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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo comprovar o papel da arteterapia como
facilitadora do processo de individuação, atestando que uma aplicação multidisciplinar no
campo das artes (música, literatura, artes plásticas, teatro e dança) favorece o desbloqueio
da criatividade, fundamental para a sobrevivência humana. O estudo do autoconhecimento
(como facilitador do processo criativo) e das linguagens artísticas, (como âncoras do
processo de individuação pela arteterapia), aliado ao estudo da teoria de Jung, em suas
variadas faces, embasam a discussão teórica dos conceitos abordados. Com base na teoria
de Jung, de que o processo de individuação está vinculado ao inconsciente, se efetivando
pela interação entre ele e o consciente, através da ação do self (totalidade da psique, onde
se situa o ego), e ainda, de que o homem, por intuição, está consciente deste centro
regulador, comandado pelo inconsciente coletivo (atuante no inconsciente pessoal através
de arquétipos) que conecta o homem com o mundo exterior, interferindo na formação de
sua personalidade, conclui-se que o processo de criação, por ser intuitivo, é o principal
agente de individuação do homem. Tal conclusão sustenta as demais, dentre elas, a de que,
se a individuação é alcançada pela intuição, o processo do autoconhecimento é o
responsável pela integração do homem com seu mundo interior – ponto de apoio de sua
integração com o mundo exterior, assegurando a autenticidade do pensamento e a
liberdade de sua expressão, sintetizadoras da manifestação da criatividade. A pessoa
mergulha no inconsciente (não-ser) e, receptivamente, espera o momento da inspiração,
que a fará emergir na criação – no consciente (ser). Sobre o arquétipo, como todo símbolo,
é um sintetizador de opostos (inconsciente e consciente), sendo simultaneamente racional e
irracional. Na transposição do arquétipo ontológico para o psicológico, tem-se um sintoma
de modernização, de novidade em relação à tradição mítica. O arquétipo do si-mesmo,
simbolizado pela mandala no início de uma situação de desorientação ou novo estágio da
individuação, surge como arquétipo da orientação e do sentido. A desorientação resulta do
conflito oriundo da inserção do homem na realidade social. Envolvida pela pressão desse
processo, a psique cinde-se, e é pela arte que pode ser curada. Pela função simbólica, a arte
permite ao homem se expressar captando significados de sua vida. A arte, pelo seu caráter
dionisíaco ou apolíneo, revela o homem no mundo. Das linguagens artísticas indicadas
como recurso terapêutico, a pintura destina-se a criar oportunidades de se pôr para fora
vivências anímicas inconscientes. Já o teatro, sendo um processo intuitivo, resulta em
vocação espontânea – o mergulho intuitivo pela dramatização é a mola propulsora do
processo da individuação. Sobre a literatura, ela permite a exposição pela palavra de forma
livre e descomprometida. A poesia permite criação textual que mais esconde que declara.
Já os contos de fada, induzem passagem natural de uma realidade a outra, propiciando, em
imagens e símbolos, respostas a questões complexas como a morte. O conto e a marionete
permitem à criança expressar angústias no plano simbólico. Quanto à música, recurso
terapêutico insubstituível, possui a qualidade única de tocar corpo, mente e alma, atuando
como protagonista ou como coadjuvante nas terapias expressivas. Sobre a dança, sua
prática é indicada tanto como dinâmica individual como de grupo; além de facilitar a
expressão individual, possibilita a inter-relação de variados conteúdos internos da psique.
Comprovado está que a contribuição da arte no processo de individuação é inquestionável.
Seja através da forma (pintura e escultura), da palavra (literatura), do som (música), do
movimento (dança) e da dramatização (teatro), permite ao indivíduo expressar a totalidade
de seu ser. Há que se concluir, pois, que somente por meio da arteterapia é possível romper
o bloqueio da criatividade e acionar os mecanismos do processo de individuação.
Palavras-chave: arteterapia – individuação – criatividade – inconsciente coletivo –
arquétipo – mandala.
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ABSTRACT
The present study has the purpose of corroborating the role of art therapy to
facilitate the individualization process, proving that a multidisciplinary application of arts
(music, literature, plastic arts, theater and dance) releases creativity, which is fundamental
to human survival. Study of self knowledge (stimulating the creative process) and of
artistic languages, (as bases of the individualization process through art therapy), along
with the study of Jung’s theory, in its several aspects, stimulate a theoretical discussion of
such concepts. Based on Jung’s theory that the individualization process is linked to the
unconsciousness, becoming effective by interacting itself with the consciousness, through
self’s action (total psyche, where ego is situated), and still, that men, by intuition, are aware
of this regulating center, determined by the collective unconsciousness (acting in the
personal unconsciousness through archetypes) which connects the man with the outside
world, interfering with personality formation. Being intuitive, creation process is the main
individualization agent of men. Such conclusion supports the others, among them, the one
that whether individualization is reached by intuition, self knowledge process accounts for
integrating men with their inner world – bearing point to integrate with the outside world,
assuring authencity to though and freedom of speech, which synthetize the manifestation
of creativity. The person sinks into unconsciousness (not-being) and, receptively, waits for
the moment of inspiration, which will emerge the creation – in consciousness (being).
About the archetype, as a symbol, it synthesizes opposites (unconsciousness and
consciousness), being simultaneously rational and irational. When transferinf the
ontological archetype to the psychological one, the results is modernization and a new
relationship with the mythical tradition. The archetype of oneself, represented by the
mandala in the beginning of a situation of lack of judgment or a new stage of
individualization, emerges as an archetype of guidance and sense. Lack of judgment results
from the conflict of inserting men in the social reality. Involved by the pressure of this
process, psyche is divided, and it can be healed through art. Due to its symbolic function,
art enables men to expresse themselves by understanding the meanings of their life. Art,
through its Dionysian or Apollonian nature, reveals men in the world. From the artistic
languages indicated as therapy resources, painting aims to create opportunities to reveal
unconscious experiences from the soul. Being an intuitive process,the theater results in a
spontaneous vocation – intuitive dive in drama is the propelling source of
individualization. Literature allows a free exposure through words. Poetry allows textual
creation which hides more than reveals. Fairy tale induce a natural passage from one
reality to the other, providing answers to complex matters such as death, through images
and symbols. Tales and puppets allow children to express distress symbolically. As for
music, an irreplaceable therapy resource, it has the unique quality of touching the body, the
mind and the soul, acting as the protagonist or as a cooperating resource in expressive
therapies. Dancing is recommended both as an individual dynamics and as a group one; in
addition to facilitating body expression, is also enables interrelationship of several internal
contents of psyche. The contribution of art in the process of individualization is proved to
be unquestionable. It allows the individual to totally Express himself/herself through form
(paiting and sculpting), words (literature), sound (music), movement (dancing) and
dramatization (theater). There fore, we may conclude that only by means of art therapy it is
possible to remove the blockade of creativity and trigger mechanisms of the
individualization process.
Key-words: art therapy – individualization – creativity – collective unconsciousness –
archetype – mandala.
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INTRODUÇÃO
A criatividade é fonte de saúde para o ser humano, que nasce com um potencial
criativo a ser explorado e desenvolvido. Ocorre, porém que, muitas vezes, no decorrer do
processo educacional a que são submetidas, muitas pessoas têm esse potencial castrado ou
atrofiado, o que não quer dizer que sua criatividade foi anulada, mas agressivamente
bloqueada. Desta forma, seguem vivendo completamente inconscientes da própria
criatividade, que, quando plenamente desenvolvida e aplicada, tem o poder de promover a
afirmação da individualidade, e, por extensão, da auto-estima, atuando, inclusive, como
instrumento de cura de males emocionais e físicos. Visando a este fim, a arteterapia
proporciona a vivência de um fazer significativo em espaço de criação.
Com a proposta de explorar o universo conceitual do tema em questão, o objeto de
estudo desta pesquisa toma a arte como facilitadora do processo de individuação, pelo
desentravamento de impulsos criativos em pessoas adultas, objetivando comprovar que
uma aplicação multidisciplinar no campo das artes (música, literatura, artes plásticas, teatro
e dança) favorece o desbloqueio da criatividade, cuja importância alcança a esfera da
própria sobrevivência humana.
Atuando

como

o

principal

método

incentivador

da

criatividade,

o

autoconhecimento tem na arte um precioso apoio para sua efetivação. Isto porque, segundo
Ostrower:
[...] a liberdade de criação se confunde com a liberdade de expressão pessoal, uma
vez que a criação é identificada unicamente com a auto-expressão. [...] Quanto
maior for o sentido de busca, mais o indivíduo sabe dentro de si que se
reencontrará. Ele se sente seguro, e senti-lo é o essencial. Para o artista, para
qualquer pessoa criativa. [...] Na verdade, as coisas se processam dentro de uma
lógica interna, lógica da ação, maior do que talvez faça supor a noção de
“liberdade” no criar. (OSTROWER, 1987, p. 150-162-163)

Sincronizada com a cultura, a arte vem através dos tempos sintonizando o homem
consigo mesmo. Como atesta Wahba (2005, p. 82): “Um dos determinantes culturais
fundamentais para a durabilidade de nossa espécie encontra-se na criatividade e na arte”.
Tal afirmativa é corroborada pelos primeiros desenhos do homem primitivo nas cavernas,
datados de 30 mil anos atrás. Sem dúvida, por meio da cultura, o homem veio garantindo
sua sobrevivência através dos tempos, no simples ato de eternizar, através da arte, os seus
conhecimentos. Portador exclusivo da capacidade de representar e de atribuir significado
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ao representado, o Homo Sapiens poderia denominar-se Homo Symbolicum, conclui
Cassirer1.
Criador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung inspirou-se no Homo Symbolicum
para inaugurar termos específicos dentro do léxico da Psicologia: como arquétipo,
processo de individuação, tipos psicológicos e inconsciente coletivo, através de estudos
embasados na capacidade de expressão simbólica do homem. Segundo Pinto (2005, p. 4),
tais conceitos “apontam para uma idéia de totalidade e transcendência inscrita na psique
humana, fazendo com que Jung resgate o sentimento do sagrado de um ponto de vista
científico”. E foi no estudo dos “fenômenos ocultos”, atesta Byington (2005, p. 7), “que
Jung encontrou o filão de ouro da criatividade inesgotável dos arquétipos, que nos permite
conhecer a fonte psicológica e neurológica da civilização”.
A noção de inconsciente coletivo, segundo Maroni (2005, p. 30), resulta da
identificação da unilateralidade do indivíduo moderno, que, elegendo, para se manter, um
fragmento de si mesmo (a razão e o eu), aderia com volúpia ao coletivo, à cultura. Isto
representava, para Jung, o perigo real dos novos tempos, pois torna o indivíduo frágil,
acrítico e incapaz de pensar por si. A arte seria, portanto, resultante da atuação do
inconsciente coletivo no indivíduo, isto porque, no entendimento de Jung (apud Silveira,
1981, p. 161), a autêntica obra de arte é uma “produção impessoal”. O artista é “um
homem coletivo que exprime a alma inconsciente e ativa da humanidade”.
Nesta mesma corrente de pensamento, o biólogo estudioso da mente Edward
Wilson2 defende a teoria de “uma origem biológica das artes” pela existência, no homem,
de um tipo de “instinto estético” com padrões de formas consistentes de ondas celebrais.
No seu entender, a arte, como regra inata de desenvolvimento mental, não seria somente
produto da cultura, e sim, da evolução genética. “A necessidade de criar e de fazer arte

1

CASSIRER, Ernst – filósofo alemão (Breslau, 1874 – Princeton-EUA, 1945), que realizou estudos de
Direito, Literatura e Filosofia germânica nas universidades de Berlim, Leipzig e Heidelberg. (WIKPEDIA.
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernst_Cassirer . Acesso em: 28 mai. 2007). In: WAHBA, Liliana
Liviano. Criatividade: inspiração possessão e arte. Viver – Mente e Cérebro (Memória da Psicanálise Nº 2 JUNG), São Paulo, n. 2, p. 82-89, [2005], p. 82.
2
E. O. Wilson ou Edward Osborne Wilson, (nascido em 10 de junho de 1929) é um entomologista
americano e biólogo conhecido por seu trabalho com ecologia, evolução e sociobiologia. Wilson é
especialista em formigas, em particular seu uso de feromônios para comunicação. Ele também é famoso por
iniciar o debate da sociobiologia, uma das maiores controvérsias científicas do final do século XX, por
sugerir em seu livro Sociobiology: The News Synthesis (1975) que o comportamento animal (e por extensão,
humano) pode ser estudado utilizando-se uma abordagem de trabalho evolutiva. Ele também é creditado por
criar
e
tornar
público
o
termo
biodiversidade.
(WIKPEDIA.
Disponível
em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_O._Wilson . Acesso em: 20 mai. 2007). In: WAHBA, Liliana Liviano.
Criatividade: inspiração possessão e arte. Viver – Mente e Cérebro (Memória da Psicanálise Nº 2 - JUNG),
São Paulo, n. 2, p. 82-89, [2005], p. 82.
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derivaria, portanto, de adaptações que melhoram a sobrevivência e a reprodução”. Indo
mais além, o biólogo explica: “A influência dominante que originou a arte foi a
necessidade de impor ordem à confusão causada pela inteligência”. Sendo assim, Wahba
(2005, p. 82) infere que “a especialização cerebral e a fragilidade corporal do homem
fizeram com que adaptações, possibilitando inventividade para lidar com recursos naturais,
para se proteger dos perigos e alimentar em ambiente adverso, fossem necessárias”. Neste
sentido, segundo Maroni (2005, p. 37), “Jung teve a percepção de uma psique
generalizada, momento primeiro da cultura – e das diferenças culturais – da ciência, da
arte, do comportamento humano”.
A despeito das críticas ferrenhas às suas teorias, que mesclam influências do
positivismo científico de Freud e do fundamento criativo da religião, como diz Byintgton
(2005, p. 7), é preciso reconhecer a genialidade de Jung, que, segundo Wahba (2005, p.
52): “considera a criatividade um determinante que possui a força de um instinto, ou seja, a
arte seria vista como um produto fundamental à espécie humana, e não secundário”.
A criatividade vista sob a ótica da teoria junguiana embasa este estudo, ressaltando
os fundamentos estabelecidos por Jung sobre a relação da psique com a criação artística, o
que permite avaliar até que ponto o artista, ao criar a obra de arte, atua no plano do
inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal e/ou do consciente, e como o emprego da
arte nos processos terapêuticos favorece o desbloqueio e expansão da criatividade, tendo-se
em mente que, neste espaço, segundo Philippini (2004, p. 13), 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 acadêmica, nem vinculações
do processo criativo a qualquer escola artística”. O que é enfatizado por Zago:
Em arteterapia, a experiência imaginária inconsciente do paciente é
transportada diretamente em uma representação pictórica. O arteterapeuta
não interpreta o trabalho artístico do paciente, porém lhe dá ferramentas
para que ele mesmo possa achar o significado do seu trabalho. [...] Porém,
na arteterapia, podem surgir talentos entre os participantes, mesmo que
esse não seja o objetivo principal do processo. (ZAGO, 2007)

Utilizando-se de várias linguagens artísticas (artes plásticas, teatro, literatura,
música e dança), o processo de arteterapia terá por objetivo conduzir o indivíduo no
processo de individuação, que, segundo Fadiman e Frager (2007), “é um processo de
desenvolvimento da totalidade e, portanto, de movimento em direção a uma maior
liberdade. Isto inclui o desenvolvimento do eixo Ego-Self, além da integração de várias
partes da psique: Ego, Persona, Sombra, Anima ou Animus e outros Arquétipos
inconscientes”. Segundo os autores:
14

Quando tornam-se individuados, esses Arquétipos expressam-se de maneiras mais
sutis e complexas. Quanto mais conscientes nos tornamos de nós mesmos através
do autoconhecimento, tanto mais se reduzirá a camada do inconsciente pessoal que
recobre o inconsciente coletivo. Desta forma, sai emergindo uma consciência livre
do mundo mesquinho, suscetível e pessoal do Eu, aberta para a livre participação
de um mundo mais amplo de interesses objetivos. (FADIMAN e FRAGER, 2007)

A complexidade do processo de individuação, que, segundo Jung acompanha o
homem do nascimento até a morte, exige um trabalho analítico com base nos símbolos.
Como analista, Jung descobriu que os pacientes que o buscavam na primeira metade da
vida estavam relativamente desligados do processo interior de individuação, pois seus
interesses primários centravam-se em realizações externas, no emergir como indivíduos e
na consecução dos objetivos do ego. Analisando indivíduos mais velhos, que haviam
alcançado tais objetivos, de forma razoável, Jung observou que tendiam a desenvolver
propósitos diferentes, mais voltados para um interesse maior pela integração do que pelas
realizações; portanto, mais voltados para a busca da harmonia na totalidade da psique
(FADIMAN e FRAGER, 2007).
Atuando como agente de individuação, o processo criativo, aqui entendido como a
efetividade da criatividade inerente ao homem, se elabora no contexto cultural, já que todo
indivíduo se desenvolve em uma realidade social, em cujas necessidades e valorações
culturais se moldam seus próprios valores da vida. Neste espaço, o indivíduo está
mergulhado no confronto interno de dois pólos de uma mesma relação: a sua criatividade,
que representa as potencialidades de um ser único, e sua criação, que será a realização
dessas potencialidades já dentro do quadro de determinada cultura. Assim, o processo
criativo deve ser considerado na interligação dos dois níveis de existência humana: o
individual e o cultural (OSTROWER, 1987, p. 5).
No nível individual, será mostrado nesta pesquisa, que, no mistério do ato criador, o
homem mergulha nas profundezas do inconsciente coletivo, para buscar a simbólica
primordial emaranhada em seu inconsciente pessoal, simbólica esta, inspiradora de sua
criação consciente. Assim, como atesta Silveira (1984, p. 161): “Ele dá forma e traduz na
linguagem de seu tempo as intuições primordiais e, assim fazendo, torna acessíveis a todos
as fontes profundas da vida”.
Mas, essencialmente, este estudo revelará a interferência positiva da criatividade na
estruturação psíquica e no desenvolvimento da individualidade humana. Como propõe
May (1975, p. 79): “A criatividade ocorre num ato de encontro, e deve ser compreendida
como tendo por centro esse encontro”, que, como será visto neste estudo, é do próprio
homem consigo mesmo.
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CAPITULO I

O Autoconhecimento
Abordar o tema da arteterapia como facilitadora do processo de individuação,
requer, em primeiro lugar, uma abordagem sobre o autoconhecimento, como elemento
imprescindível no âmbito da consciência da individualidade. Há que se entender, que a
conscientização do indivíduo como ser único e especial é a base sobre a qual se sustenta o
processo de individuação que, no caso de pessoa adulta, nada mais é que o reconhecimento
de uma individualidade até então ignorada, e que precisa ser posta em evidência.
Em Filosofia, segundo Jopling (2000), autoconhecimento ou conhecimento de si ou
é um objeto de investigação epistemológica ou é a finalidade de uma busca de natureza
ética. Quando visto como objeto da investigação epistemológica, o que se busca é a
explicação de como e o que é conhecido. Quando visto como projeto ético, o que se busca
é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si mesmo e, conseqüentemente, um
ser humano melhor. O autoconhecimento, algumas vezes, é obtido através da meditação e
da psicanálise.
Do ponto de vista epistemológico, explica a autora, conhecimento de si distingue-se
do conhecimento de outras coisas (as coisas exteriores ao sujeito) por ser imediato, no
sentido de não depender de evidências. Pode-se dizer que o autoconhecimento é fruto da
introspecção – o sujeito tem acesso privilegiado aos próprios pensamentos e sentimentos,
isto é, conhece os próprios pensamentos e sentimentos de uma maneira que os outros
usualmente não conhecem. Tal acesso privilegiado é a marca da autoridade da primeira
pessoa, pois, usualmente, o que o sujeito diz sinceramente que pensa e sente deve ser
considerado como o que ele pensa e sente, enquanto o que uma outra pessoa diz que o
sujeito pensa e sente, usualmente, não é um relato que desfrute da mesma autoridade.
O entendimento de Galileu de que: “Nada podes ensinar a um homem. Podes
somente ajudá-lo a descobrir as coisas dentro de si mesmo”3, resume a importância do
autoconhecimento como ponto de partida para a compreensão da vida e do mundo, ou seja,
como ponto de apoio para um processo de conhecimento que vai possibilitar a afirmação
do “eu”, da individualidade, possibilitando a percepção do mundo exterior a partir da
percepção do mundo interior, pois o contrário seria impossível, já que cada ser, em si, é o
eixo da própria vida, do próprio mundo. Sendo assim:
3

GALILEU. In: JAMES e JONGEWARD. Nascido para vencer. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 17.
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É muito difícil alguém se conhecer interiormente, quando a busca está sempre no
externo. Buscam cuidar da pele, mudar o corte do cabelo, comprar roupas, carros,
eliminar alguns quilinhos, mas quase sempre esquecem que o caminho deve ser o
contrário, de dentro para fora. (ZAGO, 2007)

Ao mesmo tempo em que o autoconhecimento é um exercício que vem descortinar
a possibilidade de belas descobertas (proporcionais ao grau de mergulho que o indivíduo
venha a atingir), ele implica no enfrentamento de descobertas desagradáveis. Por isso,
quando o indivíduo decide trilhar os caminhos insondáveis do próprio eu, ele precisa estar
preparado para se defrontar com aspectos que ignorava, que desconhecia, e que, muitas
vezes, procura esconder de alguma maneira. Por isso, existe dentro de todos nós um grande
medo – o medo de nos descobrirmos (BACELAR, 1999).
A prática do autoconhecimento é antiga. Relatos de alguns gurus falam que, desde
os Vedas, na antiga Índia (4.000 a.C.), já existia este tipo de busca pessoal. O livro do
Bhagavad Gita de origem hindu, que retrata a luta entre Arjuna e Krishna, fala desta
conquista que, na verdade, simboliza uma verdadeira guerra entre as imperfeições pessoais
e as luzes que jazem em nosso interior. Avançando um pouco no tempo, surge o Tāo Te
King, que orienta o homem a seguir sempre pelo caminho do meio. Nem abstinência nem
excesso, mas o meio de todas as coisas. Ambos livros retratam o esforço de superação das
próprias imperfeições, que, segundo Mohandas Gandhi, “são as mazelas do próprio
mundo”. No entendimento de Bacelar:
Quando o indivíduo parte em direção de si mesmo, no mergulho ao próprio mundo
interior – sem o impulso da dor mais intensa – ele descobre infindáveis caminhos
pelos quais poderia ter-se adentrado, cuja influência seria uma melhor qualidade de
vida. [...] Este movimento de centrar-se parece distante, mas está perto de nós
mesmos, sendo a conquista das conquistas. (BACELAR, 1999)

Neste sentido, segundo o citado autor, “o autoconhecimento é uma ferramenta de
transformações pessoais. Estas transformações ou realizações variam com o grau de
aprofundamento que a pessoa possa atingir”. Os relatos sobre estas transformações internas
são os mais variados. O que se sabe é que são transformações que exigem grande esforço
para serem alcançadas. Uma das razões é que o mergulho interior só permite a evolução
integral, se focar os cinco pontos que constituem o ser humano: o corporal, o mental, o
ético, o emocional e o espiritual, que, de tão intrinsecamente ligados, não podem ser
desenvolvidos separadamente. Daí, o grande desafio a ser enfrentado no processo do
autoconhecimento.
O importante é desenvolver a capacidade de ter a consciência de saber que o que
[você] faz é o reflexo de quem você é. Ao reconhecer seus pontos negativos,
poderá mudar um por um. E reconhecendo seus pontos positivos, se sentirá mais
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confiante em sua capacidade de conseguir o que quer que deseje, independente das
críticas ou opiniões que terão sobre você, pois acredita ser capaz de conseguir tudo
o que deseja. E ainda que ninguém te aprove, você terá autoconhecimento
suficiente para você mesmo se aprovar e, principalmente, se amar. (ZAGO, 2007)

Por este prisma, o processo do autoconhecimento é fundamental para o
fortalecimento da auto-estima que, por sua vez, é imprescindível para o desencadeamento
do processo de libertação da criatividade que reside dentro de cada ser. Conseguir alcançar
este estágio de liberdade de expressão absoluta, ou seja, de se soltar de forma autêntica e
criativa, é o objetivo maior da arteterapia, ou seja, da terapia através da arte, que, em
síntese, se constitui num “processo terapêutico, que ocorre através da utilização de
modalidades expressivas diversas”, conforme entendimento de Philippini (2004, p. 13).

