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Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro,
Ele é a Eterna Criança, o deus que faltava.
Ele é o humano que é natural,
Ele é o divino que sorri e que brinca.
E por isso é que eu sei com toda a certeza
Que ele é o Menino Jesus verdadeiro.

E a criança tão humana que é divina
É esta minha quotidiana vida de poeta,
E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre,
E que o meu mínimo olhar
Me enche de sensação,
E o mais pequeno som, seja do que for,
Parece falar comigo.

A Criança Nova que habita onde vivo
Dá-me uma mão a mim
E a outra a tudo que existe
E assim vamos os três pelo caminho que houver,
Saltando e cantando e rindo
E gozando o nosso segredo comum
Que é o de saber por toda a parte
Que não há mistério no mundo
E que tudo vale a pena.
(Alberto Caeiro - O Guardador de Rebanhos – 1911-1912)
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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo pesquisar a importância do reconhecimento
pelo adulto da existência de sua criança interior e suas respectivas manifestações como
portadora de sua história pessoal e de suas potencialidades inatas. Buscou-se mostrar como
o encontro com a criança interior, em Arteterapia de abordagem junguiana, propicia à
pessoa adulta uma melhor compreensão, aceitação e acolhimento de si mesma, ajudando-a
a se tornar mais consciente de si e do mundo. E, dessa forma, fazendo escolhas mais
condizentes com sua alma; ou seja, reativando o impulso de realizar-se a si mesma – o que
representa o seu passaporte para a individuação.

Palavras-chave: Arteterapia, Criança Interior, Arquétipo, Individuação
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ABSTRACT

The present study had as its purpose research the importance of the
acknowledgment by the adult of the existence of his inner child and its respective
manifestations as the bearer of his personal history and innate potentialities. It has seeked
to show that the encounter with the inner child, in a jungian approach of Art Therapy,
favors a better comprehension, shelter and self acceptance by the adult person, aiding him
into becoming more aware of himself and of the world. And in this way making choices
more fit for his soul; in other words, reawakening the impulse of self fulfillment –
representing his passport towards individuation.

Keywords: Art Therapy, Inner Child, Archetype, Individuation
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1

A escolha do tema da criança interior teve origem, em grande parte, no meu desejo de
registrar alguns aspectos da minha própria jornada de individuação. Meu processo
psicoterápico em arteterapia de abordagem junguiana vem possibilitando ampliar a minha
perspectiva imaginativa através do exercício de criação no setting terapêutico. A ativação
dessa capacidade criativa vem, como conseqüência, transformando o modo como vejo minhas
imagens internas e minha maneira externa, enfim, meu modo de ser e estar no mundo.
Percorrer o caminho rumo à individuação nem sempre é confortável, fácil e agradável,
mas expandir a consciência é o que leva ao auto-conhecimento. Sem dúvida, o caminhar por
novas trilhas pode colocar a criança angustiada diante de trechos mais doloridos. Mas o fato
de estarmos de mãos dadas também vem me proporcionando resgatar as boas memórias
aparentemente esquecidas, descobrir trechos novos, coloridos, tão próprios à descoberta da
criança e da arteterapia, o que tem feito minha alma cantar.
Assim vamos nós. Minha criança mais segura, me impulsionando para o novo. E eu, a
cada passo mais confiante, podendo lhe oferecer maternagem e paternagem. Nessa troca
afetiva, baseiam-se nosso convívio e nosso compromisso de caminharmos em busca de uma
vida mais plena, de sol. E nos dias cinzentos, a criança me mostrando que a paisagem pode
ser amenizada – criando bolas e pipas de diversas cores, dando ao céu um certo colorido.
Enfim, trilhamos entre a dor e a alegria com significado.
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Lembro que, quando bem pequena, em um dia de Natal, perguntei se Jesus não ficava
velho, pois ele nascia todo ano. Não esqueço a resposta de meu tio-avô: “Os adultos têm
memória curta. Se esquecem das coisas boas, mais rápido que as crianças. Por isso é
necessário que todo ano nasça um menino-Deus”. Na época, penso não ter entendido bem,
mas me senti satisfeita com a resposta.
Meu tio-avô, que durante a sua existência terrena se dizia cético, ficou com lágrimas
nos olhos. E, na minha curiosidade e espontaneidade infantil, falei: “Mas você está
chorando!”. E ele me respondeu com os olhos brilhando: “De felicidade”. Hoje, vejo na
lembrança tão viva em mim a possibilidade da emoção de meu tio-avô ter vindo de sua
criança interior, de seu olhar adulto sobre ela. Que lembranças lhe foram ativadas?!
A busca em direção à compreensão de mim mesma, vem me ajudando a conhecer
alguns de meus próprios conteúdos. Não a totalidade de minha alma, pois essa é infinita, mas
partes da alma minha. A partir disso, me facilitou entender, compreender e perceber em meus
pacientes adultos algumas manifestações da criança interior em seus percursos de
individuação.
A partir daí busquei fazer em meu trabalho como arteterapeuta algo que pudesse ativar
a compreensão da criança interna de cada cliente. A Arteterapia, como um caminho
terapêutico que se processa e se expressa através da arte, busca a manifestação da alma de
cada um e a ampliação de suas possibilidades criativas. Sendo a criatividade uma capacidade
inata a todo o ser humano e sendo o símbolo a linguagem de comunicação entre consciente e
inconsciente, nada mais propício do que um setting arteterapêutico para promover esse
encontro utilizando de representações simbólicas para contactar a criança existente no interior
de cada um.
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INTRODUÇÃO

Imagem 2

O homem, desde os tempos remotos, tem o desejo de descobrir e, até mesmo, conferir
o sentido de sua vida. À procura de sua alma, o homem busca desvendar caminhos que o
levem aos lugares onde sua alma cante.
Cada ser humano, ao longo de sua trajetória de vida, vai construindo e imprimindo sua
própria história. Construção e impressão que, muitas vezes, favorecem levá-lo não aos lugares
de sua busca, mas sim rumo a locais onde a alma cala.
O encontro com a criança interior é destinado a pessoas adultas que buscam a
expansão de suas consciências e a re-conexão com o lugar onde se encontra sua alma – Self
ou si-mesmo. Esse é o lugar da guarda, que cada ser humano possui, de todos os registros
passados, presentes e, também, das potencialidades de seu vir-a-ser. É a parte em que
verdadeiramente somos, que contém a nossa energia vital, nossa fonte de vida. Portanto,
desenvolver nossas potencialidades, é o caminho que leva a alma a cantar com significado.
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O objetivo dessa pesquisa é apresentar, dentro do universo junguiano, o que os
respectivos autores dizem a respeito da criança interior existente na pessoa adulta e de suas
respectivas manifestações. E da importância do adulto reconhecê-la e efetivamente entrar em
contato com ela. Esse encontro visa possibilitar à pessoa adulta, uma melhor compreensão,
aceitação, acolhimento de si mesma e, conseqüentemente, o contato com sua energia vital,
reativando, assim, o impulso de realizar-se a si mesmo.
A realização de seu si-mesmo ou a realização de si-mesmo significa individuação.
Individuação é a palavra que Jung utilizou “para designar um processo do qual um ser tornase [...] uma unidade autônoma e indivisível, uma totalidade. [...] A individuação não exclui o
universo, ela o inclui.” (JUNG, 1998, p.355).
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de
modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um documento que procurasse
mostrar a importância do reconhecimento pelo adulto da existência de sua criança interior e o
quanto esse encontro poderia ajudá-lo a se tornar mais consciente de si mesmo e do mundo.
Podendo, assim, agir, fazendo escolhas mais condizentes com sua alma. Mesmo não se
tratando de um estudo de caso, consideramos relevante apresentar depoimentos em que o
tema da monografia foi desenvolvido em processo arteterapêutico, a título de ilustração.
Para tanto, o Capítulo I fala sobre o motivo da criança interior, como tema coletivo
(registros da humanidade) e como tema individual (subjetividade). O capítulo II discorre
sobre alguns aspectos conceituais da teoria junguiana que dá suporte teórico ao tema dessa
pesquisa. O capítulo III aborda o conceito de individuação, considerado o eixo da teoria de
Carl Gustav Jung. Em seguida, o capítulo IV apresenta a Arteterapia e seus pressupostos
teóricos. O capítulo V mostra o encontro com a criança interior, através de suas
representações simbólicas, num setting arteterapêutico. Finalmente, são apresentadas as
conclusões e as recomendações pertinentes à pesquisa em questão.
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CAPÍTULO I

A CRIANÇA INTERIOR

Raiou, resplandeceu, iluminou
Na barra do dia o canto do galo ecoou
A flor se abriu
A gota de orvalho brilhou
Quando a manhã surgiu
Nos dedos de nosso senhor
A paz amanheceu sobre o país
E o povo até pensou que já era feliz
Mas foi porque pra todo mundo pareceu
Que o Menino Deus nasceu
Mauro Duarte/Paulo Cesar Pinheiro

Imagem 3

A criança nos remete a tantos mundos que parece conter algo mágico. Mágico por
ativar nossa capacidade de criar, imaginar. Mágico por nos transportar, “a todas as infâncias
em nós que ainda permanecem como potenciais na forma da criança interior” (ABRAMS,
1999, p.23). E assim nos levar a uma variedade de mundos: o infantil, o dos poetas, o do
sagrado, o da própria infância vivida e tantos mais.
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O mundo infantil nos lembra um universo de espontaneidade, de tantos porquês
curiosos a explorar o desconhecido, de brincadeiras simples como esconde-esconde, soltar
pipas, montar castelos, onde não pode faltar a princesa e um valente herói. Nos lembra correr
descalço, subir em árvores, tomar banho de chuva, saborear as histórias fantásticas dos livros,
entrar na roda e cantar, brincar com os bichinhos de verdade e os de pano também. Tudo pode
ser transformado para a criança: um velho cabo de vassoura num lindo cavalo, a caixa de
sapato passa a ser uma perfeita cama de boneca, da terra e da areia surge a saborosa comida
de mentirinha. E, de repente, aquela risada gostosa, os olhos brilhando de felicidade ou,
então, aquele choro sincero de insatisfação sentida.

