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Se eu quiser falar com Deus
Tenho que me aventurar
Tenho que subir aos céus
Sem cordas pra segurar
Tenho que dizer adeus
Dar as costas, caminhar
Decidido, pela estrada
Que ao findar vai dar em nada
Nada, nada, nada, nada
Nada, nada, nada, nada
Nada, nada, nada, nada
Do que eu pensava encontrar.
GILBERTO GIL
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RESUMO

Este trabalho monográfico procura verificar de que maneira, através da criatividade e
da possibilidade de plasmar símbolos, recursos oferecidos pelo processo arteterapêutico, um
indivíduo pode conhecer, reconhecer e apropriar-se da sua espiritualidade, descoberta
necessária a quem trilha o caminho da individuação, rumo ao ser inteiro (self), levando-o a
descobrir um sentido para sua existência no exercício da religiosidade situada em seu interior,
sendo ilustrado com um processo em que o corpo foi um símbolo trabalhado.

Palavras-chave: Arteterapia – Criatividade – Símbolo – Espiritualidade – Corpo –
Individuação – Self
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ABSTRACT

This monograph seeks to determine how, through creativity and the ability to shape
symbols, features offered by the art therapy process, an individual can learn to recognize and
take ownership of their spirituality, who found it necessary to track the path of individuation,
toward the whole being (self), leading him to discover a meaning for their existence in the
exercise of religion located inside and is illustrated with a case in which the body was a
symbol worked.
Keywords: Art therapy - Creativity - Symbol - Spirituality - Body – Individuation - Self
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APRESENTAÇÃO

(imagem 1)

Senhor, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, temível e forte (...) reúne os
que estão dispersos, liberta os que são escravos entre as nações, olha para os
que são desprezados e abominados. (2Mac 1, 24.27).

É do desejo de investigação do lugar que ocupa a espiritualidade em mim, da busca de
uma libertação conceitual das teorias religiosas, da vontade de produzir sentido a minha
caminhada pessoal, árdua e solitária rumo ao ser inteiro, da necessidade de certificar-me de
que Deus está mais perto de mim do que eu possa imaginar, que nasce este trabalho
monográfico.
Por alguns anos fiz parte de uma comunidade religiosa e vivi experiências muito
interessantes e determinantes naqueles dias. Ocupei cargos de destaque e por isso era bastante
conhecido e solicitado. Tive a oportunidade de estudar sobre os dogmas da fé que até então
professava e aprofundar-me no conhecimento religioso. Sentia-me seguro. Todo o sentido das
coisas que vivia parecia estar muito claro e, assim, caminhava na vida. Até que “de repente,
veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa
onde se encontravam” (At 2,2). E todas as certezas que proporcionavam segurança cederam
seu lugar a um silêncio profundo. E, assim, foram abaladas as estruturas das certezas obtidas
até aquele momento.
Não coincidentemente, nesta época, iniciei minha formação como Arteterapeuta, no
curso de Formação Clínica em Arteterapia, oferecido na Clínica POMAR, na busca de uma
profissionalização mais específica, decisão que havia sido adiada por muito tempo e que
aconteceu (hoje sei disso!) no momento certo. Com o envolvimento no curso, tive a
oportunidade de descobrir, ampliar, redescobrir e solidificar conhecimentos que começaram,
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aos poucos, a produzir sons, quebrando meu silêncio interior. As propostas de exercícios
plásticos, sempre mobilizadores, as reflexões sobre textos diversos e o apoio encontrado em
minha terapia particular auxiliaram-me a encontrar os sons sutis de uma nova e harmônica
melodia, vinda da profundidade da minha alma cantora. E um novo caminho, então, iniciouse.
Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado
Emaús... e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto
conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a
caminhar com ele; seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo...
Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia
mais adiante. Eles, porém, insistiram dizendo: “Permanece conosco, pois cai
a tarde e o dia já declina.” Entrou então para ficar com eles. E, uma vez à
mesa com eles, tomou o pão abençoou-o, depois partiu-o e distribuiu-o a eles.
Então, seus olhos se abriram e o reconheceram... E disseram um ao outro:
“Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho...” Naquela
mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. (Lc 24, 13-16.28-32)

Hoje, um pouco mais adiante, neste caminho que tenho que trilhar com os olhos
abertos, encontro nesta pesquisa as condições propícias para repartir um pouco dessa
experiência de descoberta, expondo dicas de algumas pequenas certezas, sem considerá-las
verdades absolutas. De volta ao ponto de início, é possível comunicar aos outros a “novidade”
de procurar e encontrar-se. Por isso, este trabalho falará sobre arte, autoconhecimento, alegria,
caminho, Deus, desafios, dúvidas, muitas dúvidas, dor, espiritualidade, esperança,
preenchimento, reconhecimento, símbolos recorrentes, vida... de viver a vida!

(imagem 2)
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INTRODUÇAO
Quando um homem se submete a todos os desejos de seu coração
e pela graça de Deus encontra a alegria divina,
então sua alma encontrou verdadeiramente a paz.
BHAGAVAD GITA

imagem 3

Desde tempos remotos, a humanidade busca um significado maior para sua existência;
e este significado revela-se em variadas situações vividas por ela. O cumprimento correto de
uma função profissional, a reunião de grupos de pessoas em torno de um ideal comum, a
realização de grandes descobertas e feitos que beneficiam os homens, a prática da
espiritualidade através de uma religião são algumas destas formas de busca de sentido.
Embora, muitas vezes, trilhe-se um caminho em busca de um significado por fora, um
caminho físico de experiências lógico-sensoriais, é importante não se esquecer de que esta
jornada deve ser feita também por dentro, com experiências intuitivo-sentimentais, um
caminho no interior do indivíduo. E, por dentro de cada um, psiquicamente, esta jornada será
repleta de dificuldades, mas, também, de surpresas ao deparar-se com um sentido maior do
que o imaginado. Assim esclarece JAFFE (1995, p.13) quando sinaliza que
Jung afirma que não podemos suportar uma existência sem significado e ele
nos oferece o mito que descobriu e tomou como seu próprio: que empenho
em nos tornarmos tão conscientes quanto possível contribui para a evolução
de Deus. O nome deste processo é individuação.
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Quando empreende-se a jornada de autoconhecimento, caminhando-se para a
individuação do ser, ao encontro do “ser inteiro” (Self), pode-se surpreender com a descoberta
de potenciais desconhecidos, evoluir no conceito intelectual de Deus e acessar a própria
essência espiritual, a espiritualidade que está além de religiões e, dogmas, e viver o verdadeiro
re-ligar-se. Esta experiência e descoberta poderá conceder ao indivíduo algum significado a
sua trajetória de vida.
O processo de individuação pode ser vivido de muitas formas. A Arteterapia de
abordagem junguiana é uma dessas possibilidades, e como processo terapêutico que usa a
criatividade, utiliza-se de recursos plásticos de arte variados como pintura, colagem,
modelagem, tecelagem, desenho, criação de personagens e outras mais, para revelar,
materializar e investigar conteúdos pessoais profundos de indivíduos que desejam cumprir
este caminho. Na relação com as imagens criadas, será promovido o diálogo
consciente/inconsciente, ego/self, e a partir daí, o indivíduo tem a oportunidade de conhecerse e compreender-se melhor. Segundo Jaffe (1995, p.25), “a psicologia profunda, favorecendo
o diálogo entre o consciente e o inconsciente, pode nos ajudar a compreender e a interpretar a
nossa própria experiência e viver nossa própria hipótese”. Viver a própria hipótese é trilhar o
caminho de individuação.
Assim, a experiência de individuar-se continuamente através da materialidade de
imagens inconscientes proporcionada pelo processo arteterapêutico, poderá levar o indivíduo
a conhecer e/ou reconhecer a potência espiritual em si, que encontra-se no self, sendo esta
uma das potencialidades existentes no individuo. Isso independe de uma religião a que se
esteja ou não ligado; é um caminho de conhecimento e reconhecimento, um caminho de vida.
A descoberta da essência espiritual na vida do individuo, acrescentará novo significado a
caminhada de individuação. E como diz Edinger (1995, p.22): “Deus agora deve ser
incorporado experimentalmente pelo indivíduo”, reforçando a necessidade de experimentação
individual da espiritualidade, que pode ser proporcionada por uma terapia, e, acredito, por
uma prática terapêutica de experimentações com a criatividade e materialidade de conteúdos
psíquicos.
Ao final dessa pesquisa, procurou-se responder à seguinte questão: como facilitar ao
indivíduo, através do processo arteterapêutico, o reconhecimento, a compreensão e a
interação com as questões pertinentes a sua espiritualidade, rumo ao encontro com o
Self?
Este estudo monográfico de pesquisa foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelo bibliográfico. Procurou-se elaborar um documento que relacionasse
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o pensamento de alguns autores sobre individuação e espiritualidade, e as possíveis
contribuições da Arteterapia como processo terapêutico que dispõe materiais e técnicas
capazes de conceder ao indivíduo materialidade aos símbolos pertinentes à descoberta da
potência espiritual, auxiliando na trilha rumo ao individuar-se.
Para tanto, o estudo foi dividido em três capítulos, onde, o primeiro, compôs-se de um
pequeno panorama sobre alguns conceitos da Psicologia Analítica, iniciando-se com um
pequeno resumo histórico da vida de seu autor, C. G. Jung, seguido da exposição dos
conceitos sobre ego, arquétipo, inconsciente, Self, individuação e símbolo, para compor a
compreensão geral da pesquisa realizada.
No segundo capítulo descreveu-se um pequeno histórico da Arteterapia, conceituandose esta prática terapêutico, explicitou-se como acontece o processo arteterapêutico e
exemplificou-se a utilização dos materiais expressivos pertinentes a esse processo.
O terceiro capítulo tratou da associação do processo arteterpêutico com o caminho da
individuação, destacando-se as questões que remetem à espiritualidade humana como
símbolos e arquétipos universais religiosos.
Finalizando, o último capítulo foi destinado às conclusões e recomendações
pertinentes a esta pesquisa monográfica.

imagem 4
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CAPÍTULO

1

NAS PROFUNDEZAS DO SER
Leve-me do irreal para o real.
Leve-me da escuridão para a luz.
Leve-me da morte para a imortalidade.
UPANISHADS

Neste capítulo será feita uma breve exposição de alguns conceitos da Psicologia
Junguiana, pois este é o embasamento teórico do trabalho arteterapêutico que norteia esta
escrita monográfica. Destaca-se, porém, que esta não é a única base teórica em que possa
estar ligada a Arteterapia. Antes de expor os conceitos teóricos, faz-se necessário conhecer
um pouco do autor de tal teoria: Carl Gustav Jung.
2.1 – O Criador

Carl Gustav Jung nasceu em Kesswil (Suíça), em
26 de Julho de 1875. Teve uma infância simples e
costumava brincar sozinho, pois só teve a companhia da
irmã aos nove anos de idade. A brincadeira solitária
reforçava sua predileção por não ter interferências nem
espectadores nesses momentos, e esta característica pode
apontar para o grande pensador que viria a formar-se. A
dinâmica familiar seguiu-se com conflitos, transferências
e mudanças de moradia e de escola durante sua infância.
Mais

tarde,

as

características

que

compõem

a

personalidade do jovem, segundo retrata o próprio Jung,
era que na “juventude é um solitário, um intelectual
livresco, perturbado por questões religiosas e filosóficas,
imagem 5

e curioso diante do mundo” (HALL e NORDBY, 1973,
p.13).