1.1

A criatividade como potencialidade humana
Segundo James e Jongeward4 (1983 apud Brito, 1995, p. 12): “Cada ser humano

nasce com algo novo, algo que jamais existiu antes. À sua maneira, pode ver, ouvir, tocar,
experimentar e pensar sozinho. Cada um de nós tem suas próprias e únicas potencialidades,
e pode ser criativo por si mesmo”. E ser criativo, atesta Brito (1995, p. 12): “implica em
deixar fluir os sentimentos, através da manifestação espontânea das emoções mais
profundas. Um processo que remete a pessoa ao universo obscuro de sua essência
sensitiva, para possibilitar um retorno ao universo transparente de sua essência criativa”.
Sendo assim, infere a autora:
A pessoa criativa é aquela que se permite atuar dentro desse processo, trazendo de
dentro de si mesma os elementos motivadores da criação, seja ela um gesto, um ato
ou uma obra de arte. Buscar dentro de si e criar, implica em se revelar, se mostrar,
se expor de forma pura, espontânea e transparente. (BRITO, 1995, p. 12)

“A pureza implica o despojamento de si mesmo”, analisa Brito (1995, p. 12), pois,
como infere Comte-Sponville5 (1995 apud Brito, 1995, p. 12 ): “[...] o eu só é puro quando
está purificado de si. O ego suja tudo aquilo em que toca”. A espontaneidade implica em
liberdade de si mesmo, em expor o sentimento; no dizer de James e Jongeward6 (1983
apud Brito, 1995, p. 12): “não [...] reagir de forma fixa e determinada”. A transparência
4

JAMES, Muriel; JONGEWARD, Doroty. Nascido para vencer: análise transacional com experiências
‘gestalt’. 10 ed. Tradução de Maria Eunice Paiva. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 17.
5
COMTE-SPONVILLE, André. Pequeno tratado das grandes virtudes. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p.
195.
6
JAMES, Muriel; JONGEWARD, Doroty. Nascido para vencer: análise transacional com experiências
‘gestalt’. 10 ed. Tradução de Maria Eunice Paiva. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 19.
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implica em revelação de si mesmo, e, segundo James e Jongeward7 (1983 apud Brito,
1995, p. 12), na “coragem para ser a pessoa única que realmente somos”.
Desta forma, o ato da criação implica, antes de tudo, em autenticidade. Segundo
James e Jongeward8 (1983 apud Brito, 1995, p. 12): “A pessoa autêntica sente a sua
própria realidade conhecendo a si mesma, sendo ela mesma. [...] tem consciência de sua
singularidade sem precedentes [...]”. A pessoa autêntica “prefere ser ela mesma. [...] Tem
consciência de que há diferença entre ser agradável e parecer agradável, entre ser estúpido
e parecer estúpido, entre ser culto e parecer culto”. Assim, infere Brito (1995, p. 12), “a
pessoa autêntica não precisará ocultar-se atrás de uma máscara”.
Porém, como concluiu Cummings9 (apud James e Jongeward, 1983, p. 277), “não
ser ninguém-a-não-ser-você-mesmo, num mundo que faz todo o possível, noite e dia, para
transformá-lo em outra pessoa – significa travar a batalha mais dura que um ser humano
pode enfrentar; e jamais parar de lutar”. Desta forma, assevera Brito:
[...] o processo da criação implica, por extensão, em desafiar a força da opressão
imposta pela sociedade, que busca moldar o ser humano dentro de um padrão de
comportamento fixo; dentro de um modelo de comportamento previsível. Portanto,
dentro de um paradigma de postura que inibe, e, muito freqüentemente, anula a
manifestação e expressão de sua individualidade. (BRITO, 1995, p. 12)

Como percebeu o filósofo da dança Klauss Vianna:
É difícil vivenciar com intensidade nossas emoções e sentimentos mais profundos.
Por vezes, esse enfrentamento assume a conotação de um risco, que nem todos
estamos dispostos a enfrentar. Acostumados a introjetar a ordem à nossa volta,
habituamo-nos a não olhar, não ouvir, não sentir intensamente e desprezar a
importância dos fatos e acontecimentos menores, quase imperceptíveis ¾ embora
fundamentais. (VIANNA, 2005 apud BRITO, 1995, p. 12)

“É assim que se processa a fuga de nós mesmos e de nossa responsabilidade para
com a manifestação plena da singularidade da nossa pessoa. É assim que anulamos nossa
criatividade”, conclui Brito (1995, p. 13), pois conforme Klauss Vianna:
[...] no terreno da arte, a obra só toma corpo na relação que o artista mantém com a
realidade que o cerca, mesmo que essa relação seja atravessada pelas mediações
mais sutis. O artista, como criador, mais do que ninguém, necessita aguçar sua
percepção do real, e o momento da criação pressupõe e ao mesmo tempo encerra o
processo do autoconhecimento. (VIANNA, 2005 apud BRITO, 1995, p. 13)

7

JAMES, Muriel; JONGEWARD, Doroty. Nascido para vencer: análise transacional com experiências
‘gestalt’. 10 ed. Tradução de Maria Eunice Paiva. São Paulo: Brasiliense, 1983p. 273.
8
Ibidem, p. 17.
9
Edward Estlin Cummings, tipicamente abreviado como E. E. Cummings, (Cambridge, Massachusetts 14 de
outubrode 1984 — North Conway, Nova Hampshire, 3 de setembro de 1962) foi poeta, pintor, ensaísta e
dramaturgo estadunidense. Mesmo não sendo uma representação endossada por ele, seus editores
freqüentemente refletem sua sintaxe atípica ao escrever seu nome em caixa baixa: e.e.cummings.
(WIKIPEDIA. In: http://pt.wikipedia.org/wiki/E._E._Cummings )
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“E o processo do autoconhecimento pressupõe, e ao mesmo tempo encerra, a
integração do homem com seu mundo interior, como o ponto de apoio de sua integração
com o mundo exterior”, infere Brito (1995, p. 13), que conclui: “Um processo que parte de
dentro para fora, assegurando a autenticidade do pensamento e a liberdade de sua
expressão, ou seja, a manifestação da criatividade”.
Neste sentido, o autoconhecimento vai proporcionar ao homem o que May (1975,
p. 24) chama de “coragem de criar”. Ele pergunta: “Por que a criatividade é tão difícil? E
por que exige tanta coragem?”. A explicação também deve partir de dentro para fora, e
assim sendo, estará vinculada ao medo de se expor, tão comum nas pessoas cuja
autenticidade e espontaneidade foram bloqueadas no decorrer do processo educativo,
muitas delas, vítimas de experiências traumáticas relacionadas a uma castração autoritária,
por pais e professores, da expressão de sua individualidade. Tal processo de bloqueio,
portanto, está vinculado ao inconsciente, que, segundo May (1975, p. 55), “rege o processo
criativo. Muitas são as características da criatividade que nascem das profundezas do
inconsciente”10.
Definindo as dimensões inconscientes como “o potencial de conhecimento ou de
ação que o indivíduo desconhece”, o autor explica que “esse potencial é a fonte do que se
pode chamar de ‘criatividade livre’”. Assim, explica, “a exploração dos fenômenos do
inconsciente relaciona-se de modo fascinante com a criatividade”. E uma vez que “o
impulso criativo é a voz e a expressão das formas pré-consciente e do inconsciente, o que
representa uma ameaça à racionalidade e ao controle do mundo exterior” (MAY, 1975, p.
76), tem-se a expressão da liberdade de criar.
Para Ostrower (1987, p. 26), “o potencial criador é um fenômeno de ordem mais
geral, menos específica do que os processos de criação através dos quais o potencial se
realiza”. Ele tem um caráter geral e indefinido que precisa ser ressaltado, pois tal
indefinição do potencial criativo se contrapõe à definição dos processos criativos, estes,
sim, “processos ordenadores e configuradores”. A autora explica:
Em cada função criativa sedimentam-se certas possibilidades; ao se discriminarem,
concretizam-se. As possibilidades, virtualidades talvez, se tornam reais. Com isso
excluem outras – muitas outras – que até então, e hipoteticamente, também
existiam. Temos de levar em conta que uma realidade configurada exclui outras
realidades, pelo menos em tempo e nível idênticos. É nesse sentido, mas só e
unicamente nesse, que, no formar, todo construir é um destruir. Tudo o que num
10

“Como psicanalista, posso dizer que a minha experiência, ajudando as pessoas a conseguirem a inspiração,
ensinou-me justamente isto – surgem do inconsciente, não apenas por serem verdadeiras e lógicas ou por
serem úteis, mas também por possuírem uma forma determinada, forma que é bela, porque completa o que
falta a Gestalt”. (MAY, Rollo. A coragem de criar. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975, p. 68)
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dado momento se ordena, afasta por aquele momento o resto do acontecer. É um
aspecto inevitável, que acompanha o criar e, apesar de seu caráter delimitador, não
deveríamos ter dificuldades em apreciar suas qualidades dinâmicas. Já nos
prenuncia o problema da liberdade e dos limites.
Quando se configura algo e se o define, surgem novas alternativas. Essa visão nos
permite entender que o processo de criar incorpora um princípio dialético. É um
processo contínuo que se regenera por si mesmo e onde o ampliar e o delimitar
representam aspectos concomitantes, aspectos que se encontram em oposição e
tensa unificação. A cada etapa, o delimitar participa do ampliar. Há um
fechamento, uma absorção de circunstâncias anteriores, e, a partir do que
anteriormente fora definido e delimitado, se dá uma nova abertura. Da definição
que ocorreu, nascem as possibilidades de diversificação. Cada decisão que se toma
representa assim um ponto de partida, num processo de transformação que está
sempre recriando o impulso que o criou. (OSTROWER, 1987, p. 26-27)

Desta forma, conclui Ostrower (1987, p. 27): “o potencial criador elabora-se nos
múltiplos níveis do ser sensível-cultural-consciente do homem, e se faz presente nos
múltiplos caminhos em que o homem procura captar e configurar as realidades da vida”.
Certamente, que “os caminhos podem cristalizar-se [...], mas a criatividade como potência
se refaz sempre. A produtividade do homem em vez de se esgotar, libertando-se, se
amplia”.
Nesse processo, o artista não pode ser visto como um sujeito passivo no ato criador,
e sim, como um sujeito receptivo à criação. Segundo May:
A receptividade do artista não deve ser confundida com passividade. Consiste em
manter-se alerta e aberto à mensagem do ser. Exige uma agilidade, uma
sensibilidade aguçada para permitir que o eu seja veículo da inspiração. É o oposto
do que exige a “força de vontade”. [...] Exige um alto grau de atenção, como a
concentração do mergulhador parado na ponta do trampolim antes de saltar, para
conseguir o equilíbrio muascular no momento exato. É um ouvir ativo, sintonizado
na resposta, alerta para não perder nada da visão ou das palavras, quando elas
chegam. É a espera para nascer e começar a se movimentar no próprio tempo
orgânico. O artista deve conhecer o momento certo, respeitar esses períodos de
receptividade como parte do mistério da criatividade e da criação. (MAY, 1975, p.
82-83)

Em síntese, é preciso saber viver o momento da criação e conviver com a
expectativa de seu surgimento, ou seja, conviver com a ansiedade inerente à criatividade.
Na opinião de May (1975, p. 95): “as pessoas criativas distinguem-se pelo fato de serem
capazes de viver com a ansiedade, embora paguem um alto preço por esse dom de ‘loucura
divina’ [...], em termos de segurança, sensibilidade e defesa”. As pessoas criativas “não
fogem ao não-ser, lutam com ele e o obrigam a produzir o ser. Batem à porta do silêncio à
espera da resposta musical; perseguem a ausência de sentido e a obrigam a significar”.
A pessoa criativa mergulha no seu potencial criativo - no inconsciente (não-ser) e,
receptivamente, espera o momento da inspiração, que a fará emergir na criação – no
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consciente (ser). Neste mergulho no inconsciente, ela toca a criatividade, que, no caminho
de volta à superfície, se materializa na criação consciente.
A Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung constitui-se numa fonte inesgotável
de referências sobre a atuação do inconsciente no processo criador. Para Jung, quando o
impulso criativo se associa a uma incompatibilidade inconsciente, há uma forte irrupção do
mesmo, fenômeno que pode ocorrer com o artista. Trata-se de uma das muitas hipóteses
investigadas pelo pesquisador, como será como visto a seguir, já que a criatividade
constitui a base do processo de individuação, tema central desta pesquisa científica.
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CAPITULO II

A Psicologia Analítica
A estrutura da psique humana é compreendida por Jung como um vasto oceano
(inconsciente) no qual emerge uma pequena ilha (consciente). Na área do consciente
desenrolam-se as relações entre os conteúdos psíquicos e o ego – centro do consciente.
Para qualquer conteúdo psíquico tornar-se consciente, terá, necessariamente, de se
relacionar com o ego. Neste sentido, segundo Franz (1964, p. 162): “É o ego que ilumina o
sistema inteiro [psique], permitindo que ganhe consciência e, portanto, que se torne
realizado”11. Sendo assim, são os conteúdos psíquicos que não mantêm relações com o ego
que constituem o domínio imenso do inconsciente, que, na psicologia junguiana,
compreende inconsciente pessoal e inconsciente coletivo (SILVEIRA, 1981, p. 71).
O inconsciente pessoal refere-se às camadas mais superficiais do inconsciente,
cujas fronteiras com o consciente são bastante imprecisas. Nele se encontram as
percepções e impressões subliminares dotadas de carga energética insuficiente para atingir
o consciente, as combinações de idéias ainda muito fracas e indiferenciadas, os vestígios
de acontecimentos ocorridos no curso da vida e perdidos pela memória consciente, as
recordações penosas de serem relembradas, e, sobretudo, os complexos – grupos de
representações carregados de forte potencial afetivo incompatíveis com a atitude
consciente. Acrescente-se, ainda, a soma de algumas qualidades inerentes ao homem que,
por desagradá-lo, ele oculta de si próprio, pois representam o seu lado negativo mais
obscuro. Segundo Jung, mesmo não estando em conexão com o ego, estes elementos do
inconsciente atuam e influenciam os processos conscientes, podendo provocar distúrbios
tanto de natureza psíquica quanto de natureza somática. (SILVEIRA, 1981, p. 72).
Quanto ao inconsciente coletivo, ele corresponde às camadas mais profundas do
inconsciente, aos fundamentos estruturais da psique comum a todos os homens. Nas
palavras de Jung:
Do mesmo modo que o corpo humano apresenta uma anatomia comum, sempre a
mesma, apesar de todas as diferenças raciais, assim também a psique possui um
substrato comum. Chamei a este substrato inconsciente coletivo. Na qualidade de
herança comum, transcende todas as diferenças de cultura e de atitudes
11

“Se, por exemplo, possuo um dom artístico de que meu ego não está consciente, este talento não se
desenvolve e é como se fora inexistente. Só posso trazê-lo à realidade, se meu ego o notar. A totalidade inata,
mas escondida, da psique, não é a mesma coisa que uma totalidade plenamente realizada e vivida”. (FRANZ,
M. – L. von. O processo de individuação. In: JUNG, Carl G. (Org). O homem e seus símbolos. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1964. cap. 1, p. 158-229, p. 162)
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conscientes, e não consiste meramente de conteúdos capazes de tornarem-se
conscientes, mas de disposições latentes para reações idênticas. Assim, o
inconsciente coletivo é simplesmente a expressão psíquica da identidade da
estrutura cerebral independente de todas as diferenças raciais. Deste modo, pode
ser explicada a analogia, que vai mesmo até a identidade, entre vários temas
míticos e simbólicos, e possibilidade de compreensão entre os homens em geral.
As múltiplas linhas de desenvolvimento psíquico partem de um tronco comum
cujas raízes se perdem muito longe num passado remoto. (JUNG apud SILVEIRA,
1981, p. 72-72)

Desta forma, segundo Silveira (1981, p. 76), “o inconsciente coletivo funciona, na
interpretação psicológica, como o denominador comum que reúne e explica numerosos
fatos impossíveis de entender, no momento atual da ciência, sem sua postulação”. E
enquanto o inconsciente pessoal é composto de conteúdos decorrentes de experiências
individuais, por outro lado, “os conteúdos que constituem o inconsciente coletivo são
impessoais, comuns a todos os homens, e transmitem-se por hereditariedade”. Segundo
FRANZ (1964, 304): “As poderosas forças do inconsciente manifestam-se não apenas no
material clínico, mas também no mitológico, no religioso, no artístico e em todas as outras
atividades culturais através das quais o homem se expressa”. No entendimento de
Ostrower:
Os valores culturais vigentes constituem o clima mental para o seu agir. Criam as
referências, discriminam as propostas, pois, conquanto os objetivos possam ser de
caráter estritamente pessoal, neles se elaboram possibilidades culturais,
Representando a individualidade subjetiva de cada um, a consciência representa a
sua cultura.
Como ser que se percebe e se interroga, o homem é levado a interpretar todos os
fenômenos; nessa tradução, o âmbito cultural transpõe o natural. (OSTROWER,
1987, p. 16)

Como descreve Silveira (1981, p. 161): “No mistério do ato criador, o artista
mergulha até as profundezas imensas do inconsciente. Ele dá forma e traduz na linguagem
de seu tempo as intuições primordiais e, assim fazendo, torna acessíveis a todos as fontes
profundas da vida”.
Em decorrência desse processo, é que, segundo Jung (apud Silveira, 1981, p. 161 e
166), a criatividade situa-se entre os conteúdos do inconsciente coletivo. Do seu ponto de
vista, a psicologia pessoal do artista poderá esclarecer certas características de sua obra,
mas não explicá-la, uma vez que: “O processo criador, na medida em que o podemos
acompanhar, consiste numa ativação inconsciente do arquétipo, no seu desenvolvimento e
sua tomada de forma até a realização da obra perfeita”.
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2.1

Classificação do processo criativo
A psicologia analítica jamais teve a pretensão de opinar sobre o valor estético das

obras de arte e, muito menos, de explicar o fenômeno arte. Seu objetivo, diferentemente,
foi pesquisar o processo da atividade criadora, a partir do estudo psicológico da estrutura
da produção artística. E tal objetivo se superou com a interpretação das imagens simbólicas
que tomam forma na obra de arte, decifrando as significações que encerram e, até mesmo,
ultrapassando as possibilidades comuns de entendimento da época em que foram criadas
(SILVEIRA, 1981, p. 155).
Segundo a autora, sob a perspectiva da análise junguiana, na criação das obras
literárias, dois processos diferentes se distinguem: o processo psicológico e o processo
visionário. O primeiro possibilita mais facilidade de compreensão da obra pelos leitores,
por se basear em temas comuns à vida de todos os homens: paixões, sofrimentos, feitos e
tragédias de seu destino, temas estes, enfocados através do romance, da poesia lírica e
épica, das comédias e das tragédias. Nestes relatos, o leitor acompanha emocionado o
desencadear das narrativas, porém, sem se sentir invadido por sentimentos de estranheza.
Isto porque o romancista ou poeta desenvolve estes temas a partir de sua própria
experiência de vida, universalizando-os pela expressão artística (neste caso, pelo código
literário). Desta forma, o leitor tem a possibilidade de penetrar mais profundamente na
alma humana, tomando consciência de sentimentos e tendências obscuras que nela se
movem, por identificar-se com as experiências do autor (SILVEIRA, 1981, p. 155-156).
Observa-se, em função desta identidade de sentimentos entre autor e leitor, que os
estudos psicológicos dessas obras nunca trazem contribuições importantes, pois o artista
esgotou seu tema de uma forma muito mais competente do que o psicólogo. Ocorre que,
segundo Jung, no caso das obras psicológicas:
O autor submete seu assunto a um tratamento cuja orientação foi intencionalmente
determinada; ele acrescenta coisas ou subtrai coisas: sublinha este efeito, atenua
aquele, põe aqui uma cor, ali outra, pensando com o maior cuidado os resultados
possíveis, observando constantemente as leis da beleza de formas e o estilo. O
autor utiliza, neste trabalho, seu mais agudo raciocínio, e escolhe sua expressão
com a mais completa liberdade. A matéria que ele trata está submetida a sua
intenção artística; ele quer representar isto e não outra coisa. (JUNG apud
SILVEIRA, 1981, p. 156).

Em contrário, diferenciando-se estruturalmente das psicológicas, as obras de arte
visionárias causam perturbadora impressão de estranheza, exatamente, por apresentar seres
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misteriosos envoltos por uma atmosfera ainda mais misteriosa que eles. Nas obras de arte
visionárias, diz Jung:
A experiência vivida ou o objeto que constituem o tema da elaboração artística
nada têm que nos seja familiar. Sua essência nos é estranha e parece provir de
distantes planos da natureza, das profundezas de outras eras ou de mundos de
sombra ou de luz existentes para além do humano. Este tema é uma experiência
primordial que excede a compreensão, e face à qual o homem sente-se petrificado
pela sua singularidade e sua frieza ou, ao contrário, pelo seu aspecto significativo e
solene que parecem, tanto num quanto no outro caso, surgir do fundo das idades.
(JUNG apud SILVEIRA, 1981, p. 156-157).

Na obra de arte visionária, portanto, o artista não domina o ímpeto da inspiração
que dele se apodera. Simplesmente, obedece ao impulso criativo e executa, “sentindo que
sua obra é maior que ele e, por este motivo, possui uma força que lhe é impossível
comandar”, explica Jung (apud Silveira, 1981, p. 157).
Mas a despeito dessa diferença básica, existem muitos graus de diferenciação entre
a obra psicológica e a visionária, como esclarece Silveira:
Ocorre que, muitas vezes, idéias oriundas de planos profundos do inconsciente
insinuam-se desapercebidas em meio às coisas cotidianas, trazendo de súbito a um
poema ou a uma página de romance um toque singular de vibração. E também o
artista sentir-se-á ativo ou passivo em graus diferentes quanto ao modo como se
realiza em si próprio o processo criador. (SILVEIRA, 1981, p. 157)

Uma classificação paralela à de Jung para a literatura é proposta pelo crítico
contemporâneo Herbert Kühn para as artes plásticas, ao distinguir a “arte dos sentidos” da
“arte da imaginação”. A primeira por inspirar-se na natureza exterior, no mundo que
percebemos através dos sentidos, e a segunda (FIG. 1 e FIG. 2) por inspirar-se na natureza
interior, nas experiências internas do artista, exprimindo suas fantasias de maneira
irrealista, onírica e abstrata (SILVEIRA, 1981, p. 160-161).
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FIGURA 1 - Cercles dans un cercle – 1923 – Wassili Kandinsk
Fonte: http://www.col-camus-soufflenheim.ac-strasbourg.fr/telech/kandinsky.jpg

FIGURA 2 – A virgem e a criança com Santa Ana – Leonardo Da Vince
Fonte: http://www.rivo.mediatti.net/~double-t/images/LeonardSAnne&Jesus.jpg
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2.2

A ação do inconsciente na criatividade

Em sua obra Psychological factors in human behavior, Jung define criatividade
como um impulso semelhante, na sua dinâmica, a um instinto, por ser compulsivo e
automático, embora sem ser fixo e mutável. Está ligado aos impulsos de atividade e de
reflexão, mas pode subjugá-los a ponto de provocar a autodestruição do indivíduo. Foi esse
poder de possessão (divina ou demoníaca) que deu origem ao mito da loucura criativa do
artista12. Com base nesse entendimento, Wahba (2005, p. 82) conclui que “o processo
criativo deriva de um impulso básico do ser humano que, para efetivar-se, necessita de um
complexo encadeamento neurofuncional”.
Segundo Jung (apud Wahba, 2005, p. 84), em On the relation of analytical
psychology and literature, quando o impulso criativo se associa a uma incompatibilidade
inconsciente, há uma forte irrupção do inconsciente, fenômeno que pode ocorrer com o
artista: “O frenesi divino do artista se aproxima perigosamente do estado patológico, mas
ambos não são idênticos”.
Em decorrência desse entendimento, o emprego do modo visionário de criação
estaria próximo à possessão, pois é o que traz, no dizer de Jung, “uma estranha visão do
caos”. O artista teria um contato e uma abertura ao inconsciente maior que o resto das
pessoas; uma paixão e um fogo criativo que podem prejudicar sua adaptação social. Por
outro lado, essa comunicação permeável o capacita a deixar emergir símbolos do
inconsciente coletivo que a consciência muito adaptada não percebe. Ele transforma-se,
então, em “um veículo e modulador da vida inconsciente”.
Picasso pode ser um exemplo de artista visionário, considerando este depoimento:
“Quando eu começo uma pintura, há alguém que trabalha comigo. No fim, tenho a
impressão que estive trabalhando sozinho, sem colaborador”13. Ostrower (1987, p. 22)
explica tal fenômeno: “Na percepção de si mesmo o homem pode distanciar-se dentro de si
e imaginativamente colocar-se no lugar de outra pessoa”. Mas para Jung (1964, p. 23):
“[...] toda experiência contém um número indefinido de fatores desconhecidos [...]. E isto,
porque “[...] há aspectos inconscientes na nossa percepção da realidade”. Segundo o
pesquisador: “Parte do inconsciente consiste, portanto, de uma profusão de pensamentos,

12

In: WAHBA, Liliana Liviano. Criatividade: inspiração possessão e arte. Viver – Mente e Cérebro
(Memória da Psicanálise Nº 2 - JUNG), São Paulo, n. 2, p. 82-89, [2005], p. 82 e 84.
13
In: SILVEIRA, Nice da. Jung: vida e obra. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981, p. 157.
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imagens e impressões provisoriamente ocultos e que, apesar de terem sido perdidos,
continuam a influenciar nossas mentes conscientes” (JUNG, 1964, p. 32-33).

