentimentos e intuições, o que leva o indivíduo a tomar decisões, a agir, ou não.
Essa tomada de decisões, em fluxo constante, modifica a estrutura psíquica. Quanto
mais consciente da unidade primordial, o self, mais o indivíduo torna-se conhecedor
do que é.
[...], devemos nos contentar com uma tentativa de organizar e descrever tais
experiências, sem nos preocuparmos com uma verdade fechada acerca de
sua essência ou de sua natureza. Isso não quer dizer que não possamos
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descrevê-la de um modo verdadeiro e de importância significativa para
outros seres humanos. (GRINBERG, 2017, p. 80)

Tornar essas experiências significativas para o autoconhecimento, trata-se de
uma função do consciente, principalmente do ego.
A função principal da consciência e do ego é adaptação à vida, tanto interior
quanto exterior. Viver tende a se tornar mais fácil a medida que a
consciência aumenta e o ego se estrutura. Para isso acontecer, o ego
trabalha com alguns instrumentos, tanto de observação quanto de
adaptação às solicitações da vida. Chamamos tais instrumentos de funções
psicológicas. [...]
[...] Essa possibilidade de criar significados e dar um sentido à existência é
desempenhada pela capacidade de simbolização da consciência e do ego.
(ibdem, p. 90)

Nesse momento, refere-se à criação como licença poética, onde se constrói
ao longo da existência humana um conceito, uma ideia, onde idealiza-se uma
imagem, que passa a fazer parte do imaginário, do universo imagético, tornando-o
um conteúdo simbólico, um arquétipo. Aqui, apresenta-se também o arquétipo do
tempo. E que supõe-se seja um das respostas ao grande enigma da humanidade,
assim como apresentado na história egípcia como o enigma da pirâmide: “Deciframe ou te devoro”.
Essa alegoria criada nesse momento ilustra a ideia de tempo na qual o
indivíduo aprisiona-se e que o impede de ver o mundo por seu aspecto poético e
liberto, tal como é a natureza da imaginação, um dos princípios para que aproximese dos conteúdos do inconsciente coletivo, e cuja compreensão permitiria
estabelecer outras possibilidades de relações com o mundo concreto, influenciando
diretamente na formulação de outros modelos sociais e existenciais. Tendo em vista
que perceber o mundo como algo instável e impermanente, poderia levar os seres
humanos a viver o presente e assim, criar outra forma de relação, de diálogo, com o
que os cerca e os torna mais sensíveis.
Sobre este tema, Grinberg aponta um importante conceito para o alargamento
do conhecimento dessa perspectiva.
A simbolização é a função psicológica responsável por nossa capacidade
mental de representar uma experiência e mantê-la na consciência. [...] Sem
a capacidade de simbolizar, seria muito difícil lidar com as várias
solicitações, frustrações, perdas e carências do dia a dia. [...]
[...] Em geral, antes de partirmos para ação a fim de tentar realizar o desejo
e sair da frustração, ficamos sonhando e imaginando o desejo realizado.
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Para preparar a estratégia da conquista, às vezes há necessidade de certo
tempo para elaborar as fantasias. Isso não seria possível sem ajuda da
consciência e da simbolização. (2017, p. 91)

Grinberg traz um dos pontos centrais, quando se fala do sentido que se
busca, através de práticas que façam emergir conteúdos do inconsciente, para que
através ua da capacidade de representação, criem símbolos que os expressem, e
por meio da intenção e vontade, construa-se as condições de pensar, refletir sobre
essas mensagens que expressam essas ideias e necessidades de tornar os
indivíduos conscientes do desenvolvimento. Assim, pode-se concluir que:
A reflexão sobre as características de clareza e direção da mente
consciente é uma capacidade relativamente nova na história do homem e
de sua psique. [...] Em geral, não costumamos nos dar conta da importância
da consciência para humanidade. Essa percepção significaria olharmos
para nossa própria consciência, refletir e nos dar conta do próprio ato de
conscientização.
Pode-se dizer que tal reflexão constitui um novo paradigma para o homem
moderno. Para Jung, a finalidade da vida humana poderia ser vista como a
própria construção da consciência. Segundo ele, a consciência, portanto,
não é simplesmente uma espectadora do mundo, mas participa de sua
criação, como se o mundo só pudesse existir ao ser conscientemente
refletido. (2017, p. 91)

2.2 TIPOS PSICOLÓGICOS

Jung (apud Grinberg, 2017) fala de uma personalidade ligada à consciência e
uma personalidade ligada ao inconsciente. A personalidade consciente refere-se a
como cada indivíduo utiliza seus instrumentos psicológicos e as suas funções. Essas
nuances de personalidades, pertencem ao campo dos tipos psicológicos, ou seja, o
que caracteriza cada indivíduo. Sobre esse aspecto psíquico Jung “categorizou”
duas atitudes básicas: a extroversão e a introversão.
Se você se comporta de maneira confiante em relação ao mundo objetivo,
pode considerar-se uma pessoa extrovertida. [...] Seu interesse, em geral,
direciona-se primeiro para o que está fora, situa-se nas coisas e nos outros
e, depois, volta-se para você.
Se você é introvertido, [...]. Ao que parece, sua primeira reação diante das
situações é de recusa. [...] O que ocorre é que o interesse dirige-se primeiro
para dentro, para o mundo subjetivo das experiências anteriores e, depois,
para o relacionamento com os outros e com os objetos. (GRINBERG, 2017,
p. 93)
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Imagem nº 6: O Contador Antropomórfico

Salvador Dalí. NÉRET, Gilles. Dalí. Amesterdão. TASCHEN, 1996, p. 44.
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que

essas

características

são

desenvolvidas

durante

a

estruturação da consciência, e coexistem e apresentam-se durante toda a vida.
Sempre que a introversão estiver atuante, a extroversão estará adormecida no
inconsciente; mas essa dinâmica não é algo determinante e definitivo. O equilíbrio é
um caminho a ser alcançado. A relação entre as duas atitudes pode ajudar ao
indivíduo compreender a si mesmo. Como relata Grinberg (2017, p. 93): “O que
diferencia uma pessoa extrovertida de outra introvertida é o predomínio de um tipo
de atitude sobre o outro”.
[...] a tipologia não deve ser tomada como uma descrição definitiva de
alguém. Ela só tem validade se, ao ser empregada, forem considerados o
contexto e o momento existencial da pessoa, os quais em conjunto, podem
ajudar a compreender as relações dinâmicas entre a consciência e o
inconsciente. (ibdem, p. 93)

Essa compreensão passa por um olhar atento e profundo, pois as atitudes
introvertidas e extrovertidas estão relacionadas a um leque de possibilidades,
quando dialogam com as quatro funções, que Jung (Grinberg, 2017 p. 94)
denominou como: “pensamento, sentimento, sensação e intuição”. Por causa delas,
cada indivíduo pode reagir de uma determinada maneira diante uma mesma
situação.
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Tudo aquilo que o ego empregar visando relacionar-se consigo mesmo,
com o mundo e com os outros é uma função psicológica. [...] Elas são uma
espécie de pontos cardeais da consciência. (GRINBERG, 2017 p. 94)

As funções psicológicas são instrumentos do ego para sua própria
estruturação, são mecanismos do ego de observação e adaptação à vida cotidiana,
no qual imprime-se uma forma de ver e interpretar os fatos. Essas características
únicas são construídas pela capacidade de observação e análise sobre o mundo. O
que caracteriza a própria existência, a forma de estar e como responder aos
estímulos. Assim, significa-se o que se percebe, e há um sentido de acordo com a
capacidade de cada um. Essa capacidade desenvolve-se à medida em que se
ampliam as experiências e buscam-se “novos sentidos”.
Em cada tipo pode-se observar a diferença nas atitudes e comportamentos,
pois, o introvertido e o extrovertido agem de acordo com suas funções psicológicas,
havendo, portanto oito combinações quanto aos tipos e as funções. Pode-se
considerar assim, que dependendo do momento de cada pessoa, uma função estará
cumprindo uma função principal, logo seu oposto estará cumprindo uma função
inferior.
Todos possuímos as quatros funções, entretanto sempre uma dentre elas
se apresenta mais desenvolvida e mais consciente que as três outras. Daí
ser chamada função principal. (SILVEIRA, 1997, p. 48)

E diz mais,
[...] a função inferior poderá ser utilizada terapêuticamente como uma ponte
de união entre consciente e inconsciente e assim vir representar um meio
para restaurar conexões de vital importância no organismo psíquico. A
terapêutica ocupacional tem aí um rico filão a explorar. (ibdem, p. 49)

Essas funções operam na consciência e estão ligadas em pares: pensamento
e sentimento, ligadas à razão; e sensação e intuição, ligadas à percepção; e
relacionam-se criando novas combinações entre elas, e com cada tipo.
Será apresentado em forma de tópicos um breve apanhado sobre as
combinações existentes entre os tipos e as funções, conforme contribuição teórica
de Silveira (1997) para o entendimento de como funciona na prática essa
psicodinâmica:
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 Tipo pensamento extrovertido: A personalidade consciente é extrovertida e
o pensamento, função principal, está dirigida para o exterior. A atitude tende
constantemente a estabelecer ordem lógica, clara, entre coisas concretas. [...]
Este tipo gosta de fazer prevalecer seus pontos de vista, que coordena de
maneira

rígida

e

impessoal,

tornando-se

muitas

vezes

autoritário,

principalmente no círculo de sua família.
O ponto fraco deste tipo é o sentimento (função inferior). Embora capaz
de afeições profundas, tem grande dificuldade em expressá-las. (p. 50/51)
 Tipo sentimento extrovertido: Esse tipo mantém adequada relação com os
objetos exteriores, vivendo nos melhores termos com seu mundo. É acolhedor
e afável. [...] Mas ele sabe fazer a correta estimativa desses amigos,
facilmente pesa suas qualidades positivas e negativas, e assim não forma
ilusões sobre as pessoas com quem convive. [...] Permanece, em geral, fiel
aos valores que lhe foram inculcados desde a infância.
[...] Nos círculos íntimos são os mais agradáveis amigos e amigas, pois
se pode dizer que foi esse tipo que inventou a arte da amizade.
Seu calcanhar-de-aquiles é o pensamento, sobretudo raciocínio
abstrato. A matemática, a reflexão filosófica são áreas onde este tipo não se
move à vontade.
Essa pessoa tão transbordante de calor humano surpreende muitas
vezes seus íntimos quando formulam julgamentos críticos extremamente
duros e frios, com caráter de sanções definitivas. (p. 51/52)
 Tipo sensação extrovertida: O tipo sensação extrovertida compraz-se na
apreciação sensorial das coisas. Se vai a uma reunião social, saberá
descrever como estavam vestidas as pessoas e imediatamente reconhecerá
qualidade dos móveis, dos tapetes. [...] Ama os prazeres da mesa, o conforto
das habitações. [...] Adapta-se facilmente às circunstâncias, possuindo seguro
sentido da realidade.
O tipo sensação extrovertida repele as questões teóricas de caráter
geral. O importante para ele é a descrição minuciosa, exata, dos objetos. [...]
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As hipóteses de interpretações, no domínio científico, parecem-lhe sempre
fantasiosas.
É eficiente e prático, mas, como a intuição é a sua função inferior,
acontece