Concluindo os estudos iniciais, ingressa na universidade e forma-se, ao final, em
Medicina Psiquiátrica, para espanto dos professores “ao ver que pretendia sacrificar uma
promissora carreira médica por um campo absurdo...” (op.Cit., p.15). Trabalhou em hospitais,
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foi morar em Zurique, estudou o trabalho de outros grandes psiquiatras; mas foi Sigmund
Freud sua grande influência. A partir dela começa a organizar seu pensamento e sua teoria.
Jung tornou-se conferencista e mantinha uma clínica particular onde atendia seus clientes e
pesquisava o comportamento humano.
O encontro com Freud deu-se em 1907 e, apesar da grande afinidade entre eles, o
relacionamento de Jung e Freud não dura um longo tempo. Depois desse rompimento, Jung
dedica-se ao estudo de seu próprio inconsciente. Formada sua teoria, depois de anos de
pesquisas e conferências feitas, falece em 1961, chegando até os dias atuais uma grande
variedade de seus escritos. E, apesar de não ser sua intenção, deixa um legado de
profissionais, seguidores e propagadores de suas idéias: os junguianos, que traduzem a
complexa teoria junguiana, sendo alguns citados neste trabalho literário.
Dentre os conceitos teóricos formulados por C.G. Jung, aqui trataremos de alguns
como: ego, inconsciente, arquétipo, self, individuação e a visão junguiana de símbolo.

2.2 - Ego

Os seres humanos adquirem conhecimento sobre qualquer coisa pela capacidade e
limitações de sua consciência e o entendimento correto das coisas depende do bom estado
dela. Sendo assim, pode-se entender ego como “o centro do campo da consciência” (STEIN,
2006, p.23), complexo em que estes conteúdos adquiridos se relacionam. “O termo ego referese à experiência que a pessoa tem de si mesma como centro de vontade, de desejo, de reflexão
e ação” (op.Cit., p.23). Consciência é estar desperto ao que acontece externa e internamente e
ela precede o ego que, depois, torna-se seu centro.
Portando, “o ego é o ponto focal na consciência” (op.Cit., p.25), para Jung, “o centro
crítico da consciência” (op.Cit., p.25). Ele dá foco, determinação e direção à consciência,
gerencia ações e reflexões, permite a pessoa movimentar grandes somas de conteúdos
conscientes com sua força, mas não tem o controle total da mesma, pois conteúdos
inconscientes podem chegar até a consciência sem que o ego possa controlá-los. Depois de
um tempo de desenvolvimento humano, o ego e a consciência passam a ser definidos, em
grande parte, pelo mundo cultural em que a pessoa vive.
Sobre influência do meio em que vive é formada a persona (nome dado por Jung
inspirado no teatro de máscaras romano), o rosto que o indivíduo usa para relacionar-se na
interação social. É comum uma identificação do ego com a persona e quanto mais prestígio
social se consegue através dela mais é reforçada essa identificação. As duas fontes das quais
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brotam a persona, segundo Jung “são as expectativas e demandas da sociedade e pelos
objetivos e aspirações do indivíduo” (JUNG apud STEIN, 2006, p.105). E é na experiência
com o mundo que o cerca, principalmente nas situações de resistência do meio, que o ego
encontra a possibilidade de desenvolver-se.
Sobre a busca de adaptação do ego, Jung elaborou a teoria de tipos psicológicos, onde
destaca duas principais atitudes – introversão e extroversão, e quatro funções de orientação do
ego – pensamento, sentimento, sensação e intuição. As atitudes mostram a forma com que o
indivíduo relaciona-se com o mundo, sendo que na introversão a libido (energia psíquica)
dirige-se para o mundo interior numa atitude subjetiva; característica daqueles que hesitam no
contato com objeto. Já na extroversão acontece o contrário; a libido dirige-se para o mundo
exterior numa atitude objetiva; característica daqueles que interagem diretamente com o
objeto. Em relação às funções, haverá predominância de uma, chamada de superior, e a outra,
que irá contrapô-la, chamada inferior, classificadas, assim, devido a maior ou menor
utilização pelo ego para orientação e realização eficaz de tarefas. Nise da Silveira explica que
“cada indivíduo utiliza de preferência sua função principal, pois manejando-a consegue
melhores resultados na luta pela existência” (1997, p.48). Assim, o indivíduo regido pelo
pensamento orienta-se pela necessidade de conhecer as coisas, sem atribuir-lhes valores. Ao
contrário, o regido por sentimento, antes de mais nada, atribui o valor das coisas. Da mesma
forma, indivíduos regidos pela sensação orientam-se pela percepção sensorial, pelo estímulo
dos órgãos dos sentidos (visão, audição, tato, olfato, paladar); os regidos pela intuição,
orientam-se por uma percepção extra-sensorial, o estímulo vem do inconsciente para o
consciente, não havendo explicação concreta para ele. Observa-se que os movimentos feitos
são contrários, em oposição um ao outro. Portanto, é da união de atitudes e funções que um
indivíduo interage com o mundo.
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2.3 – Arquétipo
Iniciando a descrição de arquétipo, Stein diz que “é uma fonte primária de energia e
padronização psíquica” (2006, p.81). Nele encontra-se uma fonte de símbolos psíquicos,
responsável pela criação da cultura e civilização dos povos através da sua energia.
Particularmente, gosto de pensar em arquétipo como uma fôrma (como de um bolo) vazia,
preenchida pela experiência ancestral, cultural e social a qual o indivíduo está exposto.
Silveira diz que arquétipo “são matrizes arcaicas onde configurações análogas ou semelhantes
tomam forma” (2001, p.68), reafirmando que o preenchimento da fôrma do arquétipo¹ vem da
experiência das vivências comuns a todos seres humanos, associadas aos padrões de sua
cultura particular.
Jung dedicou muito tempo de sua vida estudando e descrevendo os arquétipos e cita-se
abaixo alguns, a partir da escrita de Hall e Nordby:
(arquétipo) do nascimento, do renascimento, da morte, do poder, da magia,
do herói, da criança, do embusteiro, de Deus, do demônio, do velho sábio, da
mãe terra, do gigante e de muitos outros objetos naturais, como árvores, o sol,
a lua, o vento, os rios, o fogo e os animais, além de objetos fabricados pelo
homem como anéis e armas. (1973, p.34)

Portanto, vê-se claramente que os arquétipos fazem parte da experiência humana no mundo,
independente de local ou cultura a que estejam ligados. O contato e a relação dos homens e
mulheres com estas situações ou elementos acima descritos formaram os protótipos comuns a
todos os indivíduos (arquétipos), que toma sua forma final na contextualização histórica e
cultural em que encontra-se o sujeito.
2.4 – Inconsciente

Na Psicologia Junguiana, o inconsciente compreende o inconsciente pessoal e
inconsciente coletivo, sendo este último o principal elemento que distingui a psicologia de
Jung de outras teorias psicológicas.
A camada mais superficial do inconsciente denomina-se inconsciente pessoal e aí
estão armazenadas as impressões de acontecimentos perdidas pela memória consciente,
ocorridos durante a vida de um indivíduo, principalmente, aglomerados de acontecimentos
com forte potencial afetivo que, por esse motivo, são de difícil relação. Apesar de não estarem
1 – destaque do autor.
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diretamente ligados com o ego, estes conteúdos mostram-se atuantes na vida da pessoa por
meio de distúrbios, tanto psíquicos quanto somáticos.
Já a camada mais profunda da psique humana, é o inconsciente coletivo, onde
encontram-se os arquétipos e os instintos, e nada nesta instância difere os seres humanos entre
si; a individualidade de cada pessoa pode ser encontrada em outras áreas da psique. Assim,
explica Jung que o arquétipo tem
qualidade de herança comum transcende todas as diferenças de cultura e de
atitudes conscientes, e não consiste meramente em conteúdos capazes de se
tornarem conscientes, mas em 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.
(JUNG apud SILVEIRA, 1997, p.64)

A partir destas palavras, pode-se concluir, então, que a experiência do ser humano no
mundo está registrada no inconsciente coletivo, sendo este conteúdo comum a todos os
homens. Já os conteúdos da experiência pessoal do homem na realidade onde vive,
principalmente os com carga emocional traumática, agrupam-se no inconsciente pessoal. É
importante sinalizar também que é no inconsciente coletivo que encontramos uma fonte
poderosa de energia, de suma importância na psicologia junguiana, que é o centro ordenador
chamado de Si-mesmo ou Self.
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2.5 – Sombra

É importante saber-se que, segundo a teoria junguiana, a psique é constituída por um
“agregado de subpersonalidades” (STEIN, 2006, p.97) e entre elas encontra-se a sombra. A
sombra seria, então, formada pelas experiências que a consciência do ego rejeita. É como
coloca este autor, “a face posterior do ego”, ou, ainda, “uma espécie de contra-pessoa” (op.
Cit., 2006, p.98 e 101) A palavra usada por Jung, sombra, sugere a obscuridade causada pela
presença de luz consciente. Segundo as palavras dele, “não há sombra sem sol, nem sombra
(no sentido de inconsciente pessoal) sem a luz da consciência” (FORDHAM apud JUNG,
1978, p.48). Na verdade, o ego não possui a consciência da sombra. Esta personalidade só
aparece em ocasiões especiais, na forma de projeção em outros indivíduos, ou seja, destaca-se
no outro o que nos desagrada em nós mesmos. Ao contrário do que possa parecer, na sombra
não há somente conteúdos considerados errados ou imorais. Estes conteúdos podem ter sidos
considerados, em algum momento, inadequados; mas, com a maturidade e disposição para o
autoconhecimento, descobrir-se-ão, nas questões sombrias, potencialidades de crescimento
para o indivíduo. Assim, a sombra constitui-se um desafio moral à personalidade consciente, e
aceitar esse desafio pode resultar em grande crescimento para o indivíduo.

imagem 8
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2.6 – Self ou Si-Mesmo
Jung considera que o “si-mesmo é transcendente” (STEIN, 2006, p.137), não pode ser
definido pelo domínio psíquico, pelo contrário, “define-o” (ibid, 2006, p.137). E, assim,
estando o indivíduo bem ligado ao si-mesmo, manterá uma relação com um centro
transcendente em si. Este centro é uma estrutura fundamental capaz de manter o equilíbrio
mental e emocional de um indivíduo, mesmo diante de problemas difíceis, segundo a
experiência do próprio Jung. Ele mesmo, quando ameaçado por estes problemas, usou mão de
recurso de meditação, ludoterapia, imaginação ativa e desenho para acessar seu centro e
restaurar seu equilíbrio. E foi desta forma que ele descobre o mais impessoal de todos os
arquétipos, o do si-mesmo (self).
Em definição, pode-se considerar que o Si-mesmo, é, na psique, uma
estrutura fundamental e de que essa estrutura é capaz de suportar os choques
de abandono e traição que ameaçam desfazer a estabilidade mental e o
equilíbrio emocional de uma pessoa. Essa foi a descoberta de um profundo e
predominante inconsciente padrão de unidade e integridade. (STEIN, 2006,
p.138).

