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RESUMO

O presente estudo busca investigar como o audiovisual, através de experiências transsensoriais em Arteterapia, pode trazer conteúdos do inconsciente e revelar caminhos rumo à
individuação. O audiovisual está presente aqui como estímulo gerador de conteúdos do
inconsciente e como base de uma colagem eletrônica, ou seja, uma montagem feita através de
imagens estáticas ou em movimento e sons. Esses elementos são digitalizados, organizados e
efeitos são aplicados aos mesmos em tempo real.

Palavras-chave: arteterapia, audiovisual, sensorial, colagem eletrônica, quatro elementos.

ABSTRACT

The present study investigates visual, through cross-sensorial experiences in Art Therapy, can
bring contents of the unconscious and reveal paths toward individuation. The audiovisual is
present here as a stimulus generator and contents of the unconscious as a basis for an
electronic collage, or a montage made by static or moving images and sounds. These
elements are organized and effects are applied to them in real time.

Keywords: art therapy, audio-visual, sensorial, electronic collage, four elements.
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1 - Colagem

Arquivo pessoal da autora

Formas, cores e sons sempre estiveram presentes na minha vida. Desde que
me entendo por gente eu sempre estava observando, desenhando, pintando, batucando
ou tocando algum instumento, de maneira autodidata.
Então, cursei a faculdade de Comunicação Visual (Design Gráfico).
Inicialmente, sem ter um foco dentro do Design, que, assim como a arteterapia, é um
campo vasto e transdisciplinar.
Durante esse período me interessei por vídeos em geral, participei de um curso
extradisciplinar na área e, após terminar a faculdade, de um curso de cinema, onde
aprendi muito, desde o roteiro até a edição e finalização. Participei de um curta
(direção de arte e edição), trabalhei com edição e pós – produção em uma produtora
no Rio de Janeiro e faço eventuais trabalhos na área.
Optei por continuar aprendendo, desta vez através de outro campo
transdisciplinar e onde a arte está sempre presente, a Arteterapia, com abordagem
Junguiana, como veremos mais a frente.
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Nesse meio tempo busquei aprofundar meus conhecimentos sobre Vjing, algo
que também já me acompanhava, e as coisas foram se encaixando, crescendo e se
concretizando. Vjing é a atividade do Vj (Visual Jockey) o qual, resumidamente, é a
pessoa responsável pela manipulação de vídeos em tempo real acompanhando a
música do Dj e/ou complementando o ambiente e fazendo com que o público passe
por uma experiência sensorial audiovisual imersiva. Trata-se de um tipo de
performance de vídeo ao vivo onde a arte está aliada à tecnologia.
É possível verificar essa mistura de técnicas, cores e artes na imagem 1 que fiz
como primeiro estímulo à ideias do que seria meu estudo monográfico. Já sabia que o
caminho seria o audiovisual na Arteterapia. O imaginário, as sensações, emoções,
além do vídeo, da fotografia e do som aparecem nas imagens.
Atualmente, cores e formas estão em movimento e se observa que o som,
juntamente com as imagens, influencia o comportamento das pessoas em diversos
tipos de situações; desde um “bombardeio” publicitário que com seu poder de
persuasão “implanta falsos desejos no público consumidor – fazendo-nos comprar
coisas que são ruins para nós, poluir o planeta ou empobrecer nossa alma”1, até,
segundo Nelson Coelho (Vj The Eye)2, momentos únicos em que o som e a imagem se
fundem num espectáculo multimídia sem precedentes, capaz de despertar sensações e
emoções numa fusão de ritmos, fantasia e diversão. Então pensei em utilizar tal
combinação como ferramenta arteterapêutica, já que lidamos com múltiplas sensações
e com o imaginário, este, “é inseparável de imagens, mentais ou materializadas, que
servem para que cada ser humano construa o sentido de sua vida. A este respeito, as
imagens podem contribuir para enriquecer a significação do mundo ou para elaborar a
identidade.”3. A diferença é que as sensações não serão, nesse caso, apenas
temporárias, como, por exemplo, em um evento, pois na presente monografia
pretendo verificar como experiências audiovisuais podem propiciar o crescimento dos
indivíduos numa abordagem arteterapêutica.

1

KLEIN, Naomi. Sem Logo: A tirania das marcas em um planeta vendido. Tradução de Ryta Vinage.
Rio de Janeiro: Record, 2004.
2
COELHO, Nelson. Biografia. Disponível em: http://www.myspace.com/vjtheeye. Acesso em
16/05/2011.
3
ORMEZZANO, Graciela. Educação, Estética, Imaginário e Arteterapia. Rio de janeiro: Wak, 2009.
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INTRODUÇÃO

Audiovisual é "qualquer comunicação, mensagem, recurso, material etc. que
se destina a ou visa estimular os sentidos da audição e da visão simultaneamente"4. A
percepção trans-sensorial é aquela que não hierarquiza nenhum sentido em particular,
mas “pode pegar emprestado o canal de um sentido ou de outro sem que o seu
conteúdo e o seu efeito permaneçam fechados no limite daquele sentido” 5. O
audiovisual, trans-sensorial, somado à Arteterapia será instrumento de pesquisa
visando trazer conteúdos do inconsciente e revelar caminhos rumo à individuação.
As ferramentas tecnológicas audiovisuais contemporâneas podem constituir
uma alternativa a mais a ser utilizada no campo transdisciplinar da Arteterapia. O
estudo e o resultado de experiências sensoriais audiovisuais como estímulos geradores
de conteúdos psíquicos do inconsciente interessaria aos arteterapeutas como fonte de
pesquisa, conhecimento e utilização e aos indivíduos em geral como forma alternativa
de terapia.
Com base na técnica do Vjing, através de experiências sensoriais audiovisuais
arteterapêuticas, pretendo verificar se a utilização do audiovisual na Arteterapia pode
contribuir com o processo de individuação, bem como o audiovisual, com suas
múltiplas possibilidades, pode contribuir para o autoconhecimento através de
experiências sensoriais em Arteterapia. Colagem eletrônica foi o nome dado ao ato de
colar ou montar imagens e sons em uma produção audiovisual feita a partir de
imagens estáticas ou em movimento e áudios, selecionados previamente pelos
participantes, que organizam e aplicam efeitos e movimentos nas imagens com uma
grande diversidade de possibilidades, além de ditar ou trocar a ordem em que as
mesmas aparecem. Até que por fim a montagem do áudio é feita e adicionada a parte
visual da produção.
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa ilustrado por uma vivência
arteterapêutica baseada em experiências sensoriais audiovisuais.
O estudo foi dividido em quatro etapas. Na primeira, foi feito o levantamento
4

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p.
343.
5
CHION, M. Le Son. Paris: Édition Nathan/VUEF. 2002, p. 343.
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do referencial teórico pertinente a essa pesquisa com o intuito de mapear e discutir
com uma certa profundidade o foco desse estudo.
A segunda etapa destinou-se à responder às questões do estudo com base em
uma vivência arteterapêutica baseada em experiências sensoriais audiovisuais.
A quarta etapa procurou concluir o estudo, estabelecendo uma relação entre a
Arteterapia e o audiovisual, além de citar as devidas recomendações para que o estudo
sirva de base ou inspiração para outros dentro do tema.
Para isso, no capítulo 1 será apresentado um breve histórico do Cinema,
passando pelo avanço tenológico, chegando a alguns exemplos de experiências transsensoriais contemporâneas.
No capítulo 2 um breve histórico da Arteterapia, além de alguns exemplos de
modalidades expressivas que foram utilizadas durante a vivência.
Já no capítulo 3 se procurará ilustrar a psicologia analítica de Carl Guatav
Jung através de alguns conceitos básicos fundamentais.
Finalmente, no último capítulo, chega-se ao audiovisual como instrumento
arteterapêutico e às experiências sensoriais audiovisuais arteterapêuticas, seus relatos
e considerações finais.

z
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CAPÍTULO 1

AUDIOVISUAL: DA INVENÇÃO DO CINEMA ÀS EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS
TECNOLÓGICAS CONTEMPORÂNEAS

Imagem 2 - Color Bar

Disponível em: http://fta-receiver.blogspot.com

“Uma nova porta para a conscientização para que
o som e as cores estejam fortemente ligados à emoção e ao
rítmo, para que se perca a separação na percepção entre
cor, imagens e o som”

(Glenn McKay)

1.1 Histórico

Para falar do início da história do cinema, temos que falar dos irmãos Lumière,
responsáveis pela invenção do cinematógrafo. E de Georges Méliès, responsável pelos

z
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primeiros efeitos especiais, transições de vídeo, uso de cenários, atores, figurinos,
maquiagens, que transformaram as exibições em espetáculos.
Auguste Lumière (1862-1954) e Louis Lumière (1864-1948) nasceram em Besançon
(França) e eram filhos de um fotógrafo, dono de uma fábrica de filmes e papéis fotográficos.
Após a escola técnica realizavam experiências e estudos sobre os processos fotográficos na
fábrica do pai, e assim criaram o Cinematógrafo.
O Cinematógrafo caracteriza-se por ser um aparelho híbrido, associando as funções
de máquina de filmar, de revelação de película e de projeção, ao contrário de outros
aparelhos que dele derivaram, como a câmara com funções exclusivas de captação
de imagem e o projetor de cinema, capaz de reproduzir essas imagens sobre uma
superfície branca e lisa. 1

Imagem 3 – Cinematógrafo

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinematógrafo

A apresentação pública do cinematógrafo marca oficialmente o início da história do
cinema. O som vem três décadas depois, no final dos anos de 1920. A primeira
exibição pública das produções dos irmãos Lumière ocorre em 28 de dezembro de
1895, no Grand Café, em Paris. A Saída dos Operários das Usinas Lumière, A
Chegada do Trem à Estação, O Almoço do Bebê e O Mar são alguns dos filmes
apresentados. As produções são rudimentares, em geral documentários curtos sobre
a vida cotidiana, com cerca de dois minutos de projeção, filmados ao ar livre. 2

O filme intitulado Chegada do Trem à Estação, um dos filmes exibidos na primeira
apresentação de cinema, impressionou e causou a correria por parte de algumas pessoas
1
2

Disponível em: http://historiaecinema2.blogspot.com. Acesso em 17/07/2011.
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinematógrafo. Acesso em 17/07/2011.
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devido à sensação de que o trem iria sair da tela.

Imagem 4 - Cena do Filme "Chegada do Trem à estação"

Disponível em: http://edgarvasconcelos.blogspot.com

Georges Méliès (1861-1938) foi um dos percursores do cinema francês. “Foi
responsável pela superação do cinema no momento em que o futuro dessa nova arte estava
ameaçada. Goerge Méliés também foi o realizador dos primeiros efeitos fotográficos usados
no cinema e considerado o „pai dos efeitos especiais‟”3.
Optou por não seguir a carreira do pai, dirigindo uma fábrica de sapatos. Tornou-se
mágico e ilusionista, chegou a assumir a direção do teatro Robert-Houdin, organizando
sessões de lanterna mágica. Esse interesse pelo visual o levou a conhecer o pai dos irmãos
Lumière, e foi ele que o levou para conhecer o invento dos filhos.
Após assistir à primeira apresentacão de cinema, promovida pelos irmãos Lumière,
Méliés ficou tão admirado e interessado que ao final chegou a oferecer muito dinheiro pela
compra da máquina, mas o Cinematógrafo não estava à venda. Fabricou, então, seu próprio
aparelho, passou a dedicar-se ao cinema, começando suas próprias experimentações e
apresentações. Foi pioneiro na utilização de figurinos, atores, cenários e maquiagens. Iniciou
também o uso de transições e efeitos especiais. Além de dar um ar teatral e cômico à sua arte.
“Um de seus filmes mais famosos é Viagem à Lua (Le Voyage dans la Lune) onde utilizou

3

Disponível em: http://historiaecinema2.blogspot.com. Acesso em 17/07/2011.
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efeitos especiais inovadores para a época. Se com os irmãos Lumières o cinema tornou-se
uma revolução tecnológica, com Georges Méliès o cinema tornou-se uma arte”4.