frequentemente

que

não

percebe

o

desdobramento

de

possibilidades novas. [...] A intuição pouco desenvolvida não somente falha
mas também muitas vezes segue pistas erradas ou apreende de preferência
as possibilidades negativas dos objetos. [...] A intuição inferior, devido ao seu
caráter arcaico e pouco diferenciado, compraz-se também em ideias místicas
de baixo nível, histórias extravagantes de fantasmas, superstições. (p. 52/53)
 Tipo intuição extrovertida: Este tipo está sempre farejando novas
possibilidades, coisas que ainda não assumiram formas definidas no mundo
real. [...] Se facilmente dá início a atividades novas, também do mesmo modo
as abandona a meio caminho para começar outra coisa que de repente o
fascinou. Não lhe agradam as situações estáveis, dentro das quais se sente
como um prisioneiro. Sua função principal arrasta-o para a frente e, se não
der atenção à função do real (sensação), que é o seu ponto fraco, outros
colherão o que ele semeou. Acresce que, sendo esse tipo extrovertido, sua
função inferior, a sensação, é introvertida e, como tal, tende a recuar do
mundo exterior e seus problemas. (p. 53/54)
 Tipo pensamento introvertido: O tipo pensamento introvertido considera as
ideias gerais aquilo que há de mais importante.
Quando aborda um problema procura, antes de tudo, situar ideias e
pontos de vista que lhe permitam uma visão panorâmica dos temas a estudar.
Ideias gerais mal dirigidas, mal diferenciadas, confundidas umas nas outras
põem os indivíduos deste tipo irritadíssimos contra quem as apresenta em tal
estado. [...] o pensador introvertido interessa-se principalmente pela produção
de ideias novas ou pela busca de originais e audaciosos jogos do espírito.
Seus sentimentos são fortes e genuínos e manifestam-se de modo
primitivo, poder-se-á mesmo dizer selvagem, pois emanam da função inferior,
que é caracteristicamente diferenciada. Marie-Louise Von Franz compara a
expressão de afetos do tipo pensamento introvertido aos jatos de lava de um
vulcão. Poderá ferir e destruir, mas sem intenção malévola, como uma força
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da natureza. [...] Na sua vida afetiva este tipo diz sim ou não, ama ou odeia.
(p. 54/55)
 Tipo sentimento introvertido: As pessoas deste tipo apresentam-se calmas,
retraídas, silenciosas. São pouco abordáveis e difíceis de compreender
porque, sendo dirigidas por forças subjetivas, suas verdadeiras intenções
permanecem ocultas. Daí algo de enigmático envolvê-las. Seus sentimentos
são

finamente

diferenciados,

mas

não

se

exprimem

externamente.

Desdobram-se em profundidade. São secretos e intensos. [...] Vistos do
exterior parecem frios e indiferentes, quando na realidade ocultam, muitas
vezes, grandes paixões.
O Pensamento deste tipo psicológico (sua função inferior) é
extrovertido. Isso explica por que dentro de sua reserva e de seu silêncio
tome vivo interesse por múltiplos fatos em curso no mundo exterior. Lê e
reúne informações sobre os assuntos mais variados. Entretanto, se pretende
tirar deduções do material de que dispõe, seu pensamento pouco
diferenciado não é suficientemente plástico para elaborações de ordem
teórica. [...] Pode-se assinalar mesmo uma certa monomania: a tendência a
explicar todas as coisas por meio de um único pensamento diretor. É
frequente que se preocupe com o que pensam os outros e lhes atribua, pela
projeção de pensamentos negativos, julgamentos críticos, rivalidades,
intrigas. (p. 56/57)
 Tipo sensação introvertida: Este tipo é extremamente sensível às
impressões provenientes dos objetos. Fixa-os em todos os detalhes, como se
possuísse internamente uma placa fotográfica. Essas impressões o atingem
de maneira profunda, mas não transparecem em reações que dêem a medida
da repercussão que as qualidades sensoriais dos objetos determinaram. [...] o
tipo sensação introvertida surpreenderá de súbito por um comportamento que
corresponde à intensidade das experiências internas nele suscitadas pelo
objeto, e não pelo valor que no mundo real seja ordinário atribuído a esse
objeto. Não havendo relação racionalmente proporcional entre o objeto e a
intensidade das sensações que possa provocar, resultarão comportamentos
imprevisíveis e fora das medidas comuns.
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Pertencem a este tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima
de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes.
Nas relações amorosas vivem intensamente o aspecto sensual, sem que lhes
seja necessária a presença de verdadeiros sentimentos afetivos. [...] Seu
afinamento sensorial não é apurado apenas para as sensações provenientes
do exterior, mas também para as sensações internas, os que os torna
capazes de detectar mínimas reações do próprio organismo. (p. 57/58)
 Tipo intuição introvertida: este tipo é sensível à atmosfera dos lugares e às
possibilidades novas que as coisas possam oferecer, mas não se sente
propenso a seguir as peças que o seu faro, de passagem, apreende no
mundo real. O exterior interessa-o muito secundariamente, pois sua função
principal está voltada para o interior. As múltiplas solicitações da realidade
externa, quando excessivas, chegam a ser vivenciadas por este tipo como
algo torturante.
A característica essencial deste tipo é sua aptidão para apreender o
encaminhamento dos processos que se desdobram nas profundezas do
inconsciente coletivo, as transformações, as elaborações de seus conteúdos
em diálogo com as condições do tempo e da história.
Pelo fato de a função do real ser a sua função inferior, este tipo não
consegue executar seus numerosos projetos.
Para este tipo psicológico os acontecimentos exteriores permanecem
um tanto nebulosos devido à sua incapacidade de registrar rapidamente
aquilo que ocorre diante seus olhos e de fixar seus detalhes precisos.
O constante desejo de pôr-se a salvo das engrenagens do mundo real,
experimentadas pelo intuitivo introvertido como um envolvimento opressivo
representa duplo perigo. O primeiro seria a perda de contato com a realidade,
que o desgarraria da vida normal; o segundo decorreria da condição
aparentemente insólita de que é na crista da tensão entre as duas funções
opostas que se acende sua chama a criadora. (p. 58/59)

A tipologia Junguiana é uma contribuição importantíssima da Psicologia
Analítica

para

o

trabalho

do

Arteterapeuta

que,

através

dos

processos

experimentados no setting arteterapêutico, poderá colaborar com uma escuta mais
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precisa do cliente, e oferecer a partir dela estímulos específicos para que a pessoa
que está sendo acompanhada possa equilibrar-se e harmonizar-se entre seu mundo
interno e externo; harmonizando seu mundo psíquico e a realidade na qual está
inserida, tornando-se mais próxima de perceber seus próprios mecanismos de
autoconhecimento.
Na perspectiva da experimentação de processos criativos no setting
arteterapêutico, como possibilidade de desenvolver uma escuta na direção do
autoconhecimento, no próximo capítulo a Arte será o fio condutor do diálogo central
proposto neste estudo. Assim, para concluir este capítulo, trago a contribuição de
Nachmanovitch e seus estudos sobre criatividade.
Desde que a epistemologia racional e materialista definiu a direção da
cultura ocidental no período pós-renascentista (com raízes que remontam à
antiguidade), temos presenciado uma gradual negação da realidade desses
processos que nos ligam (re-ligio) ao contexto e ao meio ambiente _ ou
seja, a arte, os sonhos, a religião e outros caminhos do inconsciente.
Gregory Bateson nos mostrou que a arte, a religião e os sonhos são
remédios capazes de corrigir a estreiteza inerente aos propósitos
conscientes. Esse elemento de cura (qualquer que seja o campo em que
nossa ação criativa tome forma) é aprender a conduzir o mundo de uma
maneira que abrange a totalidade inconsciente, os paradoxos inerentes. A
arte, a música, a poesia, o paradoxo, o sacramento, o teatro são os
remédios verdadeiramente necessários _ e no entanto são exatamente eles
que nossa mentalidade moderna tem descartado. (NACHMANOVITCH,
1993, p. 167)
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CAPÍTULO III

A ARTE E O MUNDO SENSÍVEL

Ouvir os sons do mundo é uma felicidade que somente os artistas recebem
por nascimento. Os outros têm de aprender. Para isso há de haver os
mestres da escuta.
Rubem Alves

Imagem nº 7: O Jardim das Delícias Terrenas

Hieronymus Bosch. Disponível em: https://abrilveja.files.wordpress.com/2016/12/jardim-das-deliciasbosch-02.jpg?quality=70&strip=all&strip=info

Pretende-se abordar nesse capítulo algumas reflexões sobre a Arte e o
desenvolvimento da escuta no encontro com o mundo sensível, na perspectiva de se
estabelecer um diálogo com a Psicologia Analítica e Arteterapia, e desta forma
contribuir com o fortalecimento do arteterapeuta, na reflexão sobre sua prática. A
pesar de não ser feita uma referência direta à história da arte educação, essa
abordagem também contribuirá para a compreensão do que aqui será abordado.
É preciso compreender que a evolução estética não se refere apenas e
necessariamente à arte; refere-se também à integração mais intensa e
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profunda do pensamento, do sentimento e da percepção. Pode, assim,
suscitar maior sensibilidade em face da educação. (LOWENFELD E
BRITTAIN apud DUARTE JR., 1994, p. 95)

Os autores citados referem-se à capacidade criadora como potência da
imaginação, fluxo da energia psíquica, e a toda atividade humana, assim, como o
próprio pensamento.
A arte é um fazer. A arte é um conjunto de atos pelos quais se muda a
forma, se transforma a matéria oferecida pela natureza e pela cultura.
Nesse sentido, qualquer atividade humana, desde que conduzida
regularmente a um fim, pode chamar-se artística. Para Platão exerce a arte
tanto músico encordoando a sua lira quanto o político manejando os cordéis
do poder ou, no topo da escala dos valores, o filósofo que desmascara a
retórica sutil do sofista e purga os conceitos de toda ganga de opinião e erro
para atingir a contemplação das Ideias. (BOSI, 1986, p. 13)