A partir dessas palavras, reafirma-se o caráter equilibrador deste centro contra o perigo do
sistema psíquico fragmentar-se face à experiência traumática.
Sendo o centro integrador e ordenador da psique, a experiência do Self é arquetípica,
ou seja, cada ser humano tem uma impressão deste arquétipo, e a forma como cada um
representa o Si-mesmo depende da sua disposição consciente, podendo variar de símbolos.
Estes símbolos podem manifestar-se em sonhos e visões com uma variedade de imagens, e
para aquele que não estiver familiarizado com a linguagem dos sonhos, estes símbolos
gerarão estranheza e confusão, porque o Si-mesmo nunca tem a precisão que a consciência
necessita ter.
2.7 – Individuação

A consciência surge na infância, quando o ego emerge do inconsciente e vai crescendo
e expandindo em complexidade, conforme cresce o corpo físico do ser humano. Na sua
evolução, o ego aprende a manipular o meio ambiente para a adaptação deste ser ao local em
que vive, sendo esta adaptação feita através das imagens arquetípicas, dependendo da fase em
que se encontra a pessoa. Este processo que inclui o desenvolvimento/estruturação/regência
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do ego acontece na primeira metade da vida do ser humano, mas é necessário ir além desta
fase.
Na segunda metade da vida, o movimento da unificação da personalidade total passa,
então, a ser o modelo, pois já se está suficientemente identificado com o meio ambiente em
que se vive. O processo de tornar-se uma personalidade unificada, mas também única, foi
denominado por Jung como individuação. Mesmo sendo a urgência de outro nível, uma
pessoa pode permanecer dividida, não-integrada, internamente múltipla por toda a vida.
Jung descreve cinco etapas de desenvolvimento da consciência: 1ª.) participation
mystique – refere-se a identificação entre a consciência do indivíduo e seu mundo
circundante, sem seu conhecimento, não há conhecimento sobre a diferença entre o indivíduo
e o outro; 2ª.) as projeções estão mais localizadas do que na primeira, inicia-se o
reconhecimento do que está fora de si, do outro; 3ª.) marcada pela nova mudança de
projeções, sendo que desta vez são feitas, não em pessoas, mas sim em princípios, símbolos e
ensinamentos, transferidas para figuras mais abstratas, mitológicas; 4ª.) marcada pela extinção
de projeções e é criado o que Jung chama de “centro vazio”; a concentração do indivíduo
pode estar em prazeres momentâneos ou entra em depressão. Estas quatro primeiras etapas
estão relacionadas com o desenvolvimento do ego e a primeira metade da vida. A 5ª. etapa,
situada na segunda metade da vida, apresenta o reconhecimento consciente da limitação do
ego e uma clara percepção dos poderes do inconsciente, tendo como tarefa abordar imagens
arquetípicas e relacioná-las consciente e criativamente.
Portanto, quando se pensa em processo de individuação, deve-se pensar em
movimento dinâmico impulsionado pelo Si-mesmo, que se dá através da conscientização dos
conteúdos comunicados por ele, trazidos e integrados à consciência, ocasionando um
funcionamento mais unificado do ser, para além de normas e regras pré-estabelecidas por
questões externas ao indivíduo. Apesar de fácil entendimento didático, a individuação pode
ser um processo difícil, lento e penoso, tanto quanto necessário para a real qualidade de vida
do ser humano.
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2.8 – Símbolo

Encontram-se, em literaturas variadas, diversas definições sobre símbolo e, apesar de
não se tratar de um conceito exclusivamente junguiano, é de suma importância para a
compreensão geral desta pesquisa monográfica. Inciando-se pela definição do Dicionário
Aurélio, símbolo é “o que representa ou substitui alguma coisa”, e ainda “o que evoca,
representa ou substitui algo abstrato ou ausente” (AURÉLIO, 2001, p.636). Nesta definição
lê-se a importância representativa do símbolo. Ele serve de representação de algo que não se
pode explicar ou algo que não está presente e, desta forma, através do símbolo, algo se
configura ou se torna presente.
Em outro Dicionário, mas agora especificamente de símbolos, lê-se que o símbolo é
“uma realidade concreta, um sinal tangível, representando uma idéia abstrata, dificilmente
acessível ao espírito ou uma verdade oculta” (JULIEN, 1993, p.3). Aqui encontra-se o caráter
concreto do símbolo, algo que pode ser tocado a partir uma de idéia abstrata.
Em um outro Dicionário de Símbolos, uma citação importante que diz:
sua formação, seu agenciamento e sua interpretação (do símbolo) são do
interesse de diversas disciplinas: a História das Civilizações e das Religiões,
a Lingüística, a Antropologia Cultural, a Crítica de Arte, a Psicologia, a
Medicina. Poderíamos acrescentar a essa lista, sem esgotá-la, as técnicas de
venda, de propaganda e de política. (CHEVALIER, 1999, p.xii)

Neste trecho, entende-se a dimensão que o símbolo ocupa na vida do homem e reforça, mais
uma vez, a sua importância. E, a esse respeito, ainda lemos que os símbolos “constituem o
cerne da vida imaginativa” e “está carregado de afetividade e de dinamismo” (ibid, 1999,
p.xiii). Lê-se também nesta literatura que “unificador, o símbolo exerce, consequentemente,
uma função pedagógica e mesmo terapêutica” (ibid, 1999, p.xxviii) e estas afirmações em
muito interessam a este trabalho monográfico.
No livro O Homem e seus Símbolos, de concepção e organização de Carl G. Jung, no
primeiro capítulo, lê-se a interessante definição que diz que “o que chamamos de símbolo é
um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida diária, embora
possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional” (1964, p.22).
Nesta definição, que traz a visão junguiana a esta escrita, acrescenta-se a questão do tempo.
Quando é citada a vida diária, o símbolo ganha significado temporal e vem participar do diaa-dia do homem, como um termo, um nome ou uma imagem de relação especial.

15

Em outra definição, retirada do livro de Benedito Nunes, Introdução à Filosofia da
Arte, diz que
devemos abstrair a acepção comum da palavra símbolo, como alegoria, isto é
como representação figurada, sensível, de conceitos abstratos. Símbolo é aqui
a forma ou conjunto de forma que possuem um significado, e cuja função é
singular. A Arte, como forma simbólica, é uma forma de conhecimento para
o artista que cria e para consciência que contempla o produto de sua criação.
(2000, p.75)

Aprofundou-se, aqui, a idéia de símbolo, porque vai além de um significado e adquire função
singular. O símbolo, nesse trecho, revela-se como forma de conhecimento para o artista, de
tomada de consciência do resultado de seu trabalho criativo. A questão simbólica envolvida
pela criatividade é de grande importância para este escrito monográfico.
Para finalizar, Adrian Frutiger diz sobre os símbolos:
nem sempre as figuras e adornos são claros ou perfeitamente “legíveis” em
sua expressão. Geralmente observador tem que supor um sentido oculto e
procurar uma interpretação. [...] Esse elemento simbólico na imagem é um
valor implícito, um intermediário entre a realidade reconhecível e o reino
místico e invisível [...] estendendo-se, desde o que é conscientemente
compreensível até o campo do inconsciente. (2001, p.203)

Pode-se ler aqui o caráter particular do símbolo quanto ao seu significado, que poderá muitas
vezes encontrar numa outra esfera de pensamento que, conscientemente, não é compreendido.
E nesta definição encontra-se mais um dado importante para esta escrita monográfica. Poderia
ainda colocar muitas outras definições de símbolo que acrescentariam ainda mais dados a este
estudo, entretanto, irei deter-me a esses, que, em meu julgamento, atendem à linha de
compreensão a que estou me dispondo.
A rica teoria junguiana vai muito além das curtas definições expostas. Mas como se
trata de uma complexa teoria, acredito ter considerado aqui as de interesse a essa literatura. E,
uso as palavras de Hall e Nordby para encerrar, quando dizem que: “ler Jung constitui uma
experiência singularmente enriquecedora e reanimadora.” (1973, p.117).

CAPÍTULO

2

ARTE, EXPERSSÃO E AUTOCONHECIMENTO
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CAPÍTULO

2

ARTE, EXPRESSÃO E AUTOCONHECIMENTO
Não tenha medo de dar um grande passo, ser for preciso.
Você não pode cruzar um abismo dando dois pulinhos.
DAVID LLOYD GEORGE

Neste capítulo serão investigadas as questões ligadas à Arteterapia, como o histórico, o
conceito e o processo arteterapêutico, onde destaca-se a utilização de materiais, ressaltando o
caráter profissional da prática terapêutica de comunicação através de símbolos
confeccionados por um indivíduo.
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1.1 – Histórico

Nos tempos da caverna, os homens pintavam nas rochosas paredes suas práticas
diárias, deixando para a humanidade uma comunicação, um registro de seu dia-a-dia. Muito
tempo depois, teóricos de arte conceituam este feito como “arte rupestre”. Mas o que se tem,
realmente, é o registro, como num diário, feito de pinturas em paredes internas de cavernas,
em locais variados do mundo, uma comunicação simples e direta.
Desde o começo, então, a arte acompanha a historia da humanidade, do ancestral mais
remoto conhecido do homem, até os dias atuais. E é neste contexto que a Arteterapia como
campo de atuação profissional age no incentivo de uma comunicação com sua subjetividade
através de imagens produzidas e plasmadas através de técnicas de arte que construa um diário
pessoal e descritivo do individuo. É o que afirma DINIZ quando diz que
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o verbal não transmite todos os conteúdos internos. [...] A arte sempre foi
uma função estruturante da consciência. Ao desenhar bisões na caverna, por
exemplo, o homem já vivia a formação de sua consciência. As mãos que
marcavam as cavernas pré-historicas já podem ser compreendidas como
vivência de identidade. A arte, portanto, como a compreendemos, tem uma
fundamental importância na trajetória humana, auxiliando o homem a
estruturar seu “eu”, a lidar com seus medos, dúvidas e perplexidades diante
do desconhecido. (2009, p.21)

Ao resgatar a possibilidade desta prática ancestral, a Arteterapia usa vários recursos da
arte, não só a pintura, com a intenção de proporcionar ao indivíduo um equilíbrio físico,
mental e espiritual, através de descobertas e do conhecimento e reconhecimento do seu “eu
interior”.
Os primeiros indícios da arte usada com fins terapêuticos podem ser encontrados nos
primórdios da existência do homem, mas Arteterapia, como atuação profissional terapêutica
encontra-se situada na história por volta do fim da Primeira Guerra Mundial (1914). Mais
tarde, as contribuições de Freud e Jung sobre a subjetividade da psique humana influenciam
as produções artísticas de grandes artistas mundiais e, por conseguinte, abre-se espaço para o
reforço da investigação da imagem produzida como comunicação da subjetividade humana.
Exemplificando as contribuições dos primeiros profissionais para a solidificação da
arte como instrumento terapêutico, Philippini diz que
ao buscar referencias sobre quem, ou em que lugar começou a surgir a
Arteterapia como uma nova forma de trabalho terapêutico, e possível recuar
no tempo cerca de 50 anos e encontrar algumas ancoras e demarcações.
Florence Cane, Margareth Naumburg e Edith Kramer nos Estados Unidos,
Adrian Hill, na Inglraterra, Ulisses Pernambuco e Nise da Silveira no Brasil.
Mas é possível caminhar bem mais pra trás, na direção de outras origens
desta prática terapêutica, aquelas que se encontram em tempo bem mais
antigos. (2008, p.14)

Hoje temos a contribuição de muitos profissionais desta área, os Arteterapeutas, para o
fortalecimento e ascensão da Arteterapia como campo profissional específico de atuação
terapêutica. A formação de associações de profissionais, a criação de um órgão que unifique e
organize as decisões destas associações, a UBAAT (União Brasileira das Associações de
Arteterapia), a organização de congressos nacionais e internacionais que permitem atualização
e trocas de experiências entre arteterapeutas e literaturas diversas sobre a abrangência do
assunto, são algumas das produções que acompanham o crescimento da Arteterapia no Brasil.
No Rio de Janeiro contamos com a Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro (AARJ), com
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cerca de 296 associados, que dá suporte aos 13 cursos credenciados na formação de novos
arteterapeutas.
Feito este breve histórico, pode-se agora aprofundar um pouco mais no conceito de
Arteterapia.
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1.2 – O Conceito

Conceituar a Arteterapia pode ser uma questão não muito difícil, pois a própria
denominação dessa prática nos dá a pista necessária para isso. Seria, então, Arteterapia um
processo terapêutico que utiliza-se de recursos da arte como forma de comunicação em suas
sessões. Mas satisfazer-se com esta definição poderia empobrecer o ofício do arteterapeuta.
Então, recorrendo-se a quem tem uma prática de mais de 25 anos, pode-se
considerá-la como um processo terapêutico, que ocorre através da utilização
de modalidades expressivas diversas. As atividades utilizadas, configurarão
uma produção simbólica, concretizada em inúmeras possiblidades plásticas,
diversas formas, cores, volumes, etc. Esta materialidade permite o confronto
e gradualmente a atribuição de significado às informações provenientes de
níveis muito profundos da psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela
consciência. (PHILIPPINI, 2008, p.13)