Imagem 5 - Cena do Filme "Viagem à Lua”

Disponível em: http://blog.clickgratis.com.br/mundialcinema

1.2 – Live Cinema e Vjing

O termo “live cinema” ou cinema ao vivo era usado para caracterizar uma sessão de
cinema onde o som era feito ao vivo durante a apresentação do filme, este mudo. Atualmente
o termo é usado para definir a apresentação ou performance de artistas que misturam sons e
imagens em tempo real.
São apresentações onde a improvisação e o acaso fazem parte de um processo que
resulta na possibilidade de criação e vivência, por parte do público, de uma
experiência cinematográfica expandida, agora mais do que nunca, também entendida
como sensorial e imersiva.5

Esse artista pode ser chamado de Vj, de Visual Jockey. Vjing é a atividade do Vj o
qual, resumidamente, é a pessoa responsável pela manipulação de vídeos em tempo real
acompanhando a música do Dj, complementando o ambiente e fazendo com que o público

4
5

Idem.
Disponível em: http://www.livecinema.com.br. Acesso em 12/8/2011.

z

18

passe por uma experiência sensorial audiovisual. Trata-se de um tipo de performance de vídeo
ao vivo onde a arte está aliada à tecnologia.
Esta atividade foi surgindo ao longo do tempo e da evolução tecnológica. Os primeiros
relatos da tentativa de associar som e luz ocorreu por volta de 1590. Os chamados Color
Organ remetiam cores e imagens para cada tecla ou nota, com ou sem som, através de velas
adaptadas. Foram feitas diversas tentativas de produzir imagens e cores de maneira
controlável. Já com o auxílio da eletricidade, nos anos 1960 e 1970 foram produzidos Color
Organs controlados por uma espécie de controle remoto e CDs coloridos giravam e podiam
ser trocados.
Foi por volta de 1966 que surgiram os liquid shows, principalmente nos Estados
Unidos e Reino Unido, como parte da cultura do rock progressivo. As principais bandas que
utilizavam esse tipo de arte em seus shows foram Jefferson Airplane e Pink Floyd. Eram
projetadas imagens no fundo do palco através de dois ou mais retroprojetores ou projetores de
slide e um conjunto de discos coloridos, slides e recipientes com água ou óleo onde se
misturavam pigmentos e corantes coloridos formando imagens.

Imagem 6 - Liquid Show

Disponível em: http://www.lightshow.cc

Os grandes light shows eram tão importantes quanto as bandas que tocavam. O show
replicava a aura boreal interior causada por ingestão de LSD. Se a viagem do ácido
era uma experiência interior e solitária, o show de luzes era gigante e externa:

z
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imagens borbulhantes de grandeza cósmica inundavam os salões da América da
contra-cultura.6

1.3 – Avanços Tecnológicos

No início da década de 1970 diversos artistas interessados na criação de hardwares e
softwares experimentais se uniram no chamado experimental television center. O grupo
montou equipamentos experimentais e viabilizaram que outros artistas os experimentassem.
Com o tempo, trabalhos que antes só seriam possíveis dentro de produtoras e estúdios
bem equipados, passaram a ser viabilizados em estruturas menores e até caseiras. “A
digitalização permitiu que diversas artes como a música, a fotografia, o vídeo e o cinema,
fossem mescladas na composição de uma única obra”7, distanciando cada vez mais o Vjing do
modelo tradicional de cinema.
Tudo isso somado a um ambiente propício a projeções, iluminação e arquitetura
adequada, contribui para o tipo de vibração do público, que participa coletivamente,
integrando-se ao som, a imagem e ao ambiente. “A combinação dessas variáveis evocam os
sentidos e pode transformar o local em um ambiente propício à sinestesia 8, uma experiência
imersiva.”9 E cada apresentação é singular, ou seja, única, pois essa integração acontece em
tempo real.

6
7

Disponível em: http//:gothamist.com. Acesso em 20/01/2011.
TORDINO, Daniela. Vjing – Relações Híbridas das Imagens ao Vivo na Cultura Contemporânea. São Paulo,
2008.
8
Sinestesia é uma condição na qual um estímulo de um sentido provoca automaticamente uma percepção
correspondente em outro. Como, por exemplo, ocorre quando alguém ouve o som de um instrumento e
imediatamente vê uma cor. Cf. BARON-COHEN, Simon; HARRISON, John E. (eds.) Synaesthesia: Classic and
Contemporary Readings. Oxford: Blackwell Publishers, 1997.
9
TORDINO, Daniela. Vjing – Relações Híbridas das Imagens ao Vivo na Cultura Contemporânea. São Paulo,
2008.

z

20

1.4 – Experiências Sensoriais Contemporâneas, Sentidos e Trans-sensorialidade

Imagem 7 - Cena do Filme

Disponível em: DVD anexo.

Os avanços tecnológicos e a criação de softwares e hardwares continuam e fazem
cada vez mais pessoas terem acesso a essa tecnologia. A globalização e a internet também
facilitaram esse acesso. Um grupo de Vjs de diferentes lugares do mundo, criadores e
pesquisadores de novas técnicas, mídias e tecnologias afirmam que: “somos a favor das artes
e da evolução do tipo de pensamento dos homens através de experiências multimídias
sensoriais únicas. Criamos um novo tipo de arte sem as barreiras entre a tecnologia e os
artistas.”10
Ao ver um filme na TV ou no cinema, estamos completamente inertes
corporalmente diante da tela, e a interação ocorre dentro de nós, como resposta aos
impulsos gerados pelo filme. O corpo está em repouso, mas as experiências
sensoriais estão em pleno funcionamento, vindas de uma fonte única (a tela do
cinema ou da TV).11

O mesmo acontece e de forma muito mais intensa se essas imagens não se limitam a
estar no cinema, na TV ou em lugares fechados, festas e clubes. E com isso foram surgindo

10
11

Disponível em: http://www.unitedvjs.org/. Acesso em 13/5/2011.
Disponível em: http://idgnow.uol.com.br. Acesso em 20/4/2011.
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diferentes e únicas experiências sensoriais através do audiovisual, interagindo, em tempo real
com o ambiente, espaço, objetos , som e pessoas.
A visão nos dá a capacidade de visualizar objetos, cores, formas e pessoas. O olho
capta a imagem e envia para o cérebro, para que este faça seu reconhecimento e interpretação.
O tato é o mais pessoal dos sentidos. A audição e o tato se encontram no ponto em
que as mais baixas frequências de sons audíveis passam a vibrações tácteis. A
audição é um modo de tocar a distância, e a intimidade do primeiro sentido funde-se
à sociabilidade cada vez que pessoas se reúnem para ouvir algo especial. 12

Um bom exemplo do encontro desses sentidos é a percussionista escocesa, surda, para
qual a escuta é uma forma de tato.13
A percepção trans-sensorial é aquela que não hierarquiza nenhum sentido em
particular, mas “pode pegar emprestado o canal de um sentido ou de outro sem que o seu
conteúdo e o seu efeito permaneçam fechados no limite daquele sentido”14.

Exemplo de Experiências Sensoriais Audiovisuais

Imagem 8 - “Self Cinema”

Disponível em: http://rhizome.org

12

SCHAFER R. A Afinação do Mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual estado do
mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. São Paulo: Editora UNESP. 1977. p. 240.
13
Disponível em: http://www.ted.com/talks/lang/por_br/evelyn_glennie_shows_how_to_listen.html. Acesso em
10/09/2011.
14
CHION, M. Le Son. Paris: Édition Nathan/VUEF. 2002, p. 343.
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Por meio do celular que o público interagia em “Self Cinema”, trabalho de Vera
Bighetti exibido no Nokia Trends 2007. A instalação lembrava uma pista de dança
cercada por telões e as pessoas que entravam no espaço eram filmadas pelos
celulares fornecidos pelos monitores ou pelo próprio aparelho, caso tivessem
baixado o software que converte o aparelho em uma webcam, disponível para
download no site da artista. As imagens eram enviadas ao computador, processadas
e transformadas em imagens estereoscópicas 15, visualizadas com o uso de óculos
3D. Fones de ouvido também estavam disponíveis e um sensor avisava o usuário se
alguém no local compartilhava a mesma música. A obra buscava integrar o corpo do
espectador ao ambiente e estimular a percepção sensória em um processo de rotinas
auto-generativas. 16

Com o avanço tecnológico surgiu também o chamado video mapping, técnica utilizada
por Vjs a fim de mapear intalações, objetos, arquitetura e tudo o que for possível. Segue
abaixo um exemplo atual da utilização desta técnica onde a própria pessoa foi mapeada e tem
sua sombra alterada como se fosse um animal ao mesmo tempo em que objetos interagem
com a mesma trazendo uma série de sensações durante a experimentação.

Imagem 9 - Vídeo Mapping

Disponível em: http://www.facebook.com/pages/Mapping-Festival

15

Estereoscopia é um fenômeno natural. É a simulação de duas imagens da cena que são projetadas nos olhos
em pontos de observação ligeiramente diferentes, o cérebro funde as duas imagens, e nesse processo, obtém
informações quanto à profundidade, distância, posição e tamanho dos objetos, gerando uma sensação de visão
em 3D.
16
Disponível em: www.artzero.net. Acesso em 20/01/2008. Para baixar o software era preciso modelo específico
da Nokia.

z

23

CAPÍTULO 2

ARTETERAPIA

Imagem 10 – Identidade Colorida

Arquivo pessoal da autora.

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

(Herman Hesse)
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2.1 – Histórico e Definições

Segue o histórico e algumas definições e explicações referentes à Arteterapia e a sua origem.

2.1.1 – Histórico

Imagem 11 - Caverna

Disponível em: http://webspace.webring.com

Desde o tempo das cavernas o homem se manifesta através da arte por meio de
desenhos e marcas. Tal manifestação pode ser compreendida como uma formação de
consciência e uma vivência de identidade.
Com este olhar encontraremos relatos sobre a Arte como prática terapêutica na
Grécia antiga (século V antes de Cristo) em Epidauro, centro de cura dedicado à
Asclépio. Neste local, os indivíduos enfermos assistiam à representações teatrais e
musicais, e contemplavam manifestações artísticas diversas, depois à noite
recolhiam-se para a prática da “incubação”. O que era uma prática para receber uma
indicação das divindades, pela via do sonho e nesta comunicação encontrar uma
chave para transformar a situação que havia gerado a doença. 17

Depois veio a escrita e a comunicação verbal que, ao passar pela consciência, perde a
transmissão de conteúdos internos. “A arte, portanto, como a compreendemos, tem uma
17

PHILIPPINI, Angela. Para entender arteterapia: cartografias da coragem. WAK: Rio de Janeiro, 2008. p.14.
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fundamental importância na trajetória humana, auxiliando o homem a estruturar seu “eu”, a
lidar com seus medos, dúvidas e perplexidades diante do desconhecido”.18
Com o término da ditadura militar (1964 – 1985) e a reconquista da liberdade de
expressão e criação, a consciência coletiva de nosso país apresentou-se em múltiplas
manifestações culturais. E neste reflorescer coletivo, de expansão e autonomia
criativa, mudanças e abertura também chegaram ao universo clínico. Houve um
desenvolvimento significativo das chamadas “Terapias Expressivas” e nestas trilhas
de abertura, brotaram as primeiras sementes da Arteterapia no Brasil. Considerando
estes pontos, podemos pensar em Arteterapia como um processo terapêutico que
resgata as técnicas milenares de promoção, prevenção e expansão da saúde.19