Imagem 4

O mundo dos poetas que brincam com as palavras, como crianças a manusear uma
caneta pensando ser vários pincéis. A escrita como uma linda imagem colorida. Os poetas
escrevem com a alma, parecendo voltar às suas origens.
Quando, inteiramente a sós e sonhando por um tempo até que razoavelmente
longo, nos afastamos do presente para reviver os tempos iniciais da vida,
várias faces infantis vêm ao nosso encontro.[...] existem devaneios tão
profundos, que nos ajudam a descer tão fundo dentro de nós mesmos, que
somos libertados da nossa história. Esses devaneios libertam-nos do nosso
nome. Esse momento de solidão no hoje nos remete às nossas solidões
originais. Estas, as solidões da infância, deixam marcas indeléveis em
determinadas almas. Sua vida inteira é impregnada pelo devaneio poético,
que conhece o preço da solidão. A infância conhece a infelicidade através das
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pessoas. Na solidão, ela pode relaxar de suas dores. Quando o mundo
humano deixa a criança em paz, ela se sente filha do cosmo. E assim, em sua
solidão, a partir do momento em que se torna mestra de seus devaneios, a
criança conhece a felicidade de sonhar aquela que mais tarde será a felicidade
dos poetas. (BACHELARD apud ABRAMS, 1999, p.45).

Imagem 5

O mundo do sagrado, do menino-deus a ser adorado, prenunciando a mudança dos
tempos, trazendo uma mensagem de esperança e, com ela, a força da energia divina que tudo
rege.

Imagem 6

E a criança, também, nos remete ao mundo da própria infância que nem só do mundo
infantil mágico é ou foi constituída. Quem não se toca com o sorriso espontâneo de uma
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criança? Que adulto não se sensibiliza diante de uma criança abandonada, diante do
desamparo registrado em seu olhar? Criança também nos leva a lembranças guardadas em
nosso livro interior de recordações. Lembranças do que foi maravilhoso, lembranças do que
poderia ter sido e não foi, lembranças que feriram. Enfim, registros gravados internamente
como herança de nossa história.
Portanto, o mundo que envolve a criança, tanto nos remonta à fatos reais quanto aos
fatos simbólicos registrados em nossas memórias afetivas.

Imagem 7

Há um menino
Há um moleque
Morando sempre no meu coração
Toda vez que o adulto fraqueja
Ele vem pra me dar a mão
Milton Nascimento

O motivo da criança interior se faz presente desde sempre – dos primórdios aos
tempos atuais. “Embora tenha emergido como conceito na cultura popular apenas nos últimos
trinta anos, é ao mesmo tempo atemporal e contemporâneo. É tão ancestral como a religião é
tão atual quanto uma comédia de Hollywood.” (ABRAMS, 1999, p.15).
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Imagem 8

Imagem 9

Como conceito na cultura popular (no sentido psicológico, de subjetividade) o motivo
da criança é novo, mas sua existência como tema popular é bem antiga. Seus registros na
história da humanidade mostram que o conceito do motivo da criança vem evoluindo ao longo
desse tempo, passando por um desenvolvimento progressivo – da ancestralidade até o ano de
1960, ano em que se disseminou como conceito na cultura popular, e continuando a se
desenvolver até os dias de hoje.
É interessante conhecer essa trajetória de evolução do motivo da criança interior. De
acordo com Abrams (1999), no início, surgiram os deuses-crianças, ao lado das religiões
solares e dos tipos de adoração da natureza, que deram origem às crianças mitológicas
divinas, como a fábula de Rômulo e Remo, marco da civilização romana. Nos dias de hoje,
temos a “criança Cristo” (ibidem, p.15) oriunda do conceito messiânico dos hebreus. Na
Idade Média, a “Criança Filosofal” (ibidem, p.15) devido aos alquimistas imaginarem uma
criança interior anímica por intermédio da qual, chegariam à síntese dos opostos. A “criança
Krishna” (ibidem, p.15), como presença divina, é respeitada até hoje no Oriente. Já no
Ocidente, o tema da criança teve origem pelo pensamento religioso.
Freud, Adler, Jung, Reich e outros estudiosos das psicologias profundas, enfatizaram a
existência de múltiplas influências internas em cada ser humano, dando ênfase à criança e à
infância. Nos anos 60, do século XX, o conceito da criança interior manifesta-se, de maneira
especial, nos trabalhos de Jung publicados na edição americana de 1959 de The Psychology
of the Child Archetype, onde ela, a criança interior, é definida como um símbolo da psique,
uma totalidade, ou seja, a criança interior possibilita o acesso, como uma ponte, entre o plano
coletivo e o plano pessoal.
Dos anos de 1960 para cá, o motivo da criança interior passou a ser visto com bastante
interesse pela psicologia profunda junguiana, principalmente no que diz respeito ao
narcisismo. Nesse caso, ela se apresenta como a criança ferida que se distanciou do contato
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com o Self. Hillman afirma que “o que a psicologia profunda passou a denominar regressão é
apenas o retorno à criança.” ( apud ABRAMS, 1999, p.17).
O motivo da criança, de acordo com o exposto em sua trajetória de evolução, até ter
sido tema dos estudiosos das psicologias profundas, dizia respeito apenas aos registros da
história da humanidade. A partir desses estudos, dando ênfase à criança e à infância, ou mais
precisamente, a partir de Jung com seu trabalho sobre A Psicologia do Arquétipo da
Criança, é que o motivo da criança passou a dizer respeito ao plano coletivo (registros da
humanidade) e ao plano pessoal (registro individual, de cada um).
Segundo Abrams (1999), o motivo da criança traz em si uma mensagem bem sutil:
“todos nós carregamos aqui dentro uma criança eterna, um jovem ser inocente e maravilhoso.
E essa criança simbólica também nos carrega, carrega quem fomos, o registro de nossas
experiências de formação, de nossos prazeres e dores.” (p.11). O que significa dizer que, no
interior de cada pessoa, existe a sua própria criança e a criança comum a todos os seres
humanos, pertencente à humanidade de todos os tempos.

Imagem 10

Inevitavelmente, as circunstâncias da vida são internalizadas, especialmente as que
envolvem a família de origem. Assim, as experiências vividas na infância, quando
insuficientes às necessidades internas e/ou externas da criança, internalizarão uma premissa
falsa. As primeiras pessoas que cuidam da criança são os mediadores que estabelecem sua
ligação com o mundo. Portanto, esses primeiros relacionamentos ficam como modelo de
relacionamentos posteriores e, consequentemente, como uma marca na formação desse ser
como pessoa. Mesmo a pessoa que tenha vivenciado e/ou internalizado uma infância mais
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livre, a desenvolver brincadeiras cheias de imaginação de forma a realizar suas fantasias e
tenha tido relações afetivas de compreensão e amor por parte das pessoas que a cercavam,
muitas vezes, na idade adulta, pode ter diminuído ou perdido o contato com o poder de
vibração da criança que foi um dia. O que, possivelmente, também acarreta uma limitação no
âmbito de sua vida adulta.
A criança interior, no dizer de Abrams (1999), “é tanto um fato em desenvolvimento
como uma possibilidade simbólica. É a alma da pessoa, criada dentro de nós através do
experimento da vida e é a imagem primordial do Self, o cerne mesmo de nosso individual.”
(p.11).
Portanto, no interior de cada pessoa adulta, existe tanto a criança que é portadora dos
registros de sua história pessoal, quanto a criança portadora de nossa energia vital que é a
criança eterna, a que impulsiona para uma vida mais plena rumo à realização das
potencialidades próprias, singulares de cada um. Como afirma Jung (1986),
fala-se da criança, mas dever-se-ia falar da criança que existe no adulto. No
adulto está oculta uma criança, uma criança eterna, algo ainda em formação e
que jamais estará terminado, algo que precisará de cuidado permanente, de
atenção e de educação. Esta é a parte da personalidade humana que deveria
desenvolver-se até alcançar a totalidade. (p.175).