A partir deste novo ângulo de visão da prática arteterapêutica, pode-se aprofundar o
conceito de Arteterapia. Para tanto, é necessário que antes consideremos um importante
potencial inato ao ser humano: a criatividade. A esse respeito, assim nos diz Ostrower:
“consideramos a criatividade um potencial inerente ao homem, e a realização desse uma de
suas necessidades.” (2007, p.5). E continua ressaltando a importância da comunicação criativa
dizendo que
entedemos o fazer e o configurar do homem como atuações de caráter
simbólico. Toda forma é forma de comunicação ao mesmo tempo que forma
de realização. Ela corresponde, ainda, a aspectos expressivos de um
desenvolvimento interior na pessoa, refletindo de crescimento e de maturação
cujos níveis integrativos consideramos indispensáveis para a realização das
potencialidades criativas. (ibid, 2007, p.5-6)
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Sabendo-se, então, do conceito desse processo terapêutico e do potencial inerente de
todo o homem, pode-se concluir que a Arteterapia é o processo terapêutico que privilegia a
comunicação criativa e não verbal, ou seja, a comunicação acontece a partir de símbolos
plasmados, através da manipulação de recursos expressivos que a arte oferece, buscando
soluções criativas para as questões trazidas pelo indivíduo. Assim, colando, pintando,
modelando, costurando, construindo e outras muitas formas de expressões criativas, o
indivíduo vai produzindo imagens que falem de suas questões pessoais. E entenda-se por
imagem toda produção feita pela pessoa que submete-se ao processo arteterapêutico. A
comunicação verbal estará presente na contextualização do que foi feito, explicitando os seus
pensamentos e sensações ao produzir e contemplar aquela imagem. Ela poderá fazer-se
presente também num diálogo criativo, podendo este ser escrito (escrita criativa), que poderá
ser promovido entre criador e criatura. Desta forma, o processo segue-se com produção e
interlocução, podendo gerar insites que permitam ao indivíduo investigar a sua subjetividade e
conhecer melhor seu vasto interior.

Imagem 13
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1.3 O Processo
Uma jornada de mil milhas começacom um único passo.
LAO-TSÉ

imagem 14

Depois

dos

esclarecimentos

conceituais

acima

descritos,

trata-se,

agora,

especificamente do processo arteterapêutico. E é Philippini que esclarece como acontece na
prática profissional, quando diz que
no processo arteterapêutico, os materiais expressivos, a adequação do setting
e o acolhimento do arteterapeuta permitem que a energia psíquica traduza-se
em concretude através de produções expressivas diversas e, a cada
transformação dos materiais, analogamente aconteçam transformações no
nível psíquico. (2008, p.20)

E reforçando a importância do processo de materialização de conteúdos psíquicos, Diniz
atenta que “muito antes do homem escrever, desenhava” (2009, p.21), e é apropriando-se da
criatividade humana, da possibilidade de comunicação através de imagens produzidas e da
disposição para o autoconhecimento, que acontece o processo arteterapêutico.
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A possibilidade de investigação das questões pessoais de um indivíduo por meio de
símbolos produzidos pode ser muito reveladora, pois através da aplicação de recursos
expressivos da arte, pode-se acessar a conteúdos profundos na psique humana, de uma forma
criativa e lúdica. É importante salientar que esses conteúdos acessados podem trazer à tona
memórias difíceis e dolorosas para a pessoa, e a adequando-se bem a técnica artística usada
no processo da terapia, o confronto com essas memórias com grande carga afetiva, pode
acontecer de forma mais amena e tranquila.
A grande possibilidade trazida pela prática da Arteterapia, então, é poder materializar
o que não se vê, ou seja, sentimentos, sensações, intuições e pensamentos sairão da instância
psíquica e ganharão contornos, formas, peso, cores, texturas e dimensões na concretude dos
materiais utilizados. E Ciornai confirma dizendo: “a arte vai promover, portanto, a
possibilidade de ampliação da consciência sobre os fenômenos internos” (apud ARCURI,
2004, p.91). Desta forma, começa-se a trabalhar o material psíquico concretamente, e podemse experimentar transformações, tanto externas quanto internas. A comunicação verbal
traduzirá a experiência em palavras (faladas ou escritas), permitindo uma compreensão
racional do processo, depois de bem vivida a experiência dos cinco sentidos proporcionada
pela produção simbólica na sessão de arteterapia. De posse das sensações e do sentido de suas
produções, estará aberto o portal para o vislumbre com um novo olhar, para a passagem de
uma nova atitude diante do mundo. Esse processo apesar de descrito rapidamente aqui pode
estender-se por algum tempo, até que o indivíduo sinta-se suficientemente a vontade para
desvelar-se e abrir caminho para as mudanças que deverão chegar. E nesse quesito, a
disponibilidade, o acolhimento e a paciência do areteterapêuta serão, indiscutivelmente,
essenciais.
No caminho que se faz através do processo arteterapêutico, o uso de materiais
expressivos de arte deve ser devidamente adequado para a experimentação criativa de quem
se submete a esse processo. Tanto quanto essa adequação, é importantíssimo ter disponível
uma variedade de materiais para oferecer-se, e, é claro, instruções básicas e claras do uso de
cada um. Esta é a principal função do Arteterapeuta, disponibilizar ao cliente (individual ou
grupo) uma gama de possiblidades expressivas, para que a comunicação imagética, a
concretização de símbolos, possa acontecer de forma satisfatória. Para isso é necessário
conhecimento das técnicas que serão aplicadas, conhecimento dos materiais utilizados, sem
contar, sem dúvida, com a disponibilidade pessoal do profissional em dar toda atenção e
suporte ao processo que ali acontece, acolhendo o desvelamento do indivíduo no setting.
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Philippini alerta sobre a importância da boa formação do profissional em Arteterapia quando
diz que os
arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em
terapia. Têm conhecimentos sobre o desenvolvimento humano, teorias
psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas
e sobre o potencial criativo da arte. (2008, p.14)

Assim, com os esclarecimentos sobre o processo arteterapêutico e sobre a importância
da formação comprometida do arteterapeuta, podem-se tecer alguns comentários sobre
materiais e técnicas usados na prática da Arteterapia.

imagem 15

1.4 – Materiais e Técnicas
Sendo a principal função do arteterapeuta disponibilizar uma variedade de materiais e
técnicas de arte aplicadas em setting, é de grande importância que se tenha um conhecimento
básico sobre as propriedades deles, em vista do conforto e desenvolvimento do trabalho
arteterapêutico. A variedade dos materiais é tão grande quanto as técnicas de arte e o que
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capacitará o profissional será a experimentação, por ele mesmo, de desdobramentos que cada
produção poderá oferecer. Como já destacado antes, o estudo da psicologia de Jung (neste
caso) e o rastreamento cultural de símbolos são igualmente importantes para um bom
desempenho da função profissional em Arteterapia.
O uso dos materiais em Arteterapia deverá ser adequado às questões trazidas pelo
cliente, mas num primeiro momento, quando terapeuta e cliente ainda estão se conhecendo, o
espaço da sessão privilegiará materiais que ofereçam facilidade à comunicação entre ambos.
Assim, imagens de revistas, de propagandas, de jornais, de catálogos de exposições/produtos
e uma variedade de figuras impressas, poderão servir a técnica de colagem, onde quem produz
poderá sentir o conforto de usar imagens já prontas para compor uma produção simbólica rica
em informações para o arteterapeuta. É Philippini que diz que
a colagem como estratégia expressiva é fundamental em Arteterapia. É uma
técnica operacionalmente simples, de custo reduzido, e, eventualmente
sedutora em suas múltiplas possibilidades plásticas e estéticas.” (2009, p.23)

Algumas variações desta técnica poderão acontecer mudando-se os materiais a serem colados,
bem como os suportes que receberão a colagem. E, tendo uma função organizadora, esta
possiblidade expressiva poderá também organizar o discurso do cliente e suas idéias a respeito
das questões a serem partilhadas na sessão.
Depois de formado um vínculo que permita um desvelamento maior do cliente, o
terapeuta poderá lançar mão de técnicas mais elaboradas, com materiais que, talvez, sejam
completamente desconhecidos em seu funcionamento por quem é atendido. Materiais como as
tintas, os papéis coloridos, os lápis, canetas e bastões para desenho, a argila e outras massas
para modelagem, os tecidos, os fios e aviamentos para costura, os objetos para maquetes e
instalações, enriquecerão e propiciarão o desdobramento das sessões seguintes, ajudando o
cliente em suas reflexões e abrindo a possibilidade de transformação das questões que o
incomodam. Desta forma, será trilhado o caminho do conhecimento/reconhecimento do
indivíduo sinalizado, pelas suas imagens, em busca de um melhor funcionamento pessoal,
com o auxílio do arteterapeuta, disposto a cumprir com ele parte desta trilha, até que seja
possível caminhar sozinho.
Cada material acima citado possui propriedades que lhe são peculiares. As tintas são
caracterizadas pela possibilidade de fluidez; os papéis, pela maleabilidade; as massas, pela
solidez; os lápis, canetas e bastões, pela precisão; os tecidos, pela maciez; os fios, pela
possibilidade da trama; os objetos, para criar tridimensionalidades e construções, citando
apenas uma propriedade de cada material, pois certamente cada um deles pode prestar-se
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também a outras funções, cabendo o estímulo à criatividade e ao compromisso de
conhecimento interior dar conta delas.
Ainda sobre as técnicas, em Arteterapia pode-se lançar mão de algumas que dão apoio
ao trabalho plástico expressivo, como a Escrita Criativa e Imaginação Ativa. Essas técnicas
podem auxiliar a compreensão de trabalhos produzidos por clientes em setting arteterapêutico,
pois, sabendo-se que a forma de comunicação do inconsciente é feita através de símbolos e
com estes podem ser concretizados através da materialidade oferecida pelos materiais
plásticos, viabiliza-se a possibilidade de uma comunicação direta através das técnicas acimas
citadas. No caso da Escrita Criativa, utiliza-se as palavras para elaborar relatos sobre o que foi
produzido, deixando que elas surjam de forma espontânea, sem limitações do consciente,
resultando em textos em que a criatividade toma conta do processo. Já a Imaginação Ativa
requer um treino mais cuidadoso por parte do arteterapeuta, tanto na condução da técnica,
quanto no incentivo de imaginar livremente a partir de uma imagem anteriormente
confeccionada. A imaginação trabalhará acessando o inconsciente, clarificando a
compreensão do simbolismo comunicado por ele, dando as pistas necessárias para a
investigação dos símbolos.
Portanto, viu-se que as possiblidades são muitas, tanto quanto as técnicas e materiais
usados no contexto arteterapêutico de atendimento a um cliente. No próximo capítulo será
feita a exposição de citações de Jung e de alguns autores junguianos sobre a espiritualidade
humana, bem como as contribuições da Arteterapia, enquanto processo terapêutico, no
despertar e reconhecer esta função nos indivíduos atendidos por esta metodologia. Fechando
esse capítulo, encerro com as pertinentes palavras de Philippini no esclarecedor livro
Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia: Uso, Indicações e Propriedades, e
que se encaixam no fechamento deste capítulo, quando diz que pretendia nele
abordar alguns princípios gerais que observei repetirem-se a partir da
utilização de determinadas modalidades expressivas e plásticas, e que talvez
possam auxiliar em configurações e delimitações de hipóteses, neste
transdisciplinar, desafiador e mutante campo de conhecimento, que é o
processo arteterapêutico. (2009, p.136)