O processo imaginativo e criativo pode ser estimulado e sutilizado pelas
práticas artísticas, que levam a uma posterior reflexão sobre a experiência vivida.
Reflexão essa, que se dá pela função pensamento, mas o diálogo entre as
linguagens da arte é bem mais amplo, estabelecendo outras possibilidades
dialógicas com outras funções principais.
Pela arte o homem explora aquela região anterior ao pensamento, onde se
dá seu encontro primeiro com o mundo. A forma discursiva da linguagem
toma esse encontro e o fragmenta em conceitos e relações. A forma nãodiscursiva na arte tem uma função diferente, a saber, articular
conhecimentos que não podem ser expressos discursivamente porque ela
se refere a experiências que não são formalmente acessíveis à projeção
discursiva. [...] Juntos eles compõem o padrão dinâmico de sentir. (DUARTE
JR. 1994, p. 95)

Arte como linguagem expressa emoções, sentimentos, intuições, que
compõem um complexo sistema de relações entre os conteúdos simbólicos. Essa
relação do mundo interno com o externo possibilita o autoconhecimento, embora
seja permeado por conteúdos que não só pertencem ao seu inconsciente pessoal,
mas a conteúdos de seu inconsciente coletivo, e expressam-se de acordo com a
estrutura psíquica de cada ser. Como diz Bosi (1986, p. 13): “A arte é uma produção;
logo, supõe trabalho. Movimento que arranca o ser do não ser, a forma do amorfo, o
ato da potência, o cosmos do caos”.
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Pode-se acessar esses conteúdos à qualquer momento, mas a prática da arte
amplia essa possibilidade de se percorrer o universo simbólico de sua linguagem,
onde é possível ser educado.
[...] a educação dos sentidos, que nos abre à dimensão poética da vida, ao
espanto e ao alumbramento com o mundo, inseparáveis da curiosidade e da
alegria de viver e criar. Essa educação dos sentidos é primordial para a
formação dos formadores, para despertar neles o adormecido ou interditado
em sua capacidade de escuta e de diálogo, para que possam acolher e
cultivar os descobrimentos, as perguntas, as iluminações que as crianças
espontaneamente fazem e que, infelizmente, tantas escolas desnaturam.
(ANTÔNIO apud ALVES, 2018, p. 8)

3.1 ARTE: O DIÁLOGO COM O SENSÍVEL
Alguém só se torna marceneiro tornando-se sensível aos signos da madeira
e médico tornando-se sensível aos signos da doença...
Gilles Deleuze

Imagem nº 8: Persistência da Memória, 1931.

Salvador Dalí. NÉRET, Gilles. Dalí. Amesterdão. TASCHEN, 1996, p. 26.
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Sabe-se que a percepção sensível, depende da forma de como cada ser
relaciona-se com o mundo. Bornheim situa a histórica existência do sensível como
condição humana, dessa forma:
[...] a experiência sensível revela-se histórica de cabo a rabo, o que autoriza
a dizer que cada cultura, cada sociedade e mesmo cada indivíduo elaboram
diferentemente os seus modos de vivenciar e de interpretar a esfera do
sensível. O mundo sensível é em si mesmo histórico, sob pena de perder o
seu estatuto humano. Já por isso, cabe avançar que o século das luzes
como que inventa o reino do sensível, e o faz num sentido bem preciso: é
que esse reino começa a perder a sua atribuição de inferioridade, ele se
deixa iluminar em seu contexto apropriado. Para confirmá-lo, basta um
lance de olhos em que se produz então na filosofia e na literatura, no
panorama geral das artes. Têm, por isso, razão os autores que, a propósito
do século XVIII, constatam a crise da consciência ocidental. Acrescente-se
de imediato: a crise de alargamento, de humanização, de enriquecimento;
do pré-conceito se passa aos poucos à transparência do conceito. (1996, p.
60)

Bornheim (1996, p. 60) segue apresentando uma reflexão sobre o fato de que
a sociedade ocidental, principalmente, se vê sobre a égide de duas linhas de
pensamento: de um lado o pensamento racionalista de Descartes e do outro
Montaigne, que faz de seu pensamento um relato do Ser Humano em vir a ser,
como destaca: Há uma conhecida e instigante afirmação de Montaigne no início de
um de seus ensaios, que diz: “Os outros formam o homem; eu o recito, e o
represento como um particular bem malformado [...]”.

E diz mais:
O asserto contém uma crítica lúcida e mais profecias do que o seu autor
poderia imaginar. É fácil perceber que o uso do verbo formar traz em seu
bojo toda uma tomada de distância relativamente a uma vetusta tradição,
inaugurada no antigo pensamento grego. Em verdade, há poucas palavras
tão comprometidas com o próprio sentido da metafísica tradicional quanto o
conceito de forma. Assim, o verbo formar nada tem de inocente, e, quando
Montaigne contrapõe-se àqueles que formam o homem, ele toma posição
de crítica em relação àquela metafísica e àquela pedagogia que atravessam
o passado. (ibdem, p. 60)

Alves (2018, p. 47) contribui com essa linha de pensamento, quando nos traz
o pensamento de Marx quando jovem: Nos Manuscritos econômico-filosóficos de
1844 ele denuncia o capitalismo por aquilo que ele faz com os sentidos: destrói-os
todos e os substitui por um único sentido: o “ter”.
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E diz mais,
Para gozar um objeto, é preciso possuí-lo. E ele propõe uma fórmula
ousada para compreensão da história, fórmula que não encontrei em
nenhum outro filósofo: "O cultivo dos cinco sentidos é o trabalho de toda a
história passada". Na sua fantasia romântica ele acreditava que a história
"conspira" para a nossa felicidade. Porque a felicidade nasce da
exuberância dos sentidos. (ibdem, p. 46)

Alves, sobre a perspectiva da visão de um mundo sensível, exemplifica com
um fato cotidiano:
Eu me vi viajando com meus filhos pequenos de 8 e 6 anos de idade. Do
lado de fora do carro cenários deslumbrantes, uma festa para os olhos. Eu,
pai educador, queria contribuir para a educação dos sentidos dos meus
meninos. Mostrava-lhes os cenários. Queria que eles aprendessem alegria
de ver. Mas eles não viam. Não demonstravam o menor interesse pelas
longínquas montanhas que me tiraram o fôlego. (ibdem, p.61)

O simples fato de chamar a atenção para o que se vê e como se vê, sinalizam
para o outro o que, e como realmente se observa o mundo. Da mesma forma sobre
o que se acha diferente, ou sobre o sentimento de estranhamento.
Um dos meus prazeres é cozinhar. Vou para cozinha, corto as cebolas, os
tomates, os pimentões - é uma alegria! Aconteceu, entretanto, faz uns dias,
que eu fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera a centenas de
vezes: cortar cebolas. Ato banal sem surpresas. Entretanto, cortado a
cebola, eu olhei para ela e tive um susto. Percebi que nunca havia visto
uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo
neles: tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral da catedral
gótica. De repente a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em
obra de arte a ser vista! E o pior é que o mesmo aconteceu quando cortei os
tomates, os pimentões... Agora tudo o que vejo me causa espanto....
(ibdem, p. 25)

Complementando as percepções da relação entre sentidos, criação e
autoconhecimento:

[...] Casey (1974), no seu ensaio revolucionário “Toward na Archetypal
Imagination”, afirma que uma imagem não é aquilo que se vê mas a
maneira como se vê. Uma imagem é dada pela perspectiva imaginativa e só
pode ser percebida pelo ato de imaginar. (HILLMAN, 1983, p. 28)

Esta reflexão levou Alves (2018) a perceber o modo diferente que seus filhos,
por serem crianças, viam o que lhes estava ao alcance das mãos. Como diz Alves
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(2018, p. 62): “O puro „ver‟ não lhes é suficiente. O „ver‟ só lhes interessa como meio
para tocar um objeto. Pegar para ver”. Nesse sentido apresenta-se a ideia que:
É o tato que dá sentido à vista. [...] Função prática. [...] Prazer tátil. [...]
Mesmo depois que o seio seca, cessando assim sua função prática de
alimentar, a criança quer continuar a sugar. Por que esse gesto inútil?
Porque a sensação tátil é gostosa. Essa relação primitiva boca-seio contém
toda uma teoria metafísica: o mundo é a comida. (ibdem, p. 62)

Estas perspectivas descritas tratam de uma sutilização dos sentidos, e para
tal, surge a estratégia de construção de práticas e atitudes que favoreçam os
indivíduos através de uma relação direta entre sujeito-objeto. Isso não significa que
não haja relacionamento em um mundo concreto, embora essa relação esteja cada
vez mais distante nas sociedades contemporâneas, que afastam-se cada vez mais
da materialidade como aprimoramento, como sutilização dos sentidos. Estas
distanciam-se e mesmo não reconhecem a realidade externa como projeção de uma
realidade psíquica.
Se as imagens arquetípicas são os fundamentos da fantasia, elas são os
meios através dos quais o mundo é imaginado, e então elas serão os
modos pelos quais todo o conhecimento, toda e qualquer experiência se
tornam possíveis. "Todo o processo psíquico é uma imagem e um
§
„imaginar‟; de outra forma, a consciência não poderia existir..." (CW 11,
889). Uma imagem arquetípica opera como o significado original da ideia
(do grego eidos e eidolon): não somente "aquilo que" se vê, mas, também
"aquilo através do que" se vê. A demonstração da imagem arquetípica está
então tanto no ato de ver como no objeto visto, uma vez que a imagem
arquetípica aparece na consciência como a fantasia diretriz por meio da
qual a consciência é possível. Coletar dados demonstra objetivamente mais
a fantasia dos "dados objetivos" do que a existência dos arquétipos.
(HILLMAN, 1983, p. 35)

Observa-se, assim, que durante séculos essa relação sensível, muitas das
vezes, tem sido negligenciada, pelo fato de não haver uma intencionalidade no
processo de aprendizado e tomada de consciência, entendendo que, mesmo
percebendo e a sentindo como algo concreto, essa percepção depende da
capacidade de abstração e que, o que se percebe é condição primeira da
capacidade mental, o que distancia os indivíduos muito da percepção e
entendimento da realidade psíquica. Retornando aos postulados teóricos de Jung
encontra-se:
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Como ponto de referência do campo da consciência, o eu é o sujeito de
todos os esforços de adaptação na medida em que esses são produzidos
pela vontade. Por esse motivo é que na economia psíquica o eu exerce um
papel altamente significativo. A posição que aí ocupa é de tal modo
importante, que o preconceito segundo o qual o eu é o centro da
personalidade ou de que o campo da consciência é a psique pura é
simplesmente destituída de qualquer fundamento. (JUNG, 9/2, 2013, p. 17)