Imagem 11
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Não é possível falar sobre a criança interior sem explicitar alguns conceitos de
Psicologia Analítica, necessários a um entendimento mais amplo das particularidades desse
arquétipo. Assim sendo, para dar conta dessa tarefa, o próximo capítulo vai procurar
apresentar alguns aspectos conceituais do modelo teórico proposto por Carl Gustav Jung.
Uma vez que, sendo a presente monografia em Arteterapia de abordagem junguiana,
necessário se faz discorrer sobre alguns conceitos básicos da Psicologia Analítica.
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CAPÍTULO II

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A PSICOLOGIA ANALÍTICA

Conforme explicitado anteriormente, esse capítulo se propõe a apresentar alguns
conceitos básicos da Psicologia Analítica, mas não sem antes fazer uma breve apresentação
daquele que fez desse estudo a obra de sua vida.

2.1 Carl Gustav Jung

Imagem 12

Minha vida é a história de um inconsciente
que cumpriu a própria missão.
Jung

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) foi um psiquiatra suíço que dedicou sua vida aos
estudos dos fenômenos psíquicos e suas manifestações. Motivado por algo que justificasse
sua existência, foi em busca de uma psicologia que considerasse o homem como uma
totalidade e englobasse suas particularidades patológicas – numa visão de conjunto, incluindo
o universo.
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Sua obra foi sendo desenvolvida ao longo de toda sua existência, foi baseada “na
própria experiência com seres humanos, normais, neuróticos e psicóticos.” (FORDHAM,
1978, p.19).
Como depoimento do próprio Jung (1998):
minhas obras podem ser consideradas como estações de minha vida;
constituem a expressão mesma do meu desenvolvimento interior, pois
consagrar-se aos conteúdos do inconsciente forma o homem e determina sua
evolução, sua metamorfose. Minha vida é minha ação, meu trabalho
consagrado ao espírito é minha vida; seria impossível separar um do outro.
(p.94).

Desde pequeno se valia de sua criatividade. Por volta dos dez anos, devido a sua
divisão interior, sua insegurança no vasto mundo, confeccionou uma pequena criatura,
conforme relata:
na extremidade (de uma régua) esculpi um homenzinho de cerca de seis
centímetros de comprimento, com um “fraque, cartola e sapatos lustrosos”.
Tingi-o com tinta preta, destaquei-o da régua e o pus no estojo, onde lhe
preparava um pequeno leito. Fiz-lhe também um casaquinho com um retalho
de lã. [...] Levei às escondidas o estojo com o homenzinho ao sótão [...]
Sentia-me seguro e a sensação penosa de divisão interna desapareceu.
(JUNG, 1998, p.32-33).

Nessa época, não sabia o que significava, mas em seus momentos difíceis, quando sua
sensibilidade era ferida, ele retornava a esse pequenino ser, conforme seu próprio relato:
eu pensava no meu homenzinho cuidadosamente deitado, coberto, em sua
pedra polida, caprichosamente pintada. De vez em quando, [...] subia às
escondidas até o sótão. Lá, junto às vigas, abria o estojo e contemplava o
homenzinho e sua pedra. Colocava então junto a ele um rolinho de papel no
qual escrevera antes [...] Eu me contentava com o sentindo de uma nova e
prazerosa segurança [...] Eu não sabia por que, mas era assim. (JUNG, 1998,
p.33).

Bem mais tarde, já adulto, após o rompimento com Freud, vivenciou um período de
desorientação e incerteza interior. Foi tomado por fantasias terríveis, seus sonhos o
impressionavam, procurou uma causa para essa perturbação, mas não encontrou. Pensou,
então: “Ignoro tudo a tal ponto que simplesmente farei o que me ocorrer. Abandonei-me
assim, conscientemente, ao impulso do inconsciente.” (JUNG, 1998, p.154).
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Imagem 13

O que lhe veio foi uma lembrança da infância, quando construía casinhas, castelos e se
utilizava de pedras naturais e terra argilosa. Uma certa emoção veio acompanhando essa
lembrança e logo se viu falando:
“Ah, ah! disse a mim mesmo, aqui há vida! O garoto anda por perto e possui
uma vida criativa que me falta. Mas como chegar a ela?” Parecia-me
impossível que o homem adulto transpusesse a distância entre o presente e
meu décimo primeiro ano de vida. Se eu quisesse, entretanto, restabelecer o
contato com essa época de minha vida, só me restava voltar a ela acolhendo
outra vez a criança que então se entregava aos brinquedos infantis. (JUNG,
1998, p.155).

Voltou a colecionar pedrinhas, a construir casinhas, castelos, uma cidade. Acolheu sua
criança no ato de criar, e declarou:
“brincava” até o momento em que os doentes começavam a chegar; à tarde,
se meu trabalho tivesse terminado a tempo, voltava as construções. Com isso
meus pensamentos se tornavam claros e conseguia apreender de modo mais
preciso fantasias das quais até então tivera apenas um vago pressentimento.
(JUNG, 1998, p.155).

Em sua vida, quando ocorreram situações deste tipo, declara Jung (1998) “sempre que
me sentia bloqueado, em períodos posteriores, eu pintava ou esculpia uma pedra.” (p.155).
Conforme constatou, o ato de criar despotencializava suas tensões internas, agia como
uma ação terapêutica a medida que ia dando materialidade às suas emoções,
na medida em que conseguia traduzir as minhas emoções em imagens, isto é, ao
encontrar as imagens que se ocultavam nas minhas emoções, eu readquiri a paz
interior. Se tivesse permanecido no plano da emoção, possivelmente eu teria sido
dilacerado pelos conteúdos do inconsciente. Ou, talvez, se os tivesse reprimido,seria
fatalmente vítima de uma neurose e os conteúdos do inconsciente destruir-me-iam do
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mesmo modo. Minha experiência ensinou-me o quanto é salutar, do ponto de vista
terapêutico, tornar conscientes as imagens que residem por detrás das emoções.

(JUNG, 1998, p.158).

Jung utilizou a arte como uma boa companheira, embora não chamasse de arte e, sim,
de natureza, como mostra este diálogo:
cheio de resistências, expliquei, energicamente, àquela voz que minhas
fantasias nada tinham a ver com arte. Ela calou-se então, e continuei a
escrever. Mas pouco depois ela voltou ao ataque, repetindo a mesma
afirmação: “O que fazes é arte”. Protestei novamente: “Não, não é arte; pelo
contrário, é natureza. (ibidem, p.165).

Conforme registrado em sua autobiografia – Memórias, Sonhos e Reflexões, dedicouse a vários estudos, dentre eles, filosofia, paleontologia, arqueologia e muito especialmente
aos símbolos, à mitologia e à alquimia. Como também se dedicou aos sonhos, por considerálos como auto descrições da vida psíquica. Realizou várias viagens para conhecer o povo e a
cultura, era poliglota. Fez várias conferências na Europa e América. Seu interesse pelas
diversas culturas e civilizações, pelas artes, pela simbologia, pelo espiritualismo, pela religião,
pela natureza, pelas fantasias dos seus pacientes e as suas próprias, se devem à busca de
compreensão e de sentido em relação à existência. Ou seja, procurava analogias entre o
mundo interior e suas respectivas manifestações tanto no mundo exterior quanto no próprio
mundo interior, que o levassem a um significado maior, que concebesse o homem como um
todo.
Deixou uma obra vasta, a qual nomeou de Psicologia Analítica, sendo o processo de
individuação o eixo de toda a sua teoria, conforme declara:
ocupando-me assiduamente das minhas fantasias, tais pesquisas fizeram
pressentir que o inconsciente se transforma ou provoca transformações. Só
descobrindo a alquimia compreendi claramente que o inconsciente é um
processo e que as relações do ego com os conteúdos do inconsciente
desencadeiam um desenvolvimento ou uma verdadeira metamorfose da
psique. [...] Mediante o estudo das evoluções individuais e coletivos, e
mediante a compreensão da simbologia alquimista cheguei ao conceito básico
de toda a minha psicologia, o “processo de individuação”. (JUNG, 1998,
p.184).
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2.2 Alguns Conceitos da Psicologia Analítica

Como já colocado na seção anterior, embora Jung concebesse o homem de maneira
holística, seu olhar, durante todo o desenvolvimento de sua teoria, se voltava mais para os
acontecimentos internos do que externos. O que significa dizer que desenvolveu sua teoria
descrevendo as experiências internas. Sua obra foi um testemunho de suas observações, tinha
o interesse de uma compreensão dos seres humanos e não o interesse de formular apenas uma
teoria. A cada descoberta procurava uma associação com o todo.
Seguindo essa trajetória, chegou ao conceito de Psique que, em psicologia analítica, é
o nome dado à personalidade como um todo. Ou seja, “é a totalidade de todos os processos
psicológicos, tanto conscientes quanto inconscientes.” (SHARP, 1997, p.131).
O consciente é o que o indivíduo conhece de si, cujo centro é o ego. A consciência é a
“função ou atividade que mantém a relação entre os conteúdos psíquicos e o ego.” (SHARP,
1997, p.48). Mas a consciência individual tem por base e origem o inconsciente:
a consciência não se cria a si mesma; emana de profundezas desconhecidas.
Desperta gradualmente na infância e durante toda a vida desperta, a cada
manhã [...] Não é apenas influenciada pelo inconsciente, mas emerge dele
continuamente, sob a forma de inumeráveis idéias espontâneas e de
repentinos lampejos de pensamento. (JUNG apud SHARP, 1997, p.43).