FIGURA 3 - Guernica– 1937 – Pablo Picasso
Fonte: http://www.interet-general.info/IMG/guernica-picasso-1.jpg

Tal tese ampara o entendimento de Ostrower (1987, p. 27), de que a criatividade
implica uma força crescente que se reabastece nos próprios processos através dos quais se
realiza. Denominada pela autora como “tensão psíquica”, essa força pode ser considerada a
responsável pela renovação constante do potencial criador:
Na realidade, no acúmulo energético necessário para levar a efeito qualquer ação
humana, já se assimila a presença de uma tensão. No homem, em função de sua
percepção consciente, o fenômeno não seria apenas de ordem física, e sim, se faria
sentir repercussões psíquicas. Ainda mais quando se compreende o agir humano
como um agir intencional. É possível, também, que similar ao tônus físico,
teríamos uma espécie de tônus psíquico, uma vitalidade elementar psíquica como
condição ativa preexistente ao agir e indispensável a ele, e passível de
intensificação.
Ao criar, ao ordenar os fenômenos de determinada maneira e ao interpretá-los,
parte-se de uma motivação interior. A própria motivação contém intensidades
psíquicas. São elas que propõem e impelem o fazer. (OSTROWER, 1987, p. 2728)

29

Para Ostrower14 (1987 apud Wahba, 2005, p. 85), o trabalho criativo exige do
artista um suportar da tensão psíquica com união de concentração mental e emocional, ”um
intuir nas profundezas da concentração”. Para isso a consciência é fator fundamental da
atividade criadora, criando-se novas realidades que exigem do artista articulação interna,
em “níveis de consciência mais elevados e mais complexos”. A autora postula que o
conflito emocional existe, mas que é ele o portador da criatividade e que a elaboração
artística exige certa medida de controle.
Esta “certa medida de controle”, citada por Ostrower, refere-se, exatamente, à
participação do consciente no processo criador da obra de arte. A autora explica a
criatividade, a partir do entendimento de que os processos de criação são intuitivos e, como
tal, “interligam-se intimamente com o nosso ser sensível”, que, por sua vez, se articula não
apenas com o inconsciente, mas, também, com o consciente:
Uma grande parte da sensibilidade, a maior parte talvez, incluindo as sensações
internas, permanece vinculada ao inconsciente. A ela pertencem as reações
involuntárias do nosso organismo, bem como todas as formas de auto-regulagem.
Uma outra parte, porém, também participando do sensório, chega ao nosso
consciente. Ela chega de modo articulado, isto é, chega em formas organizadas. É
a nossa percepção. Abrange o ser intelectual, pois a percepção é a elaboração
mental das sensações.
A percepção delimita o que somos capazes de sentir e compreender, porquanto
corresponde a uma ordenação seletiva dos estímulos e cria uma barreira entre o
que percebemos e o que não percebemos. Articula o mundo que nos atinge, o
mundo que chegamos a conhecer e dentro do qual nos conhecemos. Articula o
nosso ser dentro do não-ser. (OSTROWER, 1964, 12-13)

Conseqüentemente, isto gera o entendimento de que, no processo de sua
efetividade, a criatividade emerge do inconsciente coletivo, mas se deixando influenciar
pelo inconsciente pessoal. Porém, para que ela se converta em arte propriamente dita, ou
em obra de arte, necessita da intervenção direta do consciente, como atesta Silveira (1981,
p. 168): “Seria talvez desnecessário frisar que a simples emergência de imagens
arquetípicas não resulta em obras de arte”. Para que as obras de arte possam surgir, “[...]
faz-se necessário que as rudes imagens primordiais sejam elaboradas, ou melhor,
transmutadas, em formas que possuam certas qualidades ditas artísticas. [...] A maneira
como se realiza essa transmutação (processo criador) não foi jamais explicada por
nenhuma psicologia”.

14

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 1987.
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2.3

Arquétipos
Jung abriu um vasto campo de pesquisa, no que se refere às bases psíquicas do ser

humano e buscou a gênese de sua complexidade. Ampliou o entendimento das relações do
consciente com o inconsciente, observando empiricamente, por intermédio de sua prática
clínica, as manifestações dos arquétipos, aquilatando de forma científica a profunda e
determinante influência deles na produção dos sonhos e de todas as formas de
comportamento, sejam eles religiosos ou não. Também observou as produções artísticas,
folclóricas e religiosas pelo prisma arquetípico, postulando que os arquétipos são os
responsáveis pelas produções das imagens religiosas, tanto individuais quanto coletivas
(FERNANDES, 2005, p. 50-52).
Assim, explica Fernandes (2005, p. 52), para o Jung e seus seguidores, a
consciência se desenvolve por influência dos arquétipos, e cada arquétipo corresponde a
um tipo de consciência específica. Como as imagens religiosas são produto dos arquétipos,
em cada época ou cultura, os arquétipos se expressam criando imagens que serão adoradas,
divinizadas e cultuadas em ritos e cultos. Enfim, a partir dessa teoria, Jung desenvolveu, na
Psicologia, um novo paradigma científico de natureza simbólica e arquetípica, que
esclarece o comportamento humano:
O conceito de arquétipo – como representação psicológica do instinto – explica o
aspecto universal dos padrões de comportamento humano, tal como o esqueleto
que estrutura e dá base ao corpo. Embora todos tenhamos a mesma anatomia e
fisiologia, não há um ser idêntico ao outro. A maneira como cada pessoa atualiza
os arquétipos depende das vivências pessoais, educacionais e socioculturais. Em
cada época, os arquétipos mudam a roupagem com que se apresentam, embora seu
dinamismo básico permaneça o mesmo. (RAMOS e MACHADO, 2005, p. 43)

O próprio Jung (1964, p. 67 e 69) fala sobre a resistência do meio científico à sua
utilização do termo “arquétipo”, argumentando que os que fazem a crítica são “aqueles a
quem falta conhecimento suficiente da psicologia do sonho e da mitologia”. E explica que
utiliza o termo não para expressar imagens, mas como representações conscientes. Assim,
“o arquétipo é uma tendência para formar estas mesmas representações de um motivo –
representações que podem ter inúmeras variações de detalhes – sem perder sua
configuração original”. E explica: “O arquétipo é, na realidade, uma tendência instintiva,
tão marcada como o impulso das aves para fazer seu ninho ou o das formigas para se
organizarem em colônias”.
Nise da Silveira aborda a questão da incompreensão do conceito de “arquétipo” em
Jung:
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Muita confusão tem sido feita em torno do conceito de arquétipo. Há ainda quem
continue repetindo que Jung admite a existência de idéias inatas e de imagens
inatas. É falso. Incansavelmente ele repete que arquétipos são possibilidades
herdadas para representar imagens similares, são formas instintivas de imaginar.
São matrizes arcaicas onde configurações análogas ou semelhantes tomam forma.
Jung compara o arquétipo ao sistema axial dos cristais que determina a estrutura na
solução saturada sem possuir, contudo, existência própria. (SILVEIRA, 1984, p.
77).

Seja qual for sua origem, explica Silveira (1984, p. 78), “o arquétipo funciona como
um nódulo de concentração de energia psíquica. Quando esta energia, em estado potencial,
atualiza-se, toma forma, então teremos a imagem arquetípica. Não poderemos denominar
esta imagem de arquétipo, pois o arquétipo é unicamente uma virtualidade”.
Encontram-se arquétipos na religião (como o da Grande Mãe), na literatura e nas
artes em geral. Nos contos de fada, é possível identificar as tarefas que o ego infantil deve
superar durante seu crescimento. A passagem do arquétipo da Grande Mãe para o do Pai
Espiritual é ilustrada na história dos Três Porquinhos e do Lobo Mau. O arquétipo
subjacente a essas histórias é o Mito do Herói, talvez o mais presente no mundo literário e
cinematográfico em todos os tempos. De Tarzan – o rei da selva a Neo, o herói de Matrix,
a imagem arquetípica do jovem que é levado a desafiar os valores predominantes da
cultura nos ensina a incorporar habilidades inovadoras e a vencer obstáculos aparentemente
intransponíveis. Sua função libertadora ajuda a humanidade a confiar no aspecto
transcendente e transitório da condição humana. Os símbolos presentes nessas histórias são
também elementos facilitadores na integração dos conteúdos inconscientes (RAMOS e
MACHADO, 2005, p. 45).
Para Fernandes (2005, p. 52), “a psicologia busca, tanto na religiosidade oriental
quanto na ocidental, novos níveis de consciência, trazidos pelos arquétipos rumo à
consciência de totalidade (facilmente observável no taoísmo)”. Segundo Marie-Louise Von
Franz:
Jung preferiu servir ao centro último, mais íntimo, à quantidade desconhecida das
profundezas da psique, a que deu o nome de Self, e que hoje se manifesta nos seres
humanos como a imagem de um ‘grande ser humano que a tudo abarca’
(anthropos), uma ‘natureza divina’ que difere do ego e que só pode ser encontrada
no interior da pessoa, quando já não pode ser projetada. (FRANZ15 apud
FERNANDES, 2005, p. 54)

Pelos arquétipos, explica Fernandes (2005, p. 54), Jung desenvolveu o
entendimento psicológico dos mistérios do sagrado. “Ao dizer que a divindade habita
dentro do ser humano, está dizendo que existe um Outro dentro do sujeito que não é o ego,
15

In: JUNG, C.G. Seu mito em nossa época.

32

mas o que o sustenta do berço ao túmulo em todo processo de individuação”. Esse outro a
que ele se refere “pode ser entendido como o Self, o Grande Eu, o Cristo, o Buda ou Deus,
na interioridade do ser humano”. Assim:
Jung viu na religião o diálogo do ego com o Self de uma forma mais protegida. O
inconsciente tem o seu aspecto terrível e ameaçador; a religião é uma forma de
lidar com essa força transpessoal inconsciente de modo mais seguro. Esse processo
de “religação”, ou de comunicação do ego com o Self, podemos chamá-lo de
“processo de individuação”. (FERNANDES, 2005, 54)

Conforme explica Scarso (2003), as experiências todas mais significativas para os
nossos predecessores, tanto os grandes sucessos como os grandes fracassos da atividade
metamórfica da libido, “ficaram, segundo Jung, ‘gravadas’ na estrutura cerebral, e são
assim herdadas de geração em geração: são estes os arquétipos do inconsciente colectivo”.
Segundo Jung, a imagem do Uruboros, a serpente que come a sua própria cauda
(FIG. 4), é uma representação muito eficaz da integração e da assimilação do oposto.

FIGURA 4 - Uma imagem do Uruboros, a serpente comendo-se a si
mesma, que, para Jung, simboliza a dinâmica autoregulativa da libido.
Fonte: http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/dscarso/index.htm

No entendimento de Jung, segundo Scarso (2003), ao confrontar-se com um
fenômeno inexplicável e assustador, a reação imediata do homem é projetar uma causa que
lhe é familiar. Assim como uma criança que sente um ranger da porta à noite pode
imaginar o ranger de um lobo, quer dizer, em lugar de um som misterioso é preferível
imaginar um animal perigoso que, pelo menos nas fábulas, acaba sempre vencido.
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De forma análoga a Jung, infere Warburg16 (1983 apud Scarso, 2003): "O
‘selvagem’, perplexo diante da natureza, é como um órfão privado da proteção paterna; a
sua coragem de pensar em termos causais manifesta-se, pela primeira vez, na escolha de
um animal-pai por afinidade eletiva”. E neste caso em questão, a escolha da serpente. Daí,
o objeto fundamental da sua comunicação peculiar pela “dança da serpente” – um ritual
praticado pelos índios Moki em cada mês de agosto, quando da aproximação da estação
das chuvas. O arquétipo (FIG. 5) atesta a necessidade do movimento favorável da natureza,
quando a vida dos Moki, num território árido e hostil, dependia inteiramente do bom
andamento da estação das chuvas.

FIGURA 5 - Trovões em forma de serpentes desenhados na areia pelos índios
Moki
Fonte: http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/resources/dscarso/index.htm

No entendimento de Vargas (2005, p. 72): “Os arquétipos psicológicos de Jung são
uma formulação moderna para o antigo anseio do homem por arquétipos ontológicos, ou
seja, por padrões ordenadores que conectem o homem com o sagrado”. Nessa transposição
do arquétipo ontológico para o psicológico, tem-se um sintoma importante de
modernização, de novidade em relação à tradição mítica. Na ontologia arcaica, segundo
Eliade:

16

“Warburg (Aby), historiador alemão das artes plásticas (Hamburg 1866 – id. 1929), fundou em Hamburg
(1919) o instituto Warburg (transferido para Londres em 1934), onde renovou, com assistentes como Saxl,
Panofsky e outros, a ciência da Iconografia, estudando o significado simbólico (filosófico, religioso etc.) dos
temas das obras de arte, sobretudo da Idade Média e da Renascença. Seus numerosos trabalhos esparsos só
foram reunidos em Gesammelte Shriften (Escritos reunidos) (1932-1933)”. (GRANDE ENCICLOPÉDIA
DELTA LAROUSSE. Rio de Janeiro: Editora Delta, 1970, v. p. 7094).
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[...] um objeto ou um ato não se tornam reais senão na medida em que imitam ou
repetem um arquétipo. [...] tudo aquilo que não tem um modelo exemplar é
‘despido de sentido’, ou seja, lhe falta realidade. Os homens têm, portanto, a
tendência a se tornar arquetípicos e paradgmáticos. Esta tendência pode parecer
paradoxal, no sentido de que o homem das culturas tradicionais não se reconhece
como real senão na medida em que cessa de ser ele próprio (para um observador
moderno) e se contenta em imitar e repetir os gestos de um outro. Noutros tempos,
ele não se reconhece como real, isto é, como ‘verdadeiramente ele mesmo’, senão
na medida em que precisamente pára de sê-lo. (ELIADE17 apud LIUDVIK, 2005,
p. 69)

Nietzsche atesta esse movimento de repetição, pela visão do “eterno retorno”, que
se lhe apresentou terrível; ele a transportou à existência individual. Todas as percepções,
sentimentos, pensamentos, gestos de sua própria vida estariam inexoravelmente
condenados a repetir-se sem fim. Silveira explica o sentido do tema mítico do eterno
retorno em Jung:
A noção de arquétipo, postulando a existência de uma base psíquica comum a
todos os humanos, permite compreender porque em lugares e épocas distantes
parecem temas idênticos nos contos de fadas, nos mitos, nos dogmas e ritos das
religiões, nas artes, na filosofia, nas produções do inconsciente de um modo geral
– seja nos sonhos de pessoas normais, seja em delírios de loucos. (SILVEIRA,
1984, p. 78)

Em síntese, atesta Silveira (1984, p. 80): “toda imagem arquetípica não é um
símbolo por si só. Em todo símbolo está presente a imagem arquetípica como fator
essencial, mas, para construí-lo, a esta imagem devem ainda ajuntar-se outros elementos. O
símbolo é uma forma extremamente complexa”. Isto porque, nesta forma, se reúnem os
opostos (inconsciente e consciente) numa síntese que vai além das capacidades de
compreensão disponíveis no presente, e que ainda não pode ser formulada dentro de um
conceito.

Por reunir inconsciente e consciente, “o símbolo não é nem racional nem

irracional, porém as duas coisas ao mesmo tempo. Se é de uma parte acessível à razão, de
outra parte, ela lhe escapa para vir fazer vibrar as cordas ocultas no inconsciente”.

17

Mircea Eliade (Bucareste, 13 de março de 1907 – Chicago, 22 de abril de 1986), foi um historiador e
romancista romeno naturalizado norte-americano. A despeito do seu foco de investigações se situar na
historia das religiões, Eliade nunca se afastou da sua formação intelectual de filósofo, mesmo que ele nunca
tenha sido um filósofo propriamente dito (existem radicais desacordos sobre o seu pensamento). Alguns
vêem como crucial a sua contribuição para os estudos das religiões, e outros o vêem como um obscurentista
cujas
propostas
normativas
são
inaceitáveis.
(WIKIPEDIA.
Disponível
em:
pt.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade - 42k . Acesso em: 15 mai. 2007)
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2.4

Mandalas
Segundo Byington (2005, p. 12): “A psicologia de Jung não se restringe à fala, ao

corpo ou à conduta, mas é, sobretudo, um processo de cura e de desenvolvimento pela
transformação da alma e do mundo à sua volta”.
Neste sentido, o sinólogo e missionário protestante alemão Richard Wilhelm é
considerado como a relação profissional mais importante da vida de Jung. Isto porque ele
proporcionou um efeito extraordinário sobre sua obra, com a tradução comentada do I
Ching, feita na China, em 1920. Em 1927, este estudo de Wilhelm proporcionou a Jung o
entendimento de uma sincronicidade fantástica com os símbolos de esferas, círculos e
formas quadráticas que seus pacientes desenhavam ou viam em sonhos. Ele as denominava
mandalas, que em sânscrito significa “círculo sagrado”, porque são formas geométricas
usadas para meditação (FIG. 6, FIG. 7 e FIG. 8). Ele próprio também as desenhava e
pintava, pois intuía que elas representavam a totalidade do Self.

FIGURA 6 - Os quatorze arquétipos da Astrologia Polar Taoísta
Fonte: www.galeriamatosferreira.com/eventos/yinyang.jpg
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FIGURA 7 - Mandala do buda Shakyamuni, pintura tibetana: esta classe de
imagens deriva, segundo Jung, de um modelo arquetípico comum a todas as
as culturas.
Fonte: www.meta-religion.com/.../images/mandala.jpg

FIGURA 8 - Mandala Teosófica
Fonte: www.sociedadeteosofica.org.br

Ao ler o texto chinês O segredo da flor de ouro (FIG. 9), que descrevia um método
que inclui mandalas e metáforas alquímicas para a alma chegar à plenitude através da
meditação, Jung teve a certeza da real existência do Self ou Arquétipo Central, subjacente
ao desenvolvimento prospectivo dos símbolos para formar a consciência no Processo de
Individuação da humanidade (BYINGTON, 2005, p. 11). Na verdade, infere Byington:
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O segredo da flor de ouro trouxe para a Psique de Jung o impacto dos arquétipos
na cultura através dos séculos. Mas, acima de tudo, do Arquétipo Central do Self
como um instinto de busca de totalidade, tudo que Jung sempre vivera, mas que,
aos 50 anos, sentiu-se maduro para formular cientificamente através do conceito da
função transcendente descrito por ele na Psicologia.
Para compreender melhor o impacto desse texto, é importante perceber que o
método traçado realiza-se pela construção metafórica do ouro e da pérola
espirituais, ou seja, pela transformação simbólica da matéria. (BYINGTON, 2005,
p. 11).

FIGURA 9 - Taoísta "reunindo a Luz" - ilustração do livro O Segredo da Flor de
Ouro.
Fonte: upload.wikimedia.org/.../270px-Stage1.gif

Segundo Melo (2001, p. 79), “o que é de fundamental importância para se
estabelecer o sentido de um símbolo é o estudo do itinerário psíquico através da série de
imagens do inconsciente”, pois, segundo Jung (1972, p. 218): “quando nos concentramos
num quadro interior e tomamos o cuidado de não interromper o fluxo natural dos
acontecimentos, o inconsciente produzirá uma série de imagens que farão uma história
completa”. Para Melo, “é exatamente dentro deste fluxo imagético que se vai produzindo
uma narrativa na qual emergirá o sentido simbólico. Este, portanto, não pode ter seu
significado dado a priori, por mais arraigados que estejamos em certas concepções e
pressupostos”.
Como explica Jaffé (1984, p. 249): “O círculo é um símbolo da psique (o próprio
Platão descreveu a psique como uma esfera); o quadrado (e muitas vezes o retângulo) é um
símbolo de matéria terrestre, do corpo e da realidade”. Para Franz (apud Jaffé, 1984, p.
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240), “o círculo (ou esfera), como símbolo do self, expressa a totalidade da psique em
todos os seus aspectos, incluindo o relacionamento entre o homem e a natureza”, porque
“indica sempre o mais importante aspecto da vida – sua extrema e integral totalização”. Por
isso, observa Melo:
A análise da mandala como símbolo ordenador é, no entanto, recorrente na obra de
Jung, pois aparece como fator de compensação em casos de esquizofrenia em
diversos textos (1973; 1982; 1985d; 1987b; 1990; 1994a). A mandala com um
centro único bem demarcado surge, assim, como um fator de compensação ao
estado caótico em que se encontra a personalidade do sujeito, ou seja, em
“momentos de desorientação mental” (Jung, 1990, p. 258). Ao se desenhar uma
mandala, não se está apenas exprimindo um símbolo de ordenação, mas, também,
está se criando um campo para que a transformação ocorra. Seu aparecimento se
dá geralmente “em épocas de desorientação psíquica, para compensar um estado
caótico ou para formular experiências numinosas” (Jung, 1985, p. 33). (MELO,
2001, p. 79)

Assim, essa constelação de imagens arquetípicas se dá a partir de situações
vivenciadas não totalmente compreendidas pela psique consciente, que propicia uma
reverberação emocional que desencadeará um fluxo de imagens dotadas de sentido. Em
outras palavras, em momentos de grande perturbação, ou até mesmo de desorientação
psíquica, o inconsciente lança mão de um símbolo que represente com exatidão a
totalidade da personalidade ameaçada, e a mandala surge em pintura, em modelagem, em
movimentos de dança etc., como o símbolo do Si-mesmo, significando um movimento de
compensação da psique (MELO, 2001, p. 80). A mandala astrológica (FIG. 10), rica em
simbologia, ilustra bem a totalidade do ser contida na roda zodiacal.

FIGURA 10 - Mandala Astrológica
Fonte: www.galeriamatosferreira.com/eventos/yinyang.jpg
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No processo de individuação, esse movimento circular atua como uma tentativa de
aumento do campo de consciência, na qual, segundo Eliade (1987 apud Melo, 2001, p. 80):
“uma vez atingido o centro, somos enriquecidos, a consciência alarga-se e aprofunda-se,
tudo se torna claro, significativo; mas a vida continua: outro labirinto, outras espécies de
provação, num outro nível”.
Assim, o arquétipo do Si-mesmo, simbolizado no início de uma dada situação de
desorientação ou de um novo estágio do processo de individuação pelo símbolo da
mandala, surge como “arquétipo da orientação e do sentido: nisso reside sua função
salutar”, explica Jung (s/d, p. 176). Segundo Melo (2001, p. 80), com base em Jung (1972),
a mandala, como um círculo mágico protetor, aparece em rituais dos índios Pueblo (FIG.
11) e Navajo (FIG. 12 e FIG. 13), que a desenhavam na areia, a fim de separar um local
sagrado, buscando, por exemplo, a cura de algum enfermo. O estudo de desenhos e
pinturas de círculos remete a esse tipo de ritualização “que faz pensar na produção
espontânea de imagens do inconsciente, na tentativa de uma reorganização, de uma
autocura, na qual a concentração em uma dada imagem, que centraliza nossa
personalidade, faz do espírito geométrico ‘um fator de auto-análise’”.