Embora já se tenha referido ao anestesiamento dos sentidos como forma de
repressão e controle, nos dias atuais verifica-se como que necessário ir ao encontro
desse mundo sensível. Neste âmbito Bornheim relembra que na cultura grega antiga
havia essa intenção.
Sabe-se que os gregos, a esse respeito, como em tudo, souberam abrir
caminhos. Pense-se, de modo especial, na experiência epicurista. Ou
então, no destaque que empresta Aristóteles à vivência sensível do tato,
quase que prenunciando uma das críticas de Hegel a Kant; e é que, no tato,
a dicotomia sujeito-objeto como que desaparece, tal a intimidade que se
verifica entre os dois termos, um como que está no outro. Não obstante
isso, de modo geral, em todo o passado, o mundo sensível vê-se
literalmente degradado a uma instância inferior. Assim reprimido, não
consegue encontrar o seu estatuto específico, a sua identidade própria, em
nome de argumentações o mais das vezes desprovidas de sentido, como,
por exemplo, a oca ideia de que a alma é superior ao corpo. Evidentemente,
tal tipo de crença continua apresentando certa vigência, e por aí se
patenteia a profundidade da crise e a extensão da revolução e que se
adentrou a cultura moderna. (BORNHEIM, 1996, p. 59)

O autoconhecimento é um processo que depende principalmente de uma
prática que desperte a busca pela intencionalidade através da vontade. Pode-se
supor que esta ação poderia levar a tomar conhecimento da natureza primeira de
cada um. Essa prática pode ser facilitada através de uma relação mais próxima com
a vivência de determinados processos, os quais a arte possibilita e leva a entender
que, essa relação sensível se dá a todo o momento. As experiências sensíveis
possibilitam a ter outra visão de mundo, como mostra Alves (2017, p. 49) quando
lembra que: “Os sentidos brutos são os sentidos em si mesmos. Os sentidos se
educam ao serem tocados pela poesia”. E complementando sua percepção
acrescenta que:
Os teólogos medievais diziam que, na eucaristia, o pão e o vinho se
"transubstanciavam" na carne e no sangue de Cristo. Analisados
objetivamente, o pão e o vinho continuavam a ser pão e vinho. Mas uma
magia acontecia quando pão e vinho eram tocados pela palavra poética:
tornavam-se uma outra coisa. (ALVES, 2017, p. 49)
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Deste modo a relação poética entre o objeto e o sentido que lhe é atribuído, é
a percepção sensível da relação que se estabelece. Pode-se simplesmente passar
por situações e não se dar conta do que realmente aconteceu. O conhecimento
requer atenção, e principalmente vontade e intenção ao fazer algo com a percepção
de cada evento ou fenômeno. Para Grinberg (2017), essa condição diz respeito à
função do ego em nossa consciência, seguindo o modelo Junguiano da psique.
A experiência do ego apresenta duas bases interligadas: somática, ou ego
corporal, e psíquica, que diz respeito à vontade, à capacidade de
concentração e à memória.
O ego dispõe de certa quantidade de energia. Pela concentração podemos
escolher alguns conteúdos e abrir mão de outros e, assim, canalizar nossa
energia para modificar processos reflexos ou instintivos. É a vontade.
(GRINBERG, 2017, p. 85)

Pode-se voltar a atenção para compreender de fato o que está acontecendo,
que é um processo lento, longo e que passa por um aprendizado. Poderá esse
aprendizado, ocorrer de forma natural e instintiva, e corre-se o risco de não perceber
o que de fato afeta o indivíduo e o leva a tomar determinadas atitudes perante a
vida. Não que não seja possível. E Alves renova sua percepção sobre o mundo dos
sentidos.
Não é o toque apenas pelo prazer. É o toque para aprender.
Veja os livros, por exemplo. Todos sabem que os livros são para ser lidos.
Eles são dados à visão. Mas antes de gozar a sua leitura, eu gozo um livro
como objeto tátil. Eu o seguro nas minhas mãos, sinto a textura da capa,
das folhas. Nós os conhecemos primeiro com as mãos. Há livros que
pedem para ser acariciados, alisados. Minha mão alisando um livro: essa
experiência pode provocar meu desejo de lê-lo, ou não. (ALVES, 2018, p.
63)

3.1.1 Arte como processo de sutilização da escuta
Fala-se de características, de elementos de que compõem o objeto, seja um
objeto artístico ou do cotidiano, sobre em que consiste sua materialidade. Se
percebidos só pela visão, os objetos perderiam muito de suas qualidades estéticas,
pois a sua materialidade precisa ser experienciada, sentida e compreendida pela
sua relação corpórea; suas características físicas, como temperatura, densidade,
características que só podem ser percebidas pelo tato.
O tato contém um saber. Talvez, uma provocação ao saber, faz-nos pensar.
Teríamos então de pensar o tato como uma das experiências essenciais
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que devem acontecer no espaço escolar. O tato incita a inteligência. Há
muitos pensamentos que brotam das mãos. [...] A ostra constrói a pérola por
causa do tato. O grão de areia a faz sofrer. Seu corpo então pensa uma
coisa lisa que não a faça sofrer... (ALVES, 2018, p. 64)

A relação corpórea através do tato possibilita a utilização de outros canais de
comunicação com o sistema nervoso central, através das terminações nervosas que
levam ao cérebro informações específicas, que se somadas às outras percepções
construirão um conhecimento global acerca do mundo; ou seja, todo o corpo
humano passa a ser fonte de memórias.
Assim como a vontade, a memória também se inclui na parte psíquica do
ego. Ela se relaciona à aprendizagem e à capacidade de nos
conscientizarmos de várias coisas ao mesmo tempo e relacioná-las. Por
intermédio dela, adquirimos um sentido continuo e histórico de identidade
pessoal. Só podemos existir conscientes de nós mesmos se formos
capazes de lembrar o que fizemos ontem e planejar o que iremos fazer
amanhã. (GRINBERG 2017, p. 86)

A Arte pode proporcionar experiências únicas pelo diálogo através de sua
contemplação, pelo seu exercício ou pelos materiais e processos que se utiliza ao se
produzir algo. Quando se realiza alguma coisa, acionam-se determinados processos
mentais que dizem respeito à determinadas funções psíquicas.
O processo de criação em artes, além de mobilizar conteúdos do
inconsciente, que ampliam o próprio autoconhecimento, também torna os indivíduos
mais sensíveis. Esse aprendizado pode dar-se de forma consciente, quando leva a
uma reflexão, da mesma forma que o brincar também pode contribuir com esse
processo, pois trata-se de um processo criativo, imaginativo, como diz Alves (2018,
p. 67), “Brinquedo é um objeto que, olhando para mim, me diz: „Veja se você pode
comigo!‟. O brinquedo me põe à prova. Testa as minhas habilidades”.
A ideia da arte como jogo foi proposta na Crítica do juízo de Kant em termos
de atividade “desinteressada”, embora não arbitrária, enquanto sujeita aos
limites da natureza humana. O prazer estético que anima o jogo da criação
é, para Kant, puramente subjetivo, pois se exerce com representações e
não com a realidade do objeto. Haveria uma verdade estética própria da
representação, e que não precisa coincidir com a verdade objetiva. (BOSI,
1986, p.15)

Barcellos contribui nesse sentido ao dizer que,
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O jogo de opostos também está presente ao considerarmos que, em seu
trabalho, o artista tenta dar ordem e forma (ego e consciência) ao caos e ao
sem forma (conteúdos inconscientes). Dessa maneira, ele é propriamente
um criador e lida ao mesmo tempo com o velho e o novo, com tempo e
eternidade: oscilações com as quais também o analisando, num setting
junguiano, está naturalmente familiarizado. (2004, p. 33)

Por outro lado, o que faz o indivíduo produzir, também pode lhe causar dor, e
mesmo assim continua, pois, é justamente no jogo, no desafio, e principalmente na
descoberta e na criação, que encontra-se o regozijo. Nesse âmbito criam-se e
abrem-se possibilidades para novas sensações, sentimentos e pensamentos. É
nesse jogo das possibilidades que se conhece: o que se pensa; como pensa; o que
sente; porque sente; que abrem-se portas e janelas. Reinventa-se, recria-se,
transforma-se; pois se reflete sobre possibilidades que descrevem múltiplas facetas
de si.
Ao buscarmos as soluções para atender às nossas necessidades e realizar
nossos desejos, estaremos formando o ego e ampliando a consciência. O
caminho para o crescimento é feito a partir dos conflitos, medos e
frustrações - funções psicológicas, portanto, normais. (GRINBERG, 2017 p.
88)

Cada matéria, ferramenta, instrumento que é utilizado, está relacionado a
diferentes processos mentais e corresponde a um fluxo de energia que está
diretamente ligado ao estado psíquico, promovendo um encontro entre o mundo
externo e o mundo interno.
As linguagens dos materiais funcionam como estímulos, ao que se
apresentam como possibilidades relacionadas ao fluxo de pensamento, sentimento,
intuição ou sensação; é possível perceber quando esses estímulos produzem certas
respostas. Isso poderá ocorrer quando se estiver “sutilizado” através desse
aprendizado, por isso não se deve tomar como um determinismo, mas a observação
com intenção e atenção, poderá levar o indivíduo a um aprimoramento das
percepções sobre essas experiências, que produzem certo conhecimento sobre
estes processos.
O mais importante é estar atento para o que de fato possa estar sendo
ativado. Não é uma tarefa fácil, depende do nível de atenção que se dirige ao se
realizar tal prática. Não é sobre os processos mecânicos, racionais, que se pode
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perceber de forma objetiva e simples, ao se realizar tais atividades, pois não se
objetiva racionalizar o próprio processo.
À medida que se produz, há consciência de algo que motiva, dá prazer, ou
incomoda. Existe uma possibilidade de entender-se que algo muito próximo e que
até então não se havia prestado atenção, está presente. Há o aprendizado sobre
conhecer-se e nem todo processo de criação nos leva ao prazer, pode nos despertar
sentimentos que desconhecemos.
O que se apresenta como resultado do processo de trabalho mostra-se de
forma coerente de acordo com o estado emocional, a condição psíquica naquele
momento. Lembra-se que se trata de um processo e como tal, se desenvolve à
medida que se entende que é um diálogo, que ao se realizar uma atividade propõese a um encontro, a conhecer algo novo, e se conhece à medida que se faz. Daí a
atenção seja necessária no momento em que transforma-se algo, pois também
transforma o indivíduo. Esse processo acontece simultaneamente em relação ao
mundo externo e ao mundo interno ou psíquico.
O contato e a familiaridade de Jung com as revoluções que ocorriam na
física moderna ajudaram-no a compreender que “as teorias científicas eram
criações da mente e não espelhos do funcionamento interior da natureza”.
(CLARKE apud GRINBERG, 2017 p. 80)