25

CAPÍTULO

3

ENCONTRANDO O MISTÉRIO
Temos que admitir que o que está mais perto de nós
é exatamente o que não conhecemos,
embora pareça ser aquilo que conhecemos mais que tudo.
JUNG

A partir deste capítulo, passa-se a considerar as questões relativas à espiritualidade na
teoria junguiana e as possíveis contribuições da Arteterapia enquanto processo expressivo
terapêutico. As considerações aqui expostas vem da pesquisa realizada nos escritos de Carl
Gustav Jung, em alguns autores junguianos, em contribuições de arteterapeutas a respeito do
tema abordado e em reflexões pessoais do autor.
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3.1 – Religiosidade e Espiritualidade
“O elemento do que estamos falando e que tentaremos evocar no leitor
está vivo em todas as religiões, constituindo seu mais íntimo cerne,
sem o qual nem seriam religião”.
OTTO

Existe na literatura junguiana uma grande variedade de escritos sobre religiosidade/
espiritualidade. O próprio Jung dedicou espaço a estes assuntos em seus livros quando neles
refere-se à religiosidade. Antes é necessário, porém, que esclareça-se o significado das
palavras acima citadas. Para isso, recorre-se a dicionários de língua portuguesa, onde lê-se
que religiosidade pode ser definida como “qualidade do que é religioso; sentimento que nos
impele a reconhecer a divindade independentemente de culto determinado”¹ e espiritualidade,
segundo o Aurélio, define-se como “qualidade ou caráter de espiritual” (2001, p.289). É de
posse dessas qualidades e a partir desses esclarecimentos, que torna-se possível continuar o
caminho de reflexão proposto por esta pesquisa monográfica.
É importante ressaltar o porquê da predileção na literatura junguiana por este assunto,
o que fica esclarecido por Dinz em artigo, quando diz que “para Jung a religiosidade é uma
função natural, inerente à psique. É um fenômeno universal e genuíno, e não algo aprendido”
(2003, p.109). E, como vimos no capítulo anterior, Jung investiga com sua teoria questões
profundas relativas à psique do homem, e, por isso, reconhece que a religiosidade é parte
importante de sua pesquisa. Hollis cita Jung dizendo que “para ele, nosso anseio religioso é
tão instintivo quanto nossa necessidade de alimento” (2002, p.158), e escreve literalmente o
que o teórico diz: “a religião é atitude instintiva peculiar ao homem; podemos acompanhar
suas manifestações ao longo de toda história humana” (ibdi p.158). E para consolidar a
posição do teórico a respeito do teor de sua pesquisa, e do caráter que pretende destacar,
novamente recorre-se a Diniz que afirma que “quando Jung fala de religião, não está se
referindo a seitas, instituições, etc.” (2003, p.110). Através desta citação, fica claro que não
está se falando sobre uma prática religiosa em particular, e, sim, sobre uma função inerente ao
ser humano e este é um dado essencial para a compreensão desse trabalho monográfico, o que
é reafirmado nas palavras de Jaffe, onde lê-se que:
assim diz Jung referindo-se à sua psicologia que ela „apenas nos ajuda a
encontrar o caminho para experiência religiosa que nos torna completos‟. O
objetivo de toda a psicologia de Jung é nos tornar acessível esse poder de
curar que reside no nosso inconsciente. (1990, p.44)
1- Disponível em http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx. Acessado em 12/01/2011
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Portanto, foi escolhido o termo espiritualidade para ser usado neste trabalho
monográfico, pois acredita-se que este termo esteja mais de acordo com a linha de reflexão
proposta.
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3.2 – Espiritualidade na terapia
“Ser levado para as profundezas através do encontro com o Amado,
encontrar as profundezas dentro de nós mesmos, sentir o temor reverente da Natureza,
é realmente fazer experiência religiosa”.
HOLLIS

Já foi apontado, anteriormente neste trabalho, que existem duas importantes
pontecialidades naturais no homem: a criatividade e a espiritualidade. Levando-se em conta
que o processo de autoconhecimento do homem precisa, necessariamente, passar pelo
desenvolvimento de suas potências naturais, o exercício da criatividade e o reconhecimento e
exploração da espiritualidade estão incluídos nesta necessidade. Focando-se na questão
central desse trabalho monográfico, a espiritualidade humana, lê-se a afirmativa de Hollis que
diz que:
se nossa espiritualidade não evoluir com consciência, nossa vida será
superficial e governada pela rotina, por comportamentos resultantes de adição
ou por conluios com o coletivo. Nossa espiritualidade é a área mais crítica do
relacionamento, pois da qualidade dela provêm o conteúdo e o resultado de
todos os relacionamentos.” (2002, p.164)

Com esta afirmação, fica claro que no desenvolvimento da vida do homem, o reconhecimento
da espiritualidade é necessário, não só para seu conhecimento e crescimento pessoal, mas para
um melhor relacionamento do homem com os outros homens e com o mundo que o cerca. O
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estar no mundo do homem o impele ao esforço do relacionamento e reconhecimento de suas
partes interiores no lidar com as coisas exteriores. A força para fazer este esforço vem do
inconsciente, do transcendente Self, centro de equilíbrio mental e emocional de um indivíduo
e o reconhecimento de suas partes, interiores e exteriores, torna-se essencial para a qualidade
de sua vida.
A força para enfrentar o desafio de evolução do reconhecimento e relacionamento com
a espiritualidade vem com a maturidade, quando o homem consegue vislumbrar a
oportunidade de ver-se além do que apresenta-se a todos. “Um ego amadurecido (meta
fundamental da psicoterapia) é mais aberto à influência corretiva e equilibradora do
inconsciente que o ego imaturo, rigidamente identificado com a atitude consciente.” (JAFFE,
1990, p.44). E, partindo da afirmação de Jaffe, conclui-se que, enquanto jovens, as
preocupações dirigem-se para o crescimento de ordem estrutural, profissional e social, que
são aspectos mais externos que internos - como definição de uma carreira promissora e
estável, estabelecimento um relacionamento afetivo e etc... Estes aspectos, que podem ser
definidos como ações da mente consciente, demandam uma grande quantidade de energia
para que aconteçam segundo os anseios do indivíduo e, nesse momento, dão sentido a vida do
homem, auxiliando-o na adaptação e luta pela manutenção da vida. Já na maturidade, com
estas preocupações resolvidas, abre-se espaço na psique e se pode canalizar sua energia para
outras formas de estar e lidar com o mundo, para um sentido mais profundo de vida, maior e
mais completo do que o vivenciado na primeira metade da vida. Está sendo feito um convite
para uma transformação da forma de viver e estar no mundo, convite feito pelo inconsciente e,
cabe a cada indivíduo, responder ou não a este convite.
Toda pessoa que aceita o desafio de caminhar pela trilha da individuação, irá se
deparar com questões referentes à espiritualidade. É Jung que afirma isto quando diz:
entre todos os meus doentes na segunda metade da vida, não houve um só
cujo problema mais profundo não fosse constituído pela questão de uma
atitude religiosa. Todos, em última estância, estavam doentes por ter perdido
aquilo que uma religião viva sempre deu em todos os tempos a seus adeptos,
nenhum curou-se realmente sem recobrar a atitude religiosa que lhe fosse
própria. Isto está claro, não depende absolutamente de adesão a um credo
particular ou tornar-se membro de uma igreja. (apud DINIZ, 2003, volume
10, p.110)
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E, nesta afirmativa de Jung a partir de sua experiência clínica, somada a questão
anteriormente abordada, destaca-se a não dependência de estar-se ligado a um credo ou
religião em particular. Isto reforça o caráter de qualidade natural da espiritualidade humana. O
desenvolvimento desta qualidade, não necessariamente, deve estar ligada diretamente à
prática de uma religião ou a confissão em uma única fé, mas isso será comentado um pouco
adiante.
Portanto, como em outros processos terapêuticos, a Arteterapia de abordagem
junguiana, em sua prática, terá que lidar com as questões trazidas por indivíduos sobre a
espiritualidade. E, sendo este um processo que privilegia a linguagem não-verbal, significa
que este lidar será expresso através de símbolos comunicados pelo inconsciente e
configurados pelo indivíduo através de recursos oferecidos a ele. O configurar símbolos
através de materiais plásticos formando imagens oferecerá a pessoa a oportunidade de uma
relação muito próxima com questões internas. Em alguns casos, estes símbolos e imagens,
poderão causar estranheza e medo a quem as produz, mas, por meio do trabalho de
desdobramento sobre a imagem-primeira, através de outros materiais e técnicas de arte, temse a oportunidade de clarificar a compreensão e entendimento de seu significado, e,
posteriormente, sua inclusão na esfera consciente da psique. É o que afirma Philippini quando
diz:
o caminho criativo em Arteterapia tem o propósito de concretizar, dar forma
e materialidade ao que é inatingível, difuso, desconhecido ou reprimido.
Símbolos, conflitos, desejos, afetos, energia psíquica que é bloqueada e
precisa libertar-se e fluir, ganha concretude e pode plasmar e configurar
símbolos, que, assim, cumprem sua função de comunicar, estruturar,
transformar e transcender. (2008, p.65)

É certo que a configuração de imagens não está só a serviço das questões espirituais
trazidas pelo cliente que se submete ao processo arteterapêutico, mas as todas as questões
pertinentes ao processo, comunicadas pela esfera inconsciente. É importante também, neste
contexto, destacar a postura do Arteterapeuta que acompanha o processo de um cliente, que
deve ser de abertura e disposição de investigação, possibilitando, assim, que o processo tenha
a fluência necessária para suas comunicações e revelações. Da mesma forma, sua postura
deve incluir também a isenção de suas crenças particulares, para que não influencie nem iniba
o processo do outro. Robertson destaca que
sem símbolos, não há pensamento. Aquilo que não podemos simbolizar não
pode ser expresso quer em palavras quer em comportamentos. Neste sentido,
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todas as expressões verbais e comportamentais espelham os nossos símbolos
interiores. Devido a esse vínculo especular entre o interior e o exterior, é
possível, observando-se as expressões exteriores de toda cultura – seus
rituais, sua religião, sua arte, etc. -, compreender quais os conceitos mentais à
disposição das pessoas dessa cultura. (1994, p.113),

o que leva a compreensão da necessidade de uma boa preparação e condução do trabalho feito
pelo profissional, neste caso o Arteterapeuta, somado a acolhimento, disposição e
desprendimento de conceitos pré-formados, no acompanhamento ao indivíduo que se
comunica.
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3.3 – “Contatos imediatos” com o Mistério
Malucos e donas de casa

A capa do mês da playboy

Vocês aí na porta do bar

O novo membro da academia

Os cães sem dono, os boiadeiros

E o mito que se autodestrói...

As putas, babalorixás...

Eu sei! Ninguém faz idéia

Os gênios, os caminhoneiros

De quem vem lá!

Os sem terra e sem teto

De quem vem lá!

Atores, maestros, djs

De quem vem lá!

Os Undergrounds, os Megastars

Ninguém faz idéia

Os Rolling Stones e o Rei...

De quem vem lá!...

Ninguém faz idéia
De quem vem lá!
De quem vem lá!
De quem vem lá!

Os duros, os desclassificados
A vanguarda e quem fica prá traz
Os dorme sujos, os emergentes
Os espiões industriais...

Ninguém faz idéia
De quem vem lá!...

Os que catam restos de feira
Milicos, piratas da rede

Ciganas e neo-nazistas

Crianças excepcionais

O Bruxo, o Mago, o Pajé

Os exilados, os executivos

Os escritores de science fiction

Os clones e os originais...

Quem diz e quem nega o que é...