FIGURA 11 - Índio Pueblo – vê-se o desenho da mandala em sua vestimenta.
Fonte: http://www.antropos.galeon.com/html/indiosnorteame.htm
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FIGURA 12 - Pintura de areia – índios Navajo
Fonte: www.geocities.com/symbolos/navajo1.gif

FIGURA 13 - O brasão da Tribo Navajo é uma mandala.
Fonte: waltonfeed.com/peoples/navajo/pic/seal.gif

Como já exposto, para Jung, o símbolo da mandala é característico de um processo
de reorientação. Porém, caso coloquemos um sinal de igualdade entre a mandala e a
reorganização psíquica, estamos reduzindo um poderoso símbolo, que deve ser visto dentro
de um contexto que pode ser dado, por exemplo, através de uma série de imagens do
inconsciente, como mostra Nise da Silveira, no qual o ser redondo propaga a sua
redondeza, propaga a paz de toda redondeza (MELO, 2001, p. 81).
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No entanto, explica o citado autor, “em casos nos quais se reduz uma complexidade
a um sentido único, ou seja, quando se cai numa posição unilateral, a dúvida e a
relatividade de uma certeza tornam-se os melhores métodos contra a dogmatização de uma
idéia”. Em textos de Jung, é possível constatar suas indecisões acerca deste importante
símbolo:
[...] embora a mandala apareça como a estrutura de um centro, contudo, não se tem
ainda certeza se o que é mais acentuado no interior desta estrutura é o centro ou a
periferia, a divisão ou a indivisibilidade”. (JUNG, 1984, p. 218)
[...] o homem ou a sua alma profunda é o prisioneiro ou o habitante protegido da
mandala. (JUNG, 1980, p. 95)

Todavia, num caso mais extremo, ao analisar os desenhos de uma mulher com uma
disposição esquizóide, mesmo levando em conta a tentativa que faz o psiquismo de conter
as torrentes dissociativas, Jung (1973, p. 95) interpreta o desenho de uma mandala com o
centro rachado como indícios de uma “calamidade, de um dano, e de impulsos
destrutivos”.
Desta forma, a mandala pode ter vários significados, dependendo da posição que
ocupa dentro da série de imagens do inconsciente, de sua regularidade ou irregularidade, de
seu centro – se está servindo de contorno para alguma outra figura, ou se está vazio –
(Jung, 1980; 1994b), e de sua periferia, da história de vida de quem a desenhou etc. Enfim,
este símbolo pode ser interpretado como sinal de isolamento (Augras, 1967), de
concentração espiritual (Eliade, 1987), como um movimento de reorganização (Silveira,
1981), como “concentração de si” (Bachelard, 1990a, p. 24), como vaso alquímico (Jung,
1985c), como imagem de Deus (Jung, 1973, 1982) ou como tudo isso, chegando até
mesmo a significar indício de desestruturação psíquica. Porém, não se pode deixar de
reconhecer o importante papel de tentativa de união dos pares opostos que perpassa todos
significados da mandala (MELO, 2001, p. 82).
No artista moderno, segundo Jaffé (1984, p. 268), essa união dos contrários se
manifesta “na união consciente da sua realidade interior com a realidade do mundo ou da
natureza; ou, em última instância, numa nova união de corpo e alma, de matéria e espírito.
É a sua maneira de ‘reconquistar seu peso como ser humano’”. Para o autor, “só agora é
que a enorme fenda existente na arte moderna entre a ‘grande abstração’ e a ‘grande
realidade’ está sendo conscientizada e a caminho de encontrar a sua cicatrização”.
Assim, o fator mais importante da arte como elemento de terapia psicológica está
no fato de que:
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O artista consegue expressar muitas coisas inconscientemente e sem despertar
hostilidade, que, quando formuladas por um psicólogo, provocam ressentimentos
[...]. Confrontado com as relações do psicólogo, o indivíduo sente-se diretamente
desafiado; mas o que o artista tem a declarar, particularmente em nosso século,
mantém-se no campo impessoal. (JAFFÉ, 1984, p. 270)

Daí, a importância das artes nos processos terapêuticos. Como explica Andrade
(2000, p. 105), sendo o homem um ser essencialmente social, “a psique humana não pode
existir sem uma cultura de origem, aonde a individualidade vai se processar por
diferenciação deste contexto maior”. Mas como conseqüência dos problemas da nossa
atualidade, o homem tenta resolver, sem sucesso, os conflitos advindos das dificuldades de
inserção na realidade social. Envolvida pelo excesso de pressão exigida nesse processo,
muitas vezes, sem alternativa de conciliação, a psique cinde-se. Ocorre que, “as emoções
que não encontram uma maneira socialmente aceita de expressão, introvertem-se, criando
fendas nas profundidades do psiquismo, deformando suas estruturas básicas”. E como
comprovou Jung, as linguagens artísticas constituem um eficaz instrumento de apoio para a
recomposição da estrutura psíquica, como será visto a seguir.
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CAPÍTULO III

Linguagens Artísticas e Arteterapia
Considerando a descoberta de Freud de que o inconsciente se manifesta mais por
imagens do que por palavras, por aquelas serem mais livres da censura da mente do que
estas, as imagens, como linguagem plástica (artes plásticas), aliadas às outras expressões,
como movimentos corporais (dança), dramatização (teatro), canto (música) e a linguagem
literária (verso e prosa), são os meios usados nas terapias expressivas para a facilitação do
autoconhecimento, visando à solução dos conflitos emocionais para um desenvolvimento
pessoal harmonioso (CARVALHO, 2000, p. 11).
O fato é que as imagens mentais são o conteúdo natural da imaginação, da saudade,
do sonho, ou seja, são formas de linguagem do hemisfério cerebral direito – mecanismos
não verbais e não lógicos de comunicação entre a percepção, a emoção, a mudança
corporal e o outro – o meio ambiente, esclarece a citada autora. Neste sentido, infere:
A arte é uma expressão do ser humano e, como tal, uma forma de comunicação e
de linguagem simbólica, é um produto da intuição e da observação, do
inconsciente e do consciente, da emoção e do conhecimento, do talento e da
técnica, da criatividade. Acolher e utilizar as modalidades de expressões artísticas
dentro de um processo psicoterápico vem enriquecer a possibilidade de um
conhecimento profundo e, conseqüentemente, uma maior compreensão da pessoa a
ser auxiliada. (CARVALHO, 2000, p. 11)

O valor das expressões artísticas nas culturas humanas é historicamente
reconhecido. Como atesta Andrade (2000, p. 13), a arte tem uma função simbólica, por
criar “substitutos da vida” sem nunca descrever o real, permitindo “ao homem expressar e
ao mesmo tempo perceber os significados atribuídos à sua vida, na sua eterna busca de um
tênue equilíbrio com o meio circundante”. Assim, pois, “a arte manifesta uma relação
profunda do homem com o mundo”.
Por meio da arte, esclarece Andrade (2000, p. 14), “o homem pode unir o seu ‘eu’
limitado e individual a uma existência coletiva, ao mesmo tempo em que lhe possibilita
apoderar-se das experiências alheias. Com seu caráter dionisíaco ou apolíneo, diversão ou
conscientização, a arte revela o homem no mundo”.
Uma breve retrospectiva histórica comprova que, além da função social, a arte tem
uma função terapêutica. Observa-se que, desde o teatro grego, por intermédio de diversos
níveis de identificação, o público liberava sentimentos e emoções catarticamente. O
processo de catarse é uma via de mão dupla: de um lado, o artista expõe sua emoção,
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expressando-a por meio de uma simbologia que é a sua obra de arte (seja ela uma
dramatização, uma pintura ou escultura, um poema, uma interpretação vocal e execução
instrumental ou uma coreografia); de outro lado, o público, ao decodificar a mensagem
expressa pelo artista, expõe sua emoção de alguma forma, ou seja, por uma reação
emocional qualquer, desde o aplauso entusiástico ou vaia até a expressão concreta dos
sentimentos despertados pelo contato com a obra de arte no convívio com as outras
pessoas. Isto, tanto no caso de uma apreciação em espaço público como de uma apreciação
em espaço privado.
O fato é que, como constatou Andrade (2000, p. 14), “em qualquer nível de
participação de um espetáculo artístico, um indivíduo pode se beneficiar terapeuticamente
do mesmo”, embora este não seja o objetivo primordial de qualquer expressão ou atividade
artística. O objetivo maior da arte é permitir ao homem conhecer e transformar o mundo,
tanto ao situar-se nele criativamente quanto ao envolvê-lo com sua própria criatividade.
Segundo Andrade (2000, p. 14), “dependendo do estágio de uma sociedade, a arte
é, em variados graus, concebida a partir de objetividade e/ou do um sonho, do desejo, da
intuição”. Segundo Spolin:
A intuição é sempre tida como sendo uma dotação ou uma força mística possuída
pelos privilegiados somente. No entanto, todos nós tivemos momentos em que a
resposta certa “simplesmente surgia do nada” ou “fizemos a coisa certa sem
pensar”. Às vezes, em momentos como estes precipitados por uma crise, perigo ou
choque, a pessoal “normal” transcende os limites daquilo que é familiar,
corajosamente entra na área do desconhecido e libera por alguns minutos o gênio
que tem dentro de si. Quando a resposta a uma experiência se realiza no nível do
intuitivo, quando a pessoa trabalha além de um plano intelectual constrito, ela está
realmente aberta para aprender.
O intuitivo só pode responder no imediato – no aqui e agora. Ele gera suas dádivas
no momento de espontaneidade, no momento quando estamos livres para atuar e
inter-relacionar, envolvendo-nos com o mundo à nossa volta que está em constante
transformação (SPOLIN, 2000, p. 4)

A intuição estimula a espontaneidade, possibilitando ao homem se re-formar nele
mesmo. A espontaneidade cria uma explosão que por um momento liberta-o “de quadros
de referência estáticos, da memória sufocada por velhos fatos e informações, de teorias não
digeridas e técnicas que são, na realidade, descobertas de outros”. A espontaneidade é um
momento de liberdade pessoal, quando estamos frente a frente com a realidade; quando a
vemos e exploramos, agindo em conformidade com ela. Nesse processo, as mínimas partes
do ser humano funcionam como um todo orgânico, traduzindo um momento de descoberta,
de vivência da expressão criativa (SPOLIN, 2000, p. 4). Como atesta Yozo:
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O adulto adquire modelos, regras e convenções morais, os quais, gradualmente,
tolhem sua espontaneidade criadora, tornando-se rígido e hermeticamente fechado
em seu próprio mundo materialista e consumista. Torna-se prisioneiro da rotina e
de suas obrigações. É importante que aprenda a resgatar a ordem lúdica. (YOZO,
1996, p. 13)

Como infere Philippini (2004, p. 65), o caminho criativo em arterapia tem o
propósito de concretizar, dar forma e materialidade ao que é intangível, difuso,
desconhecido ou reprimido”. Em arteterapia, o desbloqueio da expressão criativa é feito
através do manuseio e experimentação de materiais e formas diversas das múltiplas
modalidades de arte, em atmosfera acolhedora e protegida, facilitando o resgate das
possibilidades individuais, e auxiliando “o despertar da sensorialidade e da percepção” pela
vivência da espontaneidade em atividades lúdicas.
Sabe-se que a terapia artística constitui, no âmbito do conceito antroposófico de
medicina ampliada, um valioso elemento coadjuvante no tratamento de patologias físicas e
psíquicas. Despertando forças criativas adormecidas em razão de um ritmo de vida
mecanizado ou da própria doença, ajuda a promover o processo de cura através da
interferência do cerne individual do paciente – o eu – o qual, agindo nos demais corpos da
constituição humana, leva ao reencontro do equilíbrio perdido, ou seja, da saúde18.
Margarethe Hauschka esclarece este aspecto importantíssimo no âmbito da
arteterapia, intrinsecamente ligado à causa originária das doenças:
Uma das noções básicas da Ciência Espiritual, esclarecedora de todas as questões
sobre doença e saúde, é a de que a verdadeira causa da doença reside na
capacidade psíquica e espiritual do homem. Processos conscientes vividos na
existência terrena são necessariamente ligados a processos catabólicos no corpo
físico, a uma perda de vida. O corpo físico seria destruído se não fosse a presença
do corpo etérico, que, durante toda a vida terrena, representa um mediador, que
nutre, reconstrói e protege. Ele contém o total das forças que mantém o corpo
físico vivo, e, por esta razão, é designado também por Rudolf Steiner como “corpo
vital”. Ele tece entre o espírito e a matéria, e entre tudo aquilo que vive e pode ser
vivenciado sob forma espiritual consciente. (HAUSCHKA, 1987b, p. 36-37)

Por isso, antes de tudo, alerta Heide (1987, p. 25), “a tarefa do terapeuta consiste
em compreender, compartilhando, a situação das forças situadas atrás do fenômeno
patológico. Só assim poderá, com sua atuação artística, ‘partir inteiramente da respectiva
situação patológica’”.

18

Texto extraído da Nota à Edição Brasileira. In: HEIDE, Paul von der. Introdução aos fundamentos da
pintura terapêutica. Tradução de Liselotte Sobotta. In: _________. Terapia artística. São Paulo:
Antroposófica, 1987. v. I. 47 p.
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3.1

Artes Plásticas
Sobre a essência e efeitos da arte da pintura, segundo Heide (1987, p. 24): “Existem

inúmeras indicações de Rudolf Steiner19 que descrevem os efeitos da pintura sobre os
membros essenciais do ser humano”. Mas o autor adverte:
Se, levando em conta tais efeitos, quisermos desenvolver as bases de um
procedimento terapêutico, precisaremos ter em mente que, qualquer esforço neste
sentido deve sempre partir da situação do doente, da qual devemos compartilhar,
para depois aos poucos conduzir à verdadeira essência da atividade artística
adequada. Arriscando neste sentido a aplicação, à terapia da pintura [...], teremos
também de ter coragem de adaptar a maneira de pintar sempre de novo às
condições específicas do paciente. (HEIDE, 1987, p. 24)

Analisando as possibilidades de aplicação terapêutica da pintura, Steiner20 (apud
Heide, 1987, p. 24) demonstra que, “durante a pintura, os impulsos interiores do corpo
astral são impelidos para dentro do corpo etérico; são empurrados para um degrau mais
abaixo no interior do corpo etérico”. Desta forma, por meio da pintura é possível atuar
tanto sobre o corpo etérico quanto sobre as atividades do corpo astral, bem como sobre seu
inter-relacionamento que, no caso ótimo, representa a própria saúde.
Segundo Hauschka (1987a, p. 35): “A ocupação consciente com a cor como
portadora do elemento anímico é, portanto, uma umidificação de nossa natureza física. Esta
é a primeira indicação ampla para a pintura. A atividade intelectual unilateral do homem de
nossa época o resseca”. Entretanto, explica a autora:
[...] pela vivência das cores não apenas se forma “água juvenil”, mas, também, se
movimenta a água. Isto significa que a pessoa que lida com cores movimenta todo
seu sistema glandular. O astral, que na elaboração das cores avança para o etérico,
provoca vivificação de dentro. Como conseqüência, o sistema glandular respira
melhor. Toda a atividade glandular pode também ser compreendida como uma
espécie de respiração submersa. À inspiração corresponde a formação dos humores
nas glândulas; à expiração corresponde a segregação. É que os membros essenciais
superiores estão sempre ligados aos inferiores de uma forma respiratória rítmica;
quando se ligam demasiadamente, ficam paralisados. (HAUSCHKA, 1987a, p. 35)

Sendo assim, a pintura não apenas ativa a vida anímica respiratória, como também,
indiretamente, as metamorfoses da respiração para cima e para baixo – para cima são os
processos neuro-sensoriais; para baixo os processos mercuriais nos fluidos. De sua
19

Steiner (Rudolf) – filósofo e pedagogo alemão (kraljevic 1861 – Dornach, perto de Basiléia, Suíça, 1925).
Após ter sido dirigente da seção alemã da Sociedade Teosófica (1901-1913) e editor das obras científicas de
Goethe, Steiner fundou a Antroposofia, criando para seus adeptos um centro em Dornach. Seu pensamento
caracteriza-se pelo sincretismo religioso-filosófico. (GRANDE ENCICLOPÉDIA DELTA LAROUSSE. Rio
de Janeiro: Editora Delta, 1970, p. 6.438)
20
STEINER, Rudolf. Kunst im lichte der mysterienweisheit, p. 275.
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atividade depende muito o bem-estar físico e mental. Quando esse processo sofre
paralisação a pessoa se torna desanimada e esmorecida, perde o apetite, porque a
respiração íntima muito fraca produz muito pouco calor para elaborar corretamente as
substâncias. Em certas circunstâncias, ela pode perder o entusiasmo pela vida e adquirir
apatia frente aos estímulos normais, um sintoma que é freqüentemente provocado pelo
stress característico da época atual, até mesmo em pessoas jovens. Então, recorre-se talvez
a estímulos anormais, que apenas pioram a situação. Ocorre que a respiração nos sentidos
(onde ainda se respira a luz, e pelo processo de percepção vive-se com o interesse no
mundo físico) fica doente, fragilizando o corpo etérico, que precisa ser reanimado
(HAUSCHKA, 1987a, p. 36).
Segundo a citada autora, constata-se que a pintura, especialmente o lidar com as
cores, abrange, como indicação mais ampla, todas aquelas tendências patológicas ligadas a
uma perturbação da vida respiratória em todos os níveis. Partindo dos sintomas mais gerais
para os específicos, deve-se levar em conta todas as doenças ligadas à ilegítima captura da
atividade respiratória e circulatória – portanto, do centro – pelas forças fixadoras e
esclerosantes da cabeça.
A esse âmbito pertencem, a começar pela asma, todos os tipos de afecções
anginosas até a autêntica angina pectoris, a seguir os processos arterioscleróticos
no âmbito circulatório, e, finalmente, todo tipo de câimbras. O tratamento
medicamentoso é auxiliado pela pintura de forma que se aprenda a assumir
conscientemente as forças anímico-astrais, por intermédio do eu, desviando-as
para fora, aos sentidos, e daí para o exterior, libertando-as. Naturalmente, aqui é
importante também a qualidade da atividade artística, pois se pode trabalhar
sempre a partir do centro para ambos os lados; só pela técnica se pode unir e soltar,
descontrair ou contrair, trabalhando no sentido dos processos nervosos formativos
ou dos processos metabólicos dissolventes. (HAUSCHKA, 1987ª, p. 36-37)

Àqueles que necessitam da pintura, em especial, pertencem todas as naturezas
inibidas, todas as pessoas com distúrbios de desenvolvimento. Pessoas com retraimento
doentio de vida, indecisão e estado de espírito em constante oscilação encontram novo
rumo, porque este trabalho ativo com as cores convoca o ‘eu’ – senhor da alma – para
decisões que, embora a princípio tenham conseqüências exteriores, são, no entanto,
decisões próprias, tal como: que cor escolher, se algo é bonito ou feio, se combina ou não,
e assim por diante. Desse modo se exercita primeiro, no âmbito artístico, o que mais tarde
fortalece toda a vida anímica (HAUSCHKA, 1987b, p. 36).
A pintura terapêutica dos psicanalistas, como esclarece Heide (1987, p. 29):
“destina-se a criar oportunidades de pôr para fora vivências anímicas inconscientes, de
projetá-las exteriormente, a fim de permitir sua conscientização”. Como as forças anímicas
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podem ser exercitadas com a vivência de conteúdos objetivos, de modo a despertar no
corpo os efeitos das correspondentes forças anímicas cósmicas objetivas que atuam na sua
estruturação, quanto mais intenso e próximo do corpo for o processo de interiorização,
tanto mais vigorosa será a mudança para a atuação criativa, e, conseqüentemente, tanto
mais se libertarão da corporalidade as forças da vontade e da criação.
Neste sentido, sem dúvida, a materialidade da pintura proporciona essa tão
necessária intensidade e proximidade do corpo. Em seu estudo sobre o domínio de imagens
pela tecnologia, no qual investiga a téchne como uma arte do fazer, Philippe Dubois chama
a atenção para a materialidade da pintura, aspecto que, do ponto de vista terapêutico, é
extremamente importante:
[...] a imagem da pintura é [...] a imagem cuja materialidade é mais diretamente
sensível: a tela e seu grão, a pincelada, seu ductus e seu fraseado, o traço do pincel,
a tinta escorrida, a textura dos óleos e dos pigmentos, o relevo da matéria, o brilho
dos vernizes, até o odor das diversas substâncias que participaram de sua
constituição. Para alguém que não apenas viu, mas tocou uma tela com a mão,
sentiu sua espessura e sua consistência, sua lisura ou seu enrugamento, não existe
dúvida: a pintura é um auge de materialidade concreta, tátil, literalmente palpável
(mesmo o pior dos quadros). Essa materialidade é, aliás, freqüentemente associada
ao caráter de objeto único do quadro para lhe dar seu valor de obra, que é um valor
de arte. (DUBOIS, 1999, p. 79)

Como enfatiza Hauschka (1987b, p. 71), na pintura, as leis astrais trabalham no
etérico. Prova disto é que “as crianças adquirem o gosto pelas imagens e pela pintura mais
tarde do que o gosto pela música, porque esta faculdade se relaciona com processos mais
profundos, mais ocultos”. Por isso “existem crianças prodígio na música, mas não na
pintura, porque para trazer à tona as forças pictóricas, o indivíduo já deve ter entrado mais
profundamente em seu corpo”. A autora explica que “a impressão psíquica que vive no
homem sem relação com o espaço é por ele representada em superfície plana. A sensação
fluente é imobilizada em imagens. O essencial reside na diferenciação, na oposição das
polaridades”. Trata-se, pois, explica Hauschka (1987b, p. 73), de uma atividade rítmica que
tem como característica a mudança de estados. Por isso, ela fortalece o sistema rítmico
enquanto este está se desenvolvendo. Assim, a pintura “confere resistência e coragem à
vida das sensações (ou afetiva) e a dirige, através da beleza, em direção às coisas e aos
seres exteriores a nós mesmos, em direção ao meio ambiente atual”.
Quanto à escultura, segundo a citada autora, seu efeito sobre o homem é mais
profundo do que o da pintura.
Na realidade, trata-se de uma faculdade do adulto, porque durante longo tempo a
atividade plástica do corpo ainda é tão intensiva que pouca coisa pode ser feita
além dela. O escultor cria totalmente no espaço. Ele vive em seus membros,
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mantém os pés firmes sobre a terra, e está familiarizado com o processo de
introduzir matéria numa idéia ou de erguer a matéria à vida. A “compreensão” se
torna arte no mais verdadeiro sentido da palavra. Manifestam-se forças planadoras
no espaço. Quanto alguém é capaz de introduzir na consciência das mãos criadoras
o modo pelo qual o corpo etérico, inconscientemente, arranca a matéria física da
gravidade e a plasma segundo leis diferentes das leis mecânicas, vencendo toda a
rigidez a partir das leis da metamorfose, então ele é um escultor. A metamorfose
da forma é lei etérica. (HAUSCHKA, 1987b, p. 73-74).

Em síntese, expõe Hauschka (1987b, p. 74-75), as artes estão deixando de ser
esferas especiais de alguns poucos agraciados, transformando-se novamente em bem da
humanidade, de cada um, se as compreendermos em sua relação com a essência humana.
Para empregá-las terapeuticamente, sem dúvida, fazem-se necessários conhecimentos
essenciais dos processos sãos e doentes e de suas contra-imagens artísticas.
Daí resulta que também a maneira de pintar precisa ser adaptada e aplicada
individualmente. Pela escolha das cores pode-se atuar especificamente sobre ambos os
pólos: o corpo etérico e o corpo astral. Igualmente o método da pintura, a técnica e também
o tipo de material podem servir à terapia prevista. O que também é necessário, aliás,
fundamental, é que o próprio terapeuta vivencie intensamente os seus efeitos, para poder
aplicá-los convenientemente.
O terapeuta terá de conduzir a um equilíbrio respiratório a alternância entre
interiorização e ação criativa. Na sala de pintura, tem de predominar uma atmosfera
terapêutica que facilite tal processo. O que ajuda muito é o próprio terapeuta dar o exemplo
desta atitude, de modo que o paciente perceba como a forte vivência interiorizante das
cores promove a mudança para a alegria de agir corretamente (HEIDE, 1987, p. 29).

3.2

Teatro
A representação dramática, assim como a dança, tem sua origem no limiar das

culturas, conforme leciona Menegazzo21 (1994 apud Vale, 2000, p. 2). A dança surgiu
como busca da unidade, do equilíbrio e da harmonia expressiva de todo o ser e as primeiras
ações dramáticas emergiram do ritual mágico; e com o advento da consciência mítica –
segundo passo na evolução do pensar humano – surgiu a representação dramática, para que
o homem pudesse compartilhar com outros sua visão sobre o mistério insondável do
mundo. Segundo o autor:

21

MENEGAZZO, Carlos M. Magia, mito e psicodrama. São Paulo: Agora, 1994. cap. 4, p. 17-65.
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Os atos mágicos estão sempre embuidos do conceito mágico da encarnação e,
invariavelmente, culminam no contágio. A encarnação mágica tem paralelo no
psicodrama, no desempenho de papéis, de forma geral, e de forma específica, na
técnica do duplo, em que um ego auxilia, “encarna” uma parte, uma parte/aspecto
do eu do protagonista. Diz Moreno “no mundo psicodramático, o fato da
encarnação é central, axiomático e universal [...]. Não é mais o senhor, o grande
sacerdote ou o grande terapeuta que encarna Deus. A imagem de deus pode tomar
forma e ser encarnada por qualquer pessoa [...]”.
O homem da sociedade primitiva teve que dar um salto qualitativo, quando
avançou do pensamento mágico, pré-simbólico, para o pensar mítico, simbólico e
proto-histórico. Só então surge o jogo de simulação, que através da representação
dramática intencional, sintetiza e organiza as experiências do clã e possibilita uma
mediação simbólica. Nas representações místicas, a regra fundamental era imitar
fantasiosamente os episódios originais da humanidade [...]. Assim nasce a
representação dramática, a partir do surgimento no contexto de “como se fosse a
primeira vez”. (VALE, 2000. p. 2-3)

Quanto ao psicodrama, desde sua origem no “teatro vienence da espontaneidade”,
entre 1921 e 1923, vem resgatando a catarse da representação dramática, por sua vez,
originada nas representações míticas das primeiras sociedades primitivas. Moreno22 (1984
apud Vale, 2000, p. 3) define como tarefa central do teatro da espontaneidade: “[...] a de
produzir uma revolução no teatro” propondo as seguintes mudanças: (a) eliminação do
dramaturgo e do texto teatral por escrito; (2) participação da audiência – cada um e todos
são atores; (c) atores e platéia são co-criadores; tudo é improvisado – a peça, a ação, o
motivo, o diálogo, o encontro e a resolução de conflitos; e (d) no lugar do palco
tradicional, desponta o palco-espaço, o espaço aberto da própria vida.
O teatro espontâneo é uma forma de teatro do momento, que propõe investigar o
comportamento humano por meio da criação artística in statu nacendi. Sua estética é
interativa em vez de contemplativa; a catarse é ativa em vez de passiva. Aguiar23 (1998
apud Vale, 2000, p. 4) propõe que o teatro espontâneo seja considerado a raiz do
psicodrama e do sociodrama. Utilizando o protagonista como eixo da produção dramática,
o teatro espontâneo envolve simultaneamente todo o grupo. Atualmente, são nove as
modalidades mais praticadas: (a) as oriundas do teatro legítimo – teatro do oprimido,
dramaterapia, peça didática e playback theatre; (b) as oriundas do teatro da espontaneidade
de Moreno – teatro espontâneo “matricial”, role-playing, jornal vivo, axiodrama e
multiplicação dramática.
Segundo Aguiar24 (1998 apud Vale, 2000, p. 5), por ser interativo e fruto de cocriação o teatro espontâneo cumpre, de forma específica, as funções socioanalítica,
22

MORENO, Jacob Levy. O teatro da espontaneidade. São Paulo: Summus Editorial, 1984, p. 9.
AGUIAR, Moysés. Teatro espontâneo e psicodrama. São Paulo: Agora, 1998, p. 25.
24
Ibidem, p. 39-44.
23
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socioterápica, educativa e psicoterápica: (a) liberação e expansão do potencial espontâneocriativo, nos níveis individual e coletivo; (b) desenvolvimento do espírito de grupo/equipe
– por propiciar uma interação face a face intensa, que exige dos atores solidariedade,
disponibilidade, generosidade e harmonia interpessoal; (c) catarse de integração
intrapessoal e intragrupo, auto-consciência e regorganização de papéis sociais e
psicológicos; (d) desvelamento do co-consciente e do co-inconsciente grupal (conceitos de
Moreno), fazendo emergir múltiplos sentidos do grupo, no aqui e agora; (e) produção de
novos sentidos para o grupo e seus membros.
Boal25 (1996 apud Vale, 2000, p. 5), ao comentar o sentido terapêutico do Teatro
do Oprimido, recorda que o vocábulo psique, seja em grego, inglês ou francês, designa não
só “o conjunto de fenômenos psíquicos que formam a unidade pessoal, como também um
objeto, um espelho no qual uma pessoa, em pé, pode ver-se por inteiro, ou seja, o
espectador (spect-ator) vê sua psique, vê-se a si mesmo no outro”. Citando Sheakspeare:
“O teatro é um espelho onde se reflete a natureza”.
No Brasil, o psicodrama se instalou definitivamente a partir da década de 60 e, nos
primeiros anos, a prática psicodramática esteve mais voltada para fins terapêuticos, em
pequenos grupos ou no sistema bi-pessoal e nos consultórios, clínicas e hospitais
psiquiátricos. A partir da década de 80, a teoria do psicodrama se fortaleceu por meio de
publicações de livros e artigos em periódicos e revistas especializadas, expandindo sua
prática para grandes grupos e espaços abertos na comunidade. A grande matriz moreniana
do teatro da espontaneidade motivou o desenvolvimento de muitos métodos e técnicas
sociodramáticas aplicáveis a grandes grupos.
Desde sua origem até os dias de hoje, passando por mudanças ditadas pela evolução
do pensar mágico ao mítico e deste ao ideológico, a representação dramática continua
sendo, segundo Menegazzo26 (1994 apud Vale, 2000, p. 4): “um ofício ou uma arte
temporal-espacial que apresenta ações com a faculdade intrínseca de interessar e comover,
de mobilizar afetos, de elucidar o mistério humano, e produzir no homem determinadas
modificações”.