Pensa-se que se vê e escuta da mesma forma que o outro, e assim pode se
supor que todos os indivíduos percebem e sentem da mesma forma, o que não
condiz com o que de fato é a realidade. Essa sutileza poderia ser bem mais
entendida se a escuta fosse um princípio.
Toda criança também quer ser escutada. Encontrei na revista pedagógica
italiana Cem Mondialità, a sugestão de que antes de se iniciarem as
atividades de ensino e aprendizagem, os professores se dedicassem por
semanas, talvez meses, a simplesmente ouvir as crianças. No silêncio das
crianças há um programa de vida: sonhos. É dos sonhos que nascem a
inteligência. A inteligência é a ferramenta que o corpo usa para transformar
os seus sonhos em realidade. É preciso escutar as crianças para que a
inteligência delas desabroche. (ALVES, 2018, p. 32)

A escuta sutil se dá na busca de sentidos que se fazem presentes nos outros,
e de como se percebe essas possibilidades de significações e sentidos. Alves (2018)
expõe uma reflexão sobre essa questão, de que poderia ser trabalhada desde a
infância, como prática pedagógica.
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[...] O não fazer é a forma suprema de fazer, afirma a filosofia tao. Fazer
nada é estar à espera. Por isso se aconselha meditação, que nada tem a
ver com a meditação ocidental. [...] Mas a meditação oriental é silenciar os
próprios pensamentos para que os sons do mundo possam ser ouvidos. [...]
[...] Há os sons que não existem mais, que estão perdidos na memória.
(ALVES, 2018, p. 37)

Esse silêncio necessário para a escuta, a que Alves (2018) se refere, é tão
necessário para qualquer atividade que se realize no intuito de estabelecer um
diálogo, e pode-se citar uma atividade plástica de pintura, por exemplo. Nesse
momento existem vários elementos significativos que podem estabelecer as
necessárias condições estéticas (sensíveis). Desde a temperatura ambiente, os
sons, as cores do ambiente, os tipos de pincéis, as cores disponíveis para a
realização da pintura, o estado físico de quem se propõe a pintar, entre outros. A
relação do “pintor” com a pintura, em sua materialidade, tinta, água, papel, pincel,
luz, e muito mais, fazem parte do diálogo. Então, deve-se estar atento ao que tudo
isso tem a dizer.
Nesse encontro, onde tudo é possível, há de se ter o cuidado para não impor
uma perspectiva fechada quanto ao “meu” desejo primeiro, ou “meu” projeto, ou
“minha” intenção, deve-se observar para o que essa materialidade diz. Mas, às
vezes, se insiste por um caminho que não é o caminho que a tinta decide percorrer.
Do mesmo modo, deve-se prestar atenção quanto à forma que se deseja colocar na
superfície do papel, já que nem sempre a linha obedece a intenção do autor.

3.2 ARTE E PSIQUE
“As leis de construção do discurso interior acabam sendo as mesmas que
servem de base para toda a variedade de leis que regem a construção da
forma e da composição das obras de arte.”
Eisenstein

O conhecimento sobre a natureza da psique colabora para o reconhecimento
relativista da realidade, pois se passa a perceber a realidade como experiência
sensível, na qual sua realidade só é possível diante uma provável projeção de cada
observador.
Pode-se referir à expressão do inconsciente e ao fluxo criativo, que nem
sempre pertencem ao pensamento racional. Se o mundo é exclusivamente psíquico
cabe uma questão: “quem é o observador e quem é o observado?”. Esse
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questionamento diz muito a respeito da natureza da psique, segundo a ideia de Jung
(Grinberg, 2017). Pode-se então fazer essa observação através da reflexão de Jung
em sua infância:
[...], havia uma pedra, a sua pedra, sobre a qual Jung sentava-se durante
horas, mergulhado em pensamentos do tipo “estou sentado sobre ela...;
mas a pedra também pode pensar „ele é que está sentado sobre mim...‟;
então, sou aquele que está sentado sobre a pedra, ou sou a pedra na qual
ele está sentado?”. Acompanhado de um sentimento de obscuridade e
fascínio, Jung perguntava-se quem seria o quê, ali naquela estranha
relação. (GRINBERG, 2017, p. 18)

Imagem nº 9: Metamorfose de Narciso, 1937.

Salvador Dali. Disponível em: https://pt.artsdot.com/@@/8XYVD7-Salvador-Dali-o-metamorfose-dosnarciso-

A partir dessa narrativa pode-se propor a questão que há um estranhamento,
quanto à relação corpo/mente, na qual se acredita não existir separação, por meio
dos questionamentos: “qual é a sensação que temos ao pensarmos?” “De onde
surge o pensamento?” “De onde surgem as ideias criativas?”.
Para se compreender essa provocação primária, é preciso aproximar algumas
informações e alguns conceitos elaborados durante a história, e sobre consideráveis
mudanças no paradigma da própria ciência. Como relata Grinberg (2017, p. 79):
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“Nos séculos XVI e XVII, a psicologia considerava somente a porção consciente da
personalidade. Praticamente não se falava em inconsciente”.
Antes de Philippe Pinel (1745-1864), o psiquiatra que libertou e
desacorrentou os doentes mentais, pensava-se na desordem psíquica como
localizada, na maioria das vezes, na barriga e no diafragma. Cem anos
depois, na metade do século XIX, a psiquiatria havia se tornado cerebral e o
abdômen foi trocado pela cabeça. (ibdem, 2017, p. 79)

E é justamente sobre esse inconsciente, esse desconhecido que habita
estranhamente esse corpo, e que compartilha da mesma natureza, encarnado nessa
materialidade, que justifica-se todo movimento realizado durante a vida, é a própria
busca de sentido e a realização dessa existência. Segundo Grinberg, Jung,
[...] percebeu que todos os acontecimentos da nossa vida, tanto interiores
quanto exteriores, são simbólicos. Nossas emoções, sentimentos, ideias,
fantasias, sonhos e sensações, as pessoas com quem nos relacionamos,
[...], tudo isso tem um fio condutor cujo propósito é a realização de nossa
totalidade como seres do mundo. A busca da realização dessa totalidade,
que ele denominou individuação [...], é a meta do processo de
desenvolvimento psíquico. (GRINBERG, 2017 p. 55)

Neste contato, a Arte como processo talvez possa proporcionar essa
sutilização e refinamento das próprias percepções e o aprimoramento e abertura de
novas possibilidades perceptivas. A sutilização aproxima a comunicação entre o que
se faz e o que se sente, sobre o que se pensa, sobre a natureza do próprio
processo. É esse diálogo que torna-se mais fluido e próximo da própria
subjetividade.
É fundamental considerar que quando ocorrem transformações no mundo
externo, por meio dos processos criativos na arte, também ocorrem transformações
na psique, assim pode-se perguntar: “Qual a relação entre a arte e a natureza da
psique?” “Como podemos nos tornar sensíveis a estas transformações?” “Pode a
Arte contribuir para uma Escuta Sensível?”. Essas questões podem direcionar e
ajudar a buscar alguns princípios básicos, pois tudo que existe foi criado através de
formulações ou imagens mentais.
O inconsciente comunica-se com a consciência de várias maneiras: por
meio dos sonhos, dos mitos, da linguagem poética, da fantasia e das
inspirações. Muitas pessoas costumam ter visões e outras sensações
sobrenaturais e guiam-se na vida por seus sonhos, por intuições interiores
ou pelo contato com a natureza. (GRINBERG, 2017 p. 101)
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Em decorrência destas interações psíquicas no cotidiano, os indivíduos são
levados a superar barreiras, buscando novas soluções, processo que ocorre todo o
tempo. Essas soluções são resultados do diálogo entre o mundo interno e o mundo
externo, em consonância com o estado psíquico. Quanto mais vivências, mais se
está próximo de encontrar novas soluções.

3.3 ARTE E SUBJETIVIDADE
Imagem nº 10: As Meninas de Velázquez.

Diego Velázquez. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Meninas_(Vel%C3%A1zquez)#/media/
File:Las_Meninas,_by_Diego_Vel%C3%A1zquez,_from_Prado_in_ Google_Earth.jpg
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A Arte, através de suas diferentes linguagens e materiais, poderá contribuir
para mobilizar e sutilizar questões pertinentes à relação de confronto com a própria
estrutura mental, como as angústias, medos, sentimentos, e tudo que leva ao
diálogo entre o ser e o vir a ser.
No eixo desse estudo está a questão que em sua essência, a Arte assim
como a psique, não está fixada em dogmas, em verdades absolutas, já que parece
estar mergulhada em um mundo de possibilidades que se constituem no momento
de cada experiência, nos diálogos possíveis, nas relações entre os conteúdos do
inconsciente e o mundo externo. O Ser transforma-se e essa transformação é
contínua; quanto mais experiências criativas com o mundo, mais transformações
serão possíveis de acontecer.
A relação psique e arte constitui o diálogo imprevisível, que caberá a cada um
realizar.
[...] a psique é a fonte de todas as atividades humanas. Nada do que foi
descoberto, inventado ou construído até agora, nenhum valor com que
dotamos nossa cultura existe sem sua participação. Uma vez que nossas
experiências são produzidas pela psique, não é possível separar os
fenômenos que estudamos da psique que os produziu. Assim, nenhum
modelo de concepção da psique deixa de ser influenciado pela
subjetividade de seu criador. Essa é a dificuldade: a psique é tanto o sujeito
quanto o objeto de estudo. (GRINBERG, 2017, p.80)