2.1.2 – Definições

Segundo Ligia Diniz, “tudo que se faz com arte se faz com a alma”20. Arteterapia é
um meio de exteriorizar conteúdos internos, até então desconhecidos, através de atividades
artísticas ou modalidades expressivas. “Terapeutas, arteterapeutas, clientes e alunos são todos
peregrinos, rumo aos seus próprios mistérios. A arte então, se bem aplicada, poderá iluminar,
nortear, desvelar, organizar, transformar e harmonizar.”21
A definição de Arteterapia, segundo a AATA (Associação Americana de
Arteterapia), baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na atividade é
terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das pessoas. Arteterapia é o uso
terapêutico da atividade artística no contexto de uma relação profissional por
pessoas que experienciam doenças, traumas ou dificuldades na vida, assim como por
pessoas que buscam desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir
sobre os processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor com
sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos,
cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico. 22

Enfim, um tipo de terapia onde as imagens têm muito mais força do que as palavras, a
comunicação verbal. O interesse principal é o desbloqueio criativo e, através das modalidades
expressivas, como veremos a seguir, buscar símbolos e seus significados de acordo com a
singularidade de cada indivíduo. “Não se trata de interpretar uma mensagem ou de admirar

18

DINIZ, Lígia. Arte: linguagem da Alma. In: Arteterapia – Arquétipos e símbolos. Rio de janeiro: WAK, 2009,
p. 21.
19
PHILIPPINI, Ângela, 2008, p. 14.
20
Disponível em: http://sharysie.blogspot.com. Acesso em 10/09/2011.
21
PHILIPPINI, Angela. Linguagens, materiais expressivos em arteterapia: uso, indicações e propriedades. Rio
de Janeiro: WAK, 2009, p. 136.
22
Disponível em: http://www.portalcapixabao.com. Acesso em 16/6/2011.
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sua configuração, mas de reconstruir o caminho da pesquisa que permitiu ao autor encontrar
ao mesmo tempo, o que tinha a dizer e a maneira de dizê-lo...”23.

2.2 – Processo Arteterapêutico

“A atenção focal nos processos arteterapêuticos prioriza a singularidade, a biografia e
o inconciente pessoal e a atenção global se volta aos níveis abrangidos pela cultura e pelo
inconsciente coletivo expresso no imaginário, nas produções culturais e no folclore”.24

Imagem 12 – Processo Arteterapêutico

Arquivo pessoal da autora

Pode ser considerado um dos objetivos da Arteterapia a produção simbólica ou
imagética, que “é consequência de processo primários de elaboração psíquica, tendo assim na
maioria das vezes a possibilidade de não passar pelo crivo da consciência e do controle
egoico”.25 Essa materialidade se dá através de experimentações de diversas modalidades
expressivas até surgirem os símbolos, a partir deles inicia-se o processo de amplificação
23

PAIN e JARREAU apud PHILIPPINI, Ângela. “Mas o que é mesmo Arteterapia?”. Imagens da
Transformação, vol. 5. Rio de Janeiro: Pomar, 1998, p. 5.
24
PHILIPPINI, Ângela. In Arteterapia e seus territórios de criação. Rio de janeiro: Pomar, 2007.
25
Ibdem.
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simbólica, que permitirá a melhor materialidade e a melhor compreensão de um símbolo
através de uma diversidade de modalidades expressivas “e cada modalidade com seus
caminhos peculiares de criação oferecerá caminhos de transformação específicos. Poucas
vezes uma única linguagem expressiva será suficiente.”26
Após uma infinidade de modalidades expressivas o ciclo de apresentação do
significado simbólico se completa. Este momento poderá ser reconhecido por
sensações corporais, insights e eventualmente sentimentos de plenitude e bem estar.
No entanto nem sempre esta contextualização será alcançada ou vivida desta forma
o que não diminui a produtividade terapêutica do processo. Assim há produtividade
terapêutica também no processo de elaboração primária, que ainda não pode ser
transformado em palavras, mas permite a cartasis e o resgate de conteúdos
mergulhados em níveis muito profundos da vida psíquica. 27

E assim, conteúdos, antes desconhecidos, vão sendo reconhecidos e administrados
pelo controle egoico auxiliando o autoconhecimento e o processo de individuação. “O setting
arteterapêutico pode ser considerado como um espaço similar aos laboratórios de alquimistas
com suas delicadas operações para transformar o que antes era obscuro, denso e árduo, em
material sutil e em alguns momentos, em centelhas de luz…”28
O percurso arteterapêutico, quando bem vivido, proporciona um tempo de “Kairós”
para clientes e arteterapeutas, amenizando as consequências dos ritmos acelerados
das atividades cronometradas e superpostas. Kairós é a divindade, que, segundo o
imaginário mítico da Grécia Antiga, rege o tempo circular, o tempo da criação, da
subjetividade, do momento oportuno. A trajetória criativa de utilizar múltiplos
materiais, técnicas e linguagens expressivas para compreender um símbolo, cumpre
este percurso circular na busca de significado.29

2.3 – Modalidades Expressivas

O fazer e o criar artístico já trazem um potencial curativo terapêutico. Através dos
materiais expressivos referentes a cada uma das diversas possibilidades de modalidades ou
linguagens expressivas, vão surgindo imagens, símbolos e seus respectivos significados e
compreenções.
As linguagens expressivas guardam em si um potencial curativo e transformador e
através do uso de seus materiais expressivos em estratégias e técnicas específicas,
são produtivas aliadas para facilitar o percurso de compreensão e transformação pela
via das imagens, produzidas no processo arteterapêutico.30

26

Ibdem.
Ibdem.
28
PHILIPPINI, Angela. Linguagens, materiais expressivos em arteterapia: uso, indicações e propriedades. Rio
de Janeiro: WAK, 2009, p. 136.
29
Ibdem, p. 136.
30
Ibdem, p. 137.
27
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“Cada modalidade expressiva oferece uma parcela de compreensão com uma
característica própria e uma faceta distinta ao símbolo observado.”31
O ato criativo é um grande leque de infinitas possibilidades. As modalidades
expressivas são inúmeras e ilimitadas, como desenhar, pintar, colar, filmar, bordar, dançar,
encenar, entre outras. Seguem, abaixo, exemplos de algumas modalidades expressivas que
foram utilizadas durante as sessões arteterapêuticas que ilustram esta monografia.

2.3.1 – Colagens: Um Garimpo de Imagens

Imagem 13 – O Poder das Imagens

Disponível em: analuzcaminhando.blogspot.com

“É fundamental a organização e o gerenciamento de um banco de imagens, em que
continuamente possamos estar coletando, armazenando, reciclando e organizando um acervo
de dados para o trabalho arteterapêutico”32. Essas imagens podem facilitar o início do
processo arteterapêutico, onde se expressar de forma autônoma pode ser muito aflitivo e
inquietante.
31

PHILIPPINI, Angela. Linguagens, materiais expressivos em arteterapia: uso, indicações e propriedades. Rio
de Janeiro: WAK, 2009, p. 16.
32
PHILIPPINI, Angela. Linguagens, materiais expressivos em arteterapia: uso, indicações e propriedades. Rio
de Janeiro: WAK, 2009, p. 22.
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Assim, no banco de imagens, neste imenso caldeirão de estímulos geradores para a
rota do inconsciente encontramos muitas trilhas. É um interessante e produtivo
garimpo, pois, de uma só imagem, podemos retirar ou inserir segmentos, ou de
várias imagens, podemos formar uma só, criando novos significados em outras
possibilidades de configuração simbólica. 33

“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”34, sendo indicada para cronologias diversas.
O material pode ser variado e misturado como, por exemplo, colar em técnica mista
materiais orgânicos, tecidos, fios, botões, areia, e muitas outras possibilidades.
A colagem propicia um campo simbólico de infinitas possibilidades de estruturação,
integração, organização espacial e descoberta de novas configurações. As colagens
nos dão pistas simbólicas, não só através da natureza das imagens escolhidas em
uma composição, mas também através da relação entre figuras, pela presença de
polaridades cromáticas (policromia e monocromia), pela posição e forma de
ocupação no suporte, pelo modo como se movimentam e se relacionam entre si as
imagens (…) elucidam pontos importantes do percurso Terapêutico. 35

“Em resumo: a colagem propicia composições simbólicas complexas, com pouca
dificuldade operacional, e permite várias possibilidades de desdobramento para o processo
arteterapêutico.”36 Segundo Philippini, os benefícios terapêuticos da colagem são: ordenação,
estruturação, síntese, integração.

2.3.2 – Desenho: Con-figurações

A princípio, principalmente por pessoas adultas, o ato de desenhar pode ser visto com
bastante temor. O medo de errar ou fazer feio se torna um bloqueio a ser transpassado através
de técnicas e atividades específicas. “Quem escreve pode desenhar, pois as mesmas
habilidades necessárias para escrever são também as habilidades necessárias para configurar
as imagens no desenho.”37 Um exemplo disso é a caligrafia islâmica, chinesa, árabe entre
outras que formam desenhos a partir dos movimentos naturais da escrita.

33

Ibdem, p. 22.
Ibdem, p. 23.
35
Ibdem, p. 24.
36
Ibdem, p. 26.
37
Ibdem, p. 56.
34
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Imagem 14 – Caligrafia

Árabe
Disponível em: http-//www.decoracao-casa.com

A partir desse primeiro contato e com o fluir desta atividade motora introduzida de
forma lúdica, os desenhos podem expressar histórias e sentimentos pessoais. “O desenho
documenta a subida gradual do conteúdo inconsciente até

a consciência, da forma de

expressão difusa até a forma objetiva que torna claro o tema simbólico a ser trabalhado.” 38
O desenho pode ser desenvolvido através de uma grande diversidade de materiais
gráficos, são eles: lápis de cera, lápis de cor, grafite, carvão de desenho, canetas (hidrocor e
de gel), pastel seco, pastel a óleo, pena ou caneta de nanquim dentre outros.
Cabe ao arteterapeuta ter um prévio conhecimento desses materiais para assim
adequa-los a cada tipo de experimentação e produção gráfica.
Segundo Philippini, segue algumas potencialidades do desenho, além dos seus
benefícios terapêuticos: percepção espacial, percepção da relação luz - sombra, delimitar e
designar, objetividade, delinear e configurar, expansão do movimento gráfico, percepção do
alfabeto visual (ponto, traço, linha), coordenação psicomotora entre figura e fundo,
coordenação viso-motora, expressão conceitual através da forma.

38

Ibdem, p. 50.
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2.3.3 - Mandalas

Imagem 15 - Mandala de Jung

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

“As mandalas são desenhos sagrados, presentes em todas as culturas, em todos os
tempos. Geralmente representa o centro do universo, o self. Ao fazer uma mandala, estamos
produzindo conteúdos inconscientes”.39
Jung relacionou as mandalas a “um movimento em direção a um crescimento
psicológico, expressando a ideia de um refúgio seguro, de reconciliação interna e inteireza”. 40
Segundo ele, as mandalas são embarcações na qual projetamos nossa psique, que retornam a
nós como um caminho de restauração. Figuras arquetípicas de várias culturas podem ser
identificadas nesta expressão expontânea do inconsciente, para expressar “a totalidade da
psique em todos os seus aspectos, incluindo o relacionamento entre o homem e a natureza”.41

39

Disponível em: http://jogandoconversaforamesmo.blogspot.com. Acesso em 16/6/2011.
Idem.
41
Disponível em: http://espiritodegeometria.blogspot.com. Acesso em 16/6/2011.
40
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Alguns dos benefícios terapêuticos presentes na produção de uma mandala são: reunir,
ordenar, centrar, expandir, percepção espacial, integração.