É a lei! Ninguém faz idéia

Os que fazem greve de fome

De quem vem lá!

Bandidos, cientistas do espaço

De quem vem lá!

Os prêmios nobel da paz

De quem vem lá!

O Dalai Lama, o Mister Bean

Ninguém faz idéia

Burros, intelectuais...

De quem vem lá!...

Eu pensei! Ninguém faz idéia
De quem vem lá!

Os Anjos, os Exterminadores
Os velhos jogando bilhar

De quem vem lá!

O Vaticano, a CIA

De quem vem lá!

O boy que controla radar

Ninguém faz idéia

Anarquista, mercenários,

De quem vem lá!...

Quem é e quem fabrica notícia
Os líderes de última hora

Quem crê na reencarnação

Os que são a bola da vez

Os clandestinos, os ilegais

Os enganados, divertidos

Os Gays, os chefes da Nação

Os tais que traficam bebês...

Ninguém faz idéia

O que bebe e passa da conta

De quem vem lá...

Os do cyber espaço

LENINE E IVAN SANTOS

2 – Disponível em http://letras.terra.com.br/lenine/119265/. Acessado em 20/01/2011.

32

A música da epígrafe mostra, de forma poética, a dimensão do Mistério na vida
humana. Mas, para seguir nesta reflexão, depara-se com a pergunta: o que é o Mistério do
qual fala-se neste trabalho? Recorre-se, primeiramente, a definição de dicionário 3 para iniciarse o entendimento – “tudo o que tem causa oculta, ou parece inexplicável”. A partir deste
esclarecimento já se pode iniciar a associação do Mistério na vida humana com a instância
desconhecida na psique do homem, ou seja, seu inconsciente. A comunicação entre consciente
e inconsciente possibilita adentrar-se no Mistério e trava uma relação com ele. A postura de
quem segue na aventura do encontro com o Mistério é sugerida por Hollis, que diz que devese manter uma:
atitude de temor reverente diante do Mistério, mas procura(r) a prática diária
que nos possibilite seguir os deuses e relacionar-nos com os mistérios mais
profundos do Outro. Esse Outro é o animador da natureza e o arquiteto dos
nossos sonhos – aquele que está sempre além da nossa capacidade de
abranger e conter. Não fosse assim, esse Outro não seria realmente Outro,
não seria realmente Mistério”. (2002, p.161)

As inspiradas palavras de Hollis introduzem uma outra expressão para designar o
Mistério, o Outro, e pode-se compreender as duas expressões como designações daquilo que é
totalmente desconhecido ou não completamente revelado. E é este autor que escreve sobre a
real possibilidade de relação com o Mistério quando diz que: “para vislumbrar o mundo
invisível que anima o visível precisamos vivenciar o Mistério que expande a consciência”
(ibdem p.156-157). E, lembrando-se que nesta literatura trata-se dos processos da psique
humana, entende-se por Mistério, então, todo o conteúdo inconsciente de um indivíduo, sendo
o Self o centro organizador deste conteúdo.
O conteúdo da psique inconsciente manda recados à mente consciente através de
sonhos e acontecimentos da vida cotidiana (chamados popularmente de coincidências) sobre
necessidades de mudanças de visões e posturas a serem consideradas, mas estas podem passar
despercebidas ou não serem aceitas pelo homem. “Podemos ver essa tendência humana [...]
em nosso desejo habitual de controlar nossos processos psíquicos em vez de dar-lhes atenção,
de ser carregados por eles e de crescer através do diálogo com eles.” (HOLLIS, 2002, p.159).
Esta afirmação mostra a necessidade de atenção com a comunicação dos processos psíquicos
e esta comunicação pode ser feita de várias formas. Uma destas formas é a consideração e
relação com o Mistério que envolve os processos psíquicos. Dar atenção, considerar e
empenhar-se no autoconhecimento é desenvolver formas de relações com este Mistério que
situa-se, em última estância, no inconsciente humano. Pode-se dizer que o inconsciente é a
morada do Mistério e como afirma Hillman, “o inconsciente é, portanto, a porta através da
3 – Disponível em http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx. Acessado em 14/01/2011
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qual nós passamos para encontrar a alma.” (2004, p.50). Entenda-se por alma a energia de
força e vivacidade do homem. E, como energia que mantém a vida, encerra em si o mistério
de fazê-lo.
Não se pode ter a ilusão de que o encontro com o Mistério seja algo simples ou
tranquilo de realizar-se. É o que esclarece Hollis quando diz que “tudo o que nos aprofunda na
vida, mesmo que seja dolorosamente, nos abre para a grande vida que flui sob a história e sob
a superfície da aparência de cada dia.” (2002, p.156). Aprofundar-se no autoconhecimento,
viver além de convenções sociais que uniformizam comportamentos, empenhar-se na relação
com o Mistério, pode ser custoso e doloroso para quem aventura-se nesta jornada, mas traz a
certeza de se estar mais próximo de ser o que se é. O que está realmente certo é que a tentativa
de controlar os processos psíquicos pode ser mais dolorosa e comprometedora do que abrir-se
ao diálogo com os conteúdos inconscientes. A negação da possibilidade de relação torna-se
um batalha onde o ferido será o próprio indivíduo que nega-se a enfrentar a profundidade
deste diálogo, podendo ser uma das manifestações dessa negação, as enfermidades de ordem
psicossomáticas (doenças que resultam da influência da parte psíquica na parte orgânica do
homem).
Seguindo a reflexão sobre o Mistério, Hollis vai além, sinalizando o caráter divino
quando afirma: “Deus é mistério [...]. Formamos imagens e conceitos, e quando falo de Deus
sempre entendo a imagem que o homem faz dele. Mas ninguém sabe como Deus é, pois se
soubesse, ele mesmo seria um deus”. (2002, p.151). Esta sentença do escritor, além de
aprofundar o significado do Mistério, mostrando-o como Deus, abre a possibilidade da ação
do campo de trabalho da Arteterapia, pois faz referência a linguagem usada por esta prática
terapêutica, quando escreve que o homem forma imagens de Deus. É Diniz que lembra que “a
arte é um instrumento essencial para o desenvolvimento humano, daí seu efeito terapêutico”
(2003, p.112). E, a partir dessa afirmativa, pode-se confirmar o efeito curativo do acesso aos
símbolos e imagens dentro do homem, em seu profundo inconsciente. O processo
arteterapêutico usa as técnicas e materiais expressivos para materializar estas imagens e
símbolos, permitindo, assim, a relação, o diálogo e mesmo a transformação do que foi
produzido, trazendo seu significado maior a instância consciente. Estabelece-se, desta forma,
a relação com o Mistério, o contato com o Deus no interior do homem, sabendo-se que “a
função religiosa natural é inerente ao processo da análise” (HILLMAN, 2004, p.55).
Cabe aqui, então, relembrar a citação acima que diz que a psicologia de Jung está a
serviço da cura que reside no inconsciente humana. E, neste contexto, a Arteterapia de
abordagem junguiana oferece uma forma de estabelecer-se contato com este centro de cura
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inconsciente, através da produção de símbolos pelas técnicas de arte. À medida que
aprofunda-se no processo arteterapêutico, as comunicações tornam-se mais claras, e o
consciente pode apropriar-se desses conteúdos comunicados. Este processo aparece, portanto,
como uma forma de investigação e relação de questões relativas ao Mistério; o Mistério
tornado físico pelas mãos de quem o contempla. E Philippini afirma isso quando diz que: “a
matéria prima formada pela emergia psíquica antes difusa e fugidia ganha um continente”
(2008, p.51). Durante esta escrita foi sinalizado a importância de estabelecer-se a
comunicação com a esfera inconsciente da psique, e também, da riqueza que esta
comunicação pode trazer a vida de um indivíduo. Conhecimento e reconhecimento,
descobertas e redescobertas, são as ações vividas todos que enveredam pelo caminho de
relação com as questões inconscientes, caminho de individuação. Mas, seria ingenuidade
pensar que este caminho é fácil e tranquilo de ser percorrido. Todo aquele que aceita o desafio
de individuar-se, irá deparar-se com desafios a serem transpostos. Ao firmar-se uma
comunicação com o mais profundo no ser, entra-se na esfera do Mistério, pois “o
relacionamento entre a consciência e o inconsciente é profundo e misterioso. Quando
deixamos a consciência à vontade, somos capazes de participar de forma direta do
inconsciente.” (ROBERTSON, 1994, p.115). A participação no inconsciente nos abra a
possibilidade de contato com o Mistério, reconhecê-lo e, aos pouco, nitrir-se de sua energia
vitalizadora, que será combustível para os desafios de conhecer-se através do processo de
individuação.

imagem 19
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3.4 – Pelas mãos humanas, o Mistério se faz imagem
“Respeito pelo Mistério é próprio da atitude religiosa”
HOLLIS

Já foi retratada anteriormente, a importância de considerar-se as comunicações do
inconsciente, a relevância na vida do homem da relação com o Mistério, a manifestação do
encontro com Deus num processo terapêutico. E, cabe agora ressaltar os cuidados com a
contemplação dos símbolos e imagens divinas produzidas pelos homens. Hollis chama a
atenção de que “precisamos lembrar que a imagem não é deus, ela é o veículo divino. Parece
que todos somos tentados a adorar a imagem, e não o Mistério para qual ela aponta.” (2002,
p.159). A imagem abre a possibilidade do contato, revela um pouco do Mistério, mas nunca
encerra-o. E, continuando, o autor lembra que “é importante, então, seguir o movimento da
alma como ele aprece, desce às regiões profundas e reaparece na nova imagem”. (ibden 2002,
p.160). Esta mutação é o que mantém o Mistério como tal. Revelando-se imagem após
imagem e fazendo o contato com o consciente, o Mistério vai mostrando-se, aprofundando o
indivíduo no conhecimento de si mesmo, de suas pontencialidades, de seu Deus interior, da
possibilidade de ser único em sua particularidade, assegurando a certeza de que “o Outro que
procuramos „lá fora‟ é também o Outro que „está aqui‟”. (ibden 2002, p.159).
Cada ser humano carrega em si a possiblidade de contato com o Mistério, de
conhecimento do Deus que vive em si. Essa possibilidade é inerente ao homem, sendo esta
uma qualidade natural e esta afirmação é feita também por outras literaturas não-junguianas,
como a que diz que
em todos os espíritos humanos está gravado, de origem divina, o
conhecimento de Deus. Que Deus existe todas as pessoas sabem pela
condução da pura e simples natureza, sem qualquer conhecimento das artes
ou ciências. Em todos os espíritos humanos isto está gravado, de origem
divina. Nenhum povo foi tão selvagem ou bruto a ponto de não crer na
existência de uma divindade que tudo criou. (LUTERO apud OTTO, 2007,
p.176).

A explicação na literatura junguiana situa no inconsciente esta fonte de imagens
divinas e novamente Hollis é quem esclarece dizendo que
o portador interno da imago-de-deus é o que Jung chamou de Si-mesmo.
Assim a idéia da Deus se refere [...] ao nosso próprio anseio de plenitude.
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Não significa que queremos nos tornar Deus, mas que queremos aquela
expressão de plenitude que constitui nossa própria divindade. ( 2002, p.152).

Fica claro, então, que situa-se no interior do próprio homem a imagem de Deus e que todo
indivíduo pode experimentar a plenitude de Deus ao encontrar-se com o divino em si. E fica
claro ainda que está se falando de conhecer em si a plenitude e não de achar-se Deus. Mas na
profundidade do inconsciente encontram-se também os conteúdos sombrios, o que é
contextualizado por outro autor junguiano, ao afirmar que
não conseguiremos chegar à alma e à experiência de Deus a não ser que o
façamos via inconsciente, o que significa, nada mais nada menos, que nos
defrontarmos com pecados e males, e com todo o turbilhão de possibilidades
que foram mantidas fora do alcance da civilização consciente. (HILLMAN,
2004, p.50).