Nesse âmbito de hipóteses pode-se supor que a arte favoreça a essa
transformação, pois trata-se de uma linguagem em que seus códigos são o que mais
se aproximam da realidade da psique humana. Aqui, utiliza-se a palavra imagem
para abranger tudo que possa ser visto em relação ao mundo externo, considerando
o conceito de ver como ação de perceber e conhecer. Tudo que se captura pelo
sentido da visão considera-se imagem. Toda imagem é constituída por elementos
que as representa. Pode-se então inferir que os próprios elementos dessa
linguagem são carregados de uma rica relação com as imagens mentais.
O processo de tornar o indivíduo mais sensível ao mundo, aos estímulos, vem
da capacidade de perceber e ressignificar, de torná-la parte da consciência, de criar
novos símbolos e sentidos, e está relacionada com a função psicológica de
simbolização, conforme aponta Grinberg (2017, p. 91).
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Quando há consciência por meio da intenção, ou seja, da vontade individual,
há a experienciação de algo com a atenção e a necessária concentração, no
momento do encontro. O que é percebido é elaborado, refletido, e passa-se a dar
significado, a dar sentido.
Pode-se dizer que tal reflexão constitui um novo paradigma para o homem
moderno. Para Jung, a finalidade da vida humana poderia ser vista como a
própria construção da consciência. Segundo ele, a consciência, portanto,
não é simplesmente uma espectadora do mundo, mas participa de sua
criação, como se o mundo só pudesse existir ao ser conscientemente
refletido. (GRINBERG, 2017, p. 91)

Isto está ligado ao processo de tomada de consciência ou aprendizado, que
pode-se supor, quanto mais sútil e profundo, melhor será a capacidade de
percepção e ampliação dos conteúdos existentes nessa relação dialógica. E fala-se
aqui de modo amplo de quaisquer experiências que se possa ter.
Quando as experiências são vivenciadas em um nível maior de atenção, as
possibilidades de se apropriar dos conteúdos são bem maiores, como também, as
percepções serão sutilizadas, ampliando cada vez mais o nível de consciência pela
assimilação dos conteúdos expressos pelo inconsciente. Como forma de contribuir
para este estudo, o próximo capítulo abordará a experiência do ato criador como
Poiesis e o relato de um artista sobre o desenvolvimento da escuta sobre seu
processo.
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CAPÍTULO IV

POIESIS COMO PROCESSO

Sabes que o conceito de criação (poiesis) é muito amplo, já que
seguramente tudo aquilo que é causa de que algo (seja o que for) passe do
não ser ao ser é criação, de sorte que todas as atividades que entram na
esfera de todas as artes são criações; e os artesões destas são criadores
ou poetas (poiétes).
Platão

Imagem nº 11: Nascimento de Vênus.

Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Sandro_Botticelli__La_nascita_di_Venere_- _Google_Art_ProjectFXD.jpg

Segundo Hillman (1983, p. 27), “a fonte de imagens [...] é a atividade
autogeradora da própria alma.” O presente capítulo irá desenvolver uma reflexão
sobre o processo de criação de um artista, apresentando um relato no que diz
respeito ao seu método de pesquisa plástica, e ao desenvolvimento de sua escuta
sensível sobre os próprios processos vivenciados.

66

Nesse relato, o artista reflete sobre as imagens que produz, mesmo quando
as elabora por meio de sua percepção sobre o mundo externo. Pois, o que o leva a
perceber e representar certas imagens revela sobre seu processo interno.
Considera-se a imagem como princípio, no sentido de estar ligada a uma
manifestação da pulsão ou energia psíquica. A necessidade de expressar-se por
meio da imagem é a base e o ponto de partida para sua reflexão, tendo como
perspectiva que toda narrativa é atravessada por várias histórias. É a partir desse
pensamento que vê o mundo, repleto de sentidos e significados.
Todo o processo de relação no mundo faz-se presente por caminhos, entre
dúvidas, sentimentos e conhecimentos que são adquiridos com o passar do tempo,
pelas escolhas feitas e assim, criando-se um percurso. Cada escolha leva a outra, e
assim cria-se e recria-se o trajeto. Esse caminho é difícil, pois ao começar a
caminhada não se sabe onde leva. Essas escolhas nem sempre são conscientes, o
que exige atenção durante o processo.
Jung (2013, 9/2, p. 16), em seus estudos sobre o simbolismo do si-mesmo,
sinaliza a relação complexa entre o eu, o consciente, em relação à grandeza da
personalidade em sua totalidade, incluindo o inconsciente. E deste modo descreve a
psicodinâmica da estrutura psíquica:
É evidente que o fenômeno global da personalidade não coincide com o eu,
isto é, com a personalidade consciente; pelo contrário, constitui uma
grandeza que é preciso distinguir do eu. Tal exigência, naturalmente, só se
verifica numa psicologia que se defronta com a realidade do inconsciente.
(JUNG, 2013 9/2, p. 16).

4.1 A IMAGEM COMO PROCESSO

Existe uma relação constante, um fluxo, entre o mundo interno e o mundo
externo, e nesse encontro um diálogo posto a todo o momento. A convergência
dessa relação pressupõe uma leitura de mundo e, consequentemente, a produção
de imagens físicas e mentais. O artista refere-se à produção de imagens como seu
processo de criação.
Hillman (1983, p. 27) faz referência à imagem como “o dado inicial da
psicologia arquetípica” e Jung “identificou imagem com psique”. Ambos referem-se à
imagem para além da representação do real. Referem-se à imagem como “[...]
atividade autogeradora da própria alma”.
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[...] a palavra “imagem”, então, não se refere a uma imagem posterior,
resultado de sensações e percepções; tampouco significa um constructo
mental que representa de forma simbólica certas ideias e sentimentos que
expressa. De fato, a imagem não tem referência além de si mesma, nem
proprioceptivo, nem externo, nem semântico: "as imagens representam
coisa nenhuma” (Hillman, 1978ª). (HILLMAN, 1983, p. 27).

O termo imagem é o resultado do diálogo entre o psíquico (alma) e a
observação sobre o mundo. A produção de imagens refere-se nitidamente ao fato de
no processo, ao se ter um olhar para o mundo e ao se ter a possibilidade de ver algo
além do óbvio, encontra-se algo que não se percebe diretamente sobre aquele
evento, mas sim o que está além. Produzir imagens então evidencia percepções,
escolhas, e os caminhos descobertos fazem parte do diálogo, pois o jogo está posto.
Nesse sentido, a imagem está além de si mesma e com isso, pressupõe-se que
cabe ao artista perceber durante seu processo o que nela está para ser descoberto,
além de qual decisão está prestes a tomar. Para Jung (2013), essas escolhas estão
na consciência ou são postas pelo inconsciente.
Por definição, o eu está subordinado ao si-mesmo e está para ele, assim
como qualquer parte está para o todo. O eu possui livre-arbítrio - como se
afirma -, mas dentro dos limites do campo da consciência. [...] Da mesma
forma que nosso livre-arbítrio se choca com a presença inelutável do mundo
exterior, assim também os seus limites se situam no mundo subjetivo
interior, muito além do âmbito da consciência, ou lá onde entra em conflito
com os fatos do si-mesmo. (JUNG, 2013 9/2, p. 16).

Existe uma banalização da imagem na contemporaneidade, o que dificulta a
percepção dos conteúdos. Tendo em vista que o que mais se veicula no mundo são
imagens, diante da facilidade de veiculação da informação e de comunicação por ela
atribuído, hoje tal acesso é imediato. Esse processo faz-se de forma alienadora,
criando um hiato na constituição das capacidades perceptivas. Pois, percebe-se e
interage-se com o mundo por um complexo sistema dos sentidos, no qual os sujeitos
se fazem sensíveis.
Essa necessidade de se fazer através da arte, está para além da produção da
imagem, como já visto, mas na importância dos processos, não só mentais, mas na
capacidade de tornar-se sensível ao mundo no qual se pertence, por uma prática,
por um aprimoramento dos sentidos em relação à percepção de si mesmo.
Esse pensamento pode expressar o sentimento ou sentido para o exercício e
necessidade de produzir imagens como um buscador, sem uma necessidade a priori
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que a justifique. Mas, por sentir-se atraído por essa necessidade, por essa força, por
um sentimento de pertencimento vinculado à sua intenção. Esta abordagem
encontra respaldo também em Vygotsky (apud Souza), quando apresenta a relação
entre pensamento e a fala, e por analogia sobre a imagem que é produzida e o
sentido que nela está contido, ao buscar significado nas coisas ou perceber o
sentido das coisas. Nem sempre o sentido que se busca estará disponível no nível
da consciência. Em relação a essa fenomenologia criativa Vygotsky,
[...] define o sentido de uma palavra como a soma de todos os eventos
psicológicos que a palavra desperta em nossa consciência - sentido é um
todo complexo, fluido e dinâmico, que tem várias zonas de estabilidade
desigual, enquanto o significado é apenas uma das zonas do sentido, a
mais estável. Para Vygotsky, o “significado dicionarizado de uma palavra
nada mais é do que uma pedra no edifício do sentido, não passa de uma
potencialidade que se realiza de formas diversas na fala”. Assim, a fala
interior tem como regra o predomínio do sentido sobre o significado, da
frase sobre a palavra, e do contexto sobre a frase.
[...] é que o pensamento tem sua própria estrutura e a transição dele para
fala, não é algo que ocorre facilmente. (2013, p. 135).

Esse diálogo interno, do ponto de vista da psicologia arquetípica, pode
expressar uma relação entre o que é necessidade ou a própria expressão da
realidade psíquica. Hillman (1983, p. 31), diz que a “[...] imagem é uma múltipla
relação de significados, disposições, eventos históricos, detalhes qualitativos e
possibilidades expressivas que se auto-delimita”.
Neste contexto expor a própria produção de imagens é uma forma de buscar
outros olhares sobre a atividade expressiva, como processo de trabalho, e como
possibilidade de estar no mundo. Mas, ao expor-se aos olhos dos outros, o que faz,
é também expor o que há de mais íntimo e por vezes desconhecido ao próprio
artista. É expor-se plenamente.
Esse exercício torna a relação com a imagem mais instigante, pois quando
recria-se o mundo imagético, fica-se mais próximo da natureza primeira. O que
também leva a uma mudança de percepção de como percebe-se o mundo.
Para o artista, ao perceber que algo pode tornar-se objeto de sua pesquisa
plástica, é aí que já encontra-se no próprio processo de diálogo com o objeto. Não é
mais a sua natureza primeira, mas o que percebe dessa natureza e desse diálogo. O
que captura de sua forma. Como quem captura a própria alma da natureza das
coisas.
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Ao expressar o conteúdo através da imagem, ou o que dele nela ficou, no
próprio processo de torná-la presente em um determinado tempo espaço, cria-se
outra relação com o próprio “tempo-espaço” durante o processo. É como uma
suspensão do tempo. O que propicia ao pensamento um nível diferenciado de
atenção sobre o processo. Suas expectativas, suas dúvidas, suas escolhas,
dificuldades, paixões, medos, e toda relação sensível. O diálogo que se estabelece
nesse momento, cria uma dinâmica contínua e repleta do “sentimento de
impermanência”, pois a cada momento é levado a fazer novas escolhas.