25

BOAL, Augusto. O arco-íris do desejo: método Boal de teatro e terapia. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileiro, 1996, p. 27-42.
26
MENEGAZZO, Carlos M. Magia, mito e psicodrama. São Paulo: Agora, 1994. cap. 4, p. 59.
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3.2.1 A vocação humana para o teatro
O vocábulo “drama” vem do grego e significa “ação”, “acontecimento”. Teatro é,
pois, ação no palco, um contexto “como se”; teatro é a arte de se colocar a vida em ação,
tanto a vida externa – real como a vida interna – imaginada.
Como diz a frase “arte imita a vida”, o teatro espelha a vida como ela é, com todos
os matizes do trágico e do cômico. E, por isso, provoca catarse, descarga
emocional, alívio e enlevo. O teatro é, também, um laboratório de vida; no palco,
pode-se experimentar diferentes formas de viver, de ser. Podemos inverter a frase
anterior: “a vida imita arte”, porque o teatro recria a vida. (VALE, 2000, p. 1)

Nota-se, segundo Vale (2000, p. 1), que “tem havido um verdadeiro boom nacional
e internacional do teatro, de forma geral, e do teatro espontâneo, em suas diversas
modalidades. Há uma convergência de dois movimentos, do psicodrama e do teatro
legítimo”.
A Psicologia e a Psicanálise têm oferecido instrumentos para o ser humano se
conhecer e utilizar suas próprias forças ocultas ou não desenvolvidas. Mas ainda não
ocorreu a verdadeira “revolução criadora” almejada por Jacob Levy Moreno, o criador do
Psicodrama e do Teatro da Espontaneidade. Segundo Moreno27 (1984 apud Vale, 2000, p.
2), o ser humano “ainda não se encontra num estágio embriônico de desenvolvimento em
relação ao seu potencial espontâneo-criativo”, muito embora, como atesta Spolin (2000, p.
3): “Todas as pessoas são capazes de atuar no palco. Todas as pessoas são capazes de
improvisar”. Aprende-se “através da experiência, e ninguém ensina nada a ninguém. Isto é
válido tanto para a criança que se movimenta inicialmente chutando o ar, engatinhando e
depois andando, como para o cientista com suas equações”.
Segundo Spolin (2000, p. 3), “se o ambiente permitir, pode-se aprender qualquer
coisa, e se o indivíduo permitir, o ambiente lhe ensinará tudo o que ele tem para ensinar.
‘Talento’ ou ‘falta de talento’ tem muito pouco a ver com isso’, prossegue o autor,
explicando que deve-se reconsiderar o significado de ‘talento’”, e que é bem provável, que,
o que é denominado “comportamento talentoso seja, simplesmente, uma maior capacidade
individual de experienciar”.
Sob este ponto de vista, infere-se que é no aumento da capacidade individual para
experienciar, que a infinita potencialidade de uma pessoa pode ser evocada. “Experienciar
é penetrar no ambiente, é envolver-se total e organicamente com ele. Isto significa

27

MORENO, Jacob Levy. O teatro da espontaneidade. São Paulo: Summus Editorial, 1984, p. 22-24.
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envolvimento em todos os níveis: intelectual, físico e intuitivo. Dos três, o intuitivo, que é
o mais vital para a situação de aprendizagem, é negligenciado” (SPOLIN, 2000, p. 3).
Para o citado autor, tanto à pessoa “média” quanto à “talentosa” pode-se ensinar a
atuar no palco, quando o processo de ensino é orientado no sentido de tornar as técnicas
teatrais tão intuitivas que sejam adequadas a cada aluno. Mas é necessário receptividade
para deixar aflorar a sua intuição, o que requer um ambiente no qual a experiência se
realize naturalmente, deixando-o livre para experienciar, a partir de uma atividade
motivadora que, acima de tudo, mobilize sua espontaneidade.
Infere-se, pois, que, no teatro, o processo da individuação tem no mergulho
intuitivo a sua mola propulsora. Indubitavelmente, o recriar-se pela dramatização
espontânea propicia ao “ator” uma expressão codificada do seu próprio ser, por
possibilitar, na expressão dos sentimentos do personagem vivido, que ele viva os próprios
sentimentos, o que favorece a expansão do processo de individuação – no vivenciar outro
ser, ele se identifica como ser diferente e único.
Sem dúvida, “fazer teatro libera e expande nosso verdadeiro eu, cria e recria novas
formas de expressão e relação”, atesta Vale (2000, p. 10): “Nosso corpo, nossa voz, nossa
mente, nossa imaginação, são nossos principais recursos naturais, nossa riqueza.
Sobrevivemos a catástrofes se somos espontâneos e criativos, autores e protagonistas no
teatro de nossa vida”.

3.3

Literatura
Como se sabe, a literatura é muito utilizada na arteterapia, embora mais

freqüentemente conjugada com outras artes, como o teatro e a música. Mas há que se
mudar esta tendência, incentivando também a sua prática isolada, como a criação de
poemas e contos, onde o paciente pode expressar seus sentimentos de forma codificada.
Aplicada ao teatro, tem-se que a dramaturgia é arte literária (ex. obra de William
Shakespeare); e a música se une à poesia, quando quer dizer algo além do som
instrumental (ex. composições musicais: Oceano de Djavan, Linda de Caetano Veloso e Eu
te Amo de Chico Buarque de Holanda dizem muito mais pela palavra do que pelo som). A
proposta formulada neste estudo é que, na arteterapia, a poesia também passe a ser
conjugada com as artes plásticas – pintura e escultura, uma combinação bem-sucedida,
como poderá ser visto no exemplo apresentado no item 3.3.1.
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A literatura é a arte que usa a linguagem mais assimilável pelo homem: a palavra. É
antes de tudo pela palavra que o homem se comunica com o homem. Roland Barthes28
(1978, p. 12) tem uma visão eminentemente social da linguagem, e vê, nela, a expressão do
puro poder social a que todos estamos submetidos: ”Esse objeto em que se inscreve o
poder, desde toda eternidade humana, é a linguagem – ou, para ser mais preciso, sua
expressão obrigatória: a língua”.
Como o ser humano parte sempre em busca da liberdade (todas as suas ações o
dirigem para tal caminho), se se considerar que a liberdade é uma desvinculação total do
poder a que se é submetido, tem-se que, dentro do universo lingüístico, não há maneiras do
homem ser livre. Assim, diz Barthes (1978, p. 16), só lhe resta, pois, a fuga da linguagem
por meio de uma trapaça lingüística, ou seja, utilizando-se da própria língua: “Essa trapaça,
salutar, essa esquiva [...], eu a chamo, quanto a mim: literatura”.
Para Amorim (2001), a concepção de Barthes de que a literatura é a utilização da
linguagem não submetida ao poder, deve-se ao fato de que a linguagem literária transgride
as regras de estruturação lingüística. Neste sentido, segundo Brito (1995, p. 22), pode-se
entender a literatura como uma expressão anárquica da língua, caracterizada pela
linguagem metafórica (que confere novos significados às palavras) geradora do código
literário, que possibilita a expressão escrita de forma criativa e, conseqüentemente,
descomprometedora no plano do significado da mensagem, que, codificada, permitirá uma
decodificação pessoal e intransferível de cada leitor. É esta característica que faz da
literatura a arte de criar pela palavra.
Sendo assim, é o caráter subjetivo do texto literário que desvincula seu autor do
significado da mensagem, pois a intenção dele não poderá ser captada, uma vez que ela foi
codificada para ser decodificada a partir dos sentidos e sentimentos de cada leitor. Esse
descomprometimento, sem dúvida, é o elemento que vai permitir ao escritor e poeta
exercer total liberdade de expressão, liberdade esta, que, por sua vez, fará aflorar
espontaneamente, seus sentidos e sentimentos no ato da criação (BRITO, 1995, p. 23).

28

Roland Barthes (Cherbourg, 12 de novembro de 1915 – Paris, 26 de março de 1980) foi um escritor,
sociólogo, crítico literário, semiólogo e filósofo francês. Formado em Letras Clássicas em 1939, e Gramática
e Filosofia em 1943, na Universidade de Paris, fez parte da escola estruturalista, influenciado pelo lingüista
Ferdinand de Saussure. Crítico dos conceitos teóricos complexos que circularam dentro dos centros
educativos franceses nos anos 50. Entre 1952 e 1959 trabalhou no Centre National de la Recherche
Scientifique – CNRS. (WIKIPEDIA. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes . Acesso
em 23 mai. 2007)
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Utilizada como recurso terapêutico, a literatura permitirá ao paciente expor-se pela
palavra de forma livre e descomprometida. Especialmente, a poesia, que se constitui numa
forma de expressão literária onde o autor constrói um texto, que, segundo Pioest29 (1989, p.
9): “mais esconde que declara, sem deixar vestígios pelo assoalho onde dormem os
sonhos”.

3.3.1 A poesia como recurso terapêutico
Como se sabe, a poesia é arte literária, e como arte, recria a realidade. O poeta
Ferreira Gullar diz que o artista cria um outro mundo “mais bonito ou mais intenso ou mais
significativo ou mais ordenado – por cima da realidade imediata”.
Declamando ou escrevendo, fazer poesia, diz Brito (1995, p. 23), é expressar-se
subjetivamente, de forma a combinar palavras, recriando seu significado, ou seja,
subjetivando o conteúdo da mensagem pelo processo de metaforização textual.
Segundo Pioest (1989, p. 9), a poesia é, “sobretudo, uma solução que nos
proporciona o contato com a formulação da dúvida. A poesia não é a resposta, é o que
pergunta. Não é onde vamos encontrar, mas por onde caminhamos em busca do paraíso
perdido. A poesia (a arte) deve muito mais inquietar”.
E foi intuitivamente motivada por esta proposta da poesia, que a pintora Floricena
Rezende30, na fase de sua recuperação de grave doença, optou por um processo de
arteterapia31 que uniu poesia e pintura, criando aquarelas inspiradas nos poemas de Leila
Brito (2007, p. 31, 29 e 60): FIG. 14, FIG. 15 e FIG. 16, que ilustram o livro Mulher
Sereia32.

29

In: BRITO, Ângela; SOARES, Clóvis; BRITO, Eugênio; BRITO, Leila; ALVES, Rosa. O princípio é o
verso. Belo Horizonte: Lutador, 1989. p. 9-10.
30
Floricena Rezende (Formiga-MG, 7 agosto de 1944 – 24 agosto de 1991) – pintora e pedagoga, estudou
Belas Artes até o 7º período do curso superior, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas
Gerais, realizando sua primeira, única e última exposição no período de 1º a 15 de março de 1991, na Galeria
Sesiminas, em Belo Horizonte-MG.
31
Estudo de caso cedido pela escritora e poeta Leila Brito.
32
BRITO, Leila. Mulher Sereia. Belo Horizonte: Letra por Letra, 2007.
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FIGURA 14 - A Mulher – 1990 – Floricena Rezende
Fonte: BRITO, 2007, p. 12.

MARULHO

Avistei-o
numa onda
que me trouxe o mar.
Banhei meus pés
na solidão de suas águas
e a saudade
arrebentou dentro de mim
espumando desejos.
(Leila Brito)

57

FIGURA 15 - A Sereia – 1990 – Floricena Rezende
Fonte: BRITO, 2007, p. 26.

MULHER SEREIA
Joguei no mar
as sandálias
que me impediam
de caminhar na areia.
Soltei no ar
as ilusões
que me vedavam as veias.
Deixei no cais
a verdade
que me prendia em teias.
Lancei-me nua
no infinito das águas
despojada se sonhos
Mulher Sereia.
(Leila Brito)

58

FIGURA 16 - O Mar – 1990 – Floricena Rezende
Fonte: BRITO, 2007, p.52.

INFLUXO
Barulho do vento
conversas do ar
arrulho das ondas
cantigas do mar
um beijo da areia
abraço do sol...
E minhas asas
navegando no desejo de voltar.
(Leila Brito)
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O “trabalho” realizado por Floricena Rezende em sua arteterapia comprova a
combinação feliz da poesia com a pintura, revelando, na tela, o processo de transcendência
da dor vivido pela pintora, que se expressa com extraordinária leveza de formas e cores,
como se estivesse a levitar, como a confirmar as palavras de Steiner (apud Heide, 1987, p.
33): “[...] ao pintar renunciamos ao nosso eu e vivemos como se nos sentíssemos apenas no
corpo astral [...]”. O processo de individuação, neste caso, se afirma no ato da criação,
quando a decodificação da mensagem de cada poema ganha cores e formas características
de seu modo de ser no mundo e de se expressar artisticamente.
Há que se atentar para o fato de que tanto a palavra pode originar a imagem como a
imagem pode originar a palavra. Portanto, o processo arteterapêutico acima exposto, pode
ser invertido: o paciente criar poemas, inspirado em pinturas e esculturas.
3.3.2

O conto de fada e a marionete

Em primeiro lugar, como esclarece Brito (1995, p. 75), há que se fazer uma
observação importante: “o conto de fadas é um gênero literário” – literatura infantil
(embora adaptada a qualquer idade) – esta, sim, é a sua classificação correta como gênero
textual que é, ao contrário da feita por muitos autores33 que, por desconhecerem o conceito
de Literatura, inferem que, pelo fato dos contos de fada serem fundamentados em
personagens criadas pela imaginação do povo de determinada cultura (no caso da cultura
brasileira, temos o Saci Pererê, que inspirou muitos contos e romances de Monteiro
Lobato), eles não são literários. Se esquecem, estes autores, de que a Literatura é
considerada arte, exatamente por recriar a realidade por meio de códigos lingüísticos que
possibilitam o processo de metaforização, mesmo que a realidade recriada ultrapasse o
sentido de mundo (físico) e penetre o sentido do ser, ou seja, a esfera do metafísico. “O que
se tem no conto de fadas é, exatamente, a realidade recriada por meio de metáforas”. O que
se pode dizer, pois, em relação à sua classificação textual, é que, “no contexto literário da
categoria contos, o conto de fadas34 se diferencia por ter características próprias, ou seja,
por expressar vivências e desafios próprios da condição humana”. Sendo assim, o que

33

TAPOLLET, Úrsula. A terapia através da marionete e do conto. Tradução Maria Zélia de Fúcio. Art et
thérapie. n. 16/17, Blois, dez., 1985. p. 146-148. p. 95 do texto traduzido: “O conto de fadas tem importância
essencial no nosso trabalho. Não pensemos no conto literário, mas no conto popular, tradicional e que
nos vem da noite dos tempos, impregnado de vida e de experiências de numerosas gerações.
34
Um dos mais famosos contos de fada da literatura mundial – a bela adormecida, é de autoria do escritor
francês Charles Perrault; Peter Pan foi criado pelo escritor J. M Barrie; Pinóquio foi criado pelo escritor
italiano Carlo Lorenzini, sob o pseudônimo de Carlo Colodi.
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escritores mundialmente famosos como Andersen35 e Monteiro Lobato36 fizeram foi
literatura pura. Aliás, por isto, eles são classificados como escritores, e suas obras são
reconhecidas pelos teóricos da Literatura como obras literárias – grandes clássicos da
literatura infantil mundial (BRITO, 1995, p. 76). Isto não impede o reconhecimento de que,
como assevera Silveira:
Os contos de fada têm origem nas camadas profundas do inconsciente,
comuns à psique de todos os homens. Pertencem ao mundo arquetípico.
Por isto, seus temas reaparecem de maneira tão evidente e pura nos contos
de países os mais distantes, em épocas as mais diferentes, com um
mínimo de variações. Este é um dos motivos porque os contos de fada
interessam à psicologia analítica. (SILVEIRA, 1987, p. 119)

Para Jung (apud Silveira 1987, p. 120): “Mitos e contos de fada dão expressão a
processos inconscientes e sua narração provoca a revitalização desses processos,
restabelecendo, assim, a conexão entre consciente e inconsciente”.
Por possibilitar o entendimento da vida pela transcendência do significado da
realidade física do ser humano, o conto infantil proporciona à criança uma nova visão de
sua própria situação, favorecendo a quebra de bloqueios emocionais. Segundo Tappolet:
O que é o mais precioso, a maçã de ouro, a água da vida, a princesa dos cabelos de
ouro, a pedra mágica e, finalmente, o segredo da vida, é preciso buscá-lo, passando
por uma espécie de morte, na outra margem, no fundo do poço ou num castelo,
numa ilha, no meio de uma floresta de diamantes contornada por uma floresta de
ouro e outra de prata, tudo protegido por um muro de ferro, fechado por uma porta
com nove fechaduras.
No conto, passa-se facilmente de uma realidade a outra, desta margem a outra, o
que oferece à criança respostas, em imagens e símbolos, às questões concernentes
à morte, que não poderíamos dar-lhe, já que não podemos ter a responsabilidade de
impor a uma criança nossas próprias respostas a estes grandes enigmas.
(TAPOLLET, 1985, p. 96)

Ainda segundo Tapollet (1985, p. 97-98), o que o conto infantil traz em seu bojo
pode tomar forma, ou seja, pode ser materializado numa marionete muito simples (FIG.
17) ou mais elaborada (FIG. 18), dependendo da idade da criança. O mais importante, é
que, às vezes, uma marionete pode tornar um medo palpável, ou seja, reconhecido pela
35

Andersen (Hans Christian), escritor dinamarquês (Oldense, 1805 – Copenhague, 1875). Talento
extraordinário cuja evolução foi dificultada por obstáculos sociais (extrema pobreza na mocidade). Seus
Eventyr (contos) [contos de fada] (1835 – 1872) são um clássico da literatura infantil e permanente
sucesso da literatura universal. (GRANDE ENCICLOPÉDIA DELTA LAROUSE. Rio de Janeiro: Editora
Delta, 1970, p. 350). Andersen foi o criador de personagens fantásticas como o Patinho Feio, o Soldadinho
de Chumbo, dentre outros.
36
Lobato (José Bento Monteiro), escritor brasileiro (Taubaté-SP, 1882 – São Paulo-SP, 1948). Em 1921, seu
livro para crianças A Menina do Narizinho Arrebitado (mais tarde refundido como Reinações de
Narizinho) sai do prelo com uma tiragem de 50 mil exemplares vendidos. Escreveu a seguir: O Saci, O
Marquês de Rabicó, Fábulas e Jeca Tatuzinho, com mais de 22 milhões de exemplares vendidos. Em
1935, publica Memórias da Emília; em 1939, O Picapau Amarelo [...]. (GRANDE ENCICLOPÉDIA
DELTA LAROUSE. Rio de Janeiro: Editora Delta, 1970, p. 4066).
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criança. “O que é imaterial é muito mais aterrorizador que um diabo fabricado
espontaneamente, e que pode ser quebrado ou guardado num armário”. Segundo Duflot
(apud Tappolet, 1985, p. 94): “A marionete adquire vida pela vida de seu criador que a
anima. De início, objeto de identificação projetiva, ela adquire valor de objeto de transição,
e pode criar uma relação com o outro”. Assim, infere Tapollet (1985, p. 94): “Criar uma
marionete pode ser uma verdadeira construção ou mesmo reconstrução de si mesmo”.

FIGURA 17 – Fantasminha – marionete simples
Fonte: www2.uol.com.br/.../foto_fantasma_180.jpg

FIGURA 18 – Pinocchio – Companhia Giramundo
Fonte: www.rfi.fr/actubr/images/072/Pinoquio.jpg

No caso específico da criança, a marionete e o conto são dois instrumentos que se
completam de forma harmoniosa no contexto de um processo arteterapêutico. Isto porque
permitem a ela exprimir seus problemas no plano simbólico, onde o impacto emocional é
poderoso, pois toca as profundezas de seus sentimentos, fortalecendo sua personalidade e,
conseqüentemente, sua individualidade. Naturalmente, que o mesmo resultado também
poderá ser alcançado por pessoas adultas, tanto pelo conto em si como pela sua
combinação com o teatro de bonecos.
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3.4

Música
Música é a arte de combinar os sons de forma agradável aos ouvidos. Não se pode

estabelecer com segurança a sua origem. Os historiadores divergem neste ponto, mas
concordam em atribuí-la a mais remota Antigüidade. De acordo com o historiador Diodoro
(um século a.C.), a palavra música deriva de um vocábulo egípcio, o que o levou a concluir
que ela se originou do Egito, sendo que a primeira idéia do som, teve origem no ruído dos
canaviais que cresciam nas margens do Nilo. Para outro historiador, a música teve origem
no canto das aves. Muito mais racionalmente, outros acreditam que o ponto de partida para
a criação da música é a própria natureza (BRITO, 1995, p. 14).
Segundo a autora, o canto é tão natural ao homem como a palavra, e, portanto, os
primeiros seres humanos devem ter sido os primeiros cantores. Certos gritos de alegria e de
dor podem ser facilmente traduzidos pela notação da música, permitindo supor que, nos
tempos pré-históricos, a manifestação vocal precedeu o mais rudimentar invento
instrumental. A idéia do ritmo encontra-se em certos movimentos naturais: na respiração e
nas batidas do coração e na regularidade da marcha (andar). O trote e o passo de um cavalo
marcam bem o ritmo de dois a quatro tempos, e o galope o de três tempos. O que está
demonstrado, com certeza, é que a Índia, o Egito, a Assíria, a Pérsia e a China, na sua
antiga cultura muito anterior ao período grego, possuíram uma arte musical desenvolvida.
Quanto ao conceito original de música, relata Brito, que:
Talvez porque o canto é tão natural ao homem quanto a palavra, é que um dia, não
se sabe ao certo quando e nem onde, aconteceu a fusão da música com a palavra.
Na Grécia antiga, berço da poesia, da pintura, da escultura e da arquitetura, a
música representava, com a poesia e a dança, uma tríade de muita expressão, e as
pessoas cantavam em coro sobre palavras ritmadas, dançando ao mesmo tempo.
Era a este conjunto que os gregos chamavam música. (BRITO, 1995, p. 15)