O inconsciente compreende o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Sendo
que, o inconsciente pessoal, segundo Jung,
contém memórias perdidas, idéias dolorosas que são reprimidas (isto é,
esquecidas de propósito), percepções subliminares (aquelas percepções dos
sentidos que não são suficientemente fortes a ponto de atingir a consciência)
e, finalmente, conteúdos que ainda não estão maduros para a consciência.”
(apud SHARP, 1997, p.90).

Por inconsciente coletivo, entenda-se o que cada ser humano traz como uma herança
da evolução da humanidade. O inconsciente coletivo teve origem na teoria junguiana, a partir
da presença de fenômenos psicológicos que não possuíam uma explicação com base nas
experiências passadas da pessoa. Seu conteúdo, “parece consistir em motivos mitológicos ou
imagens primordiais [...] Na verdade, toda a mitologia poderia ser entendida como uma
espécie de projeção do inconsciente coletivo.” (JUNG apud SHARP, 1997, p.89).
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À medida que o indivíduo se torna mais consciente dos conteúdos de seu inconsciente
pessoal, sua personalidade também se expande, pois as imagens e os motivos do inconsciente
coletivo também se revelam. Ou seja,
surge uma consciência que não é mais presa ao egóico mundo mesquinho,
supersensitivo e personalista, mas que participa amplamente do mundo maior
dos interesses objetivos [...], que leva o indivíduo a uma comunhão absoluta,
compromissada e indissociável com o mundo em geral. (JUNG apud
SHARP, 1997, p.90).

O Self é o centro regulador da psique e também “a circunferência total, que abarca
tanto o consciente quanto o inconsciente; é o centro desta totalidade, assim como o ego é o
centro da consciência.” (JUNG apud SHARP, 1997, p.142).
Para chegar a esses conceitos, Jung desenvolveu um intenso trabalho que teve início
na clínica psiquiátrica de Burgholzle da Universidade de Zurique. A partir de suas
experiências com testes de associação de palavras, aplicados nos pacientes, chegou ao
conceito de complexo. O teste consistia “em dar ao paciente, uma a uma, centenas de palavras
indutoras, e em anotar para cada uma, as palavras evocadas, assim como os tempos e
modalidades de reação.” (HUMBERT, 1985, p.13).
Ele observou a variação nas reações e no tempo destas, “os tempo de reação variam
muito, ora são breves, ora longos. O examinando em vez de responder por uma só palavra
indutora, hesita, ri, reage pela mesma palavra a diferentes palavras indutoras, enrubesce,
transpira, etc.” (SILVEIRA, 1974, p.31).
Jung concluiu que essas perturbações se davam devido à palavra indutora ter tocado
ou alcançado algum conteúdo emocional e, por isso, naquele momento, tomavam conta do
ego. A esses conteúdos emocionais, de forte carga afetiva, deu o nome de “complexos
afetivos ou, simplesmente, complexo.” (SILVEIRA, 1974, p.31).
O mesmo teste de associação de palavras, quando aplicado a psicóticos, cujo
psiquismo já se encontrava com suas funções todas distorcidas, mostrava uma impossibilidade
em praticá-lo. Jung, então,
passou a empregar como palavras indutoras precisamente os neologismos e
estereotipias verbais dos doentes. [...] Conseguiu descobrir nos dementes
precoces (esquizofrênicos) complexos semelhantes aos que são encontrados
em neuróticos e mesmo em indivíduos normais. (SILVEIRA, 1974, p.33).
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Dessa experiência com os esquizofrênicos, concluiu:
na demência precoce não há sintoma que seja desprovido de base psicológica
e significação. Mesmo as mais absurdas de suas manifestações são símbolos
de pensamentos que não só podem ser compreendidos em termos humanos
mas que também existem dentro de cada homem. (JUNG apud SILVEIRA,
1974, p.33).

As experiências sobre os complexos o levam a admitir a existência do inconsciente:
“ficava assim demonstrada experimentalmente a existência do psiquismo inconsciente.”
(SILVEIRA, 1974, p.31). Os complexos agem de forma independente, interferem de maneira
incompatível com a vida consciente e se manifestam por lapsos, situações contraditórias,
memória perturbada. Sendo a causa mais comum de sua origem “o conflito [...] também
choques e traumas emocionais por si sós, ser responsáveis pela sua formação.” (SILVEIRA,
1974, p.37).
Portanto, os complexos vão se formando a partir das experiências externas e internas
de cada pessoa. Jung (apud Silveira, 1974) define complexo como: “a imagem de situações
psíquicas fortemente carregadas de emoção e incompatíveis com a atitude e a atmosfera
consciente habituais. Esta imagem é dotada de forte coesão interna, de uma espécie de
totalidade própria de um grau relativamente elevado de autonomia.” (p.38).
As experiências vividas por cada indivíduo vão se tornando parte dos conteúdos de seu
inconsciente pessoal, ou seja, os complexos constituem “a maior parte dos conteúdos do
inconsciente pessoal.” (SILVEIRA, 1974, p.38). Mas Jung também observou a presença de
complexos de outra natureza: “complexos que seriam ‘manifestações vitais’ da psique, feixe
de forças contendo potencialidades evolutivas que, todavia, ainda não alcançaram o limiar da
consciência e, irrealizadas, exercem pressão para vir à tona.” (SILVEIRA, 1974, p.38).
Por conseguinte, o conforto subjetivo de cada indivíduo, ou seja, seu bem estar ou seu
mal estar depende dos complexos. Jung, em sua psicologia, não considerou os complexos, por
essência, como elementos patológicos.
Significam que existe algo conflitivo e inassimilado - talvez um obstáculo
mas também um estímulo para maiores esforços e assim podem vir a ser uma
abertura para novas possibilidades de realização.” (JUNG apud SILVEIRA,
1974, p.36).

Assim, os complexos, que na maioria das vezes são vistos só como algo negativo,
“poderão desempenhar uma função positiva. Tornam-se patológicos quando sugam para si
quantidades excessivas de energia psíquica.” (SILVEIRA, 1974, p.36).
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Para o indivíduo que busca se conhecer, necessário “será trazer à consciência os
complexos inconscientes.” (SILVEIRA, 1974, p.36).
Sempre introduzindo novos desenvolvimentos à sua teoria, Jung constatou
características bem reconhecíveis em determinados tipos de complexos, como complexo
materno, complexo paterno, complexo de inferioridade e outros. O que o levou a admitir a
existência de bases típicas sobre as quais repousassem os complexos, conforme coloca
Silveira (1974):
tais bases seriam os arquétipos, isto é, os alicerces da vida psíquica comuns a
todos os humanos. Visto nesta perspectiva, por traz de suas características
exclusivamente pessoais, o complexo mostraria conexões com os arquétipos,
ou seja, haveria sempre uma ligação entre as vivências individuais e as
grandes experiências da humanidade. (p.38).

Portanto, o homem nasce com potenciais a serem desenvolvidos, incluindo a capacidade de
formar sua personalidade como própria à sua pessoa. Jung denominou de arquétipo esse
potencial do ser humano. Esse conceito, sob o qual se apóia qualquer ponto de vista
simbólico, será melhor explicitado na seção seguinte.
Os potenciais ou as potencialidades vão sendo desenvolvidos a partir das vivências de
cada pessoa. Através dessas experiências é que se torna possível o desenvolvimento das
respectivas potencialidades e a revelação do coletivo pertencente à toda humanidade.
Assim, os complexos, como agrupamentos de conteúdos carregados de afetividade,
são originados a partir do que cada pessoa vivencia de prazeres e dores, e também vão
constelando determinados arquétipos. Por exemplo: “sob a trama do complexo mãe, com suas
múltiplas implicações individuais, vislumbra-se o arquétipo mãe.” (SILVEIRA, 1974, p.38).
Complementando com Jung (2006), “o arquétipo representa essencialmente um
conteúdo inconsciente, o qual se modifica através de sua conscientização e percepção,
assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta.”
(p.17). Por conseguinte, o arquétipo é concebido sob o ponto de vista simbólico, uma vez que
o acesso a ele se dá através de seus efeitos. Os efeitos se manifestam pelas imagens e pelas
emoções que elas causam no indivíduo. Uma vez que a psique se utiliza de imagens para se
manifestar, os símbolos são um meio para estabelecer o contato da consciência com os
complexos e arquétipos. O símbolo é, então, o elo de ligação entre o consciente e
inconsciente.
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2.3 Arquétipo

Imagem 11
Não é o Mesmo que retorna pois o retornar é a forma
orginal do Mesmo que se diz somente do diverso, do
múltiplo, do devir. O Mesmo não retorna, é o retorno
somente que é o Mesmo daquilo que devém (ou se
transforma).
Deleuze