4.1.1 A surpresa diante o novo
O sentimento durante o processo de criação da imagem, embora ciente de
que está ali presente trabalhando, é o anseio para vê-la surgir, como presenciar o
nascimento de um filho. Nesse momento o artista pode deparar-se com emoções,
com um turbilhão de sentimentos e assim, vislumbram-se novos diálogos, como um
contínuo vir a ser. A cada momento algo novo surge, e tudo novamente o leva a
querer mais, pois serão novas descobertas. Vê-se essa referência em Hillman
(1983, p. 31): “Daí, também, a compulsividade presente nas artes, pois estas
fornecem complicadas disciplinas que permitem realizar a complexa virtualidade da
imagem”.
O artista considera que as imagens internas são forças, energias que buscam
um referencial no mundo externo, e fazem-se presentes pelos meios expressivos, e
o resultado será uma projeção que necessariamente pode não nominá-las. Assim,
uma imagem pode ter vários significados, vários sentidos.
Da mesma forma, pode considerar que essa energia encontra no mundo
externo algo que se aproxima de sua condição primária. Essas reflexões elaboradas
pelo artista servem para introduzir um princípio, um ponto de partida: a produção em
arte como um campo aberto e sem dogmas, por não afirmar o que de fato a imagem
significa. Refere-se à produção de imagens na ordem da busca dos seus múltiplos
sentidos.
No momento em que se está diante uma “imagem”, abre-se um amplo campo
de sentidos, e nesse momento a atenção é fundamental para sua escuta sensível, o
que traz a possibilidade de atribuir-lhe significação, de sentido que pode atribuir à
essa escuta. Isso significa que a cada encontro com essa imagem, possa dar-se
outro sentido. A seguir, eu, que sou o artista citado, compartilharei uma das
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pesquisas que desenvolvi sobre um processo de fragmentação da imagem,
amplificação que surge de um mesmo objeto. Nesse caso, apresento um grupo de
imagens que tem origem na imagem de uma concha do mar.
O fato de debruçar-me sobre esse processo de trabalho, a princípio, surge por
uma pulsão, pela vontade de descobrir algo novo, o que implica substancialmente no
ato e prazer da criação. Mas, também pretendo compartilhar a reflexão sobre os
processos vividos durante esse percurso, e as descobertas que surgirão a partir
deste trabalho plástico e psíquico.
4.2 METODOLOGIA EXPRESSIVA: “IMAGENS FRAGMENTOS”
Depois, de concha em concha, cheguei à sua, a original, a concha pálida,
de frincha rósea, donde tudo procede e para onde tudo retorna.
(CHEVALIER, 2016, p. 270).

Em um primeiro momento, irei compartilhar uma visão geral do processo de
pesquisa da imagem, em seguida irei relatar algumas observações em relação ao
meu processo de autoconhecimento gerado por essa investigação plástica.
Nesse processo, realizei pesquisas com diferentes técnicas e meios
expressivos. Meu interesse a princípio era pesquisar a profundidade da estratégia
“imagens-matrizes” do objeto, que por si só já representam fragmentos, pelo estudo
sobre a forma, pelo encantamento de sua poética imagética, ressaltado pelo
resultado das cores e seus tons, linhas, texturas, sobre o que compõem essas
imagens e sua linguagem. O que me atrai nessas composições abstratas, está na
investigação das possibilidades e desdobramentos poéticos da linguagem visual.
Assim, observo uma pulsão inconsciente que possivelmente estará presente,
pois parte do processo de trabalho torna-se repetitivo e, às vezes, beira à exaustão
física. Essa necessidade de profundidade, de conhecer o objeto cada vez mais, de ir
além
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autoconhecimento em observação às camadas profundas do inconsciente: “Quanto
mais aprofundada a individualização, mais se consegue atingir as camadas mais
profundas da consciência coletiva e do inconsciente coletivo”.
Percebo uma relação entre os conceitos de Jung e a psicologia profunda de
Hillman, quanto ao meu processo de observação e fragmentação da imagem, como
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desejo de aprofundar o conhecimento sobre o mundo a minha volta. Como, se o que
está posto, não respondesse aos meus anseios. Existe algo além do que vejo. Essa
busca pode estar relacionada à própria consciência do mundo sensível.
Para a psicologia arquetípica a direção vertical refere-se à interioridade
como uma capacidade de todas as coisas. Todas as coisas têm uma
significação arquetípica e são passíveis de penetração psicológica, e esta
interioridade se manifesta no caráter fisiognômico das coisas do mundo
horizontal. Profundeza não é, portanto, o literal escondido, o que está “lá
embaixo”, dentro. Melhor, a fantasia do profundo nos encoraja a olhar para
o mundo novamente, a procurar em cada evento “algo mais profundo”, à
“busca interior” (Hillman 1967a) [...] Profundeza _ mais do que uma locação
física ou literal _ é a metáfora primária indispensável ao pensar psicológico
(ou “psicologizar”, Hillman 1975a). (HILLMAN, 1983, p. 58).

Minha observação sobre os objetos e em especial o processo elaborado a
partir da observação de uma Concha do Mar, no qual deparei-me com uma
superfície coberta por uma “textura gráfica” em tons de marrom, sobrepostas em
toda sua superfície, como uma renda cobrindo todo o objeto, proporcionou-me o
impulso necessário para iniciar o trabalho. Percebi cada detalhe mais elaborado que
outro, e em harmonia. Uma sequência de composições dadas, em uma linha
horizontal, cortava essa superfície como um presente aos meus olhos.
Estava posto uma série de composições interligadas em sua superfície. Esse
processo foi elaborado a partir da ampliação de 13 das composições encontradas na
concha, em que trabalhei com Pastel oleoso s/ papel vergê.
Imagem nº 12: Composição III

Acervo pessoal do autor

Imagem nº 13: Composição IX

Acervo pessoal do autor

Após realizar esse processo com o uso do Pastel Oleoso, as imagens
ampliadas foram fotografadas e esse registro passou novamente pelo processo de
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fragmentação, onde procurei manter um mesmo padrão de proporção. A seguir
apresento o objeto de estudo:
Imagem nº 14: Concha

Acervo pessoal do autor

A concha, evocando as águas onde se forma, participa do simbolismo da
fecundidade própria da água. Sua forma e sua profundidade lembram o
órgão sexual feminino. Seu conteúdo ocasional, a pérola, suscitou,
possivelmente, a lenda do nascimento de Afrodite, saída de uma concha. O
que confirmaria o duplo aspecto, erótico e fecundante, do símbolo.
(CHEVALIER, 2016, p. 270).

A partir desses fragmentos, criei um repertório de aproximadamente 700
imagens. Alguns desses estudos de composição foram ampliados e utilizados em
diferentes suportes e técnicas. Como a têmpera, que utilizei na pintura em cerâmica,
madeira, papel, lona e azulejos. Em sequência, apresento como exemplo, uma das
composições ampliada através do desenho. Neste, o fragmento ampliado passa
novamente por um processo de fragmentação, criando outras possibilidades
compositivas na forma de sua apresentação.
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Imagem nº 15: Estudos para Composição

Acervo pessoal do autor

Imagem nº 16: Estudo composição 1

Acervo pessoal do autor
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Imagem nº 17: Fragmento de Concha Composição 1

Acervo pessoal do autor

Imagem nº 18: Fragmento de Concha Composição 1 (variação do tema)

Acervo pessoal do autor
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Estes trabalhos quando em conjunto podem ser reconfigurados favorecendo
uma reconstrução da composição inicial: vertical, horizontal, linear, ou alterando a
rotação das unidades. O que levou-me a pensar sobre a impermanência da própria
condição do objeto, que pode relacionar-se com o espaço e entre eles, em infinitas
possibilidades compositivas. Deste modo criam uma relação entre o micro e o
macro, pois cada fragmento é único, mas estão relacionados ao conjunto, ao todo.
São importantes como unidade, pois cada um conserva sua própria força
compositiva, mas podem ser consideradas partes de algo maior.
Essa pesquisa levou-me à amplificação desse repertório de imagens, em um
constante processo de fragmentação da forma. A cada processo de amplificação,
novos fragmentos de imagens surgiam. Quando uma dessas imagens foi ampliada e
expressa por meio de determinada técnica, esta abriu a possibilidade de passar por
um novo processo de fragmentação.
Um dos processos desenvolvidos foi a transposição do fragmento no uso da
técnica da linóleogravura (gravura sobre placa de linóleo), semelhante à xilogravura
(gravura sobre madeira), onde a imagem é desenhada invertida na placa, e gravada
pelo uso de goivas. Essa matriz permitiu um desdobramento na investigação sobre
suas possibilidades técnicas. Como exemplo, na sequência de imagens seguem:
uma matriz em linóleo da composição 270; impressão em preto e branco com tinta
gráfica; impressão colorida com tinta gráfica e uma impressão sobre cerâmica, todas
com a mesma matriz.
Imagem nº 19: Composição 270 (matriz/linóleo)

Acervo pessoal do autor

Imagem nº 20: Composição 270

Acervo pessoal do autor

76

Imagem nº 21: Composição 270/16 (Tinta Gráfica)

Acervo pessoal do autor

Imagem nº 22: Composição 270/05 (Cerâmica)

Acervo pessoal do autor

Imagem nº 23: Composição 16 (impressão c/ têmpera).

Acervo pessoal do autor

A imagem 23 é uma impressão com têmpera s/ papel: matriz de linóleo; papel
de gramatura 300, indicado para aquarela e gravura em metal; têmpera e pincéis.
A próxima imagem é uma pintura com têmpera s/ madeira: têmpera a base de
óxidos; pincéis; suporte de madeira texturizada com pó de mármore ou areia.
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Imagem nº 24: Composição 2 (têmpera s/ madeira).