2.3.4 – Escrita Criativa: Palavras Grávidas de Significado

Imagem 16 – Escrita Criativa

Arquivo pessoal da autora (participante da vivência)

“Em Arteterapia, a codificação de emoções e afetos pela palavra corresponde a mais
uma, entre inúmeras, possibilidades expressivas de acesso ao inconsciente, oferecendo canal e
continente para sentimentos difusos e muitas vezes desconhecidos.”42
A Escrita Criativa em Arteterapia não representa exercício de gramática e ortografia,
mas apenas um produtivo recurso para ativação do processo criador, e uma
possibilidade de configurar novas informações na consciência. A escrita oferece
meios de estabelecer um efetivo diálogo silencioso do indivíduo e fragmentos seus
muitas vezes sombrios e desconhecidos, que, em cada releitura destes textos
produzidos, tornam-se mais claros, pois, gradualmente os significados vão sendo
apreendidos pela consciência. Assim, no processo arteterapêutico a escrita
estabelece as pontes entre os processos primários e secundários de elaboração
psíquica, oferecendo vias de acesso para que os conteúdos inconscientes aflorem à
consciência”.43

Existem várias formas de combinar palavra e imagem. Uma escrita pode vir antes,
durante ou depois de uma produção plástica, somando-se à mesma e servindo como mais uma
42

PHILIPPINI, Angela. Linguagens, materiais expressivos em arteterapia: uso, indicações e propriedades. Rio
de Janeiro: WAK, 2009, p. 113.
43
Disponível em: http://www.arteterapia.org.br. Acesso em 13/08/2011.
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opção de entendimento dos significados contidos nela. O exemplo acima trata de uma escrita
produzida por uma das participantes da experiência audiovisual citada neste estudo, feita após
a produção de um desenho que teve como estímulo a escuta de uma música ao mesmo tempo
em que foi proposto um relaxamento. A autora disse estar inicialmente escutando buzinas,
pois teria vindo para a sessão dirigindo no trânsito, mas aos poucos foi se desligando,
relaxando e imaginando entrar no mato à noite. Fez sua escrita variando as cores conforme
achou adequado a cada frase.
Segundo Philippini, os benefícios terapêuticos da escrita criativa e algumas de suas
propriedades são: ordenação de temas, interação entre o campo simbólico de imagens e
palavras, fluência de comunicação, desbloqueio criativo, acesso gradual a conteúdos
inconscientes, simplicidade operacional, documentário de afetos, entre outros.

2.4 – Símbolos

Segundo Santo Agostinho, “símbolo é aquilo que está no lugar de outra coisa”.44 “A
produção imagética é consequência dos processos primários de elaboração psíquica, tendo
assim, na maioria das vezes, a possibilidade de não passar pelo crivo da consciência e do
controle egoico”.45 Os símbolos devem ser identificados no contexto da singularidade de cada
indivíduo que os trazem do inconsciente ou os indentificam visualmente ou sonoramente.
Os símbolos trazem para os indivíduos a possibilidade de conhecer, compreender,
refazer, recuperar, rememorar, reparar estruturas e transcender. O símbolo como
linguagem metafórica do inconsciente, contém em si próprio, o significado de todos
os enigmas psíquicos, cabendo ao arteterapeuta trazer ao setting os instrumentos
necessários para viabilizar este processo.46

Em Arteterapia, os “sinais” são registrados através da produção simbólica, pela cor,
formas, movimento, ocupação no suporte e padrões expressivos gerais. Nem toda imagem
arquetípica é um símbolo, mas em todo símbolo está sempre presente a imagem arquetípica
como fator essencial. “Arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens
similares, são formas instintivas de imaginar [...] seja qual for sua origem, o arquétipo

44

AGOSTINHO, Santo. Confissões. Petrópolis: Editora Vozes, 1988, p. 21.
PHILIPPINI, Angela. Linguagens, materiais expressivos em arteterapia: uso, indicações e propriedades. Rio
de Janeiro: WAK, 2009, p. 16.
46
PHILIPPINI, Angela. Para entender arteterapia: Cartografias da Coragem. Rio de Janeiro: WAK, 2009, p.
19.
45
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funciona como um nódulo de concentração de energia psíquica. Quando essa energia, em
estado potencial, se atualiza, toma forma, então teremos a imagem arquetípica.” 47
“Certos sons têm forte caráter simbólico e como alguns dos mais antigos podem atuar
na invocação de símbolos arquetípicos”48, como, por exemplo, os sons da natureza.

47

SILVEIRA, Nise. Jung: Vida e Obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 69.
SCHAFER R. A Afinação do Mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual estado do
mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. São Paulo: Editora UNESP. 1977, p. 240.
48
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CAPÍTULO 3

CARL GUSTAV JUNG E A PSICOLOGIA ANALÍTICA

Imagem 17 - Analisando

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

“Enquanto cientistas e astronautas exploravam e
faziam um mapa do universo físico, Carl Jung e
os psicólogos analíticos que seguiram seu trabalho
começaram a traçar um mapa do mundo interior
da psique humana.”

(Murray Stein)
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O mapa junguiano da psique é uma realização maciça de intelecto, observação e
intuição criativa.
Numa carta escrita em 1913 aos editores da recém formada Psychoanalytical
Review, Jung oferece o esboço de sua ousada visão para essa nova psicologia. Os
campos que ele cita como sendo importantes e úteis para a psicologia são,
surpreendentemente, filologia, história, arqueologia, mitologia, estudos de folclore,
etnologia, filosofia, teologia, pedagogia a biologia. Sua meta era obter uma ampla
visão geral da psique e apreendê-la como um todo, a partir do qual pudessem ser
observadas as várias partes em sua interação dinâmica 49.

A Arteterapia, através da livre expressão e pela sua transdisciplinalidade é um meio
facilitador de exteriorizar esses conteúdos vindos do inconsciente, seja por meio de histórias,
esculturas e outras inúmeras linguagens expressivas.
Seguem alguns conceitos junguianos fundamentais para o entendimento dos princípios
da psicologia analítica:

3.1 - Ego

“O ego é um “sujeito” a quem os conteúdos psíquicos são “apresentados” (...) A
relação de qualquer conteúdo psíquico com o ego funciona como critério para saber se este
último é consciente, pois não há conteúdo consciente que não se tenha apresentado antes ao
sujeito”50.
Entendemos por ego aquele fator complexo com o qual todos os conteúdos
conscientes se relacionam. É este fator que constitui, por assim dizer, o centro do
campo da consciência, e dado que este campo inclui também a personalidade
empírica, o ego é o sujeito de todos os atos conscientes da pessoa. A consciência é
um “campo” e aquilo a que Jung chama aqui a “personalidade empírica” é a nossa
personalidade tal como a conhecemos e a vivenciamos diretamente. O ego, como
“sujeito de todos os atos pessoais de consciência”, ocupa o centro deste campo. O
termo „ego‟ refere-se à experiência que a pessoa tem de si mesma como um centro
de vontade, de desejo, de reflexão e ação.51

O ego forma o centro crítico da consciência, movimenta os conteúdos psíquicos e os
organiza por ordem de prioridade. Seleciona e determina que conteúdos permanecem no
domínio da consciência e quais se retiram, pouco a pouco, para o inconsciente. Assim como
também pode reprimir conteúdos que não lhe agradam, ou que considera intoleravelmente
penosos ou incompatíveis com outros conteúdos.

49

PHILIPPINI, Angela. Para entender arteterapia: cartografias da coragem. WAK: Rio de Janeiro, 2008. p.83.
STEIN, Murray. Jung: O Mapa da Alma: uma introdução. Tradução: CABRAL, Álvaro. São Paulo: Cultrix,
2006, p. 23.
51
Ibdem, p. 23.
50
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3.2 – Consciência / Inconsciente

A consciência precede ao ego, este, seu centro. A consciência “é o estado de
conhecimento e entendimento de eventos externos e internos. É o estar desperto e atento,
observando e registrando o que acontece no mundo em torno e dentro de cada um de nós”. 52
O olho é um indicador da presença de consciência. Sua vivacidade e movimento é o
sinal de que um ser vigil está observando o mundo. A consciência depende não só
da vista, é claro, mas também dos outros sentidos. No ventre materno, antes dos
olhos do bebê estarem funcionando para ver, ele registra sons, reage a vozes e a
musica, e indica um notável grau de receptividade. 53

O contrário da consciência seria o sono profundo e sem sonhos, a ausência total de
reatividade e da capacidade de perceber e sentir. “A permanente ausência da consciência de
um corpo é praticamente a definição de morte, exceto em casos de prolongado coma”. 54
Objetos e conteúdos estáveis tais como imagens, recordações e pensamentos dão
substancialidade à consciência.
Já os conteúdos que estão abaixo do limiar da consciência são chamados
inconscientes e podemos distinguir um inconsciente pessoal, que engloba todas as
aquisições da existência pessoal: o esquecido, o reprimido, o subliminalmente
percebido, pensado e sentido. Ao lado desses conteúdos pessoais está o inconsciente
coletivo, que provém da possibilidade hereditária do funcionamento psíquico em
geral, ou seja, da estrutura cerebral herdada. São as conexões mitológicas, os
motivos e imagens que podem nascer de novo, a qualquer tempo e lugar, sem
tradição ou migração históricas. 55

3.3 – Arquétipos e o Inconsciente Coletivo

“O arquétipo é uma fonte primária de energia e padronização psíquica. Constitui a
fonte essencial de símbolos psíquicos, os quais atraem energia, estruturam-na e levam, em
última instância, à criação de civilização e cultura”56.
À medida que Jung ia penetrando cada vez mais profundamente nas fontes do
material inconsciente – primordialmente sonhos e fantasias – apresentadas por seus
pacientes e descobertas em seu próprio trabalho introspectivo, ele foi levado a
teorizar a respeito de algumas estruturas gerais da mente humana, estruturas que
52

STEIN, Murray. Jung: O Mapa da Alma: uma introdução. Tradução: CABRAL, Álvaro. São Paulo: Cultrix,
2006, p. 24.
53
Ibdem, 24.
54
Ibdem, p. 25.
55
JUNG, Carl Gustav. Tipos Psicológicos. Tradução: ORTH Lúcia. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 466.
56
STEIN, Murray. Jung: O Mapa da Alma: uma introdução. Tradução: CABRAL, Álvaro. São Paulo: Cultrix,
2006, p. 81.

z

38

pertencem a todos os seres humanos, não só a ele ou ao paciente que tem diante
dele. À camada mais profunda da psique humana deu o nome de “inconsciente
coletivo” e concebeu o seu conteúdo como uma combinação de padrões e forças
universalmente predominantes, chamadas “arquétipos” e “instintos”.57

Segundo Jung, nada existe de individual ou único nos seres humanos nesse nível.
Todos temos os mesmos arquétipos e instintos.
Quanto à individualidade, tem que ser procurada em outras áreas da personalidade.
A verdadeira individualidade, argumentou em Tipos Psicológicos, é o produto de
uma luta pessoal pelo desenvolvimento e aquisição da consciência a que deu o nome
de processo de individuação, como veremos a seguir. Instintos e arquétipos são dons
que a natureza concede a cada um de nós. São dados por igual a todos e a cada um,
ricos ou pobres, pretos ou brancos, antigos ou modernos. 58

3.4 – Persona e Sombra

São estruturas complementares e existem em toda a psique humana. Ambas foram
denominadas de acordo com objetos concretos na experiência sensorial. A sombra é
a imagem de nós próprios que desliza em nossa esteira quando caminhamos em
direção à luz. A persona, o seu oposto, é o nome inspirado pelo termo romano para
designar a máscara de um ator. É o rosto que usamos para o encontro com o mundo
social que nos cerca.59

“Quanto mais a persona aderir à pele do ator, tanto mais dolorosa será a operação
psicológica para despi-la”60. São etapas do processo de individuação, próximo conceito a ser
definido.
A sombra é uma espessa massa de componentes diversos, aglomerando desde
pequenas fraquezas, aspectos imaturos ou inferiores, complexos reprimidos, até
forças verdadeiramente maléficas, negrumes assustadores. Mas também na sombra
poderão ser dicernidos traços positivos: qualidades valiosas que não se
desenvolveram devido a condições externas desfavoráveis ou porque o indivíduo
não pispôs de energia suficiente para levá-las adiante.61

57

STEIN, Murray. Jung: O Mapa da Alma: uma introdução. Tradução: CABRAL, Álvaro. São Paulo: Cultrix,
2006, p. 82.
58
STEIN, Murray. Jung: O Mapa da Alma: uma introdução. Tradução: CABRAL, Álvaro. São Paulo: Cultrix,
2006, p. 81.
59
Idem, p. 97.
60
SILVEIRA, Nise. Jung: Vida e Obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 80.
61
Ibdem, p. 78.
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3.5 – Individuação

Imagem 18 - Psique

Disponível em: http://www.azurworld-brasil.com.br

O conceito junguiano, em sua essência, para individuação é: a “tendência instintiva a
realizar plenamente potencialidades inatas”. 62
É o processo de formação e particularização do ser individual e, em especial, é o
desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto do conjunto, da
psicologia coletiva. É, portanto, um processo de diferenciação que objetiva o
desenvolvimento da personalidade individual. É uma necessidade natural; e uma
coibição dela por meio de regulamentos, preponderante ou até exclusivamente de
ordem coletiva, traria prejuízos para a atividade vital do indivíduo.63

“No confronto do inconsciente com o consciente, no conflito e na colaboração entre
ambos é que os diversos componentes da personalidade amadurecem e unem-se numa síntese,
na realização de um indivíduo específico e inteiro”.64 Porém, esse é um processo longo e
difícil devido a complexidade da psique humana e pode ser descrito nas diferentes produções
do inconsciente como em imagens nos contos de fada, mitos, na alquimia e nos sonhos.