Jung, ao trabalhar com cada paciente de maneira singular, já que cada um possuía
uma realidade psíquica diferente, constatou que algo similar ocorria entre as experiências com
seus pacientes e, inclusive com sua própria experiência interna. Esse algo similar foi
observado na criação de imagens, desenhos e formas simbólicas em seres humanos com
histórias e maneiras de viver bem diferentes – outros povos e outras culturas em tempos
distintos. A partir de vivências sociais, Jung concluiu que essas imagens pareciam emergir de
um inconsciente vasto, universal e arcaico, o qual deu o nome de inconsciente coletivo.
Dra. Nise da Silveira (1981) relata que Jung partiu do estudo do indivíduo e chegou
empiricamente ao conceito da estruturação da psique a partir de vivências sociais. “A
exploração em profundeza do mundo interno levou-o à descoberta de disposições inatas para a
configuração de imagens e idéias análogas ou semelhantes, carregadas de emoções
experimentadas pela humanidade através dos milênios (arquétipos).” (SILVEIRA, 1981,
p.106).
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O inconsciente coletivo corresponde às mais profundas camadas do inconsciente e é
considerado a expressão psíquica da identidade da estrutura cerebral comum a todos os
homens, não importando as diferenças de raças. O que quer dizer que o cérebro humano é
moldado e influenciado pelas experiências da humanidade.
Segundo Silveira (1974),
o inconsciente coletivo funciona, na interpretação psicológica, como o
denominador comum que reúne e explica numerosos fatos impossíveis de
entender, no momento atual da ciência, sem sua postulação.
Enquanto o inconsciente pessoal é composto de conteúdos cuja
existência decorre de experiências individuais, os conteúdos que constituem o
inconsciente coletivo são impessoais, comuns a todos os homens e
transmitem-se por hereditariedade (p.78).

Portanto, as imagens similares produzidas pelo imaginário de indivíduos diferentes se
devem às tendências herdadas. Fala Fordham (1978) a esse respeito:
esta tendência, esta necessidade, diríamos, de apreender e experimentar a
vida de uma forma condicionada pela história passada da humanidade recebe
de Jung a designação de “arquetípica”. [...] Os arquétipos são inconscientes e,
por isso, apenas os podemos postular; temos conhecimento deles, porém,
através de certas imagens típicas que se apresentam à psique. (p.25-26).

O conceito de arquétipo, é importante que fique claro, não admite a existência de
idéias inatas, mas sim que
arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens similares,
são formas instintivas de imaginar. São matrizes arcaicas onde configurações
análogas ou semelhantes tomam forma. [...] Do mesmo modo que existem
pulsões herdadas a agir de modo sempre idêntico (instintos), existiriam
tendências herdadas a construir representações análogas ou semelhantes. [...]
o Arquétipo funciona como um nódulo de concentração de energia psíquica.
Quando esta energia, em estado potencial, atualiza-se, toma forma, então
teremos a imagem arquetípica. Não poderemos denominar esta imagem de
arquétipo, pois o arquétipo é unicamente uma virtualidade. (SILVEIRA,
1974, p.77-78).

Por serem os arquétipos uma virtualidade, eles aparecem sob a forma simbólica
denominada por Jung de imagens arquetípicas do inconsciente coletivo. Por conseguinte,
temos acesso, basicamente, a seus efeitos.
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Já me perguntaram muitas vezes donde procede o arquétipo. É um
dado adquirido ou não? É-nos impossível responder diretamente a esta
pergunta. Como diz a própria definição, os arquétipos são fatores e temas que
agrupam

os

elementos

psíquicos

em

determinadas

imagens

(que

denominamos arquetípicas), mas de um modo que só pode ser conhecido
pelos seus efeitos. (JUNG, 1993, p.36).

Para Hall (1995),
seus efeitos aparecem na consciência como as imagens e idéias arquetípicas.
São padrões ou motivos universais que vêm do inconsciente coletivo e
formam o conteúdo básico das religiões, mitologias, lendas e contos de fadas.
(p.216).

Ele também aparece como emoções:
os arquétipos são vividos não só como imagens mas também como emoções,
e o seu efeito é particularmente visível em situações características e
significativas para o homem, como o nascimento e a morte, o triunfo, sobre
os obstáculos naturais, as fases de transição na vida, como adolescência, um
perigo mortal, uma experiência inspiradora de um religioso temor.
(FORDHAM, 1978, p.26).

Portanto, as imagens arquetípicas são simbolizações das situações e das condições
fundamentais da existência – experiências da natureza humana, assim como as emoções, por
se fazerem presentes no que diz respeito a estas vivências. E sendo o arquétipo um conteúdo
do inconsciente coletivo, que se faz presente de maneira simbólica, significa que a psique se
faz presente de igual maneira.
Os complexos, como mostrado na seção 2.2 deste capítulo, são conteúdos psíquicos
carregados de afetividade, originados a partir das vivências de cada pessoa e que vão
constelando os arquétipos que remetem à essas experiências vividas.
Uma vez que a psique se manifesta de forma simbólica, então o símbolo é sua
linguagem, seu meio de comunicação para estabelecer o contato de conteúdos inconscientes
com a consciência. Portanto, os complexos e arquétipos se comunicam com a consciência
através dos símbolos. O símbolo é, então, o elo de ligação entre consciente e inconsciente.
O conceito de arquétipo, ao colocar a existência de uma base psíquica comum a todos
os seres humanos, possibilitou a compreensão do “porque em lugares e épocas distantes
aparecem temas idênticos nos contos de fadas, nos mitos, nos dogmas e ritos das religiões, nas
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artes, na filosofia, nas produções do inconsciente de um modo geral.” (SILVEIRA, 1974,
p.78).
Definir o inconsciente coletivo é uma tarefa impossível, pois seus limites e sua
verdadeira natureza não são conhecidos. O que é possível é se observar suas manifestações,
procurar compreendê-las e descrevê-las de alguma maneira, dando uma forma. O inconsciente
coletivo se expressa quando surgem os arquétipos como imagens. As imagens arquetípicas
com seu poder e sua energia inspiram a criação e também a destruição, parecem possuir vida
própria. Como coloca Fordham (1978),
fascinam-nos e incitam-nos a ações completamente opostas à nossa intenção
consciente. [...] Para Jung, portanto, o inconsciente não é apenas um porão
para onde o homem joga os desperdícios; é a fonte da consciência e do
espírito criador ou destrutivo da humanidade. (p.28).

É pela consciência que um sentido pode ser encontrado. Portanto, ampliar o consciente
para ir criando a consciência, é o que possibilitará uma transformação no indivíduo, já que a
consciência origina-se de profundezas desconhecidas.
Os arquétipos só são então organizadores, quando sob a ação de
fatores conscientes. Entretanto, estão sempre ali, como uma fonte constante
de informação. Podem corrigir por compensação os distúrbios do psiquismo
individual e propor-lhe símbolos capazes de orientá-lo.
Esta presença justifica o projeto terapêutico, que poderíamos
formular perguntando se há alguma possibilidade de ligar-se aos esquemas
organizadores inconsciente, de tal maneira que tenham uma ação positiva
sobre a vida. Esta busca funda a análise junguiana. Tornar-se consciente não
consiste somente em descobrir e sentir os mecanismos que nos fazem e ao
mesmo tempo nos pegam numa armadilha, mas ainda em dar uma
oportunidade àquilo que seria capaz de reparar e recomeçar. É o sentido da
idéia “relação com inconsciente” que Jung aporta à psicanálise. (HUMBERT,
1985, p.102).

Inúmeros são os arquétipos existentes, mas Jung, como procurava a cura de seus
pacientes, “estava mais interessado em descobrir quais os arquétipos que se encontravam na
base do processo interior de cura e crescimento que ele chamou de individuação.”
(ROBERTSON, 1999, p.49).
Por individuação, que será abordada mais detalhadamente no capítulo 3, entenda-se:
“processo de diferenciação psicológica que tem como finalidade o desenvolvimento da
personalidade individual.” (SHARP, 1997, p.90).
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Alguns arquétipos foram destacados por Jung, justo por afetarem o pensamento e o
comportamento dos seres humanos e, também, por serem os representantes dos estágios do
desenvolvimento psicológico – individuação.
Robertson (1999), assim relaciona os arquétipos do desenvolvimento: “Sombra arquétipo que personifica todos os traços pessoais que foram ignorados ou negados;
Anima/Animus – arquétipos que servem para nos conectar ao inconsciente coletivo
impessoal; Self – arquétipo da totalidade e da transcendência.” (p.49).
Conclui-se, portanto, que o conceito de arquétipo é o que dá sustento a qualquer ponto
de vista simbólico. O Self, arquétipo da totalidade, pode ter várias representações. Uma delas
é a criança interior que será abordada na próxima seção.