Acervo pessoal do autor

O resultado das impressões em pequenos fragmentos como múltiplos,
característica da gravura, resultou em vários outros processos de criação, como a
ocupação do próprio espaço expositivo.
Esse pensamento sobre a condição da própria “imagem fragmento”, do objeto
e de minha condição humana, como parte processual é uma questão. Posso
considerar neste contexto que, a questão é que minha consciência, o meu eu
consciente, como parte de minha psique, também seja parte de algo maior, e ao
realizar o trabalho expressivo amplio a possibilidade de compreender-me.
A gravura feita diretamente sobre a placa cerâmica em ponto de “osso”, foi
um dos processos de investigação plástica. O desenho é transposto para a estrutura
de argila quando está completamente seca, havendo várias possibilidades: pintura
em ponto de osso com engobe; após a queima a esmaltação de baixa ou alta
temperatura; a aplicação de cera fria, entre outras, pois são muitas as possibilidades
técnicas. Pode-se trabalhar com a arte cerâmica uma vida inteira, investigando suas
possibilidades técnicas e expressivas e sempre com novas descobertas.
A seguir uma gravura s/ cerâmica (baixo relevo): Argila em ponto de osso;
goivas; queima em alta temperatura; esmaltação.
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Imagem nº 25: Fragmento de Concha Composição 363

Acervo pessoal do autor

A imagem seguinte é uma cerâmica em alto relevo: argila crua; desbastador;
com queima e esmaltação em alta temperatura.
Imagem nº 26: Composição 1 cerâmica alto relevo

Acervo pessoal do autor

Como mais um exemplo deste processo de amplificação, apresento duas
composições fragmentos na técnica de pintura com têmpera sobre lona. Uma
observação sobre os processos de investigação é o diálogo estabelecido entre as
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técnicas utilizadas, como exemplo, a impressão com têmpera sobre papel e a
gravura sobre cerâmica.
Imagem nº 27: Composição 9.

Acervo pessoal de Renan Cepeda.

Imagem nº 28: Composição 12.

Acervo pessoal do autor.
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A Série Múltiplos Fragmentos de 2012 apresenta, em cada display de acrílico,
sete placas de acetato. Cada display permite múltiplas composições. As placas
podem ser manipuladas alterando suas posições e ordem.
Imagem nº 29: Composição IX

Acervo pessoal do autor

Imagem nº 30: Composição XII

Acervo pessoal do autor

Minha observação sobre esse processo, onde existem transparência e
movimento dos elementos, criando novas possibilidades compositivas, é que estas,
sugerem uma percepção da totalidade com profundidade e maior flexibilidade sobre
o que é posto. O que me ajuda a entender que minha percepção sobre o cotidiano é
apenas um ponto de vista perante algo mais complexo. Essa perspectiva ajuda a
olhar para minha própria condição e, consequentemente, para o outro, indicando
uma mudança no trabalho plástico e de atitude.

4.3 A ESCUTA SENSÍVEL
A alma volta constantemente às suas feridas para extrair delas novos
significados; volta em busca de uma experiência renovada. Ficamos
familiarizados com nossos complexos e nosso sofrimento. O ego,
identificado com o arquétipo do herói, chama a repetição de neurose. Mas
na repetição, na circularidade, o ego é forçado a conscientizar-se de que há
uma outra força governando a coisa toda. Na repetição o ego é forçado a
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servir à psique. Há um aspecto ritual aqui, uma humilhação. A circularidade,
por fim, nos personaliza. Do ponto de vista da alma, a repetição é uma
maneira de nos tornarmos aquilo que somos. (BARCELOS apud Hillman,
1983, p. 15).

Imagem nº 31: Quando até a gravidade deixa de ser real.

Disponível em: http://lounge.obviousmag.org/with_a_little_help_from_my_friends/2014/07/escherquando-ate-a-gravidade-deixa-de-ser-real.html

Durante um período em que estava mergulhado em meu processo de
trabalho, em uma intensa concentração criativa, percebi que havia uma similaridade
entre o trabalho que estava realizando, que exigia um isolamento profundo, com
minha dificuldade de romper com certo padrão emocional, que estava tão enraizado
que me impedia de perceber outras possibilidades, e encontrar forças para lidar com
a impermanência da minha própria existência.
Percebi que minha interação afetiva estava dentro dessa realidade e que
vinha repetindo certos padrões em minha vida, nas escolhas e nas relações. Passei
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a entender que havia uma conexão com memórias afetivas de minha infância,
quando um familiar muito próximo passava por problemas de dependência química.
Na época era algo significativo, mas não fazia uma reflexão do quanto realmente
aquela situação me afetava, e por muito tempo não havia percebido essa relação de
minha história com meu processo criativo.
Fazia parte de minha consciência o fato de que não gostaria de passar pela
experiência que tive na época com meu familiar, mas não havia percebido que vivia
aspectos similares desta mesma história em outras circunstâncias, e em outras
interações já que nelas havia o mesmo padrão.
Essa experiência com o aprofundamento no processo plástico possibilitou-me
entender o que estava mais profundo em mim, uma dificuldade de compreender as
interações em minhas relações afetivas. Os conteúdos surgiram simultaneamente
em outros processos de criação, por meio de outras imagens criadas por mim e por
outros caminhos imagéticos.
Posso reconhecer que esse padrão faz parte de minha memória, que havia
sido reprimida, e que derivavam de um complexo, havendo a necessidade de ter
mais atenção para transformar estas interações. A partir desse processo criativo
vivenciado, passei a observar mais sobre o que é do outro, e o que me pertence.
Hoje entendo que, por várias fases de minha vida, o mesmo conteúdo se fez
presente, pois ainda não havia sido assimilado. Esse mergulho durante o trabalho
criativo possibilitou-me profundas reflexões, o que levou-me a ter ao mesmo tempo,
um olhar sobre mim e para o outro. A partir da percepção de minha dificuldade de
mudança de padrão de comportamento passei também a entender a dificuldade do
outro.
O trabalho em busca da forma era um ato de prazer, um fazer criativo, no
qual o sentido não estava na tomada de consciência, mas que apesar disso
modificou minha relação como consequência do diálogo expressivo que foi
estabelecido. Essa percepção da possibilidade de diálogo interno com as imagens
foi se sutilizando e se apurando cada vez mais, ampliando minha compreensão dos
processos imagéticos.
Passei a realizar outras leituras sobre os processos desenvolvidos, em
paralelo ao aprofundamento da forma fragmento como pesquisa de trabalho, ao
ponto de perceber a potência nas imagens criadas. A própria relação entre a
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linguagem subjetiva da psique foi materializada em imagem, por meio de alguns
elementos presentes em minhas composições.
Como em uma Série seguinte “Envelopamento” que dialoga com os
elementos anteriores da Série Fragmento de Concha, onde resgato memórias
através de cartas, trabalhos antigos, estudos sobre a forma, poesias...; todo esse
material foi ressignificado com maior liberdade expressiva, bem mais próximo da
nova realidade da minha própria individuação.
Imagem nº 32: Série Envelopamento Composição 46

Acervo pessoal do autor

O prazer em realizar um trabalho plástico e expressivo muitas vezes levou-me
também à descobertas dolorosas, e que causaram-me certo desconforto, por
mobilizar questões muito profundas. Quanto mais trabalhava com minha pesquisa
sobre a forma e com os diferentes materiais, mais sutil tornava-se minha
observação. O que me faz crer que a escuta sensível no espaço arteterapêutico é
um processo que exige trabalho constante, com o exercício da atenção e intenção
quanto ao que o outro expressa em sua totalidade, nos seus gestos, no seu olhar,
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no tempo da sua ação, no tempo das suas palavras, nas próprias palavras gestos
escolhidas, na expressão das formas e dos materiais utilizados para desenvolver o
seu trabalho.
Um fator importante em minhas experiências é a sutileza da consciência da
impermanência, no sentido que atribuo aos fatos e ao que produzo. Ao olhar o
mesmo objeto, trabalho artístico, ou ao outro, posso ter a oportunidade de descobrir
algo novo, ou outro ponto de vista. Essa experiência, por mais que se saiba de sua
existência teoricamente, não é tão simples de ser vivida do ponto de vista prático. A
impermanência em minhas experiências como prática não é tão simples, pois
representa uma ideia de finitude, o que me incomoda profundamente.
O aprofundamento sobre a produção da forma, quanto ao seu princípio,
possibilitou-me buscar o que seria meu “próprio princípio”, o que já estava em minha
natureza e ignorava, e que acabava por buscar nas minhas relações e nos outros.
Isso reafirma minha reflexão que a busca pela própria impermanência da forma, não
significa que não reconheço a possibilidade de sua representação, mas reconheço
que expressar a sutiliza de sua natureza, seja algo tão mutante como a própria
psique, como poiesis.
Como exercício constante, procuro estar atento em um momento presente, o
que é uma luta constante, pois implica em ouvir minha intuição. O que é parte do
processo de sutilização da escuta, pois sei que somos historicamente constituídos
como seres racionais e mudar esse padrão é um processo longo e de permanente
atenção, mas também nos leva ao prazer das novas descobertas. Essa jornada é
como um exercício para minha própria formação ético-moral, para o aprimoramento
de minha escuta sensível.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Pelas reflexões realizadas na presente monografia sobre o desenvolvimento
da escuta sensível em arteterapia, concluo que o processo arteterapêutico, assim
como o aprofundamento na experiência sensível do arteterapeuta, são ações
fundamentais nesse encontro com o universo simbólico das imagens, primordiais ao
ser humano em benefício de seu autoconhecimento.
Desta forma, a Arteterapia poderá contribuir de fato para uma perspectiva em
direção à promoção da Saúde, visto que seus processos e abordagens, com a
utilização da Arte como princípio e fundamento da prática arteterapêutica, em
consonância com os fundamentos teóricos da Psicologia Analítica, possibilitará uma
contínua reflexão do estado de desenvolvimento e descoberta das potencialidades
do Ser Humano. Fazer Arte favorece e sutiliza o desenvolvimento da escuta
sensível, através dos processos de criação vivenciados no espaço arteterapêutico,
pela atuação do arteterapeuta, agente mediador no diálogo com as imagens,
principal fonte de aproximação aos conteúdos psíquicos, como suporte dos
pressupostos

teóricos

da

Psicologia

Analítica,

em

favorecimento

ao

autoconhecimento.
Assim, considero que é de suma importância a constante vivência pelo
Arteterapeuta dos processos que a Arte proporciona, pela primordial relação de sua
materialidade com o universo psíquico e sutilização de sua escuta.
O tema demanda um aprofundamento de estudos, que não se esgota pela
própria

perspectiva

e

natureza.

Assim,

recomenda-se,

para

estudos

complementares, a investigação sobre outras estratégias expressivas, além das que
foram apresentadas na casuística, para ampliação do banco de dados relativo ao
processo arteterapêutico, e suas contribuições para aprimorar as práticas dos
arteterapeutas. Como também, recomenda-se que o conhecimento produzido sobre
a realidade da psique humana, com relação aos tipos e funções psicológicas, como
contribuição da psicologia analítica, seja considerado nessas pesquisas.
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