Vemos, portanto, que o confronto com os conteúdos inconscientes pode ser assustador,
pois nele encontram-se questões sombrias da psique (pecados e males). A Arteterapia pode
oferecer uma forma de contato menos assustadora com estes conteúdos amedrontadores, e
materializando o sombrio, pode possibilitar que esses conteúdos percam parte de sua força
energética e, desta forma, seu caráter assustador. O símbolo plasmado em imagem permite a
circulação da energia psíquica, anteriormente encerrada na profundidade do inconsciente; a
materialização permite despontencialização da energia; a despontecialização, à transformação;
sucessivas transformações, à apreensão pela consciência. Vivendo este processo vai-se
caminhando, passo a passo, em direção ao Mistério, na direção do sentido de plenitude do
divino existente em cada homem. Essas sucessivas descobertas e redescobertas levam ao
reconhecimento do divino interior, como nos sugere Otto: “uma coisa é ter idéia sobre o
sagrado; outra, é perceber-se e dar-se conta do sagrado como algo atuante, vigente, a se
manifestar em sua atuação”. (2007, p.180). A manifestação feita símbolo e plasmada em
imagem no processo de terapia através da arte possibilita a atuação e exposição do sagrado na
vida do indivíduo. O que era uma idéia, faz-se concreto e pode comunicar-se mais
diretamente.
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3.5 – No corpo, pelo corpo, em todo corpo
“Em cada ser humano dormem faculdades por meio das quais
ele pode adquirir por si mesmo o conhecimento de mundos superiores”
RUDOLF STEINER
“A vida convoca, se não atendemos, a vida invoca!”
ROMNEY OLIVEIRA

Imagem 20

Até agora contemplamos o pensamento de vários autores sobre individuação, Mistério,
Deus no interior humano e processo terapêutico, mas cabe aqui uma pergunta: como surgem
os símbolos e imagens sobre o divino num processo terapêutico? É Hollis que responde
quando diz que
em termos arquetípicos, a imagem–deus emerge das nossas próprias
profundezas. Um deus é definido então como imagem afetivamente carregada
que emerge do nosso encontro com o Mistério. Essas imagens são
numinosas; elas piscam e eliciam de nós resposta ressonante. Elas são o
Totalmente Outro, pois não as comandamos”. (2002, p.158)

E, seguindo-se a reflexão sobre esta pergunta, é necessário lembrar que o processo do qual
tratamos nesta pesquisa é o arteterapêutico, que em sua prática privilegia a comunicação nãoverbal. Neste ofício, os materiais plásticos expressivos são de suma importância, pois são
eles, com sua fluidez, sua precisão, sua maleabilidade, sua resistência, sua cor e contraste, ou
seja, com suas propriedades particulares, que facilitarão a confecção e a comunicação dos
conteúdos psíquicos, antes encerrados no inconsciente, possibilitando a eles tornarem-se
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visíveis e manipuláveis. É importante guardar-se esta lembrança. A imagem irá variar
conforme influência cultural exercida no indivíduo que investiga seus símbolos. Hollis alerta
para uma postura de abertura frente às imagens reveladas quando segue dizendo que “em vez
de impor a uniformidade, a vida religiosa precisa ser individualizada, não somente para
possibilitar a variedade das experiências, mas também para favorecer a esfoliação do
Mistério.” (2002, p.155).
Outro ponto a ser considerado sobre esta questão é que o processo de individuação
visa reunir o indivíduo em sua totalidade, ou seja, mente, alma e corpo. Os ocidentais sofrem
por terem recebido e fixado em sua história uma divisão entre alma e corpo e mente, e
Almeida vai além, aprofundando, através da análise da atitude ocidental, quando afirma que
o Ocidente possui uma atitude predominantemente extrovertida com
tendência a privilegiar os fatos e ocorrências do mundo exterior em
detrimento da observação do mundo interno da psique. A constante falta de
contato e diálogo com as imagens internas produziu uma espécie de
esvaziamento existencial no mundo moderno. (2010, p.44)

Os orientais, por outro lado, vivem esta experiência de interação entre estes três componentes
do ser humano há milênios. E Jung afirma isso dizendo que: “ao meu ver, nós realmente
aprendemos alguma coisa com o Oriente quando compreendemos que a psique contém
riquezas suficientes, não tendo necessidade de abastecer-se lá fora.” (apud JAFFE, 1990,
p.53)
Então, apesar de ter-se a idéia de que o processo de individuação acontece somente na
psique humana, ele realmente acontece no ser todo: corpo e alma. Individuar-se é tornar-se
um ser não dividido e este processo ocorre no ser humano como um todo, visando reunir
todas as partes, físicas e mentais em harmonia e equilíbrio. As palavras de Jung reforçam esta
afirmativa. Diz ele
é tão íntimo o relacionamento dos traços psíquicos e corporais que podemos
não somente estabelecer interferências sobre a constituição do corpo como
também podemos inferir características a partir das peculiaridades psíquicas.
(apud ARCURI, 2004, p.89)

Dito isto, é possível concluir-se que o processo de individuação é vivido no corpo todo, e é o
corpo que manifesta, exprime e explicita a relação com o ser inteiro, através do movimento de
autoconhecimento. Hollis traz um outro dado importante para esta reflexão:
como a energia da alma é invisível, só acompanhamos seu movimento
quando ela momentaneamente se encarna em imagens. A imagem pode ser
afeto (estado emocional, como, por exemplo, o pânico, terror, causado pelo
deus Pã), sensação física (estado do corpo que assume tanto a ferida como o
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desejo da alma de curar), sonho (que nasce da atividade autônoma do
inconsciente) ou algum fenômeno externo, seja ele sarça ardente ou um “rock
star”. (2002, p.156)

De posse dessas afirmativas, pode-se, portanto, voltar a aprofundar-se na questão
acima, sobre as imagens do Mistério na prática terapêutica. O surgimento dos símbolos e
imagens dependerá, como sinalizado anteriormente, da necessidade de comunicação do
cliente que submete-se ao processo e da abertura e acolhimento do profissional que
acompanha o mesmo. Iniciada a investigação das imagens, transformações vão acontecendo,
e, como destacado acima, no corpo todo. É muito natural observarem-se mudanças corporais
acontecendo num cliente em processo terapêutico; elas vão surgindo, pouco a pouco,
adaptando o corpo à nova realidade vivida, a nova postura física e psíquica. Mesmo para os
sem vivência clínica, não é difícil ver mudanças em pessoas que tenham passado por alguma
experiência marcante na vida, uma postura diferente da anterior adotada. Arcuri reforça está
idéia quando afirma que: “algumas vezes, diante da dificuldade ou impossibilidade de
expressar o que de fato se sente, recorre-se ao corpo que pode transformar em um símbolo o
que precisa ser comunicado” (2004, p.92).
Na prática arteterapêutica, o material usado para a confecção de uma imagem faz a
comunicação do inconsciente com o consciente, e, neste contexto, que material está mais
próximo do indivíduo que seu próprio corpo? O corpo pode tornar-se o suporte para a
expressão do inconsciente, expressão do Mistério profundo, seja naturalmente, no trabalho
das mãos na fabricação de um símbolo, seja na expressão corporal através de posturas,
movimentos ou danças. O corpo humano revela-se, então, como o veículo e, até mesmo
suporte, que irá possibilitar a contemplação de imagens e símbolos antes restritos ao
inconsciente, fazendo assim uma investigação de novas formas de viver em equilíbrio, é o que
afirma Almeida ao dizer que “a linguagem do corpo tem mais afinidade com o pensamento
imaginativo” (2010, p.44). E as palavras de Arcuri confirmam, dizendo que: “se nos
centrarmos na escuta de nós mesmos, podemos, muitas vezes, dar forma às nossas emoções,
materializar nossos sentimentos, mediante a descoberta do simbolismo do corpo com o
auxílio de recursos artísticos” (2004, p. 89), e, assim, confirma-se a sentença que “o corpo se
torna uma caixa de ressonância do espírito e do mundo” (ALMEIDA, 2010, p.73). Em
Arteterapia, o trabalho terapêutico vai possibilitando a comunicação dos símbolos do
inconsciente para o consciente, e, assim, vai-se promovendo a ampliação da mente consciente,
a relação com a alma e um funcionamento mais harmonioso de todo o corpo, objetivo maior
do processo de individuação.
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Portanto, as imagens sobre o divino interno no homem surgem de formas variadas,
entre elas, como posturas corporais do indivíduo, sendo plasmadas no material plástico ou no
seu próprio corpo. Os cultos primitivos já sinalizavam a importância do corpo em suas
práticas religiosas, sendo estas sempre acompanhadas de posturas corporais, movimentos e
danças; é o papel do corpo no encontro com o Mistério, em busca de funcionamento
harmonioso e próprio de cada pessoa. E, exemplificando as posturas corporais em cultos de
diversas denominações religiosas, encontram-se as seguintes posturas:

De pé (imagem 21)

Imposição de mãos (imagem 24)

De joelhos (imagem 22)

Lótus (imagem 25)

Movimentos de dança (imagem 27)

Curvado (imagem 23)

Prostrado (imagem 26)

41

As palavras de Almeida reforçam a importância do movimento corporal, quando diz
que
o trabalho corporal com movimento, pelo seu caráter lúdico, vai
gradativamente, ampliando e fortalecendo a consciência, dotando-a de maior
capacidade de absorção e assimilação dos conteúdos do inconsciente.” (2010,
p.47)

A flexibilidade é uma ação presente no processo arteterapêutico, processo de
individuação, pois é através do movimento flexível (do corpo e da mente) que poderá ser
possível encontrar-se o equilíbrio necessário para viver. No setting arteterapêutico é possível
experimentar-se a flexibilidade necessária para a vida de um indivíduo, a partir da
manipulação dos materiais plásticos e expressivos disponíveis para o processo, e essa
experiência externa movimenta a flexibilidade interna da pessoa. Diz Arcuri que o corpo pode
tornar-se um instrumento importante na aquisição dessa visão unificadora,
quando pode haver um diálogo entre consciente e inconsciente. O corpo
pode ser o canal eficiente de expressão dos nossos sentimentos e, por isso,
tem que ser flexível. (2004, p.91)

Sobre esta possibilidade de trabalho terapêutico com o corpo, a autora chama a
atenção que “o corpo pode nos falar a respeito de nosso ser, mas é preciso estar alerta,
desenvolvendo uma escuta sensível, pois cada parte corporal pode trazer significados
importantes, caso saibamos percebê-la”. (ibden p.92)
A escuta sensível, portanto, deve ser desenvolvida por aqueles envolvidos no processo
de individuação: cliente e terapeuta. Ambos quando bem sintonizados através de uma escuta
sensível, podem decodificar as informações trazidas do misterioso inconsciente. Hillman
chama atenção para o fato de que
quanto mais se penetra nesse mundo essencial de si mesmo, mais se sente que
os problemas pessoais adquirem uma dimensão humana, e que verdades
essenciais e próprias de nossa individualidade se tornam universais,
exatamente como as afirmações da teologia. É como se a análise profunda
conduzisse a um centro estranho e escuro, onde se torna difícil distinguir o
inconsciente da alma e da imagem de Deus”. (2004, p.54)