A idéia de que a música possui valor terapêutico também é antiga. Diz-se que, na
Grécia antiga, Esculápio, o primeiro médico da humanidade, utilizava a música para curar.
Na mesma cultura, Pitágoras ensinava os seus discípulos a empregar a música e o canto
para se livrarem de medos, preocupações e raiva. Em alguns templos do oriente, a cura
através de sons melódicos e de música elevou-se ao status de arte maior. Acredita-se, por
exemplo, que sons repetidos ajudavam a induzir estados de meditação e a reduzir tensões
físicas e emocionais (BUSH, 1995, p. 29).
Jung (apud Bush, 1995, p. 80) reconheceu o caráter arquetípico da música ao ouvir
um concerto da pianista e terapeuta musical Margareth Tilly, concluindo: “Isso abre toda
uma série de vias de pesquisa, com as quais eu jamais havia sequer sonhado. [...] Sinto que,
63

de agora em diante, a música deveria ser uma parte essencial de toda análise. Ela atinge o
profundo trabalho arquetípico com os pacientes”.
Embora Jung se referisse ao significado da música na evocação de material
subconsciente, ainda existe certo mistério quanto às qualidades particulares por meio das
quais a música ativa respostas tão significativas. A música possui a qualidade única de
tocar nosso corpo, mente e alma; quer se esteja consciente disso ou não. Talvez isto se
explique no fato de que nosso organismo, em si mesmo, é uma sinfonia biológica de sons.
Nossas pulsações internas, o batimento rítmico e o bombear do coração nos mantêm vivos
fisicamente. Instintivamente, nosso ambiente biológico sonoro “interior” ressoa, junto com
os outros sons, no nosso ambiente exterior. Quando uma pessoa ouve uma peça musical, os
ritmos, batidas e a pulsação da música influenciam ou levam consigo os ritmos, batimentos
e pulsações do corpo físico. Essas mudanças físicas podem ser medidas através de
parâmetros como a pressão sangüínea, a resposta galvânica da pele e os níveis hormonais
(BUSH, 1995, p. 81).
O fato é que nenhuma outra arte possui a qualidade de tocar, de forma simultânea e
profunda, mente e corpo, remetendo o ser ao êxtase pleno. Sensação extática – é isto que
provoca a música (ex. a música clássica tem um poder de nos lançar à transcendência do
nosso ser; de nos deslocar do mundo real e palpável). Certamente, o som tem o poder de
nos atingir de forma absoluta, alterando nosso psiquismo, como nenhum outro fenômeno
físico é capaz de fazer (nem a palavra, nem o movimento, nem a forma), como comprova
Robert Jourdaim, em seu livro Música, Cérebro e Êxtase37. Sendo o som dos instrumentos
musicais, e, originalmente da voz, informações exatas para o cérebro, que busca na
organização e quebra dos padrões matemáticos a obtenção de estímulos, a música é a arte
que atinge o cérebro de forma mais pura. Por isso:
A música nos tira de nossos hábitos mentais congelados e faz nossas mentes se
movimentarem como habitualmente não são capazes. Quando somos envolvidos
por música bem escrita, temos uma compreensão que supera a da nossa existência
mundana e, em geral, está além da lembrança. Quando o som cessa, voltamos para
nossas cadeiras de rodas mentais”. (JOURDAIM, 1998)

Várias experiências científicas são citadas por Jourdaim (1998), confirmando o
poder terapêutico da música. Pacientes que acabam de ouvir Mozart se saem melhor em
37

JOURDAIM, Robert. Música, Cérebro e Êxtase. Tradução de Sônia Coutinho. Rio de Janeiro: Objetiva,
1998 – nesta obra, essencialmente científica, seu autor analisa a música pelos mais variados ângulos: da
Antropologia à Biologia, da Estética à Psicologia, da História à Filosofia. Ele tanto acompanha a evolução da
música desde seus primórdios, como examina a maneira como o cérebro processa as hierarquias de som. O
autor analisa, ainda, dispositivos musicais, como melodia, harmonia e ritmo, citando exemplos, que vão
desde "A Pantera Cor-de-rosa", de Henry Mancini, a Mozart e Stravinsky.
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alguns tipos de testes de raciocínio que os que não ouviram música alguma ou ouviram
música popular simples. O neurologista Oliver Sacks fala de um paciente gravemente
retardado, que só era capaz de desempenhar tarefas complexas se ouvisse música. Isso
acontece porque, para esse tipo de indivíduo, a música organiza o cérebro de uma forma
que a experiência comum, caótica, não consegue fazer. Este é o grande mérito da música: o
de provocar um arrebatamento psíquico no sentido literal da palavra. Esta qualidade da
música lhe confere autonomia como recurso terapêutico.
O criador da Cimática38, o cientista suíço Hans Jenny, provou que as ondas sonoras
dão forma à “matéria” física de nossas células, tecidos e órgãos, e podem influenciar em
muito o nosso estado de saúde. A música dá forma aos comportamentos e respostas
sensoriais. Por exemplo, está provado que a música heavy metal desorganiza e causa
tensão no corpo físico. O rap usa um forte e persistente batimento e ritmo de fundo para
“alimentar” a sua mensagem oral. Já a música erudita (clássica) transmite aquilo que é
autêntico e “real”, gerando harmonia e bem-estar nos planos sensorial e físico (BUSH,
1995, p. 81-82).
Segundo a enciclopédia virtual Wikipedia39, a terapia por música, denominada
musicoterapia:
[...] é a ciência paramédica que utiliza a música e seus elementos constituintes,
ritmo, melodia e harmonia, aliados a movimentos, expressão corporal, dança ou
qualquer outra forma de comunicação verbal e não verbal, com objetivos
terapêuticos. Se desenvolve em um processo coordenado por um musicoterapeuta
qualificado, com um paciente ou grupo. O objetivo primário da musicoterapia é
possibilitar aos pacientes a abertura de canais de comunicação e/ou a reabilitação
de necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas.

Segundo Bense e Meréaux (1988) e Benenzon (1985), os musicoterapeutas
trabalham com uma gama variada de pacientes. Entre estes estão incluídas pessoas com
dificuldades motoras, autistas, pacientes com deficiência mental, paralisia cerebral,
dificuldades emocionais, pacientes psiquiátricos, gestantes e idosos. O trabalho
musicoterápico pode ser desenvolvido dentro de equipes de saúde multidisciplinares, em
conjunto

com

médicos,

psicólogos,

fonoaudiólogos,

terapeutas

ocupacionais,

fisioterapeutas e educadores. Também pode ser um processo autônomo realizado em
consultório.
38

“La ciencia de la cimática demuestra de forma visual el modo en que el sonido configura la materia. La
cimática consiste en el estudio del fenómeno de las ondas, y fue “descubierto” (como también se afirma que
Colón “descubrió” América), en la década de los 30 por el científico alemán, Dr. Hans Jenny.
(KONMBLUM, Nestor. El poder curativo del sonido. Terapia del sonido. Disponível em:
http://www.holistica2000.com.ar/speachsonoterapia.htm . Acesso em: 23 mai. 2007).
39
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Musicoterapia . Acesso em: 23 mai. 2007.
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O processo da musicoterapia pode se desenvolver de acordo com vários métodos.
Alguns são receptivos, quando o musicoterapeuta toca música para o paciente. Este tipo de
sessão normalmente se limita a pacientes com grandes dificuldades motoras, ou em apenas
uma parte do tratamento, tendo objetivos específicos. Na maior parte dos casos a
musicoterapia é ativa, ou seja, o próprio paciente toca os instrumentos musicais, canta,
dança ou realiza outras atividades junto com o terapeuta. A forma como o musicoterapeuta
interage com os pacientes depende dos objetivos do trabalho e dos métodos que ele utiliza.
Em alguns casos as sessões são gravadas e o terapeuta realiza improvisações ou
composições sobre os temas apresentados pelo paciente (BENSE e MERÉAUX, 1988;
BENENZON, 1985).
Segundo os citados autores, alguns musicoterapeutas procuram interpretar a música
produzida durante a sessão; outros preferem métodos que utilizem apenas a improvisação
sem a necessidade de interpretação. Os objetivos da produção durante uma sessão de
musicoterapia são não-musicais, por isso não é necessário que o paciente possua nenhum
treinamento musical para que possa participar do tratamento. O musicoterapeuta, por outro
lado, devido às habilidades necessárias à condução do processo terapêutico, precisa ter
proficiência em diversos instrumentos musicais. Os mais usados são o violão, o piano e os
instrumentos de percussão.
No contexto da arterapia, a música40 (que como toda arte é independente em sua
expressão) pode atuar como protagonista, especialmente, no caso de pacientes que tocam
40

A Música é arte, e “A Arte é universal – não está ligada em particular a este ou àquele país ou período
histórico. É de fato tão antiga quanto a raça humana e é inerente ao homem, como são partes, dele, os olhos
ou os ouvidos, a fome e a sede”. (VAN LOON)
Arte é vida, e vida jamais pode ser conceituada definitivamente: cada época, cada pensamento, tem
para com ela uma resposta. Para nossa época, Arte é linguagem, ou seja, toda expressão artística é vista
como um fenômeno expressivo, como uma linguagem específica: uma forma peculiar que busca
expressar uma vivência ou uma experiência humana, em termos de harmonia ou de impacto; de cor ou
de movimento; de visualidade ou de sons, dependendo da matéria que ela utiliza como expressão.
De acordo com a natureza da matéria de que são constituídas, elas foram divididas em dois grandes
grupos:
1º. Artes Fonéticas (Música e Literatura);
2º. Artes Visuais (Pintura, Escultura e Arquitetura).
De acordo com os conceitos de extensão e duração, Lucídio Tarra dividiu-as em:
1º. Artes de Tempo (Música e Literatura);
2º. Artes de Espaço (Pintura, Escultura e Arquitetura).
O princípio das primeiras é a harmonia (imagens mentais, fugazes, impressões sonoras); e o
princípio das segundas é a simetria (obras plásticas permanentes);
De acordo com o conceito de tempo, Fechner dividiu-as em:
1º. Artes de movimento ou ritmicas (Música, Literatura, Dança e Teatro). Apresentam séries de
momentos que se desdobram, deslizam no tempo, registram quadros fugazes e cambiantes.
2º. Artes de repouso ou plásticas (Pintura, Escultura e Arquitetura). Apresentam momentos da vida
universal ou individual, surpreendidos e fixados na imobilidade da pedra e da tela: massas, volumes
paralisados num instante definitivo do tempo.
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instrumentos musicais e gostam de cantar41 e compor (pessoas para as quais a música se
traduz em sentido de vida, e, por isto, se sentem sintonizadas consigo mesmas apenas, ou
prioritariamente, pela música, não se sentindo interessadas nem motivadas a se envolver
com outros campos artísticos); ou pode atuar (e é imprescindível) como coadjuvante, nas
terapias expressivas, atuando como recurso auxiliar para introspecção mental e
relaxamento físico. E isto, em todas as atividades terapêuticas com outras artes: dança,
teatro, literatura e artes plásticas. Basta imaginar essas atividades sem a música, e se
constatará uma perda significativa nos resultados alcançados.
Sendo assim, ela pode e deve ser combinada com a literatura (nas criações de letra e
música, levando o paciente a expor sentimentos reprimidos – neste plano, a poesia é
extraordinariamente favorecida); com o teatro (como trilha sonora de psicodramas – teatro
terapêutico, por transmitir energia e impacto emocional nos atores e na platéia); com a
dança (em performances de dança espontânea – onde é imprescindível; e atividades de
expressão corporal, por motivar movimentos harmoniosos e de impacto); e com as artes
plásticas (como instrumento de transcendência para o paciente tocar seu “eu” e colocar
seus sentimentos na tela). Enfim, a música deve ser usada em todo tipo de dinâmica
individual e de grupo próprias dos processos arteterapêuticos.
No caso específico das artes plásticas, facilitando a concentração, a música propicia
um clima favorável dentro do setting terapêutico, no contexto das atividades como a
pintura, o desenho e a modelagem. Neste espaço, a música é paisagem e entorno sonoro e,
especialmente, estímulo gerador para estabelecer conexões com determinados campos
simbólicos.
A verdadeira Arte (aquela que resulta de um ato criador) expressa sempre algo de vital para o
homem, porque direta ou indiretamente ela se nutre de valores essenciais para a existência humana. Já é
ponto pacífico de discussão a afirmação feita por fenomenólogos ou sociólogos, de que nós não veríamos o
Universo, não o entenderíamos, nem poderíamos habitá-lo, nem mesmo conheceríamos a nós mesmos, sem a
perspectiva estética. É ela que condiciona nosso modo de pensar, de amar, de desejar, agir e perceber o
mundo.
A arte é na realidade, em suas diferentes manifestações, o fenômeno que descobre o mundo à
Humanidade. É essa a idéia dominante em nossa época: a Arte é uma espécie de ponte entre a realidade
comum que nos rodeia e o mundo do indizível, que escapa à percepção comum, o mundo dos valores ocultos,
onde pressentimos todas as respostas para as indagações essenciais que assaltam o homem, quando este toma
a consciência de ser um EU situado num universo incomensurável e incompreensível. A tarefa do artistacriador é revelar aos seus semelhantes as múltiplas faces da realidade comum que os rodeia, e os possíveis
valores do mundo do indizível, que deverá dar sentido derradeiro àquela realidade comum”. (BRITO, 1995,
p. 13-14) (grifo meu)
41
“O canto é tão natural ao homem como a palavra, e, portanto, os primeiros seres humanos devem ter sido
os primeiros cantores. Certos gritos de alegria e de dor podem facilmente ser traduzidos pela notação da
música, permitindo supor que, nos tempos pré-históricos, a manifestação vocal precedeu o mais rudimentar
invento instrumental. A idéia do ritmo encontra-se em certos movimentos naturais: na regularidade da
marcha (andar), na respiração e nas batidas do coração. O trote e o passo de um cavalo marcam bem o ritmo
de dois a quatro tempos, e o galope o de três tempos”. (BRITO, 1995, p. 13-14)

67

3.5

Dança

A origem do dançar, como parte integrada da vida dos homens, remonta aos povos
primitivos. Estes, em seus rituais, praticavam a dança como uma forma harmônica e
sincrônica de trabalho, comunicação, oração e diversão.
O dançar passional e expansivo do homem primitivo evoluiu junto com as
sociedades em dois tipos de dança: folclóricas e espetaculares. A integração e a
espontaneidade se perderam na medida em que foram instituídas normas e passos
inalteráveis, formas e técnicas cada vez mais severas (ANDRADE, 2000, p. 153).
O ponto mais elevado desta evolução técnica encontra-se no ballet clássico, mas
mesmo as danças populares e folclóricas, que guardam muito do movimento natural e
sensual, há muito se distanciaram do dançar primitivo, cujos movimentos se
harmonizavam plenamente com o corpo, pois estes obedeciam a um ritmo interno: as
batidas dos tambores tinham apenas a função de orientar esse natural ritmo interior
(ANDRADE, 200, p. 154).
Inspirada nesta visão primitiva de dança/movimento, em fins do século XIX e início
do século XX, a bailarina Isadora Duncan rebelou-se contra os ensinamentos do ballet
clássico, e se propôs alcançar uma nova performance através de movimentos rítmicos
naturais do corpo, que refletem a expressão divina do espírito humano. Desta forma, criou
um dançar com movimentos espontâneos livres da obrigatoriedade sonora, que recupera o
verdadeiro sentido da expressão do corpo em sua comunicação dos sentimentos e emoções
humanas (ANDRADE, 2000, p. 153).
Inspirada pelo movimento revolucionário de Isadora Duncan, a bailarina Marian
Chace criou, na década de 1940, a terapia pela dança, com o objetivo de alcançar, pelo
movimento espontâneo, a plenitude da expressão corporal humana. Marian reconheceu a
existência da necessidade humana de expressão não-verbal pelo movimento do corpo
(independente da condição psicopatológica do indivíduo), que tem o dom de revelar
aspectos mais primitivos de cada um. Veículo das necessidades humanas, a expressão nãoverbal42 é o importante instrumento da dançaterapia, revelando-se em formas primitivas de

42

Faz-se importante ressaltar a constatação de Chace da perda, para os psicóticos, do significado usual da
comunicação verbal. Instrumentalizada pela dançaterapia, a comunicação não-verbal pode recuperar, de
forma quase plena, tal significado, através da decodificação da linguagem corporal expressada livremente
pelos movimentos da dança (ANDRADE, 2000, p. 161).
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movimentos corporais ainda isentas da censura sócio-racional do cotidiano, e funcionando
como meio de libertação da expressividade individual (ANDRADE, 2000, p. 153 e 159)
Assim, a dançaterapia está isenta de todas as exigências técnicas que nortearam a
dança moderna. Assentada no princípio da espontaneidade, objetiva recuperar a expressão
natural do corpo pelo movimento, visando ao desbloqueio de expressão característica do
homem moderno. A teoria se assenta no princípio de que o movimento e o contato ocupam
lugar de destaque nas características de personalidade do ser humano.
A intenção de Marian Chace foi clara: ela buscou reativar o papel que a dança
exerceu na Antigüidade, quando teve funções medicinais e sociais, o que, hoje, é realizado
pela expressão corporal e biodança. A prática da terapia pela dança surgiu como
necessidade psicoterapêutica das populações que vivenciam a Segunda Guerra Mundial –
um período marcado por grande sofrimento, que requereu formas diferenciadas de
tratamento psicológico, muitas vezes, realizado em grupo, para possibilitar o atendimento
da alta demanda verificada na época (ANDRADE, 2000, p. 154-155).
A partir de 1944, Marian passou a dedicar-se em tempo integral a veteranos da II
Guerra no St. Elizabeth’s Hospital. Paralelamente a outros tipos de tratamento
convencional, os internos participavam de sessões de dançaterapia. A partir daí, vai sendo
desenvolvido e consolidado este método terapêutico não ortodoxo (ANDRADE, 2000, p.
157).
A dança em grupo foi recomendada por Chace, porque facilita a expressão
individual, possibilitando a convivência com os mais variados conteúdos internos da
psique humana. Ao transcender o individual, o cultural e o histórico, a dança em grupo
ritualiza e simboliza este conteúdo pela manifestação do desejo, do sentimento e do
pensamento, ao mesmo tempo em que isenta o indivíduo da responsabilidade e da
conseqüência do contato real com a situação expressada pelo movimento e expressão
corporal (ANDRADE, 2000, p. 161).
Segundo o autor, na dançaterapia, o terapeuta deve atuar como um catalizador e,
centrado em sua sensibilidade, utilizar seus conhecimentos teóricos vertidos em técnicas
que estejam sendo requisitadas de forma não explicitada pelos pacientes. Ele deve, ainda,
organizar e estabelecer a estrutura das sessões, escolhendo as músicas e as seqüências dos
procedimentos, criando uma situação que favoreça ao indivíduo a realização de
movimentos rítmicos que expressem suas emoções.

69

3.5.1 A filosofia do autoconhecimento na dança
Na década de 50, o bailarino, coreógrafo e professor de dança Klauss Vianna43
(2005) inaugurou, no Brasil, uma nova técnica de expressão corporal (Técnica Klauss
Vianna), pautada no seguinte princípio: "um corpo inteligente é um corpo que consegue
adaptar-se aos mais diversos estímulos e necessidades, ao mesmo tempo em que não se
prende a nenhuma receita ou fórmula pré-estabelecida, orientando-se pelas mais diferentes
emoções e pela percepção consciente dessas sensações".
Na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, onde lecionou, Klauss
revolucionou o ensino da dança, incluindo na grade curricular do curso aulas de Anatomia
e Capoeira. Para Vianna (2005) "dançar é muito mais se aventurar na grande viagem do
movimento que é a vida". Revolucionário em seus conceitos, afirmou categoricamente:
"Não tenho nada para oferecer aos que têm idéias e atitudes prontas e acabadas, sem
espaço para o novo". Defensor da idéia do autoconhecimento como o elemento motivador
da criatividade, explicou que:
O fato de cada pessoa ser, em síntese, o próprio mundo, um microcosmo, permite
que ela encontre respostas para suas dúvidas, paixões e ansiedades, quando
mergulha com coragem e técnica em seu universo interior. Talvez seja isso que faz
com que grandes atores representem um mesmo personagem centenas de vezes,
sempre de maneiras distintas. Ou seja: buscando em si a verdade daquele
personagem, o ator pode conseguir a cada nova apresentação explorar aspectos
novos e inéditos do ser fictício - mas ao mesmo tempo real - que encarna.
No teatro ou na dança, o ator e o bailarino desencadeiam a partir de suas
individualidades um rico processo criativo, através do qual os elementos técnicos
adquiridos podem ser codificados e, em seguida, representados. (VIANNA, 2005)

Klauss buscou, com constância, suprir algumas necessidades do ensino da dança.
“Ele dizia que para dançar era fundamental conhecer o próprio corpo”, atesta a bailarina
Neide Neves, autora do prefácio do livro A Dança44. Nesta sua publicação única, Vianna
contestou a arte ensinada nas escolas oficiais, onde "não existem professores, e sim,
funcionários públicos da dança", e instituiu procedimentos eficazes para quebrar o ciclo
vicioso de então, introduzindo novas formas de interpretação corporal. Na sua visão, a
técnica, além de visar à estética, precisa ter um sentido utilitário, claro e objetivo.
Obcecado pelos movimentos do corpo, Vianna pesquisou todas as suas partes expressivas:
pés, mãos, cabeça, olhos, boca, nariz etc.
43

Klauss Vianna (Belo Horizonte 1928 – São Paulo 1992) bailarino, coreógrafo, professor de dança e de
teatro, mas, sobretudo, um homem apaixonado pela dança, é referência nesse universo. Ele foi pioneiro no
estudo do movimento e na conceituação de um trabalho corporal capaz de exprimir o universo interior de
dançarinos e atores. (WIKIPEDIA. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Klauss_Vianna . Acesso em:
22 mai. 2007)
44
VIANNA, Klauss. A dança. 3. ed. São Paulo: Summus Editorial, 2005.
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Considerado o mestre da expressão corporal no Brasil, Klauss Vianna criou uma
técnica que, por valorizar os movimentos do corpo orientados pelas mais diferentes
emoções e pela percepção consciente dessas sensações, pode e deve ser utilizada nos
processos de dançaterapia.
Nesta linha de trabalho, de certa forma, Almeida (2006) criou uma metodologia que
visa auxiliar os terapeutas em seu trabalho com atividades corporais, na qual, em primeiro
lugar, é abordada a consciência corporal:
Sabemos que a estruturação do corpo depende de organizações que vão formar a
imagem e o esquema corporal. O esquema, como já vimos anteriormente, é
constituído por uma memória da organização deste corpo, e se faz na medida em
que este corpo interage com o mundo. Os estímulos diversos é que vão contribuir
na organização deste corpo. Temos, então, os estímulos exteroceptivos, os
proprioceptivos e os interoceptivos.
Num trabalho corporal, podemos pensar em iniciar um programa de tratamento
intensificando estes estímulos, a fim de que este corpo se reconheça ou busque
novas organizações. (ALMEIDA, 2006, p. 2)

Após a consciência do corpo, o autor alerta para a necessidade de se organizar a
consciência do movimento, orientando movimentos de consciência nos três centros
basilares de movimento do corpo: a cintura cervical, a cintura escapular e a cintura pélvica,
assegurando que, após ter criado um relativo domínio dos movimentos básicos, o corpo
está pronto para atuar no mundo. Contudo, esclarece Almeida (2006, p. 7), “não basta ao
corpo ter movimentos, é necessário fazer com que ele faça determinados cálculos no agir.
[...] tempo, espaço e dinâmica orientam o movimento em relação às atividades, aos
instrumentos e às ações”.
Quanto à aplicação, no processo arteterapêutico, das técnicas de expressão corporal
do bailarino e professor Klauss Vianna e da metodologia de consciência corporal do
professor Marcos Vinícius Machado Almeida, ela estará sujeita ao seu estudo específico e
à adaptação individual e de grupo, segundo as condições físicas dos pacientes.
No encerramento do Capítulo III deste estudo, fica muito clara a contribuição das
artes no processo de individuação. Tendo a codificação simbólica como elemento comum,
seja através da forma (pintura e escultura), da palavra (literatura), do som (música), do
movimento (dança) e da dramatização (teatro), as artes (independentes em suas respectivas
formas de expressão) permitem a manifestação livre dos sentimentos, de forma que,
simultaneamente, o indivíduo expresse de forma indireta (transposta) ou oculta
(codificada) o seu “eu” mais profundo, ou seja, a sua individualidade única e exclusiva.
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CAPÍTULO IV

O Processo de Individuação
As descobertas de Jung colocaram-no como crítico do sujeito moderno e da
identidade moderna. Como se sabe, informa Maroni (2005, p. 34), “o projeto moderno
valorizou identidades construídas – e não atribuídas, herdadas”. Segundo Balman, na
modernidade:
[...] a identidade deveria ser erigida sistematicamente, de grau em grau e de tijolo
em tijolo, seguindo um esquema concluído antes de iniciado o trabalho. A
construção requeria uma clara percepção da forma final, o cálculo cuidadoso dos
passos que levariam a ela, o planejamento em longo prazo e a visão através das
conseqüências de cada movimento. (BAUMAN, 1998 apud Maroni, 2005, p. 34)