62

SILVEIRA, Nise. Jung: Vida e Obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 77.
JUNG, Carl Gustav. Tipos Psicológicos. Traduçãode ORTH, Lúcia. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 467.
64
SILVEIRA, Nise. Jung: Vida e Obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 88.
63
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3.6 – Tipos Psicológicos e os Quatro Elementos da Natureza

Imagem 19 - Ser

Disponível em: http://paraladestemundo.blogspot.com

Jung correlacionou essas quatro funções psíquicas aos quatro elementos básicos da natureza:
ar, água, terra e fogo. O ar corresponde ao pensamento, a água ao sentimento, a terra à
sensação e o fogo à intuição. E esse foi o estímulo para a criação da dinâmica arteterapêutica.
Diga-se que em poucas sessões jamais seria possível diagnosticar o tipo de personalidade de
alguém. Os quatro elementos foram utilizados neste trabalho como estímulo gerador de
conteúdos do inconciente, podendo aparecer de acordo com a fase de vida, momento ou as
inúmeras interpretações simbólicas de cada um.65

65

Algumas interpretações serão disponibilizadas na sessão 3.6.2 - p. 43 desta monografia.
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3.6.1 – Tipos Psicológicos

“A tipologia psicológica não tem a finalidade,
em si bastante inútil, de dividir as pessoas em categorias;
significa, antes, uma psicologia crítica que possibilite
a investigação e ordenação metódicas dos materiais empíricos
relacionados à psique. É, em primeiro lugar, instrumento crítico para
o pesquisador em psicologia que precisa de certos pontos de vista
e diretrizes para colocar ordem na profusão quase caótica das
experiências individuais.”

(Jung)

“Os trabalhos de exploração do inconsciente não fizeram Jung perder o interesse pelas
relações do homem com o meio exterior. A comunicação entre as pessoas sempre lhe pareceu
problema da maior importância.”66
Primeiramente foram divididos os dois tipos que mais facilmente se destiguem os
indivíduos, a introversão e a extroversão, que formam um par de opostos
complementares, e se um está no consciente, o outro está no inconsciente e vice e versa.
Na introversão tudo que move o indivíduo está dentro do próprio ser, o lado subjetivo,
interno. Já na extroversão, o que o move está do lado de fora, vai ao encontro dos objetos de
seu interesse.
O conceito de extroversão e de introversão baseia-se na maneira como se processa o
movimento da libido (energia psíquica) em relação ao objeto. Na extroversão a
libido flui sem embaraços ao encontro do objeto. Na introversão a libido recua
diante do objeto, pois este parece ter sempre em si algo de ameaçador que afeta
intensamente o indivíduo.67

Da mesma forma que circunstâncias internas ou externas definem o predomínio da
introversão ou da extroversão, favorecem também o predomínio de certa função básica.
“Segundo minha experiência, as funções básicas, ou seja, as funções que se
distinguem genuína e essencialmente de outras funções, são: o pensamento, o
sentimento, a sensação e a intuição. Predominando uma dessas funções, surge um
tipo correspondente. Distingo, por isso, um tipo pensamento, um sentimento, um
sensação e um intuição. Cada uma das quatro fuções podem ser tanto introvertidas
quanto extroverdidas, portanto, são considerados oito os tipos psicológicos”68.

Consideradas opostos complementares essas funcões básicas foram divididas em dois
pares: racionais e irracionais. Segue uma breve descrição de cada um dos quatro tipos.
66

SILVEIRA, Nise. JUNG: vida e obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p 45.
Ibdem, p.46
68
JUNG, Carl Gustav. Tipos Psicológicos. Traduçãode ORTH, Lúcia. Petrópolis: Vozes, 2011, p. 20
67
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Racionais, pelas razões do pensamento e do coração.
Pensamento x sentimento: “Se o pensamento for a função principal, o sentimento será
a inferior, e reciprocamente.” No caso do pensamento ser a função principal antes de tudo, o
indivíduo quer ter o conhecimento sobre as coisas / seres. O oposto no caso do sentimento
como função principal onde o que importa é o valor sentimental das coisas / seres.

Irracionais, pela percepções tanto intuitivas quanto sensoriais de fato.

Sensação x intuição: Se a sensação é a função principal, a intuição será a função
inferior. Tendo a sensação como função principal a pessoa facilmente se desenvolve e se
adapta ao meio em que vive, usa os sentidos essa percepção material sensorial / espacial. O
contrário acontece na intuição. A pessoa tem uma percepção fora do plano material, como por
exemplo, ideias futurísticas.
Todos possuímos as quatro funções, entretanto sempre uma dentre elas se apresenta
mais desenvolvida e mais consciente que as outras três. Daí ser chamada função
principal(...)Uma segunda função serve de auxiliar à principal, possuindo grau de
diferenciação maior ou menor. A terceira quase sempre não vai além de um quadro
de um desenvolvimento rudimentar e a quarta permanece num estado mais ou
69
menos inconsciente. Por esse motivo é denominada função inferior.

Segundo Nise da Silveira70, a grande maioria das pessoas desenvolve apenas uma
dessas funções para adaptarem-se ao mundo, roubando energia das outras. Assim, sua função
inferior se estabelece no fundo do inconsciente e poderá ser utilizada como uma ponte entre o
consciente e o insconsciente e através das modalidades expressivas durante o processo
arteterapêutico, por exemplo, restaurar conexões de vital importância no organismo psíquico.

69
70

SILVEIRA, Nise. JUNG: vida e obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p 48.
SILVEIRA, idem, p. 48.
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3.6.2 – Os Quatro Elementos Simbólicos

Imagem 20 – Os Quatro Elementos

Disponível em: http://farakiando.blogspot.com

Segue abaixo uma tentativa de traduzir alguns dos variáveis significados da
simbologia visual, imagética e sonora de cada um dos quatro elementos da natureza que serão
utilizados como estímulo gerador durante a experiência audiovisual sensorial arteterapêutica.
Lembrando que de acordo com a singularidade de cada indivíduo, momento de vida entre
outros fatores, um significado poderá se destacar dentre os outros.
Segundo Chevalier e Gheerbrant71, o ar e o fogo são considerados elementos ativos,
masculinos e de espiritualização, já a terra e a água são elementos passivos, femininos e
materializantes. Tendo como referência o Dicionário de Símbolos e algumas outras fontes
citadas respectivamente, segue a simbologia de cada um dos quatro elementos básicos da
natureza. Cabe lembrar que os símbolos tem uma interpretação individual e distinta para cada
indivíduo em particular.
Cada paisagem sonora natural tem seu próprio som peculiar, e com frequência esses
sons são tão originais que constituem marcos sonoros. Mesmo onde não há vida
pode haver som.72

Ar – simbolicamente associado ao vento e ao sopro. Representa o mundo sutil, é a via
de comunicação entre a terra e o céu. É um símbolo sensível da vida invisível, um móbil
71

CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.
SCHAFER R., 1977, p. 40. Segundo Shafer, Paisagem Sonora (Soundscape), por meio do qual vem
chamando a atenção da comunidade internacional quanto aos problemas sérios causados pela poluição sonora
contemporânea. Para enfrentar estes problemas Schafer defende uma abordagem positiva da questão sonora que
combina apreciação, interpretação e composição musical. Sua proposta inicia pela escuta dos sons orgânicos,
naturais e cotidianos. A acuidade da escuta é acompanhada pelo desenvolvimento do senso crítico e pela
valorização dos sons que trazem bem-estar.
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universal e um purificador. O ar é o meio próprio da luz, do alçar vôo, do perfume, da cor, das
vibrações interplanetárias.
Ilusório, caprichoso e destrutivo, o vento é o som natural do qual o homem,
tradicionalmente, mais desconfiava e o que mais temia. As travessuras do vento
continuaram até os tempos modernos, e qualquer pessoa que tenha tentado fazer
uma gravação ao ar livre sabe disso muito bem. 73

Água – De modo geral sua simbologia pode reduzir-se a três temas dominantes: fonte
de vida, meio de purificação, centro de regenerescência. Jung diz: “A água é o símbolo mais
comum para o inconsciente. Psicologicamente, então, a água significa o espírito que se tornou
inconsciente... A descida às profundezas sempre parece preceder a ascensão.74
De todos os sons, a água, o elemento original da vida, tem o mais esplêndido
simbolismo. A chuva, um riacho, uma fonte, um rio, uma cachoeira, o mar, cada um
com seu som único(...)É um símbolo de mudança: as marés, o fluxo e o refluxo das
ondas.75

Terra – princípio passivo, aspecto feminino, matéria prima, substância universal.
Simboliza a função maternal, a terra é um símbolo de fecundidade, fertilidade e regeneração.
Fogo – simboliza a imaginação exaltada, o subconsciente, a cavidade subterrânea, o
fogo infernal, o intelecto em sua forma revoltada e todas as formas de regressão psíquica.
Elemento de inúmeros ritos como de purificação e passagem. É também símbolo do ato
sexual e, assim como o Sol, pelos seus raios, o fogo simboliza por suas chamas a ação
fecundante, purificadora e iluminadora, mas representa também um aspecto negativo:
obscurece e sufoca, por causa da fumaça; queima, devora e destrói: o fogo das paixões, do
castigo e da guerra.