Portanto, concluindo esta reflexão, mas não esgotando a riqueza e profundidade deste
assunto, percebe-se que o encontro com o Si-mesmo possibilita ao indivíduo não só conhecer
a si, mas também entrar na dimensão do coletivo quando descobre em si mesmo dificuldades,
valores e potenciais comuns a toda humanidade, como um traço que marca a vivência do
homem no mundo. A particularidade pode ser percebida na forma em que cada ser relacionase com estas dificuldades, valores e potências. Há uma forma particular a ser desenvolvida e
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aperfeiçoada de interagir consigo, com o outro e com a natureza e a investigação oferecida
pelos recursos presentes no trabalho em Arteterapia, traz materialidade a este processo de
relação, tornando-o físico e concreto.
Este trabalho foi ilustrado por algumas imagens que fazem parte de um acervo
imagético particular, de um percurso percorrido ao longo de cerca de oito anos de trabalho
terapêutico e investigação a respeito das questões referentes à espiritualidade. O processo foi
acompanhado por desenhos de corpos humanos (primeiramente, mas também por modelagens
e outras técnicas de arte) como símbolo, o que valeu ao autor das obras descobertas de novas
formas de viver a interação com seu divino interior, abrindo-se à investigações e experiências
diferentes das por anos assumidas e praticadas. Após a confecção das imagens, partilhando
sentimentos e sensações a respeito delas, pôde-se constatar que elas remetiam, em sua forma,
a arquétipos conhecidos da cultura religiosa. Essa constatação abriu um espaço para a
investigação da espiritualidade de forma abrangente, já que estas imagens arquetípicas eram
semelhantes a outras de cultos religiosos diversos. O corpo foi o símbolo que acompanhou
todo este processo, ainda não terminado, mas que abriu a possibilidade de um novo olhar e
uma nova postura a respeito da espiritualidade. Seguem, portanto, algumas dessas produções e
os arquétipos a que elas remetem:

Jesus Crucificado (imagem 28)

Crucificado (imagem 29)
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Santo Sudário (imagem 30)

Buda (imagem 32)

Sem título (imagem 31)

Sem título (imagem 33)
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Shiva Nataraja (imagem 34)

Sem título (imagem 36)

Duo (imagem 35)

Sem título (imagem 37)
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Oxalá (imagem 38)

O Heremita – Arcano 9 do Tarô (imagem 39)

Manto (imagem 40)
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As palavras de Almeida ilustram e reforçam uma nova postura adotada, quando afirma
que: “concentrar-se no corpo significa deixar a consciência impregnar-se pelos movimentos
sutis do corpo, que também são os movimentos sutis do espírito agindo sobre o corpo” (2010,
p.73). A convocação corporal como parte das descobertas a respeito da espiritualidade foi um
grande divisor no processo arteterapêutico, já que a antiga forma de viver a espiritualidade
restringia-se a vivê-la de forma intelectual e com uma prática automatizada e cercada de
regras restritivas. É como sinaliza Otto “um deus compreendido não é Deus”.
(TERSTEEGEN apud OTTO, 2007, p.38). O trecho a seguir do livro de Hollis - O Projeto
Éden – ilustra através das palavras de Becker uma síntese perfeita do resultado de novas
experiências adotadas
ao literalizar o Mistério, nós o reduzimos, a ele e a nós. Nossos deuses se
encolheram porque éramos pequenos demais. Para recuperar a relação correta
com os deuses, precisamos reconhecer sua autonomia e ver se podemos
seguir seus rodeios hermenêuticos. (2002, p.160)

A abertura e exposição deste processo foi parte do amadurecimento e transformação
alcançados, que não se encontra esgotado ou finalizado, mas, sim, ainda transforma-se numa
possibilidade de uma experimentação mais completa que a anteriormente feita, na tentativa de
reunir alma, corpo e mente na experiência com Deus.
Finalizando esta pesquisa monográfica, utilizo as palavras de D. H. Lawrence, onde lêse:
Eis aquilo em que creio, diz ele:
- Que eu sou eu.
- Que minha alma é uma floresta sombria.
- Que o que eu conheço é apenas uma pequena clareira na floresta.
- Que deuses, estranhos deuses, vão da floresta para a clareira do eu
conhecido, e depois se afastam.
- Que devo ter coragem de deixá-los ir e vir.
- Que não deixarei jamais o meu pequeno Ego me dominar, mas sempre
tentarei reconhecer os deuses que estão em mim e a eles me submeter, assim
como àqueles que estão em outros homens e outras mulheres. (apud SILVA,
1963, p.4)
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CONCLUSÕES E RECOMEDAÇÕES

Sem título (imagem 41)

Do desejo de investigação do lugar que ocupa a espiritualidade na vida do ser humano
e da busca de uma libertação conceitual das teorias religiosas, que nasceu esta escrita
monográfica. Desde tempos remotos a humanidade busca um significado maior para sua
existência, seja ele no cumprimento da função profissional, na reunião em grupos em torno de
um ideal, na realização de grandes descobertas ou na prática da espiritualidade através de uma
religião, o homem sente o impulso desta descoberta. Mas é importante não se esquecer de que
esta jornada deve ser feita também por dentro, de conhecimento de si mesmo, um caminho no
interior de cada indivíduo, e não só um caminho por fora, um caminho físico.
Na jornada de autoconhecimento, ao encontro do “ser inteiro”, é possível surpreenderse com a descoberta de potenciais desconhecidos e acessar-se a própria essência espiritual, a
espiritualidade que está além de religiões e dogmas. Esta experiência e descoberta poderá
conceder ao indivíduo algum significado à sua trajetória de vida. A Arteterapia de abordagem
junguiana apresenta-se como uma possibilidade de autoconhecimento, investigação e
descobertas de um indivíduo, como um processo terapêutico que usa a criatividade para dar
materialidade de conteúdos psíquicos. Assim, a descoberta da essência espiritual na vida do
individuo poderá acrescentar um novo significado à sua caminhada de vida.
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Na literatura junguiana, existe uma grande variedade de escritos sobre religiosidade e
espiritualidade e o próprio Carl G. Jung, criador dessa teoria, dedicou boa parte de seus
escritos a este assunto, por considerá-lo um potencial inerente, uma função natural ao homem,
independente do tempo em que viva ou cultura a que pertença. Para isso, fiz uma breve
exposição de alguns conceitos da Psicologia Junguiana, bem com um breve histórico de seu
criador, para o embasamento teórico e, também por ser esta a base teórica que norteia este
trabalho em Arteterapia. Procurei esclarecer, portanto, durante esta escrita, que em tal
literatura não está se falando sobre uma prática religiosa em particular e, sim, sobre uma
função inerente ao ser humano. Dentro deste contexto, foi escolhido o termo espiritualidade
para uso, pois acreditou-se que este adequava-se mais a compreensão da exposição. Incluí-se
ainda algumas definições sobre símbolo por considerá-las importantes e ajudarem na
compreensão geral deste trabalho monográfico.
Expus que a arte acompanha a historia da humanidade, do ancestral mais remoto
conhecido do homem até a atualidade, e que a Arteterapia, como campo de atuação
profissional, age no incentivo de uma comunicação através de imagens subjetivas do homem,
produzidas e plasmadas através de técnicas de arte, como um resgate desta prática ancestral.
Destaquei, neste contexto, um outro potencial humano, a criatividade, pois o exercício dela é
de fundamental importância no processo arteterapêutico, levando-se em conta que a
Arteterapia é o processo terapêutico que privilegia a comunicação criativa e não verbal. O uso
dos materiais de arte será adequado às questões trazidas, facilitando a comunicação do
indivíduo. O processo segue-se, portanto, com produção de imagens e interlocução,
promovendo a comunicação psíquica entre consciente e inconsciente, podendo gerar insights
que permitam a investigação da subjetividade.
Procurei mostrar a importância do desenvolvimento e reconhecimento da
espiritualidade na vida do homem e que esta necessidade tem em vista não somente seu
conhecimento e crescimento pessoal, mas influencia o relacionamento do homem com os
outros homens e com o mundo que o cerca. A força para o exercício da espiritualidade vem
do inconsciente, do transcendente Self, centro de equilíbrio mental e emocional de um
indivíduo. A literatura junguiana usa o termo Mistério para expressar este centro no ser
humano, pois como o próprio significado da palavra diz, é desconhecido do consciente
humano. E é da relação com o Mistério que o homem torna-se capaz de desenvolver relações
mais equilibradas consigo e com o mundo. Aprofundar-se no autoconhecimento, empenhar-se
na relação com o Mistério, pode ser custoso e doloroso, mas traz a certeza de se estar mais
próximo de ser o que se é. E por outro lado, a tentativa de inibir-se a comunicação dos
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conteúdos inconscientes pode ser mais dolorosa e comprometedora, podendo chegar-se a
enfermidades de ordem psicossomática.
Cheguei à conclusão de que o ser humano carrega em si a possibilidade de contato
com o Mistério, de conhecimento do Deus que vive em si, e que essa possibilidade é inerente
ao homem. Também, que Arteterapia pode oferecer uma forma de contato com conteúdos
inconscientes relativas ao Mistério, materializando e facilitando o contato com o divino
interno, fazendo circular a energia psíquica, possibilitando uma revisão na relação consigo,
com Deus, com o outro, com o mundo. A partir dos esclarecimentos expostos, verifiquei que
o processo de conhecer-se se dá no ser humano como um todo, visando reunir todas as partes,
físicas e mentais em harmonia e equilíbrio, ficando clara a participação do corpo humano
neste processo de reunião, pois este é o instrumento e material mais próximo de si. Assim,
ilustrei o trabalho monográfico com imagens produzidas num processo arteterapêutico que
fazem referência às questões espirituais e ao trabalho corporal.
No contexto do trabalho arteterapêutico, expus a importância da inclusão do trabalho
com o corpo no processo de individuação, sabendo-se que este visa a unir as muitas partes do
indivíduo. O encontro com o Si-mesmo possibilita ao indivíduo não só conhecer a si próprio,
mas também entrar na dimensão do coletivo e de potenciais comuns a toda humanidade, como
um traço que marca a vivência do homem no mundo. Cada pessoa tem uma forma particular a
ser desenvolvida e aperfeiçoada no intuito de interagir consigo, com o outro e com a natureza.
E a investigação oferecida pelos recursos presentes no trabalho em Arteterapia, traz
materialidade a este processo de relação, tornando-o físico e concreto. No setting
arteterapêutico é possível experimentar-se, também, a flexibilidade necessária para a vida de
um indivíduo, a partir da manipulação dos materiais plásticos e expressivos disponíveis para o
processo, e essa experiência externa movimenta a flexibilidade interna da pessoa.
O processo de individuação é vivido no corpo todo, e é o corpo que manifesta,
exprime e explicita a relação com o ser inteiro, através do movimento de autoconhecimento.
Evidenciei que corpo pode tornar-se o suporte para a expressão do inconsciente, expressão do
Mistério profundo e de como os cultos primitivos já sinalizavam a importância do corpo em
suas práticas religiosas, sendo estas sempre acompanhadas de posturas corporais, movimentos
e danças. Mostrei que o corpo humano revela-se como o veículo e, até mesmo suporte, que irá
também possibilitar a contemplação de imagens e símbolos antes restritos ao inconsciente,
trazendo novas formas de viver em equilíbrio.E ilustrei com imagens de um processo
terapêutico que remetem a imagens arquetípicas religiosas de várias culturas.
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Portanto, encerrando o trabalho, recomendo aos Arteterapeutas, que estejam atentos,
dando a devida importância ao trabalho com a esta dimensão psíquica de um cliente, quando
trazida esta questão por ele. É importante observar que este assunto provavelmente será
abordado com mais frequência por pessoas na meia idade que se submetam ao processo
arteterapêutico e, ainda, da necessidade de isenção de valores pessoais por parte do
profissional a respeito deste tema, tendo este a função apenas de prover o cliente com o
acolhimento e com os materiais necessários, privilegiando apenas a livre expressão.
Recomendo também que outros estudos sobre este tema sejam desenvolvidos por
profissionais, desta e de outras áreas de conhecimento, já que este é fascinante e complexo e
não foi possível nesta pesquisa atender ou esgotar todas as suas possibilidades.

Sem título (imagem 42)
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