As instituições seriam os ancoradouros dos projetos de fixação identiária da
individualidade, pois havia um vínculo firme e irrevogável entre a ordem social como
projeto e a vida individual como projeto, sendo a última impensável sem a primeira. O
ideal moderno era manter uma mesma identidade ao longo da vida, negando-se, assim, à
dimensão do caos, do devir. É de se supor, pois, que boa parte das “doenças da alma”
provinham dessa exigência, pois, perseguir unidade e fixidez tem como contrapartidade a
mutilação de partes substanciais das experiências vividas, no que o indivíduo tem de
errático, de nômade (MARONI, 2005, p. 34).
Mas tudo isto mudou no mundo pós-moderno, pois, segundo Bauman (apud
Maroni, 2005, p. 35), modificou-se, “na contemporaneidade, o estatuto da incerteza. O
incerto (quanto ao formato do mundo e tipo de subjetividade a que ele corresponderia) não
é mais o temporário que deve ser superado; o incerto, doravante, é o permanente e
irredutível”. Isto porque, na “nova era” das catástrofes, “as identidades são instantâneas” –
muito diferentes das identidades modernas, que se diziam fixas e exigiam continuidade.
Atualmente, atesta Bauman 1998 (apud Maroni, 2005, p. 35), as identidades se
configuram como uma “coleção de instantâneos”, “identidades de palimpsesto”, na qual a
faculdade mais importante da memória se desloca do campo da lembrança para o campo do
esquecimento. É preciso esquecer para se manter todo o tempo conectado a novas imagens
e a novas possibilidades que serão apresentadas e reivindicadas pela lógica do consumo.
Com isso, exacerba-se o grau de incerteza cotidiano, na medida em que não podemos
contar com nada já construído. A lógica operante, nesses novos tempos, é a das cisões e
dissociações. E isso é um fato irreversível mesmo para as “identidades normais”, ancoradas
na quebra do tempo histórico, ou seja, uma dissociação entre presente, passado e futuro.
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Para Maroni (2005, p. 35), as neopatologias – entre elas a adicção, e não só por
drogas, mas por bebidas, comidas, viagras, lexotans – são, por conseguinte, a versão
grotesca desta lógica. Em síntese, conclui: “A pós-modernidade exige de nós o oposto do
que exigia a modernidade: identidades instantâneas, expostas à privatização de partes de
sua experiência subjetiva; desta vez, o que se perde é o sentimento de si, o sentimento de
continuidade”.
Para Jung (apud Maroni, 2005, p.35), os complexos não são senão traumas da “era
das catástrofes”, quando a psique padece dos processos de cisões e dissociações: “A
etiologia de sua origem é muitas vezes um chamado trauma, um choque emocional, ou
coisa semelhante que arrancou fora um pedaço da psique”. Uma vez produzido, o
complexo autônomo relaciona-se com o eu, quer possuindo-o, desestabilizando-o, quer
integrando-se, assimilando-se à consciência. Quando, porém, os complexos autônomos
emergem da alma do mundo, do inconsciente coletivo, a assimilação é mais difícil e eles
tendem a permanecer como enclaves no psiquismo.
Assim Jung explicava a loucura no início do século XX – os casos de loucura eram
crônicos. Nesse caso, o trauma (ou o complexo) já não resulta do encontro inusitado do eu
com algo que venha do exterior, surpreendendo-o; mas, ao contrário, nos acomete do
interior, da própria alma, ainda que comumente apareça projetado no externo. Ocorre que,
no embate com as diversas figuras da imaginação, o eu desmoralizado empreende ainda
uma vez a batalha contra um complexo que quer ter vida própria, que se traveste de mil
maneiras e que parece, a cada batalha, potencializar-se (MARONI, 2005, p. 35)
Na escola junguiana, o que há é só repetição, porque não há elaboração. A
repetição se impõe porque há inconsciência, assevera Maroni:
[...] inconsciência das cisões, da existência e dos modos de ser dos complexos, das
personalidades parciais dissociadas. Um complexo só possui poder sobre o eu,
possuindo-o, porque não está elaborado. Também paradoxalmente – a repetição é
condição da diferenciação (entendida como consciência e percepção sutil das
diferenças). E diferenciar os complexos é difícil porque pressupõe diálogo: diálogo
entre o eu e os complexos. (MARONI, 2005, p. 35-36)

Para Jung, não há diálogo eficaz em termos de calmaria psíquica. O momento
propício para o diálogo é quando emerge um “afeto avassalador”. Aí os pensamentos e as
imagens dos complexos inconscientes deixam-se entrever, emergem para a luz da
consciência e, então, seus conteúdos podem ser conscientizados. Sem a conscientização
desses conteúdos – às vezes com um sabor mítico, arquetípico, arcaico – não há
diferenciação; não há, portanto, percepção das diferenças. Jung afirmava que a psicanálise
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pode ajudar a explicar esses conteúdos, mas, decididamente, não os integra. Era na
possibilidade de comunicação dessas estranhas fantasias com a cultura e com a história,
que Jung apostava (MARONI, 2005, p. 36).

4.1

Desafiando a individuação
Uma das idéias centrais da Psicologia Analítica é o processo de individuação, ao

qual o indivíduo se submete para se tornar uma pessoa inteira, indivisível, completa e autorealizada. Ocorrendo tanto no plano pessoal como no coletivo, motiva o ser humano do
nascimento à velhice, e o guia em suas escolhas afetivas e profissionais (RAMOS e
MACHADO, 2005, p. 41).
Segundo Silveira (1981, p. 88), o conceito de individuação formulado por Jung tem
sido freqüentemente deturpado, apesar de ser claro e simples na sua essência: é a tendência
instintiva do ser humano a realizar plenamente potencialidades inatas. Entretanto, de fato,
esclarece Silveira:
[...] a psique humana é tão complexa, são de tal modos intricados os componentes
em jogo, tão variáveis as intervenções do ego consciente, tantas as vicissitudes que
podem ocorrer, que o processo de totalização da personalidade não poderia jamais
ser um caminho reto e curto de chão bem batido. Ao contrário será um percurso
longo e difícil.

O conceito de individuação talvez seja o elemento mais importante na obra de Jung:
individuar-se é “tornar-se si mesmo”, atingindo os potenciais próprios. Assim, a
individuação é um processo espontâneo de amadurecimento por meio do qual o indivíduo
se torna o que está “destinado” a ser, desde o início de sua existência. A grande tarefa do
ser humano é descobrir quem realmente é, e será esse o seu processo de “individuação”.
Jung o considera como característico do que denominou “a segunda metade da vida”, ou
seja, como um acontecimento psicológico que costuma ser deflagrado espontaneamente no
indivíduo adulto. Foi este o motivo de Jung ter se interessado tanto pela psicologia do
adulto. Para ele, todo o acontecer psicológico da primeira metade da vida é uma espécie de
preparação, de afinação dos instrumentos para a verdadeira tarefa psicológica da existência
humana, ou seja, o seu processo de individuação, a descoberta de sua identidade profunda,
através da realização de seus potenciais (VARGAS, 2005, p. 77).
De um certo ponto de vista, atesta Franz (1964, p. 162): “este processo ocorre no
homem [...] de maneira espontânea e inconsciente; é um processo através do qual subsiste
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sua natureza humana inata”. Entretanto, “em seu sentido estrito, o processo de
individuação só é real se o indivíduo estiver consciente dele e, conseqüentemente, com ele
mantendo viva ligação. [...] certamente, o homem é capaz de participar de maneira
consciente do seu desenvolvimento”.
Para Silveira (1981, p. 88), sobre a individuação, pelo menos duas confusões
freqüentes devem ser esclarecidas. Primeiramente, não se deve pensar que seja sinônimo
de perfeição. Aquele que busca individuar-se não tem a mínima pretensão a tornar-se
perfeito, e sim, de completar-se, o que é muito diferente. E para tal, terá de aceitar o fardo
de conviver conscientemente com tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua
natureza, tragam, estas, as conotações de bem ou de mal, sejam escuras ou claras. Em
segundo lugar, não se pode confundir individuação com individualismo. Segundo Jung
(apud Silveira, 1981, p. 88): “Vindo a ser o indivíduo que é de fato, o homem não se torna
egoísta no sentido ordinário da palavra, mas meramente está realizando as particularidades
de sua natureza, e isso é enormemente diferente de egoísmo ou individualismo”.
Apesar de todos os indivíduos possuírem os mesmos padrões básicos de
comportamento, a relação desses com a consciência vai se transformando à medida que
novos conteúdos são assimilados pela consciência coletiva. Para Jung, segundo Vargas
(2005, p. 78), “é na segunda metade da vida que o indivíduo vai entrar em contato com os
arquétipos, matrizes de comportamento herdadas enquanto espécie, do inconsciente
coletivo. Isso se dá, exatamente, no processo de individuação”. Como explica Silveira:
Note-se que o trabalho no sentido de individuação toma em atenta consideração os
componentes coletivos da psique humana (conteúdos do inconsciente coletivo), o
que desde logo permite esperar que daí resulte melhor funcionamento do indivíduo
dentro da coletividade. Nesse trabalho, ele aprende por experiência própria que a
estrutura básica de sua vida psíquica é a mesma estrutura básica de todos os
humanos. Um conhecimento dessa ordem decerto não fomenta sentimentos de
orgulhosos privilégios individualistas. Acontece é que as relações interpessoais
mudam no decurso do desenvolvimento da personalidade. Liquidam-se projeções.
As relações de estreita dependência, de quase fusão com outros seres,
gradualmente modificam-se para dar lugar a uma posição de “respeito pelo
segredo que é cada vida humana”. (SILVEIRA, 1981, p. 88-89)

Desta forma, não há processo de individuação fora da interação com a vida, no
isolamento, sem a interação com o outro. Em parte, é através da interação com o outro e
com o meio que a descoberta de “si mesmo” se torna possível, ou seja, que o processo de
individuação se torna possível (VARGAS, 2005, p. 68).
No plano individual, segundo Ramos e Machado (2005, p. 42), à medida que a
criança se desenvolve, certas aptidões e gostos ficam cada vez mais evidentes. De certo
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modo, o processo de individuar-se depende dessa fina sintonia com o que podemos chamar
de nossa essência, e que, embora dependa da genética, da educação e do ambiente familiar
e cultural, certamente a tudo transcende:
A bússola para sentirmos quando estamos no caminho da individuação é a alegria,
uma convicção forte e espontânea que emerge quando nossas atividades atuais
estão alinhadas com nossa essência inata. Por isso se diz que o objetivo do
processo de individuação é fazer o indivíduo tornar-se a pessoa que realmente é.
(RAMOS e MACHADO, 2005, p. 42)

Tornar-se realmente o que se é, implica em ser livre, o que, por sua vez, segundo
Ostrower:
[...] significa compreender, no sentido mais lúcido e amplo que a palavra pode ter.
Significa um entendimento de si, uma aceitação em si da necessidade da existência
em termos limitados. A vivência desse entendimento é a mais plena e a mais
profunda interiorização a que o indivíduo possa chegar. Ser livre é ocupar o seu
espaço de vida.
Esse entendimento de si é um processo e não um estado de ser. Contém como
correlata a possibilidade de o indivíduo constantemente diversificar-se e
acrescentar a si próprio dentro de sua coerência. É um processo que cresce em
duas direções simultâneas, como se fosse um leque a abrir e fechar-se num
idêntico movimento, atingindo níveis integrativos sempre mais elevados.
Crescendo tanto no sentido das delimitações como no de ampliações, a coerência
se renova nas potencialidades criativas do indivíduo. A cada síntese, a cada novo
nível de compreensão que é possível alcançar, corresponde a base do aparecimento
de novas possibilidades de ser e de criar.
Assim, a criação é um perene desdobramento e uma perene reestruturação. É uma
intensificação da vida. (OSTROWER, 1987, p. 165)

O caráter evolutivo da psicologia junguiana propõe o entendimento de que, de
nossos ancestrais até o dia de hoje, houve uma grande evolução no nível da consciência,
em função da aquisição de conhecimento, ética e moral. Por outro lado, porém, a sensação
de “ser”, independentemente da educação ou da cultura em que vivemos, é um conceito
intuitivo, uma vez que, dificilmente, a encontraremos em uma célula ou em algum lugar no
cérebro. Segundo Ostrower (1987, p. 56), “a intuição vem a ser dos mais importantes
modos cognitivos do homem. Ao contrário do instinto, permite-lhe lidar com situações
novas e inesperadas. Permite que, instantaneamente, visualize e internalize a ocorrência de
fenômenos, julgue e compreenda algo a seu respeito”. Como explica Franz:
Tudo acontece como se o ego não tivesse sido produzido pela natureza para seguir
ilimitadamente os seus próprios impulsos arbitrários, e sim, para ajudar a realizar,
verdadeiramente, a totalidade da psique. É o ego que ilumina o sistema inteiro,
permitindo que ganhe consciência e, portanto, que se torne realizado. Se, por
exemplo, possuo algum dom artístico de que meu ego não está consciente, este
talento não se desenvolve e é como se fora inexistente. Só posso trazê-lo à
realidade se o meu ego o notar. A totalidade inata, mas escondida, da psique, não é
a mesma coisa que uma totalidade plenamente realizada e vivida. (FRANZ, 1964,
p. 162).
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Franz (1964, p. 166) explica que o verdadeiro processo de individuação, isto é, a
harmonização do consciente com o nosso próprio centro interior (núcleo psíquico) ou self,
em geral, começa infligindo uma lesão à personalidade, acompanhada do conseqüente
sofrimento. Este choque inicial é uma espécie de “apelo”, apesar de nem sempre ser
reconhecido como tal. Ao contrário, o ego sente-se tolhido nas suas vontades ou desejos e,
geralmente, projeta esta frustração sobre qualquer objeto exterior. Isto é, o ego passa a
acusar deus, ou a situação econômica, ou o chefe, ou o cônjuge como responsável por esta
frustração. Algumas vezes, tudo parece bem externamente, mas, no íntimo, a pessoa está
sofrendo de um tédio mortal que torna tudo vazio e sem sentido.
Se o conceito de individuação é para a vida toda, como entendem os neojunguianos
E. Neuman e Carlos Byington, durante todo desenvolvimento do homem, o ego, ou centro
da consciência, será estruturado por símbolos que vêm dos arquétipos, através de um eixo
formado pelo ego e pelo Self. Sendo assim, desde que nasce até morrer, seu processo de
individuação estará em curso, ou seja, sua consciência, seu ego, estará lidando com os
arquétipos, sendo por eles estruturado através de seus símbolos (VARGAS, 2005, p. 78).
Desta forma:
O processo de individuação é, na verdade, mais que um simples acordo entre a
semente inata da totalidade e as circunstâncias externas que constituem o seu
destino [do homem]. Sua experiência subjetiva sugere a intervenção ativa e
criadora de alguma força suprapessoal. Por vezes, sentimos que o inconsciente nos
está guiando de acordo com um desígnio secreto. (Franz, 1964, p. 162)

Porém, o aspecto ativo e criador do núcleo psíquico só pode entrar em ação, quando
o ego se desembaraça de todo projeto determinado e ambicioso em benefício de uma forma
de existência mais profunda, mais fundamental. O ego deve ser capaz de ouvir atentamente
e de entregar-se, sem qualquer outro propósito ou objetivo, ao impulso interior de
crescimento.

4.2

Clínica junguiana e individuação
Existe uma crença muito difundida de que os métodos da psicologia analítica só se

aplicam às pessoas de meia-idade. Na verdade, muitos homens e mulheres alcançam a
meia-idade sem a correspondente maturidade psicológica, sendo, portanto, necessário
ajudá-los a reparar as fases negligenciadas do seu desenvolvimento. Trata-se de pessoas
que não terminaram a primeira fase do processo de individuação. Porém, é certo também
que um jovem possa enfrentar sérios problemas no curso do seu crescimento. Se ele tem
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medo da vida e encontra dificuldades para ajustar-se à realidade, pode preferir viver dentro
das suas fantasias ou conservar-se criança. Neste tipo de jovem (sobretudo se introvertido)
vamos descobrir, por vezes, no seu inconsciente, insuspeitados tesouros, e trazendo-os à
consciência, é possível fortalecer-lhe o ego e dar-lhe energia psíquica necessária para
tornar-se uma pessoa amadurecida (JACOBI, 1964, p. 274).
Levando-se em consideração, porém, a despeito do equívoco abordado por Jacob,
que o processo de individuação ocorrerá no decurso de toda a vida, isto é, que o ego será
estruturado por símbolos arquetípicos durante toda a existência humana, na clínica
junguiana, o trabalho analítico é basicamente com os símbolos. A tentativa terapêutica é
aumentar a permeabilidade do eixo ego-arquétipos, para que os símbolos possam estruturar
melhor a consciência, ou seja, tenta-se remover as defesas que estejam dificultando tal
permeabilidade, propiciando condições para que o processo de individuação, que é
espontâneo, continue ocorrendo. Evidentemente, a análise não busca “forçar” o processo a
ocorrer, mas sim, favorecê-lo (VARGAS, 2005, p. 80).
Segundo o autor, o trabalho com os símbolos será tanto redutivo-analítico-causal
(através, por exemplo, da interpretação) como prospectivo-sintético (via amplificação dos
símbolos). O trabalho redutivo-analítico é muito importante, para que as defesas,
principalmente dos símbolos que estão na sombra (inconsciente), possam ser
conscientizadas. Esses símbolos já poderiam estar na consciência, mas estão sendo
mantidos fora dela por defesas. Porém, tão fundamental, também, é o trabalho da
prospecção, via amplificação simbólica. É ele que propicia ampliar o contato entre a
consciência e os símbolos que a estruturam no processo de individuação.
Dentre as técnicas de amplificação simbólica, tem-se o desenho, a dramatização, a
verbalização, a caixa de areia, as diferentes representações artísticas etc., interessando,
também e muito, as associações formuladas pelo próprio paciente, bem como as
amplificações do analista através de seu conhecimento de, por exemplo, contos de fada,
mitos, ditos populares etc.
Para Vargas (2005, p. 80), é necessário atentar para o sintoma que, segundo Jung,
por ser simbólico, já aponta, em si mesmo, um “caminho” para a sua resolução. Isso
significa que a visão simbólica de um sintoma é fundamental. Assim, não somente é
importante compreender de onde ele vem, suas “causas”, mas, também, para onde ele
“quer ir”, ou seja, sua prospecção. “O sintoma é uma realização simbólica, porém sombria,
não conseguindo se integrar à consciência. Às vezes, é graças a um sintoma que a pessoa é
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lembrada, digamos assim, de suas tarefas psicológicas, requeridas em seu processo de
individuação”.
O autor destaca a importância do trabalho com a sombra45, que requer tanto o
método-analítico-causal (como, por exemplo, a interpretação, a redução da compreensão às
causas), como o método sintético prospectivo (amplificação simbólica, tentativa de se
compreender o para que). Somente assim, esses símbolos podem ser integrados à
consciência. Mas o trabalho analítico com a persona46 é igualmente importante. O processo
de individuação não se faz sem o contato com o outro e com o meio. “É muito importante
que na adequação a esses contatos, a persona funcional seja simbolicamente trabalhada.
Muitas vezes, a rigidez de uma persona, o aprisionamento a um papel (o pai, o chefe, a
mãe, a filha etc.) dificulta a comunicação, necessitando do trabalho com essas defesas”
(VARGAS, 2005, p. 80-81).
O trabalho com os diferentes dinamismos estruturantes do processo de
individuação requer diferentes técnicas. Trabalhar com a simbólica do arquétipo da
grande mãe requer que o analista entenda e se sintonize com essa linguagem, o
mesmo se passando em relação à simbólica do arquétipo do pai, do herói, do
animus47-anima48(conjugalidade) ou da sabedoria. A percepção da sutileza dos
diferentes dinamismos é fundamental para a eficácia da abordagem terapêutica.
Diante de uma crise, o trabalho simbólico focal mostra-se de enorme utilidade.
Quando a crise tem a ver com o processo de individuação, se o analista consegue,
com o cliente, perceber a cadeia simbólica que está em ação, a chance de sua
integração ao campo da consciência é bem maior. (VARGAS, 2005, p. 81)

O trabalho com os sonhos, segundo Vargas (2005, p. 81), via régia de acesso ao
inconsciente, tem lugar especial na clínica junguiana. O sonho é um acontecer simbólico e,
portanto, fonte de orientação para o ego do indivíduo que esteja atento, e querendo
compreender seu próprio processo. Assim, para o analista, quando o paciente traz seus
sonhos para a clínica, e se dedica a entendê-los, às vezes, tem-se “meio caminho andado”

45

A sombra do indivíduo, no entendimento de Jung, “é formada por conteúdos inconscientes que já deveriam
estar na consciência” (VARGAS, 2005, p. 78), e ainda não está, porque o processo de individuação se
encontra bloqueado.
46
“A persona é a máscara através da qual o indivíduo se relaciona com o Outro e com o mundo” (VARGAS,
2005, p. 78).
47
A personificação masculina do inconsciente na mulher – o animus – apresenta, tal como a anima no
homem, aspectos positivos e negativos. Mas o animus não costuma se apresentar sob a forma de fantasias ou
inclinações eróticas; aparece mais comumente como convicção secreta “sagrada”. Quando a mulher anuncia
tal convicção com voz forte, masculina e insistente, ou a impõe às outras pessoas por meio de cenas violentas
reconhece-se, facilmente, a sua masculinidade encoberta”. (FRANZ, 1964, p. 189).
48
A anima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem – os
humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a receptividade ao irracional, a capacidade de amar,
a sensibilidade à natureza e, por fim, mas nem por isso menos importante, o relacionamento com o
inconsciente. (FRANZ, 1964, p. 177)
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na tarefa analítica. Um sonho, através da sua simbólica, pode confirmar, ou então, às vezes,
ser o oposto ao sentido da compreensão consciente. Jung explica porquê:
As imagens produzidas no sonho são muito mais vigorosas e pitorescas do que os
conceitos e experiências congêneres de quando estamos acordados. E um dos
motivos é que, no sonho, tais conceitos podem expressar o seu sentido
inconsciente. Nos nossos pensamentos conscientes restringimo-nos aos limites das
afirmações racionais – afirmações bem menos coloridas, desde que as despojamos
de quase todas as suas associações psíquicas. [...]
Já comentei a respeito do contraste interessante entre os pensamentos
“controlados” que temos quando acordados e a riqueza de imagens produzidas
pelos sonhos. Podemos constatar agora uma outra razão para esta diferença: na
nossa vida civilizada despojamos tanto as idéias da sua energia emocional que já
não reagimos mais a elas. Usamos estas idéias nos nossos discursos, reagimos
convencionalmente quando outros também as utilizam, mas elas não nos causam
uma impressão profunda. É necessário haver alguma coisa mais eficaz para que
mudemos de atitude ou de comportamento. E é isto que a “linguagem do sonho”
faz: o seu simbolismo tem tanta energia psíquica que somos obrigados a prestarlhe atenção. (JUNG, 1964, p. 47-49)

Vargas diz (2005, p. 81), que, quando o sonho mostra o oposto do que a
consciência está compreendendo, Jung o chama de compensatório, entendendo que ele
compensa a unilateralidade da apreensão consciente, em relação àquele acontecer psíquico.
Isto porque os símbolos contidos num sonho servem para “iluminar” as coisas de que a
consciência está se dando conta com menor clareza, ou então, no sonho compensatório,
para “dizer” à consciência que ela está “olhando” para o lado errado ou sendo unilateral.
Dessa forma, o trabalho com os sonhos ajuda enormemente o analista a, justamente, com
seu analisando, entender melhor e acompanhar o processo de individuação do paciente.
Para Jung:
A função geral dos sonhos é tentar restabelecer a nossa balança psicológica,
produzindo um material onírico que reconstitui, de maneira sutil, o equilíbrio
psíquico total. É o que chamo função complementar (ou compensatória) dos
sonhos na nossa constituição psíquica. Explica porque as pessoas com idéias pouco
realísticas, ou que têm um alto conceito de si mesmas, ou ainda que constroem
planos grandiosos em desacordo com a sua verdadeira capacidade, sonham que
voam ou que caem. O sonho compensa as deficiências de suas personalidades e, ao
mesmo tempo, previne-as dos perigos dos seus rumos atuais. Se os avisos dos
sonhos são rejeitados, podem ocorrer acidentes reais. A pessoa pode cair de uma
escalada ou sofrer um desastre de carro. [...]
Assim, os sonhos algumas vezes podem revelar certas situações muito antes de
elas realmente acontecerem. Não é necessariamente um milagre ou uma forma de
previsão. Muitas crises da nossa vida têm uma longa história inconsciente.
Caminhamos ao seu encontro passo a passo, desapercebidos dos perigos que se
acumulam. Mas aquilo que conscientemente deixamos de ver é, quase sempre,
captado pelo nosso inconsciente, que pode transmitir a informação através de
sonhos. (JUNG, 1964, p. 49)
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É importante que o analista se lembre sempre de que, na análise individual, via
relação transferencial, o processo de individuação pode estar acontecendo. Ou seja, o
analista não será apenas o depositário, via projeções e outras defesas, dos conflitos prévios
não resolvidos de seu cliente. Obviamente isto pode estar acontecendo, e o trabalho com as
defesas é necessário. Mas não somente. O analista pode estar sendo um importante
humanizador para os símbolos arquetípicos do paciente. Nesse caso, o trabalho redutivo
pode, em vez de ajudar, até mesmo atrapalhar o processo de individuação. É fundamental,
pois, que o analista possa tolerar o envolvimento que, muitas vezes, graças à sua simbólica,
o paciente tem com ele e vice-versa. Somente assim, poderão, analista e analisando,
compreender o que está acontecendo. Aliás, evidentemente, durante uma análise não há
somente o processo de individuação do paciente acontecendo, e sim, o do analista também.
É preciso haver compreensão para as sutilezas de uma transferência dentro de um processo
de individuação (VARGAS, 2005, p. 81). Segundo Jung, em O Eu e o Inconsciente:
É quase impossível que um tipo se assemelhe totalmente a outro e completamente
impossível que alguém compreenda perfeitamente uma outra individualidade. O
respeito à individualidade do outro é, portanto, não só aconselhável, mas exigido
no processo de análise, se não se quiser sufocar o desenvolvimento da
personalidade do outro. (JUNG, 1945)