73

Ibdem, p. 28.
Jung apud SCHAFER, R. 1977, p.240.
75
Ibdem, p. 240.
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CAPÍTULO 4
O AUDIOVISUAL NA ARTETERAPIA:
PRODUÇÃO DO MATERIAL E APLICABILIDADES

Imagem 20 – Color Bar Fx

Arquivo pessoal da autora

“Tudo parece absurdo e desconexo.
Mas o resultado final, ainda assim, parece fazer sentido.”
(Comentário de um dos participantes da vivência aqui citada)

O audiovisual já vem sido experimentado no uso arteterapêutico, como em casos de
trabalhar a autoimagem e a percepção da própria identidade, como nos exemplos que cita a
fotógrafa e arteterapeuta Simone Rodrigues. Com câmeras caseiras jovens fizeram um vídeodocumentário com o tema „eu‟, como forma de uma auto-apresentação, um autoretrato em
vídeo. Simone cita também, dentro da saúde mental, o caso da TV Pinel com produção de
entrevistas, sátiras, clips de músicas e outros gêneros narrativos modifica a visão que a
sociedade tem do “louco” e também a imagem que o próprio paciente psiquiátrico tem de si
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mesmo. Doralice Araújo, artista visual, psicóloga e criadora do projeto desta TV comunitária,
lembra-nos também que a fotografia e o vídeo são muito mais do que imagens e técnicas, são
„uma maneira de ver e pensar o mundo‟”.76
Tendo em conta todos os usos e abusos que vem sendo feitos da fotografia e do
vídeo na nossa civilização, é evidente e inegável que eles desempenhem um
poderoso meio de acesso e contato com os corações e mente humanos. Sendo assim,
como poderia também não ser um poderoso instrumento para a Arteterapia? 77

As experimentações com imagens em movimento através do audiovisual, além de
ativar os sentidos, proporcionam um senso de composição, de ativamento ou desbloqueio da
criatividade e outros benefícios terapêuticos como veremos a seguir.
No presente trabalho, além de estímulo trans-sensorial e gerador de conteúdos do
inconsciente, tendo como base simbólica os quatro elementos da natureza, imagens antes
estáticas ganham movimentos e efeitos, fazendo parte de uma composição ou produção
audiovisual criada coletivamente e em tempo real, ou seja, ideias materializadas quase que na
velocidade do pensamento. Colagem eletrônica foi o nome dado ao ato de colar ou montar
imagens e sons em uma produção audiovisual feita a partir de imagens estáticas ou em
movimento e áudios, selecionados previamente pelos participantes, que organizam e aplicam
efeitos e movimentos nas imagens com uma grande diversidade de possibilidades, além de
ditar ou trocar a ordem em que as mesmas aparecem. Até que por fim a montagem do áudio é
feita e adicionada à parte visual da produção.

76

RODRIGUES, Simone. O uso da fotografia e do vídeo em arteterapia, in PHILIPPINI, Angela. Arteterapia:
métodos, projetos e processos. Rio de Janeiro: WAK, 2009, p. 161.
77
Ibdem, p. 158.
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4.1 – Equipamento e Especificações Técnicas

Imagem 21 – Equipamento

Arquivo pessoal da autora

A imagem acima ilustra o equipamento utilizado durante a realização das experiências
audiovisuais sensoriais arteterapêuticas aqui citadas. Trata-se de um computador portátil com
uma boa memória e já com os softwares necessários instalados de acordo com o que se deseja
produzir, no caso, Vjing e edição de áudios e vídeos; Um monitor extra para exibir o que está
sendo feito em tempo real. Esse monitor pode ser substituído por um projetor ou TV, entre
outros de acordo com cada adaptação. Na parte inferior está um controlador de efeitos e
botões que servem para facilitar e agilizar as mixagens, sendo mais utilizados nos casos de
apresentações onde o vídeo é sincronizado com o áudio em tempo real – em se tratando do
presente trabalho, o áudio foi adicionado depois.
Isso é possível através de um computador, de preferência portátil, contendo:
. Software de edição de vídeo que edita / corta / cola imagem e som. Pode-se escolher a
ordem, cortar pedaços de vídeo e áudio. Exemplos: Adobe Premiere, Final CUT (só para
Mac), Movie Maker (para Windows, mais simplificado e bom para iniciantes).
. Software de Vjing para aplicação dos efeitos em tempo real. Para que na colagem eletrônica
os participantes possam interagir e ver o que estão fazendo no menor tempo possível, para as
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idéias irem tomando forma quase na velocidade do pensamento. Exemplos: Modul8 (só para
Mac), Arkaos e Resolume.
. Máquina fotográfica digital para a digitalização das imagens, caso necessário. Digitalizar
significa passar uma imagem impressa para um arquivo digital, ou seja, para dentro do
computador.
. Tomada para energia, caso necessário, e cabos correspondentes ao equipamento, como o que
passa as imagens da máquina para o computador por exemplo.
É bom que o facilitador tenha um conhecimento prévio das ferramentas e
possibilidades a serem utilizadas até para dar opções e exemplos de tranformações imagéticas,
para que os participantes do processo entendam a dimensão das possibilidades e saberem os
limites, ou quase não limites, da criação dessa produção audiovisual.

4.2 – Processo de Produção Audiovisual

Primeiramente pensei em listar imagens relacionadas a cada um dos quatro elementos
da natureza. A seguir, busquei sons da natureza propriamente dita como som de água, vento e
animais, além de sons alusivos à natureza e aos elementos, encontrados em músicas de
meditação, música eletrônica (trance) e composições eruditas tocadas por orquestras
sinfônicas. Iniciou-se a seleção e download dos vídeos, músicas e sons. Em seguida, editei os
vídeos e separei-os de seus respectivos áudios originais. O novo áudio também foi editado e
acrescentado às imagens.
Posteriormente, montei uma produção audiovisual baseada nessas imagens, em
movimento, e nos sons da natureza, para servir, na primeira sessão, como estímulo gerador
sensorial e de conteúdos do inconciente. Essa pesquisa imagética também teve utilidade na
seleção das imagens pré-selecionadas para as colagens tradicionais, feitas com cola, papel e
tesoura.

ÁUDIO

A única proteção para os ouvidos é um elaborado mecanismo psicológico que filtra
os sons indesejáveis, para se concentrar no que é desejável. Os olhos apontam para
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fora; os ouvidos, para dentro. Eles absorvem informação. Wagner disse: “O homem
voltado para o exterior apela para o olho; o homem interiorizado, para o ouvido”. 78

Primeiramente foi feita uma pesquisa de músicas relacionadas aos quatro elementos.
Após a escolha, o áudio foi adicionado ao vídeo na fase final da produção do filme. Seguem
todas as músicas encontradas durante a pesquisa.

Ar:
Relaxation Meditation, Nature Sounds.

Água:
Nature Sounds, Music for Relaxation Meditation Healing - Country Night Rain and Flutes
Nature Sound 1 – The Most Relaxing Sounds
Claude Debussy La Mer - First Movement.

Fogo:
Falla - El Amor Brujo - Danza ritual del fuego (Barenboim).

Terra:
Nature Sounds Music for Relaxation Meditation Healing - Flutes at Night.
Fantasia 1940 - The Rite of Spring - Part 3 Extinction

Elementos / natureza:
Trance Nature 5
Mother Nature and Infinity

VISUAL / VÍDEO

Parto dos mesmos conceitos já expostos anteriormente, com relação ao símbolo e a
produção imagética. A diferença é que a imagem, neste caso, está em movimento, o que torna
a percepção sensorial ainda mais real. E, mesmo se tratando inicialmente de imagens
estáticas, durante o processo de montagem e edição elas podem ganhar movimentos e efeitos
diversos, além de uma infinidade de efeitos aplicados quase que na velocidade dos
pensamentos ou ideias que vão surgindo.
78

SCHAFER, R., 1977, p. 242.
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Os Loops e o Brainstorm

Loops, na linguagem visual, são vídeos sem áudio e de curta duração, como por
exemplo, numa média de quatro segundos a um minuto. O loop pode ser um pedaço de um
filme ou uma animação, inclusive feita a partir de uma única foto. Por isso o uso de vídeos e
imagens estáticas durante a pesquisa. Na composição do vídeo, os loops entram
repetidamente, contínuos, sobrepostos por outras imagens ou com uma grande diversidade de
efeitos.
Segue o brainstorm79 inicial de imagens relacionadas aos quatro elementos da
natureza a fim de configurar um campo simbólico compatível com cada elemento. A partir
das imagens listadas dei início a uma pesquisa visual, materializando-as, buscando essas
imagens em forma de vídeos na internet ou em outras fontes de imagens, buscando explorar
esses movimentos imagéticos com suas fantasias e realidades para compor os loops.
Essas imagens foram utilizadas na produção dos estímulos sensoriais audiovisuais
utilizados na primeira sessão e na escolha das imagens selecionadas para a produção das
colagens.

Ar: pássaros, fadas, nuvens, anjos, avião, vento, sopro, folhas, respiração, espaço sideral,
respiração, balão.

Água: mar (oceano), peixe, pescador, imagens subaquáticas, cachoeira, ondas, Iemanjá,
chuva, sereia, baleia.

Fogo: fogo, explosão, fogos, vela, fogueira, malabares de fogo, índios, fumaça, Sol.

Terra: cerâmica (torno), argila, broto, árvore, pés, terra, semente, minhoca, frutas, índios,
animais, gravidez, mundo.

79

O brainstorming (literalmente: "tempestade cerebral" em inglês) ou tempestade de ideias, mais que uma
técnica de dinâmica de grupo, é uma actividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um
indivíduo ou de um grupo - criatividade em equipe - colocando-a a serviço de objetivos pré-determinados.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brainstorming. Acesso em 18/07/2011.
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Imagem 23 - Cenas do Filme

Disponível em: DVD anexo.

4.3 – Experiência / Vivência

“A criatividade é um dos meios básicos pelos
quais o ser humano se liberta dos grilhões não apenas de
suas respostas já condicionadas, mas também de suas
escolhas habituais”.

(Arieti)

As experiências audiovisuais trans-sensoriais arteterapêuticas foram conduzidas em
três sessões. A maioria dos participantes era do sexo feminino, com idade entre 24 e 40 anos,
com atuação nas áreas de ensino e pesquisa. Houve uma média de três participantes por
sessão e duas horas de duração.
As sessões tiveram como estímulo gerador de conteúdos inconscientes os quatro
elementos da natureza. Dentre outras atividades, na primeira sessão o audiovisual entrou
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como estímulo sensorial e gerador de conteúdos inconscientes, através de uma produção
audiovisual baseada nos quatro elementos da natureza. Na segunda sessão os participantes
trouxeram imagens, com ou sem movimento, referentes aos elementos e músicas de livre
escolha respondendo à certas questões, como veremos a seguir. Essas imagens e sons
serviram para a criação da produção audiovisual, que denominei colagem eletrônica,
acrescentando movimentos e efeitos às imagens, escolhendo sua ordem e uma posterior
edição da parte sonora, para finalmente juntar ambas as partes. Já na terceira sessão foram
realizados certos ajustes à colagem eletrônica.

4.3.1 – Primeira Sessão

Data: 20/07/2011

O local: sala de um apartamento, gentilmente cedido por uma das participantes do grupo.

O grupo: cinco participantes, com idades entre 24 e 28 anos. Uma pessoa do sexo masculino e
quatro do sexo feminino. Ocupações distintas nas áreas de fotografia, pesquisa, ensino e arte.
Objetivo das atividades: um caminho ao autoconhecimento. Observar o audiovisual como
estímulo gerador no processo arteterapêutico.

Atividades realizadas: harmonização, som e relaxamento, desenho, vídeo (audiovisual),
colagem, reflexões, questionário final.

Materiais e outros recursos utilizados: incenso, vela, papel branco (tamanhos A3 e A4), lápis
de cera, lápis de cor, cola, tesoura, imagens pré-selecionadas, DVD contendo duas músicas e
um vídeo.

Habilidades envolvidas no processo: coordenação psico-motora, captação de estímulos
sensoriais, ordenação, interação entre o campo simbólico de imagens e palavras, além de
todas as propriedades dos materiais expressivos, no caso, do desenho, da colagem e da escrita
criativa.
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Descrição da sessão: Harmonização do ambiente através de incenso e vela ao centro, neste
momento o grupo estava em círculo, todos sentados no chão. O primeiro áudio80 é colocado e
é proposto que fechem os olhos, controlem a respiração, sintam o que tiverem que sentir,
percebam imagens que vão surgindo. A seguir é disposto o material para a produção dos
desenhos e sugerido o uso da escrita criativa no verso do papel. É então colocado o segundo
áudio durante a atividade. Dando continuidade, todos se acomodam para ver o filme. Após o
filme é disposto o material para a produção das colagens e assim como no desenho é sugerido
a utilização da escrita criativa, caso fosse da vontade dos participantes. É aberto então o
espaço para compartilhamento das produções plásticas, sentimentos e comentários sobre a
vivência de cada um. Finalmente, é distribuído o questionário e encerramos a sessão.