2.4 O Arquétipo da Criança Interior e suas manifestações

Imagem 15

Os arquétipos, como já foi visto na seção anterior, são uma virtualidade por
constituírem-se na energia da psique invisível. Por conseguinte, os arquétipos, como energias
da psique, se tornam disponíveis para a consciência sob a forma simbólica, nomeada por Jung
de imagens arquetípicas. Logo, os arquétipos se fazem presentes através de seus efeitos que
são as imagens arquetípicas (representações simbólicas) e pelas emoções que mobilizam.
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A imagem da criança nos remonta à uma variedade de associações, já relatadas no
primeiro capítulo, tais como: infância, inocência, abandono, entusiasmo de viver, a divindade
e outras mais. Ou seja, a imagem é multifacetada, pois vários podem ser os caminhos aos
quais ela nos leva.

Imagem 16

Imagem 17

Imagem 18

Imagem 19

Imagem 20

De acordo com Hollis (2005), “a mesma imagem multiforme, nesse caso a criança,
abre as portas para um comprometimento consciente com tantos pontos possíveis de entrada
em nossa vida mais ampla.” (p.45-46). Apenas alguns deles serão considerados por serem
mais pertinentes ao presente trabalho.
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Imagem 21

A criança, afirma Jung (2006),
é o futuro em potencial. Por isto a ocorrência do motivo da criança na
psicologia do indivíduo significa em regra geral uma antecipação de
desenvolvimentos futuros, mesmo que pareça tratar-se à primeira vista de
uma configuração retrospectiva. A vida é um fluxo, um fluir para o futuro e
não um dique que estanca e faz refluir. (p.165).

Essa característica da criança de se lançar ao novo, de descobrir, é o que motiva e
impulsiona para seguir a vida, para ir adiante como o fluxo de um rio que segue seu caminho.
A criança interior divina, com sua inocência e sua luz, transmite paz e coragem, tão
necessárias para enfrentar a luta pela existência na tentativa de um vir-a-ser e, tão necessárias
para se preservar diante da impermanência que é a vida.
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Imagem 22

A imagem da criança interior divina
tem como função universal a incumbência de assegurar que permaneça
inédito o nosso experimento de viver. A criança interior divina tem a
inocência, que o mestre Zen Suzuki Roshi chamou de “a mente do aprendiz”.
Representa a espontaneidade e o anseio profundo da alma humana por
expandir-se, crescer e investigar vastos e ilimitados territórios. (SULLWOLD
apud ABRAMS, 1999, p.26).

Complementando com as palavras da psicóloga junguiana June Singer, “a criança
divina dentro de nós dá sentido às nossas iniciativas imaturas; ela nos mostra o lado
inconsciente das limitações que vivenciamos e isto é uma visão da potencialidade que
desabrocha.” (apud ABRAMS, 1999, p.19).
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A criança interior formada a partir das internalizações das vivências pessoais é a que
carrega as dores e as alegrias experimentadas na história de cada indivíduo. Ou seja, é
a criança

negligenciada,

vítima de

abuso, desnutrida, não-amada,

exageradamente disciplinada, excessivamente condenada. Essa é a criança
[...] que todos desejamos curar para podermos recuperar a energia para a ação
adulta que ainda reside nos padrões de reação de defesa e proteção que
desenvolvemos em resposta às primeiras experiências sofridas. (SULLWOD
apud ABRAMS, 1999, p.26).

São os padrões internalizados que continuam atuando na pessoa adulta e vão impedindo seu
desenvolvimento. Os padrões se fazem presentes pelas manifestações.
O puer aeternus é o adulto que permanece na adolescência e continua em luta para
deixar para trás o paraíso da criança. “O eterno menino que, a fim de evitar perdas futuras,
paira acima da linha da vida, só vive provisório. Apesar de exuberante e encantadora, essa
criança interior desequilibrada ainda não está disposta a encarar a vida real. (ABRAMS, 1999,
p.20).
A criança ferida, abandonada, ou negligenciada apresenta condutas pueris prejudiciais,
dependência excessiva, sendo que essas características também são encontradas no puer.
Outras manifestações são o desânimo por tudo, excesso de insegurança, inflexibilidade diante
de pontos de vista diferentes dos próprios, reações intempestivas, opiniões baseadas em
suposições, excessivo retraimento e muitas outras manifestações que se mostram contrárias à
evolução da pessoa adulta. Por conseguinte, as manifestações se fazem presentes através das
emoções, “como ansiedade, depressão, raiva, impotência, ou em sintomas físicos”.
(SULLWOD apud ABRAMS, 1999, p.26).
O arquétipo da criança, afirma Jung (2006), “é tudo o que é abandonado, exposto e ao
mesmo tempo o divinamente poderoso, o começo insignificante e incerto e o fim triunfante.”
(p.178-179). Por isso, a criança é um dos símbolos do Self, do si-mesmo, por poder expressar
a totalidade do ser humano. É um símbolo de união dos opostos.
O motivo da criança representa não só algo que existiu no passado distante,
mas também algo que existe agora, quer dizer, não se trata apenas de um
vestígio, mas de um sistema em funcionamento no presente... A “criança”
pavimenta o caminho para uma futura mudança de personalidade. No
processo de individuação, antecipa uma figura que vem da síntese entre
elementos conscientes e inconscientes da personalidade. Portanto, é um
símbolo de unificação que une os opostos. (JUNG apud MILLS E
CROWLEY, 1999, p.206).
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Imagem 23

Imagem 24

Múltiplas são as crianças que habitam dentro de nós, múltiplas também podem ser
suas manifestações. Quando ignoradas pela consciência, “essas partes são altamente capazes
de expressarem-se de forma independente. Na verdade, sob uma situação de dissociação,
esferas inteiras da personalidade podem ser dominadas por uma dessas ‘crianças”. (HOLLIS,
2005, p.50).
Quando acolhidas pela consciência, suas manifestações são como um bálsamo
curador. Jung, num dos momentos difíceis de sua vida, através do “jogo de construção”
(MILLS E CROWLEY apud ABRAMS, 1999, p.205), acolheu sua criança interior, o que
“desempenhou um papel crucial na liberação das extraordinárias energias criativas que
culminaram com sua teoria dos arquétipos e do inconsciente coletivo”. (ibidem, p.205).
Mas a criança interior, por ser a parte genuína de todo ser humano também é aquela
parte autêntica que sofre em função das dificuldades e vicissitudes da vida. Sofre como uma
criança ferida ou abandonada.
A criança que existe na pessoa adulta é a fonte de sofrimento; é a parte que
realmente sofre, pois a parte adulta pode aceitar a vida como ela é. [...] O
núcleo infantil é a parte autêntica da pessoa e que é essa parte que sofre. [...]
Muitos adultos simplesmente cortam essa parte e assim não alcançam a
individuação. É apenas quando a pessoa consegue aceitá-la e o sofrimento
que ela acarreta que o processo de individuação pode se realizar. (von
FRANZ, 2005, p.86-87).

O arquétipo da criança, por conseguinte, se faz presente através de sua imagem
multiforme e pelas emoções mobilizadoras oriundas dessas múltiplas formas, representações
simbólicas, referentes aos diversos motivos da criança.
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De um lado, o motivo da criança ferida, abandonada, negligenciada, perdida,
procura representar a precariedade da existência psíquica da totalidade, isto é,
a enorme dificuldade de atingir este bem supremo. Caracteriza também a
impotência, o desamparo daquele impulso de vida o qual obriga tudo o que
cresce a obedecer à lei da máxima auto-realização; neste processo as
influências do ambiente colocam os maiores e mais diversos obstáculos,
dificultando o caminho da individuação. (JUNG, 2006, p.167).

Imagem 25

Por outro lado, o motivo da criança, também é
uma personificação de forças vitais que vão além do alcance limitado da
nossa consciência, dos nossos caminhos e possibilidades, desconhecidos pela
consciência e sua unilateralidade, e uma inteireza que abrange as
profundidades da natureza. Ela representa o mais forte e inelutável impulso
do ser, isto é, o impulso de realizar-se a si mesmo. (JUNG, 2006, p.171).

Imagem 26
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Portanto, as manifestações do arquétipo da criança tanto se apresentam como
obstáculos que dificultam o caminho da individuação, quanto como força vital inata que
impulsiona o ser humano a se conectar com o seu si-mesmo, ou seja, com o caminho que é
próprio à sua individuação.
Para Jung, o alvo da vida é a individuação. Esse conceito, considerado como o eixo de
toda a sua psicologia, será tratado no próximo capítulo.
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CAPÍTULO III

INDIVIDUAÇÃO

Nietzsche diz sobre si mesmo que ele é aquele
Que a si mesmo deve vencer-se.
Regina Balen

Imagem 27

Cada ser humano traz em si potencialidades singulares e o desejo de buscá-las e
desenvolvê-las para realizar aquilo que lhe é mais próprio. No conceito junguiano, a
individuação é a “tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas.”
(SILVEIRA, 1974, p.88).
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Para Jung, como já foi mencionado no capítulo II, cada indivíduo é possuidor de um
centro de saúde, equilíbrio e harmonia chamado SELF (Si-mesmo) que representa toda a sua
essência, toda a totalidade de sua psique e todo o seu potencial como indivíduo, e é orientado
por símbolos que originam-se do SELF, em todo o percurso de sua vida. Portanto, através dos
símbolos é feita a comunicação entre SELF e indivíduo.
Silveira (1981) menciona que Jung, a partir de uma imagem de sonho ou fantasia
trazida pelo seu analisando, pedia a este que desenvolvesse, de maneira livre, o tema trazido
pela imagem. Por intermédio dessa maneira livre, os pacientes poderiam utilizar variados
recursos expressivos, tais como: pintura, desenho, dramatização, diálogo, escrita,
visualização, modelagem, dança. Foi na utilização desse método, onde imagem e ação se
unem, que Jung descobriu o desdobramento de um processo inconsciente. A esse processo foi
dado o nome de individuação. Esse recurso foi utilizado por Jung para apreender as imagensinstinto.
Um dos conceitos básicos da psicologia junguiana é ver estreita
correspondência entre as disposições herdadas para configurar imagens
(arquétipos) e as disposições herdadas para a ação (instintos). [...] É
principalmente no ensaio sobre a Natureza da psique que Jung estuda em
maior profundidade a correlação entre arquétipos e instintos pois, diz ele, não
há instintos amorfos, cada instinto desenvolvendo sua ação de acordo com a
imagem típica que lhe corresponde. (SILVEIRA, 1981, p.101).