Tal preceito se apóia em sua proposta de que cada indivíduo desenvolve um “tipo
psicológico”, ou seja, uma forma própria de apreender o mundo – uma maneira única e
exclusiva. Tal tipologia junguiana é psicológica e dinâmica, desenvolvendo-se, pois, ao
longo da vida, e não, uma biotipologia estática. Regido por este mesmo dinamismo
psicológico, o processo de individuação tem na criatividade o seu agente primordial.
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CAPÍTULO V

O Processo Criativo como Agente de Individuação
A partir da tese proposta por Jung de que o processo de individuação está vinculado
ao inconsciente, e que ele se efetiva pela interação perfeita entre o inconsciente e o
consciente, através da ação do “centro organizador de onde emana esta ação reguladora”,
que é uma espécie de “núcleo atômico” do sistema psíquico – o self (totalidade absoluta da
psique que se diferencia do ego – pequena parte da psique), e ainda, de que o homem, por
intuição, sempre esteve consciente deste centro regulador, que opera comandado pelo
inconsciente coletivo (cunhado na interferência da cultura religiosa sobre o inconsciente
pessoal através da presença de arquétipos geradores de uma simbólica dominante), que
conecta o homem com o mundo exterior a si, interferindo no desenvolvimento da sua
personalidade consciente, há que se inferir que o processo de criação, por ser fruto da
intuição, é o principal agente de individuação.
Fayga Ostrower dá a dimensão exata desta inferência, em sua obra Criatividade e
Processos de Criação. No seu entendimento, “assim como o próprio viver, criar é um
processo existencial. Não abrangendo apenas pensamentos nem apenas emoções”. Assim,
a experiência e a capacidade de criar formas e de discernir símbolos e significados são
próprias do homem, originando-se nas regiões mais profundas do seu mundo interior, do
sensório, da afetividade, onde a emoção permeia os pensamentos ao mesmo tempo em que
o intelecto estrutura as emoções – níveis contínuos e integrantes em que fluem as divisas
entre consciente e inconsciente, e onde, desde cedo em sua vida, se formulam os modos da
própria percepção: são os níveis intuitivos do ser humano (OSTROWER, 1987, p. 56).
Deve-se atentar, pois, para o caráter subjetivo da ação criativa:
O impulso elementar e a força vital para criar provêm de áreas ocultas do ser. É
possível que delas o indivíduo nunca se dê conta, permanecendo inconscientes,
refratárias até a tentativas de se querer defini-las em termos de conteúdos
psíquicos, nas motivações que levaram o indivíduo a agir (OSTROWER, 1987, p.
55)

Além dos impulsos do inconsciente, atua nos processos criativos tudo que o homem
sabe, ou seja, seus conhecimentos, suas conjecturas, suas propostas, suas dúvidas, enfim,
tudo o que ele pensa e imagina. Utilizando seu saber, ele se torna apto a examinar o
trabalho e fazer novas opções. Por isso, o consciente racional nunca se desliga das
atividades criadoras, constituindo um fator fundamental de elaboração. Retirar o consciente
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do processo da criação seria mesmo inadmissível, seria como retirar uma das dimensões
humanas de sua própria ação (OSTROWER, 1987, p. 55).
Neste sentido, há que se considerar que o ser humano não pode ser considerado em
partes, pois é um todo integrado nessas partes, cujas contribuições específicas nos
processos criativos não é possível negligenciar, nem, tampouco, atribuir função
predominante seja ao inconsciente seja ao consciente. Assim, o ato criador, sempre ato de
integração, adquire significado pleno somente quando entendido globalmente, ou seja,
quando visto como produto do intuitivo e do instintivo. Predomina, portanto, a intuição, e
isto porque:
Segundo os conhecimentos de hoje, o ser humano é considerado um ser ‘pouco
instintivo’. Concebe-se, como herança genética do homem, certas tendências
instintivas, predisposições, cuja fixação e codificação se estabelecem dentro dos
contextos culturais em que se desenvolve o indivíduo. É precisamente pela
ausência de comportamentos rígidos instintivos que se explica a imensa
flexibilidade e adaptabilidade do homem, em suas reações face aos desafios
sempre novos do meio ambiente natural, na aprendizagem cultural e em todas as
manifestações mentais. (OSTROWER, 1987, p. 56)

Já a intuição, segundo a autora, por ser um dos mais importantes modos cognitivos
do homem que, contrariamente ao instinto, lhe confere condições para enfrentar o
inesperado, possibilita que ele visualize e internalize instantaneamente a ocorrência de
fenômenos, julgando e compreendendo a si mesmo. Outro aspecto importante da intuição
no processo criador, é que ela permite que o homem haja espontaneamente. Assim, a ação
espontânea intuitiva não é um ato reflexo ante um acontecimento, embora eventualmente
inclua atos reflexos. Na ação intuitiva, tem-se mais que a reação de um organismo humano:
tem-se a reação de uma personalidade humana. E mais que uma reação, ela é sempre uma
ação. Neste sentido, a ação humana encerra formas comunicativas que são pessoais e ao
mesmo tempo são referidas à cultura, distinguindo, por este motivo, o ato intuitivo do
instintivo. E é a intuição que está na base dos processos de criação (OSTROWER, 1987, p.
56).
Considerando o aspecto da atuação do inconsciente no processo criativo, tem-se
que a criação nunca é apenas uma questão individual, embora não deixe de ser uma
questão do indivíduo. Ocorre que:
O contexto cultural representa o campo dentro do qual se dá o trabalho humano,
abrangendo os recursos materiais, os conhecimentos, as propostas possíveis e,
ainda, as valorações. São a um tempo os dados do trabalho e os referenciais dos
dados. Com eles se defronta a criatividade de um homem. Existirá nele, desde o
início, uma orientação específica do ser, uma predisposição, uma maneira sua,
constitucional talvez, de inter-agir com o mundo. Não se pode perder de vista que
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cada pessoa constitui um ser individual, ser in-divisível em sua personalidade e na
combinação única de suas potencialidades. (OSTROWER, 1987, p. 147)

Para a autora, “a individualidade de cada um, vista como valor, é parte do acervo
humanista”. Por isso, é necessário e importante ressalvar seu valor, ao se abordar a questão
das influências a que está exposto o indivíduo criativo em qualquer contexto cultural e em
qualquer idade biológica. Certo é que as influências culturais atuam sempre. E não há
razão para opô-las à espontaneidade criativa, como se o fato em si, e não o tipo de
influências, impedisse o agir espontâneo. “Tampouco cabe identificar a espontaneidade
com uma originalidade imaculada por influências e vínculos, com um comportamento sem
compromissos, uma espécie de partenogênese a dar-se em cada momento da vida”. Isto
porque, “ser espontâneo nada tem a ver com ser independente de influências, pois isso em
si é impossível ao ser humano. Ser espontâneo apenas significa ser coerente consigo
mesmo”. Este é o grande problema. Embora não seja impossível, fácil também não é, pois
para ser espontâneo, para viver de modo autêntico e interiormente coerente, o indivíduo
tem que ter podido integrar-se em sua personalidade, tem de ter alcançado alguma medida
de realização de suas possibilidades específicas, uma medida de conscientização. Nessa
medida, será espontâneo diante das influências (OSTROWER, 1987, p. 147). Em síntese,
para ser coerente consigo mesmo e, por extensão, ser espontâneo, o homem tem de ter
alcançado sua individuação.
Uma vez que o homem não consegue fugir das influências do contexto cultural, a
defesa que encontra é enfrentá-las seletivamente, pois como indivíduo é um ser seletivo
por natureza. Para Ostrower (1987, p. 148): “Nos processos interiores em que ele se
discrimina e adquire sua identidade, nos níveis de maturidade e de conscientização que ele
alcança, seu crescimento reflete uma ordem íntima. Essa ordem preexiste aos valores
culturais e às influências”, pois é parte da sua constituição orgânica e molda sua
individualidade. É ela também que revela a extensão em que as influências afetam o
indivíduo. O fato é que:
Quando, no indivíduo, os processos de crescimento e de maturação se realizam de
algum modo significativo, permitindo que ele se discrimine em si e individualize
sua visão de vida, verifica-se uma definição maior e mais seletiva na sua atitude
interior perante o mundo. O indivíduo atinge novos níveis de equilíbrio, ou seja, à
complexidade intelectual e emocional corresponde também uma ordenação
superior. Nesses níveis, as influências podem ser elaboradas de uma maneira tão
específica, porque tão individual, que, quando são vistas novamente – externadas
no agir e no pensar – as influências parecem transmutadas em sua forma. Foram
absorvidas no contexto pessoal das vivências. Foram relacionadas novamente e
reconstituídas, a ponto de muitas vezes a sua origem tornar-se irreconhecível.
(OSTROWER, 1987, p. 148)
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À melhor seletividade corresponderá maior espontaneidade. Assim, pois, é na
espontaneidade seletiva que se fundamental os comportamentos criativos. Poder responder
de maneira espontânea aos acontecimentos significa dispor de uma real abertura, sem
rigidez ou preconceitos, ante o futuro imprevisível. Ao mesmo tempo em que,
espontaneamente, nos abrimos ao novo e o absorvemos, também espontaneamente o
estruturamos. Os processos de descoberta são sempre processos seletivos de estruturação.
Entende-se, portanto, que o espontâneo não há de se identificar com o impensado.
Identifica-se com o coerente e com o intuitivo, com tudo o que, ao elaborar-se em nós,
concomitantemente, se estrutura em nós (OSTROWER, 1987, p. 149-150), caracterizando
o processo de individuação.

5.1

Integração corpo-mente-emoção
É pela criação que o homem se individualiza, pois é o ato de criar que lhe

proporciona o contato com o absoluto de seu ser pela integração corpo-mente-emoção. É
como atingir o êxtase, alcançar o Nirvana49, se elevar acima das nuvens. Regozijo – este é
o sentimento que assalta o ser humano no ato da criação, definido por May (1975, p. 45)
como “a emoção que acompanha o mais alto grau de consciência, o estado de espírito que
nasce da experiência [do artista] de realizar as suas potencialidades”.
Definido como “êxtase dionisíaco”50, a criação retrata o apogeu magnífico da
criatividade, que, segundo May (1975, p. 47), “é o encontro do ser humano intensamente
consciente com o seu mundo”. Ou seja, a criação conecta o criador com o mundo, pela
conexão do seu inconsciente com o consciente – processo que caracteriza a sua
individualidade; que efetiva o processo da individuação.

49

Nirvana – No budismo, estado único de contemplação, caracterizado pela ausência de dor e pela posse da
verdade, na qual a alma se encontra livre de qualquer transmigração ulterior. (GRANDE ENCICLOPÉDIA
DELTA LAROUSE. Rio de janeiro: Editora Delta, 1970, p. 4.812).
50
Dioniso ou Diónysos – Divindade do vinho e da embriagues, filho de Zeus e de Sêmela. É uma divindade
extremamente complexa. Representavam-no seguido de um cortejo delirante de sátiros, silenos, bacantes etc.;
é do cortejo que procedem a poesia dramática grega e o ditirambo [canto coral de caráter apaixonado, alegre
ou sombrio, com uma parte narrativa e outra propriamente musical]. O culto a Dioniso teve assim
considerável influência na Grécia, não apenas sobre a arte, mas sobre a religião igualmente; contribuiu para a
introdução dos mistérios. Identificado com Baco. (GRANDE ENCICLOPÉDIA DELTA LAROUSE. Rio de
Janeiro: Editora Delta, 1970, p. 2.206).
“O aspecto importante e profundo do princípio dionisíaco é o do êxtase. O teatro grego surgiu baseado nas
orgias de Dioníso, um apogeu magnífico de criatividade que conseguiu unir a forma e a paixão à ordem e à
vitalidade. Êxtase é o termo técnico para os processos nos quais essa união ocorre”. (MAY, 1982, p. 46-47)
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May (1975, p. 55) define o inconsciente como “o potencial de conhecimento ou de
ação que o indivíduo desconhece”. Tal potencial é a fonte da “criatividade livre”. Por isto,
a exploração dos fenômenos do inconsciente relaciona-se de modo fascinante com a
criatividade.
Jung chamou a atenção para a existência de uma polaridade, uma espécie de
oposição entre o fato inconsciente e o consciente, que, para ele, retrata um relacionamento
compensatório: o consciente controlando os arroubos selvagens e ilógicos do inconsciente,
e este, evitando que o outro se estiole na racionalidade fria e árida, banal e vazia, com uma
tendência do inconsciente em atravessar as barreiras que defendem nossas convicções mais
arraigadas (MAY, 1975, p. 58-59).
Uma vez que a inspiração criadora surge do inconsciente, quando ela vence as
barreiras e se torna consciente, tem-se a convicção subjetiva de que a forma só pode ser
essa. É característica do ato criativo dar a certeza imediata da sua verdade, o que leva o
criador a concluir que nada mais seria verdadeiro que aquela criação. E ele se admira de
não a ter descoberto antes. May explica porque:
Naturalmente é porque não estávamos preparados para vê-la. Não podíamos ainda
intencionar a nova verdade, ou a nova forma criativa [...]. Não estávamos
preparados em nível de intencionalidade. Isto nos faz lembrar o que dizem os zenbudistas – nesses momentos é revelada e refletida uma realidade do universo que
não depende apenas da nossa objetividade. É como se abríssemos os olhos de
repente e a encontrássemos em toda a sua simplicidade. A nova realidade tem uma
espécie de realidade imutável, eterna. A sensação de que “esta é a realidade como
não vi antes” tem para o artista um aspecto religioso. Por isso, muitos sentem que
há algo de sagrado na sua arte, algo no ato criativo que se assemelha a uma
revelação mística. (MAY, 1975, p. 68).

Para o autor, o sine qua non da criatividade é a possibilidade do artista de liberar
todos os seus elementos interiores, permitindo a entrada daquilo que é chamado de
“vontade criativa”, o que representa uma ameaça para a ordem vigente. Assim, sendo o
impulso criativo a voz e a expressão das formas do pré-consciente e do inconsciente, ele
representa uma ameaça à racionalidade e ao controle exterior (MAY, 1975, p. 76). A partir
desta constatação, pode-se inferir que, no plano pessoal, entregar-se ao impulso criativo
significa enfrentar o risco de fugir ao controle imposto pela racionalidade, representando
uma ameaça no plano exterior, ou seja, a de se ver exposto na própria criação. É o medo
dessa ameaça que inibe os processos criativos e, por extensão, bloqueia o processo de
individuação.
Há que se concluir, pois, que somente por meio da arteterapia é possível romper o
bloqueio da criatividade e acionar os mecanismos do processo de individuação, sempre
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tendo em mente que a criatividade exige uma confiança na entrega interior, em acreditar
que o ego não se perderá no mar do inconsciente, e que, por isso o ato da criação exigirá
coragem do consciente para embrenhar-se no âmago mais profundo do ser. Indispensável e
insubstituível:
A criatividade é a essencialidade do humano no homem. Ao exercer o seu
potencial criador, trabalhando, criando em todos os âmbitos do seu fazer, o homem
configura a sua vida e lhe dá um sentindo. Criar é tão difícil ou tão fácil como
viver. E é do mesmo modo necessário. (OSTROWER, 1987, p. 166)
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CONCLUSÃO
Ao encerramento deste estudo, com base na teoria de Jung de que o processo de
individuação está vinculado ao inconsciente, e que se efetiva pela interação perfeita entre o
inconsciente e o consciente, através da ação do “centro organizador de onde emana esta
ação reguladora”, que é uma espécie de “núcleo atômico” do sistema psíquico – o self
(totalidade absoluta da psique que se diferencia do ego – pequena parte da psique), e ainda,
de que o homem, por intuição, sempre esteve consciente deste centro regulador, que opera
comandado pelo inconsciente coletivo (cunhado na interferência da cultura religiosa sobre
o inconsciente pessoal através da presença de arquétipos geradores de uma simbólica
dominante), que conecta o homem com o mundo exterior a si, interferindo no
desenvolvimento da sua personalidade consciente, há que se concluir que o processo de
criação, por ser fruto da intuição, é o principal agente de individuação do homem.
Sendo a individualidade expressa por uma criatividade intuitiva, conclui-se, por
extensão, que o processo do autoconhecimento é o responsável pela integração do homem
com seu mundo interior, como o ponto de apoio de sua integração com o mundo exterior.
Sendo assim, inquestionavelmente, o autoconhecimento representa um fator chave para o
desencadeamento do processo criativo. A partir da ótica junguiana, conclui-se, também,
que a composição da psique, formada pelo consciente, inconsciente pessoal e inconsciente
coletivo, atua de forma plena e efetiva no cerne da criatividade.
Verificou-se que a criatividade é um impulso semelhante, na sua dinâmica, a um
instinto, que, por ser compulsivo e automático, tem o efeito de uma força (tensão psíquica)
crescente que se reabastece nos próprios processos através dos quais se realiza, e é
responsável pela renovação constante do potencial criador. Assim, o trabalho criativo exige
um suportar a tensão psíquica, a junção de concentração espiritual e emocional, o intuir nas
profundezas da concentração. Mergulhar no potencial criativo é mergulhar no inconsciente
(não-ser) e, receptivamente, esperar o momento da inspiração, que fará emergir a criação –
no consciente (ser). Neste mergulho no inconsciente, toca-se a criatividade, que, no
caminho de volta à superfície, se materializa na criação consciente. Portanto, no processo
de sua efetividade, apesar da criatividade emergir do inconsciente coletivo, ela se deixa
influenciar pelo inconsciente pessoal. E para que se converta em arte propriamente dita, ou
em obra de arte, necessita da intervenção direta do consciente: o inconsciente aflora, vivo,
mas o ego se mantém no domínio e evita que a deformação prevaleça.
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Quanto ao arquétipo, como todo símbolo, ele é um sintetizador de opostos, neste
caso, inconsciente e consciente, não sendo nem racional nem irracional, porém as duas
coisas ao mesmo tempo. Se de uma parte é acessível à razão, de outra, esta lhe escapa para
fazer vibrar as cordas ocultas no inconsciente. No processo de individuação, observa-se um
movimento circular que atua na tentativa de aumentar o campo de consciência. Uma vez
atingido o centro, a consciência alarga-se e aprofunda-se, tornando tudo claro e
significativo. É assim que age o arquétipo do Si-mesmo, simbolizado no início de uma dada
situação de desorientação ou de um novo estágio do processo de individuação pelo símbolo
da mandala, considerada o arquétipo da orientação e do sentido. Ela restaura a psique
cindida pela pressão exercida por conflitos oriundos da exigência de inserção do homem na
realidade social.
Constatou-se que a arte favorece o processo de individuação, por se constituir no
instrumento ideal para o indivíduo expressar emoções introvertidas, isto porque, tendo uma
função simbólica, ela cria “substitutos da vida” sem nunca descrever o real, permitindo ao
homem expressar, e, ao mesmo tempo, perceber os significados atribuídos à sua vida, na
sua eterna busca de um tênue equilíbrio com o meio circundante. Assim, pois, a arte
manifesta a relação profunda do homem com o mundo, sendo, por isso, um valioso
elemento coadjuvante no tratamento de patologias psíquicas e, por extensão, físicas.
Despertando forças criativas adormecidas em razão de um ritmo de vida mecanizado ou da
própria doença, ajuda a promover o processo de cura através da interferência do cerne
individual do paciente – o eu – o qual, agindo nos demais corpos da constituição humana,
leva ao reencontro do equilíbrio perdido, ou seja, da saúde.
Dentre as linguagens artísticas indicadas, verificou-se que a pintura terapêutica
destina-se a criar oportunidades de se pôr para fora vivências anímicas inconscientes, de se
projetá-las exteriormente, a fim de permitir ao paciente a sua conscientização. Assim, é
possível atuar tanto sobre o corpo etérico quanto sobre as atividades do corpo astral, bem
como sobre seu inter-relacionamento que, no caso ótimo, representa a própria saúde.
Quanto ao teatro, há que se considerar o fato de que todas as pessoas são capazes de
atuar no palco, de improvisar, porque representar é um processo intuitivo. Conclui-se, pois,
que, no teatro, o processo da individuação tem no mergulho intuitivo a sua mola
propulsora. Assim, fazer teatro libera e expande o verdadeiro “eu”, criando e recriando
novas formas de expressão e relação da pessoa consigo.
Sobre a literatura, ela permite ao paciente expor-se pela palavra de forma livre e
descomprometida. Especialmente, a poesia, que se constitui numa forma de expressão
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literária onde o autor constrói um texto que mais esconde que declara. Os contos de fada,
por sua vez, são insubstituíveis no processo terapêutico infantil, pois propicia uma
passagem natural de uma realidade a outra, oferecendo à criança, em imagens e símbolos,
respostas a questões complexas como a morte. A fusão do conto com o teatro pelo uso da
marionete é fundamental no contexto do processo terapêutico infantil, porque tal recurso
artístico permite à criança exprimir seus problemas no plano simbólico.
A música é outra linguagem artística imprescindível, por possuir a qualidade única
de tocar corpo e mente, quer se esteja consciente disso ou não. Sendo o som dos
instrumentos musicais, e, originalmente da voz, informações exatas para o cérebro, que
busca na organização e quebra dos padrões matemáticos a obtenção de estímulos, a música
é a arte que atinge o cérebro de forma mais pura. Ficou claro, neste estudo, que a música
pode atuar como protagonista ou como coadjuvante nas terapias expressivas, constituindose num recurso auxiliar para introspecção mental e relaxamento físico.
Sobre a dança, a conclusão é que a sua prática é indicada tanto para as dinâmicas
individuais como para as dinâmicas de grupo. Além de facilitar a expressão individual, ela
possibilita a inter-relação dos mais variados conteúdos internos da psique. Ao transcender
o individual, o cultural e o histórico, a dança em grupo ritualiza e simboliza este conteúdo,
pela manifestação do desejo, do sentimento e do pensamento.
Em síntese, ficou muito clara, neste estudo, a contribuição das artes no processo de
individuação. Tendo a codificação simbólica como elemento comum, seja através da forma
(pintura e escultura), da palavra (literatura), do som (música), do movimento (dança) e da
dramatização (teatro), as artes (independentes em suas respectivas formas de expressão)
permitem a manifestação livre dos sentimentos, de forma que, simultaneamente, o
indivíduo expresse, de forma indireta ou encoberta, o seu “eu” mais profundo, ou seja, a
sua individualidade única e intransferível.
Num desdobramento conclusivo, tem-se que não há processo de individuação fora
da interação com a vida, no isolamento, sem a interação com o outro. Em parte, é através
da interação com o outro e com o meio que a descoberta de “si mesmo” se torna possível,
ou seja, que o processo de individuação se efetiva. No plano individual, de certo modo, o
processo de individuar-se depende da fina sintonia com o que podemos chamar de nossa
essência, que, embora dependa da genética, da educação e do ambiente familiar e cultural,
certamente a tudo transcende.
Quanto ao processo de individuação, verificou-se que ele é para a vida toda, e se
ancora no inconsciente coletivo. No desenvolvimento ininterrupto do homem, o ego, ou
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centro da consciência, será estruturado por símbolos que vêm dos arquétipos através de um
eixo formado pelo ego e pelo Self. Assim, desde seu nascimento até sua morte, o processo
de individuação estará em curso, ou seja, a consciência (ou ego) estará lidando com os
arquétipos, sendo por eles estruturada através de seus símbolos. Por isso o trabalho com os
sonhos, via régia de acesso ao inconsciente, tem lugar especial na clínica junguiana. Como
o sonho é um acontecer simbólico e, portanto, uma fonte de orientação para o ego daquele
que está atento e desejoso de compreender seu próprio processo, o analista terá sua tarefa
analítica favorecida, quando o paciente levar seus sonhos para a clínica, e se dedicar a
entendê-los.
Uma vez que o ser humano não pode ser considerado em partes, pois é um todo
integrado nelas, há que se reconhecer a importância tanto do inconsciente como do
consciente no ato criador, que deve ser sempre considerado um ato de integração, cujo
significado pleno somente é alcançado quando entendido globalmente, ou seja, quando
visto como produto do intuitivo e do instintivo, embora com predomínio indiscutível deste
último.
Sem dúvida, é guiado pela intuição que o homem cria, e é pela criação que se
individualiza, pois é o ato de criar que lhe proporciona o contato com o absoluto de seu ser
pela integração corpo-mente-emoção. É como atingir o êxtase. Assim, o regozijo é o
sentimento que assalta o ser humano no ato da criação. Definido como “êxtase dionisíaco”,
a criação retrata o apogeu magnífico da criatividade, ao conectar o criador com o mundo,
pela conexão do seu inconsciente com o consciente, processo no qual a sua individualidade
se afirma.
Há que se concluir, pois, que somente por meio da arteterapia é possível romper o
bloqueio da criatividade e acionar os mecanismos do processo de individuação, mas
sempre tendo em mente que criar exige a confiança da entrega interior, pela crença de que
o ego não se perderá no mar do inconsciente. Por isso o ato da criação exigirá coragem do
consciente, para embrenhar-se no âmago mais profundo do ser.
Assim, comprovado está que a arte é facilitadora do processo de individuação, e
que a sua prática terapêutica propicia o desentravamento de impulsos criativos em pessoas
adultas, constatando-se que a vivência isolada ou conjugada das artes plásticas, literatura
música, dança e teatro, favorece a conexão do inconsciente com o consciente, cuja fusão
resulta na totalidade do ser único e exclusivo de cada indivíduo.
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