Ocorrências e comportamentos significativos: o grupo estava receptivo aos estímulos
geradores e concentrado nas atividades. Um participante estava bem detalhista em seus
recortes (poucos, porém muito significativos) e ao terminar perguntou se era necessário
preencher todo o espaço. Outro participante comentou: “o dos coleguinhas está mais bonito
que o meu”. Outro por sua vez demonstrou muito centramento no que estava fazendo. Um
deles ao terminar a colagem, demonstrou interesse e fez algumas perguntas sobre o processo
arteterapêutico.

Conteúdos simbólicos: equilíbrio, rato, árvore, cachoeira, carro, mato, riacho, espirais, luzes,
tela preta, suco mal batido, Adão e Eva, explosão, olhos, ouvidos, opostos, folha, Sol, boca,
tempo, seres alados.

Observações: eu tinha conhecimento prévio de três integrantes do grupo. A sessão foi quase
toda gravada com o consentimento das pessoas. Uma das participantes mora em outra cidade
e, provavelmente, não estará presente em futuras sessões.

80

Vide DVD anexo.
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Imagem 24 - Relaxamento (Som 1)

Arquivo pessoal da autora

Imagem 25 – Desenho (Som 2)

Arquivo pessoal da autora
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Imagem 26 - Colagem (Sem Som)

Arquivo pessoal da autora

Resultados Plásticos

Imagem 27 - Desenhos e Escrita Criativa

Arquivo pessoal da autora
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Imagem 28 - Colagens e Escritas Criativas

Arquivo pessoal da autora

Questionário Final

Foi elaborado um questionário onde cada participante preencheu nome, idade,
ocupação e se autorizaria o uso de sua imagem. A seguir marcaram que sentidos foram
estimulados durante a sessão e, caso fossem assinalados mais de um sentido, os participantes
deveriam colocá-los em ordem de importância, escolhendo-os a partir de uma listagem com
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os cinco sentidos básicos (visão, audição, tato, paladar, olfato). Em seguida os participante
deveriam marcar, como no caso anterior, os elementos da natureza (água, ar, terra, fogo). Ao
final da primeira página havia um espaço para comentários (opcional).
Na folha seguinte foram dispostas imagens dos loops utilizados. Os participantes
deveriam marcar as mais impactantes (uma ou mais). E na terceira folha assinalaram o porquê
dessa escolha e algumas alternativas.
Todos concordaram com a autorização de imagem e o elemento água teve maior
destaque, juntamente com os sentidos da visão, audição, tato, olfato e paladar
respectivamente. A imagem da cascata ou cachoeira foi a que mais chamou a atenção da
maioria dos participantes, pelas associações que provocou e pelo seu simbolismo.

Reflexões e Comentários

Dois participantes escreveram no espaço destinado aos comentários do questionário:
“O som tornou-se bastante visual, aos poucos me levou de imagens do cotidiano para
uma imagem de prazer-fogo. O vídeo teve imagens bem intensas que geraram sensações
fortes no corpo”.
“Tudo parece absurdo e desconexo. Mas o resultado final ainda assim parece fazer
sentido.”

Seguem outras reflexões feitas através do uso da palavra:
Participante 1 - “Percebi que as minhas imagens mentais estavam sendo criadas
através dos elementos da música”. Inicialmente, ela estava escutando buzinas, disse que tinha
vindo dirigindo no trânsito, mas aos poucos foi se desligando relaxando e entrando no mato à
noite. Sobre o filme: “Tiveram algumas cenas que mexeram muito comigo” e citou
principalmente a cachoeira (vista panorâmica) que se sentiu como em uma montanha russa, os
astronautas “achei bem doido”. “Fui percebendo que se tratava dos elementos”, citou os
quatro e falou que fez a colagem baseada nesse equilíbrio. Disse que sentiu uma necessidade
de que os outros gostem, mas tentou não deixar isso influenciar e conseguiu.
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Participante 2 - Sobre o desenho, não conseguiu parar de ver uma das participantes,
“talvez uma coisa de estética, combina.” Sobre a colagem, deixou fluir e citou Adão e Eva.
“E todos os meus trabalhos estão sendo relacionados a paraíso, a criação, essas coisas” (...)
e é isso que aconteceu, não tem conceito (...) as imagens que mais me puxaram foram anjos,
santos (...) tem um rato aqui! Acho que é a única imagem que não é bela” (...) “Fico com um
pouco de medo de falar das coisas que eu fiz, porque no final das contas, não foi lógico (...) o
Sol é uma coisa grande demais para entender”.
Participante 3 - “Não vi nada” e começou a desenhar aleatório, algo recorrente
(espirais). Ao observar o desenho dos outros participantes achou que o dela estava faltando
mais coisas e continuou, porém com o lápis bem mais fraco que anteriormente. Escreveu a
palavra “completar” no centro do verso da folha. Na colagem completou, mesmo tendo duas
imagens principais como referencial, as primeiras a serem coladas, depois foi compondo
através de uma “paleta de cores” (azul e vermelho). Percebeu que deveria ter colado as duas
imagens principais ao final. “Fui completando depois e arrumando, recortando,
encaixando.”
Participante 4 - Viu vários flashes no primeiro áudio. E escreveu a palavra Mã, em
chinês, que significa cavalo. “Pensei em tártaro, não sei por que”. No filme chamou-lhe a
atenção a explosão (vulcão) e as Cataratas. Lembrou-se de sua última viagem pela natureza,
relacionou homem – natureza – tecnologia e escreveu Lack no verso da colagem, palavra que,
no idioma inglês, significa “vazio”.
Participante 5 - “Não consigo imaginar cor nenhuma”, relatou que viu uma tela preta
e tem dificuldades com esse tipo de proposta. Sobre o áudio, se sentiu dentro das Cataratas do
Iguaçu, falou que não foi zen, foi uma coisa pesada. Foi mexendo nas imagens até se deparar
com uma obra de Hélio Oiticica, seu foco de estudo atualmente, e baseada no Metaesquema81
foi compondo a colagem, “Metaesquema de Metaesquema”, escreveu. Em meio a isso a
imagem do bebê com o relógio e a do tomate foram impactantes. Além da boca vermelha, que
desde o início tinha separado para a utilização. Em sua escrita isto está bem definido:
“Suco mal batido
Como digerir tantas imagens
81

Metaesquemas (guaches sobre cartão, 1957-1958) são considerados por Oiticica 'uma evolução da pintura'; a
primeira indicação efetiva do salto para o espaço. São estruturas formadas por gráficos ou placas de cor,
remetendo-se à matriz neoplástica horizontal-vertical. Esta, entretanto, comparece perturbada pelo dinamismo
imprimido pelas operações efetuadas na superfície. Metaesquema, diz Oiticica, é 'esquema' (estrutura) e 'meta'
(transcendência da visualização), indicando uma posição ambígua do espaço pictórico, entre o desenho e a
pintura: 'uma coisa que fica entre; que não é nem pintura nem desenho, mas na realidade uma evolução da
pintura, como se fosse um programa determinado dentro da pintura”. Disponível em:
http://www.itaucultural.org.br/acervo_itau/corrhelio.htm. Acesso em 21/07/2011.
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Ainda bem que o Oiticica veio
Metaesquema de Metaesquema.”
4.3.2 – Segunda Sessão

Foi pedido, antecipadamente, através de um e-mail enviado para os participantes entre
uma sessão e outra, que selecionassem, para levar para a sessão, imagens (estáticas ou em
movimento) e músicas (com ou sem letra, caso tivessem letra, deveriam trazer a letra, caso
essa fosse em outra língua, deveriam trazer sua tradução). As imagens e músicas deveriam ser
escolhidas a partir de duas perguntas pessoais:
1 – Se você fosse um dos quatro elementos da natureza (água, ar, terra, fogo), que
elemento seria esse? (um ou mais)
2 – Se você fosse uma música, que música seria essa?

Segue abaixo as imagens esolhidas e no decorrer da descrição da sessão estão suas
respectivas justificativas e músicas escolhidas.

Imagem 29 – Imagens
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Arquivo pessoal da autora

Data: 12/08/2011

O local: o mesmo da sessão anterior

O grupo: três participantes do sexo feminino, com idades entre 24 e 40 anos. Ocupações nas
áreas de ensino e pesquisa. Duas das participantes estavam presentes na primeira sessão. À
outra foi relatado o que se passou.

Objetivo das atividades: um caminho ao autoconhecimento. Observar o audiovisual como
estímulo gerador no processo arteterapêutico e inclusão da colagem eletrônica como
modalidade expressiva.

Atividades realizadas: harmonização, som e relaxamento, desenho, colagem eletrônica,
mandala e reflexões.

Materiais e outros recursos utilizados: incenso, vela, papel branco, papel cartão cortado em
formato circular, lápis de cera, cola, materiais orgânicos como folhas, casca de árvore, flores
secas entre outros, essência líquida, imagens e músicas trazidas pelos participantes, som para
relaxamento, computador, monitor extra.

Habilidades envolvidas no processo: coordenação psico-motora, captação de estímulos
sensoriais, ordenação, interação entre o campo simbólico de imagens, palavras e som, além de
todas as propriedades dos materiais expressivos, no caso, do desenho, da colagem eletrônica,
da escrita criativa e da mandala.

Descrição da sessão: Harmonização do ambiente através de incenso, introdução do material
trazido no computador. O grupo senta-se no chão em círculo com a vela ao centro, o primeiro
áudio é colocado e é proposto que fechem os olhos, controlem a respiração. A seguir é
disposto o material para a produção dos desenhos. Sugeri que fizessem uso da escrita criativa
no verso do papel, enquanto eu organizava o material para que ficasse no mesmo formato,
compatível com o software de edição a ser utilizado. Depois escutamos as músicas e cada
uma justificou a escolha da mesma, vimos as imagens também com suas respectivas
justificativas e então partimos para a produção de um roteiro em grupo a fim de organizar e
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difundir aquelas imagens e ao final os sons são inseridos conforme a ordem de escolha dos
participantes. Vemos o resultado final do vídeo, cada uma diz uma palavra. Então,
finalizamos com a produção das mandalas orgânicas.

Ocorrências e comportamentos significativos: O grupo estava bem focado nas atividades.
Durante os comentários sobre a escolha das imagens houve uma conversa sobre o quão
pequenos somos diante da natureza. No início da colagem eletrônica houve uma certa
discordância, mas depois tudo se encaixou, talvez pelas inúmeras possibilidades de efeitos e
montagem. Durante a confecção das mandalas houve bastante interação entre o grupo, o qual
pareceu gostar muito do que estava fazendo. Assinalo que duas das participantes nunca
tinham feito uma colagem antes. Ao final fiz um breve comentário, a pedidos, sobre a
mandala de cada participante, que caracterizava bem o momento de vida de cada participante.

Conteúdos simbólicos: a natureza e os quatro elementos, leão, ovo, luzes, ponte, explosão,
onda, energia.

Observações: A maioria das imagens trazidas era estática, apenas uma imagem era em
movimento, mas durante a colagem eletrônica as imagens estáticas ganharam movimento.
Uma pessoa trouxe uma imagem impressa e a mesma foi digitalizada, ou seja, fotografada e
transferida para o computador.

Imagem 30 - Relaxamento – Som 3

arquivo pessoal da autora
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Imagem 31 – Processo Mandalas

Arquivo pessoal da autora

Resultados Plásticos e Audiovisual

Imagem 32 – Desenhos e Escrita Criativa

Arquivo pessoal da autora
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Imagem 33 – Cenas do Filme 2

Disponível em: DVD anexo.