Portanto, o símbolo, como representação da imagem, promove a ação que propicia a
tomada de consciência. Silveira (1981) nos apresenta um sonho de Jung, ocorrido em sua
juventude:
se via à noite, em meio a nevoeiro espesso, caminhando devagar contra uma
ventania de tempestade e tendo nas mãos pequena lâmpada que a cada
instante parecia ir apagar-se. Seguia-o uma enorme e terrificante figura negra.
Mesmo no sonho ele sabia que era decisivo proteger a pequena luz, apesar da
escuridão, do vento e dos perigos. “Esta pequena chama era minha
consciência, a única luz que eu possuo. A compreensão que posso ter das
coisas é o único tesouro que possuo, e o maior. Embora infinitamente
pequena e frágil, comparada aos poderes da escuridão, é entretanto uma luz,
minha única luz.”
O confronto com o inconsciente, a tomada de consciência de seus
conteúdos é tema constante da psicologia junguiana. (SILVEIRA, 1981,
p.107).
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O inconsciente possui camadas distintas: uma chamada de inconsciente pessoal e outra
de inconsciente coletivo. A camada de inconsciente pessoal contém materiais de natureza
individual provenientes da vida pessoal de cada um, inclusive elementos psicológicos
reprimidos que também poderiam ter sido conscientes, mas por terem sido submetidos à
repressão, passaram a ser inconscientes.
Os conteúdos inconscientes são de natureza pessoal quando
podemos reconhecer em nosso passado seus efeitos, sua manifestação parcial,
ou ainda sua origem específica. São partes integrantes da personalidade,
pertencem a seu inventário e sua perda produziria na consciência, de um
modo ou de outro, uma inferioridade. [...] Quem progredir no caminho da
realização do si-mesmo inconsciente trará inevitavelmente à consciência
conteúdos do inconsciente pessoal, ampliando o âmbito de sua personalidade.
Poderia acrescentar que esta ‘ampliação’ se refere, em primeiro lugar, à
consciência moral, ao auto-conhecimento, pois os conteúdos do inconsciente
liberados e conscientizados pela análise são em geral desagradáveis e por isso
mesmo foram reprimidos. Figuram entre eles desejos, lembranças,
tendências, planos, etc. Tais conteúdos equivalem aos que são traduzidos à
luz pela confissão de um modo mais limitado. O restante, em regra geral,
aparece mediante a análise dos sonhos. (JUNG, 1987, p.11-12).

As camadas mais profundas do inconsciente possuem conteúdos coletivos, daí o nome
de inconsciente coletivo, pois, de acordo com Jung (1987), “o inconsciente contém, não só
componentes de ordem pessoal, mas também impessoal, coletiva, sob a forma de categorias
herdadas ou arquétipos.” (p.13).
A idéia de individuação como um processo se caracteriza por impulsionar o
estabelecimento da conexão fundamental com o Si-mesmo. Afirma Jung: “emprego a
expressão ‘individuação’ para designar o processo pelo qual um ser torna-se um indivíduo
psicológico, isto é, uma unidade autônoma e individual, uma totalidade.” (apud HUMBERT,
1985, p.116).
Necessário se faz colocar a diferença entre individualismo e individuação:
Individualismo significa acentuar e dar ênfase deliberada à supostas
peculiaridades, em oposição à considerações e obrigações coletivas. A
individuação, no entanto, significa precisamente a realização melhor e mais
completa das qualidades coletivas do ser humano; é a consideração adequada
e não o esquecimento das peculiaridades individuais, o fator determinante de
um melhor rendimento social. A singularidade de um indivíduo não deve ser
compreendida como uma estranheza de sua substância ou de seus
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componentes, mas sim como uma combinação única, ou como uma
diferenciação gradual de funções e faculdades que em si mesmas são
universais. Cada rosto humano tem um nariz, dois olhos, etc., mas tais fatores
universais são variáveis e é esta variabilidade que possibilita as
peculiaridades individuais. A individuação, portanto, só pode significar um
processo de desenvolvimento psicológico que faculte a realização das
qualidades individuais dadas; em outras palavras, é um processo mediante o
qual um homem se torna o ser único que de fato é. Com isto, não se torna
‘egoísta’, no sentido usual da palavra, mas procura realizar a peculiaridade do
seu ser e isto, como dissemos, é totalmente diferente do egoísmo ou do
individualismo. (JUNG, 1987, p.49-50).

Tornar-se uma totalidade, um ser único, não significa a busca pela perfeição, mas sim
um modo de ser e estar no mundo mais próximo, mais compatível ou, na melhor das
hipóteses, igual com o que o indivíduo é. “Aquele que busca individuar-se não tem a mínima
pretensão a tornar-se perfeito. Ele visa completar-se, o que é muito diferente.” (SILVEIRA,
1974, p.88).
O processo de individuação não promove, necessariamente, a extinção das dores, das
faltas, dos sofrimentos conflitantes próprios da vida, a realização plena dos desejos, mas sim,
ao ser conscientizado, promove o confronto com o inconsciente para uma boa proporção entre
os opostos.
Os símbolos criados pelo inconsciente são o que torna possível o confronto e,
consequentemente, a transformação, a harmonização e a união dos opostos. Por conseguinte, é
criada uma ordem dinâmica que transforma escuridão em luz, onde os diferentes fatores
psíquicos tendem a se organizar.
Na medida em que [este processo] se desenvolve, geralmente de
modo inconsciente, como sempre aconteceu, não significa nem mais nem
menos que a transformação de uma glande em carvalho, de um bezerro em
vaca e de uma criança em adulto.
Mas se este processo de “individuação” é conscientizado, o
consciente deve então ser confrontado com o inconsciente, para encontrar um
equilíbrio entre os opostos.
Logicamente, isso não é factível, de maneira que dependemos dos
símbolos, que tornam possíveis a união e a harmonização dos opostos. Estes
símbolos são criados pelo inconsciente e serão amplificados pelo consciente e
sua mediação. (JUNG apud HUMBERT, 1985, p.116).

Para tanto, é necessário o reconhecimento de um centro que tudo rege.
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A individuação supõe que se reconheça a existência do centro inconsciente
da personalidade e pôr-se em sintonia com ele. É isto, “ser inteiro” A
coordenação do ego e do self, realiza a totalidade, seja quais forem as feridas
e as faltas. Pois não se trata nem de ter tudo nem de ser tudo, mas de existir
de acordo com uma estrutura em que funcionam princípios opostos.
(HUMBERT, 1985, p.117).

O si-mesmo é colocado por Jung como a totalidade da esfera psíquica – o elo entre o
coletivo e o individual. O coletivo é o que diz respeito ao que os homens parecem ter em
comum e se apresentam através de símbolos de caráter universal e coletivo. O individual é o
peculiar a cada um, a forma própria de ser de cada pessoa. “O si-mesmo não é apenas o ponto
central, mas também a circunferência que engloba tanto a consciência como o inconsciente.
Ele é o centro dessa totalidade, do mesmo modo que o eu é o centro da consciência.” (JUNG,
1994, p.51).
Mas, o si-mesmo traz também todas as potencialidades, próprias à cada pessoa, a
serem desenvolvidas. “O si-mesmo é também a meta da vida, pois é a expressão mais
completa dessas combinações do destino que se chama: indivíduo.” (JUNG, 1998, p.358).
Portanto, existe uma complementação mútua entre consciente e inconsciente para
formar uma totalidade que é o si-mesmo. O inconsciente tem uma mentalidade de caráter
instintivo. Isto significa que o inconsciente apenas cria uma imagem, carregada de sentimento
e de idéia, que possa corresponder à situação da consciência. É o inconsciente agindo como
reação, rica de significados, aos conteúdos conscientes. O que não significa que o
inconsciente seja apenas reativo,
Há muitas experiências que parecem demonstrar a espontaneidade
do inconsciente e sua possibilidade de apropriar-se da direção do processo
psíquico. [...] Acho, no entanto, que seria um erro supor que em tais casos o
inconsciente atua segundo um plano geral e preestabelecido, tendendo para
uma determinada meta e sua realização. [...] O motivo propulsor – na medida
em que podemos percebê-lo - parece ser essencialmente um instinto de
realização do si-mesmo. (JUNG, 1987, p.59-60).