Imagem 34 - Mandalas

Arquivo pessoal da autora

Reflexões e Comentários

Sobre os desenhos, produzidos logo após o relaxamento ao som da natureza
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Participante 1 – sentiu o ar entrando e saindo dentro do seu corpo como um ciclo,
escreveu a palavra “transformação” no verso da folha. Vizualizou uma chama, um fogo
durante o processo. Porém, se desviou ao lembrar-se de uma história em que tranformou um
vestido prendendo um alfinete na alça que antes caía. Desenhou a chama e o vestido com
setas formando um círculo ou ciclo.
Participante 2 – representou em seu desenho as “luzes de música” que viu durante o
relaxamento e duas palavras, segundo ela, o som que escutou “Jamai Jedai”.
Participante 3 – sobre um leve fundo marrom (“porque fecho o olho”) desenhou três
pequenos círculos laranjas, que disse ter visualizado durante o relaxamento, talvez pela
claridade da vela ao centro. Esses pontos estavam no ritmo da música.

Sobre a escolha dos elementos
Participante 1 – Fogo. Trouxe imagens de um leão com raios de luz em sua juba, uma
foto da cena de um filme experimental de 1963, intitulado “Flaming Creatures”, um ovo
partido ao meio com gema e clara escorrendo e disse ter sonhado com um ovo de três gemas
justificando sua escolha, e uma cena, essa em movimento, de Mick Jagger, vocalista do
Rolling Stones, em 1968, tirando a camisa em um show em um circo que virou filme - The
Rolling Stones Rock and Roll Circus.
Participante 2 – Ar e terra. Trouxe apenas uma foto. Uma paisagem contendo um
grande lago, montanhas verdes, céu e uma pessoa quase imperceptível em meio a grande
imensidão da natureza. Justificou sua escolha por essa questão da “relação do todo (natureza)
com o nada (que somos nós)” e por ter feito uma viagem à Islândia, onde pode perceber tudo
isso de perto. “O mistério, o obscuro”.
Participante 3 – Água e fogo. Trouxe duas fotos de ondas tiradas de dentro do mar.
Falou da energia da onda, que tem medo do mar, “lindo e traiçoeiro” e que deve ser
respeitado. Comentou também sobre a conexão do homem com a natureza que se dá, por
exemplo, ao surfar. Trouxe também uma foto de um vulcão.

Sobre a escolha das músicas
Participante 1: “You Don't Know Me” de Caetano Veloso. Disse que esta música é
uma das que mais gosta: “está no meu top five, mesmo não sendo cabeça”. E como forma de
provocação, já que a levaria para uma sessão de Arteterapia, onde um dos objetivos é o
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autoconhecimento, a letra, traduzida, diz logo no início da música: “Você não me conhece,
aposto que você nunca vai me conhecer”. Disse sentir certa nostalgia durante a introdução.
Participante 2: “Moksha”, de Caspian. Música instrumental escolhida pela
participante que é música. “A música vai se construindo aos poucos, começa doce e vai
andando, quando começa a ficar chata, tediosa, ela te surpreende”
Participante 3: “O que é, o que é?” de Gonzaguinha. Contou a história de sua relação
com a música referente que foi uma escolha para representar o Brasil em suas viagens ao
exterior, já que perguntavam sobre o samba e ela pouco sabia sobre o mesmo. E é uma música
animada onde há certa integração da parte de quem a escuta, “é uma música que levanta!”
Após os comentários e escuta das músicas, as participantes disseram que duas dessas
musicas eram introspectivas, com exceção do samba, pois dele todos participam, já que o
samba “chama”.

Sobre a colagem eletrônica
As três integrantes participaram “jogando” ideias e direcionando um caminho para a
colagem, organizando as imagens e sugerindo movimentos e efeitos. Ao final determinaram a
ordem e os trechos das músicas. Se divertiram durante o processo ao verem as possibilidades
e as modificações sendo feitas em tempo real. Surgiram ideias, como a de uma exposição de
fotos de ovos coloridos. Essa ideia surgiu ao verem o ovo, que antes era branco, se
transformar em cor de rosa, verde e azul.
Após assistir o resultado audiovisual foi solicitado que cada uma falasse uma palavra.
São elas: abandono, filosofia, desconexo.

4.3.3 – Terceira Sessão

Data: 20/09/2011

O local: o mesmo das sessões anteriores

O grupo: duas participantes do sexo feminino, com idades entre 24 e 27 anos. Ocupações nas
áreas de ensino e pesquisa. As participantes estavam presentes em todas as sessões anteriores.
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Objetivo das atividades: Observar o audiovisual como estímulo gerador no processo
arteterapêutico e inclusão da colagem eletrônica como modalidade expressiva.

Atividades realizadas: harmonização, ver, sentir ouvir e fazer possíveis alterações na
produção audiovisual (colagem eletrônica) produzida na sessão anterior, colagem tradicional,
questionário e reflexões.

Materiais e outros recursos utilizados: incenso, papel branco (tamanho A3), cola, computador
portátil, imagens impressas da sessão anterior (as trazidas pelos participantes e imagens
retiradas do resultado audiovisual) e alusivas aos quatro elementos da natureza.

Habilidades envolvidas no processo: coordenação psico-motora, captação de estímulos
sensoriais, ordenação, além de todas as propriedades dos materiais expressivos, no caso, da
colagem eletrônica e da colagem tradicional.

Descrição da sessão: harmonização através de incenso. A seguir foi proposto ver, ouvir e
sentir a colagem eletrônica produzida na sessão anterior para, a partir daí, fazermos possíveis
ajustes. Durante os ajustes as duas concordaram em retirar uma das imagens e a música da
participante que não estava presente, alegando que estavam fora de harmonia e não se
encaixavam no contexto audiovisual. Também trocaram a ordem de algumas imagens como a
do ovo, que serviu, desta vez, “para anunciar” a entrada de outra música. E para finalizar uma
colagem tradicional individual, questionário e reflexões.

Ocorrências e comportamentos significativos: As duas participantes presentes falaram que se
sentiram mais à vontade nesta sessão, justamente por estarem somente as duas, que já se
conheciam previamente, isto tem relação com a exposição de conteúdos psíquicos pessoais.

Conteúdos simbólicos: ovo, reflexo, sol, boi, lua, frutas, túnel, além dos quatro elementos da
natureza.

Observações: a participante que faltou teve algumas de suas imagens e música retiradas da
colagem eletrônica pelas demais participantes. A palavra que ela havia escolhido após ver o
resultado final da colagem eletrônica na sessão anterior foi “desconexo”.
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Imagem 35 - Colagem

Arquivo pessoal da autora

Resultado plástico e audiovisual

Imagem 36 – Colagens

Arquivo pessoal da autora

Imagem 37 – Cena do Filme 3
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Disponível em: DVD anexo.

Reflexões e comentários: Foi solicitado após ver a colagem eletrônica, como na sessão
anterior, que cada participante falasse uma palavra ao ver a colagem eletrônica finalizada, já
com os devidos ajustes. Uma das participantes escolheu a mesma palavra, que era “filosofia”,
já a outra, que antes havia escolhido a palavra “abandono”, agora escolheu a palavra
“origem”, que serviu também como tema de sua colagem, esta baseada em imagens que
segunda ela representavam origem e vida, origem da vida. Falou que estava mais voltada para
o elemento terra, mas também tinha o ar. A outra, apesar da dificuldade inicial, segundo ela
mesma, em selecionar as imagens e iniciar o processo da colagem, produziu uma composição
onde se identificou muito, “fui muito egocêntrica”, e procurou imagens que identificassem e
traduzissem de alguma forma seus sentimentos, bem conflitivos e desesperadores. “To me
sentindo assim, sozinho tocando violiono pra ninguém...Às vezes me sinto assim também, sou
eu aterrissando, mas não sei aonde vou aterrissar...Me sinto o boi pastando, queria se mais
boi, nada se passa, calma...queria mesmo era estar passando batom vermelho, correndo na
praia e bebendo uns bons drinks.”

Resumo do questionário

A colagem foi a modalidade expressiva com que ambas mais se identificaram. E
palavras como resgate, curiosidade, relaxamento, tranquilidade, confusão e dúvida foram
usadas para expressar sensações e sentimentos gerados durante as sessões. Uma refletiu
“sobre a vida” e, a outra, “sobre como estou e o que quero ser”. Sobre sonhos ocorridos
durante o processo, uma não lembrava e a outra trouxe a imagem do ovo, que veio de um
sonho que ela trouxe na segunda sessão e disse se sentir bem com isto. O mesmo elemento
aparece em sua colagem final. Sobre o que teria sido mais interessante, uma respondeu:
“associar imagens recortando e colando. Também gostei de escolher músicas e imagens em
movimento...a experiência anterior em edição de vídeo pode facilitar o processo” que
segundo ela foi um pouco difícil [creio que isso se deve a complexidade dos softwares
utilizados e ao fato de que a mesma disse ter sido difícil trabalhar com as imagens das outras
pessoas, sugerindo que a próxima colagem eletrônica fosse feita individualmente]. O que a
outra participante achou mais interessante foram as mandalas, as quais, inclusive, estão
decorando a sala de sua casa [onde foram realizadas as sessões].
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Pode-se concluir, mesmo que após poucas sessões, que o audiovisual usado na
arteterapia desbloqueia e/ou estimula a criatividade, tendo uma relação muito forte com o
imaginário, os sonhos e a produção plástica onírica. Além disso, estimula diferentes sentidos e
servir como estímulo gerador de conteúdos inconscientes através dessa linguagem onde as
imagens são dinâmicas, em movimento e acompanhadas de som.
Devido ao tema, os quatro elementos, utilizado nas produções audiovisuais, os
participantes tiveram uma sensação de equilíbrio, além de tocar em questões pessoais e
coletivas e refletir sobre a vida, seu sentido, origem, passado, presente e futuro. Através do
som utilizado durante os relaxamentos, no início das sessões, puderam acessar conteúdos até
então desconhecidos, difíceis de serem assimilados diretamente. Isso também foi possível
através dos estímulos audiovisuais e imagéticos.
Como estímulo gerador de conteúdos do inconsciente, o audiovisual serviu muito
bem, lembrando que o tema, e consequentemente as imagens, podem variar conforme a
necessidade do grupo ou indivíduo, assim direcionando caminhos imagéticos e simbólicos.
Como linguagem expressiva, o audiovisual serviu como facilitador, somando imagens,
estas, do inconsciente pessoal ou coletivo que podem surgir a partir de fotografias estáticas e
recortes que serão digitalizadas. Outras imagens podem ser cenas de filme, pessoais ou tiradas
de vídeos da internet (pode-se separar o áudio da parte visual), com movimentos, efeitos,
significados e sons ou músicas. O audiovisual pode ser ainda, um suporte viável no qual serão
colocadas imagens oníricas, servindo, assim, de ponte entre as produções oníricas e o trabalho
expressivo.
Devido a uma limitação de tempo, prazos a serem cumpridos e à complexidade de
alguns temas, nem todas as questões citadas aqui foram mais profundamente estudadas. É o
caso do estudo e pesquisa dos sonhos dentro da linguagem audiovisual e da relação entre
sonho, colagem e vídeo.
Outro fator relevante seria a pesquisa ou produção de um jeito mais simplificado de se
fazer a colagem eletrônica, onde os próprios participantes possam produzi-la sem necessitar
da ajuda de alguém mais experiente e que domine o software, porém com os mesmos ou
similares recursos de animação e efeitos.
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As possibilidades do audiovisual como instrumento arteterapêutico não se esgotam
aqui. Como exemplos, a edição de vídeos gravados com os participantes, porém, adicionando
som e selecionando as melhores cenas, editando-as. Outra possibilidade é o uso de efeitos ou
cenários, em tempo real, na imagem computadorizada da própria pessoa, como estímulo para
criação de personagens, histórias, entre outras infinitas possibilidades. Há também a
possibilidade de modificar, através de um software específico, a imagem dos participantes em
tempo real, como por exempo distorcendo, colorizando e muito mais.
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