A personalidade é como um apanhado de sementes que já existem na criança, mas de
forma latente. Só se tornarão manifestas, aos poucos, ao longo do percurso da vida e por meio
da própria vida, as sementes irão germinando, dando frutos.
A personalidade se desenvolve no decorrer da vida, a partir de germes, cuja
interpretação é difícil ou até impossível; somente pela nossa ação é que se
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torna manifesto quem somos de verdade. Somos como o Sol que alimenta a
Terra e produz tudo o que há de belo, de estranho e de mau; somos também
como as mães que carregam no seio a felicidade desconhecida e o
sofrimento. De início não sabemos o que está contido em nós, que feitos
sublimes ou que crimes, que espécie de bem ou mal. Somente o outono
revela o que a primavera produziu, e somente a tarde manifesta o que a
manhã iniciou. (JUNG, 1986, p. 177-178).

Para que um ser torne-se um indivíduo psicológico, três qualidades características
precisam se fazer presentes: determinação, inteireza e maturidade. Segundo Jung, sem essas
três qualidades características não há personalidade. Ele afirma que é
o adulto quem pode atingir a personalidade como o fruto amadurecido pelo
esforço da vida orientada para esse fim. Atingir a personalidade não é tarefa
insignificante, mas o melhor desenvolvimento possível da totalidade de um
indivíduo determinado. Não é possível calcular o número de condições que
devem ser satisfeitas para se conseguir isso. Requer-se para tanto a vida
inteira de uma pessoa, em todos os seus aspectos biológicos, sociais e
psíquicos. Personalidade é a realização máxima da índole inata e específica
de um ser vivo em particular. Personalidade é a obra a que se chega pela
máxima coragem de viver, pela afirmação absoluta do ser individual, e pela
adaptação, a mais perfeita possível, a tudo que existe de universal, e tudo isto
aliado à máxima liberdade de decisão própria. (JUNG, 1986, p.177).

O caminho a ser percorrido para a realização plena das potencialidades inatas, não é
reto, estático, sem tropeço, mas sim, dinâmico, com movimento à volta de um centro e com
percalços difíceis. A cada indivíduo cabe escolher seu próprio caminho.
O processo de individuação não consiste num desenvolvimento
linear. É movimento de circunvolução que conduz a um novo centro
psíquico. Jung denominou este centro self (si-mesmo). Quando consciente e
inconsciente vêm ordenar-se em torno do self a personalidade completa-se.
(SILVEIRA, 1974, p.87).

De acordo com Jung (1986), “a personalidade jamais poderá desenvolver-se se a
pessoa não escolher seu próprio caminho, de maneira consciente e moral.” (p.179). Ele afirma
que o processo de individuação se dá durante toda a existência do indivíduo e, talvez, não
termine nunca. E chega a seguinte conclusão: “A personalidade, no sentido da realização total
de nosso ser, é um ideal inatingível. O fato de não ser atingível não é uma razão a se opor a
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um ideal, pois os ideais são apenas os indicadores do caminho e não as metas visadas.”
(p.178).
Deduz-se, então, que a individuação é uma eterna busca de viver com significado. O
que, sem dúvida, equivale a dizer: trabalhar, durante toda a vida, numa árdua tarefa. Mas será
que vale a pena? Essa é a resposta que Jung dá por intermédio de Nise da Silveira (1974):
aqueles que não se diferenciam permanecem obscuramente envolvidos numa
trama de projeções, confundem-se, fusionam-se com outros e deste modo são
levados a agir em desacordo consigo, com o plano básico inato de seu próprio
ser. E é este “desacordo consigo mesmo que constitui fundamentalmente o
estado neurótico”. Prossegue Jung: “A libertação deste estado só sobreviverá
quando se pode existir e agir de conformidade com aquilo é sentido como
sendo a própria verdadeira natureza”. Este sentimento será de início nebuloso
e incerto mas, à medida que evolue o processo de individuação, fortalece-se e
afirma-se claramente. Então o homem poderá dizer, ainda que em meio a
dificuldades externas e internas, ainda reconhecendo que nenhuma carga é
tão pesada quanto suportar a si mesmo: “Tal como sou assim eu ajo.”.
(p.101).

O alvo da vida, para Jung, é a individuação. Vivenciando-a como o propósito de sua
própria jornada e acompanhando seus analisandos, percebeu o desenvolvimento da
personalidade deles e constatou que a rota se mostrava semelhante às suas próprias
experiências internas. Ou seja, progredia em direção a um centro – o si-mesmo. Assim se deu
o desenvolvimento de sua personalidade.
Assim, pois as coisas foram o que tinham de ser; pois foram o que
foram porque eu sou como sou. Muitas coisas, muitas circunstâncias foram
provocadas intencionalmente, mas nem sempre representaram uma vantagem
para mim. Em sua maioria dependeram do destino. [...] Sei apenas que nasci
e que existo; experimento o sentimento de ser levado pelas coisas. Existo à
base de algo que não conheço. Apesar de toda a incerteza, sinto a solidez do
que existe e a continuidade do meu ser, tal como sou. [...] a vida tem e não
tem sentido, ou então possui e não possui significado. Espero ansiosamente
que o sentido prevaleça e ganhe a batalha. (JUNG, 1998, p.309-310).

Vários são os caminhos que levam à individuação. A Arteterapia é um deles. Um
caminho que se processa e se expressa através da arte, que é voltado para ajudar as pessoas a
encontrarem o percurso de sua própria individuação. O próximo capítulo, então, será voltado
à Arteterapia.
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CAPÌTULO IV

ARTETERAPIA

Imagem 28

Usamos o espelho para ver o rosto
e a arte para ver a alma.
Bernard Shaw (1856 – 1950)

Arteterapia, um caminho terapêutico, fruto do casamento de dois fazeres: o fazer arte e
o fazer terapia. O que significa selar um pacto de união – o fazer em si.
Ao longo de todo o percurso dessa caminhada, o fazer em si se utiliza da criatividade
com muita arte e de diversos recursos expressivos adequados a cada trecho do caminho. O
fazer em si promove atos de proceder, o que caracteriza um processo onde criar, revelar,
informar, confrontar, significar, transformar são seus fundamentos básicos.
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Um caminho a ser percorrido por quem tem coragem de se descobrir, se conhecer, se
deparar com suas dores e suas alegrias, e também por quem busca se expandir em suas
potencialidades, aprender um saber cuidar. E assim, se transformar para viver em mais
harmonia e equilíbrio com seu modo de ser e estar no mundo – criando e/ou recriando a
própria arte de um viver mais pleno. Arteterapia, um caminho terapêutico onde o fazer em si
se processa e se expressa através da arte.

4.1 O que é Arteterapia?

Imagem 29

Falar em Arteterapia como um caminho terapêutico, é falar de cores claras e escuras,
de rabiscos evoluindo a um bailado de traços, de sucatas se transformando em formas de puro
luxo, de trapos virando um lindo traje de princesa, de imagens que surgem de despretensiosos
pingos de tinta, de mãos moldando o barro, de sementes e folhas compondo um estandarte, de
retalhos e linhas dando vida a um boneco, de velhas caixas ganhando cara nova, de papéis
amassados ou picados, ganhando múltiplas formas de música, de poesia, de contos de fadas,
de heróis, de lápis e escritas – é falar de Arte e seu respectivo potencial de ação, criando algo
impregnado de representação humana com significado.
A ação do próprio fazer artístico proporciona um contato gestacional com a respectiva
criação, o que já propicia, por si só, um experienciar através da carga, nela contida, de uma
emoção latente que se tornou manifesta. Sob um olhar especial acontece a ação, é o olhar do
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arteterapeuta – acompanhante e facilitador do caminho. É o fazer em si se processando e se
expressando através da Arte.
A Arte, no dizer de Liomar Andrade, “permite ao homem expressar e ao mesmo tempo
perceber os significados atribuídos à sua vida, na sua eterna busca de um tênue equilíbrio com
o meio circundante. Manifesta uma relação do homem com o mundo.” (ANDRADE, 2000,
p.13).
A Arteterapia, assinala Ciornai (1994), “tem neste fazer em si potencialmente revelar,
iluminar e transformar, um de seus fundamentos básicos.” (p.40-41). De acordo com
Philippini (2004), uma maneira de conceituar Arteterapia, dentre várias outras, é considerá-la
um processo terapêutico que decorre da utilização de recursos expressivos bem diversos para
auxiliar os indivíduos a contatarem conteúdos inconscientes da psique. Esse contato
possibilita o indivíduo, através de formas de suas criações – produção simbólica, a resgatar,
desbloquear e fortalecer seus potenciais criativos. Ao mesmo tempo em que permite, de
maneira gradual, atribuir significado às informações oriundas de níveis profundos da psique e
assim, aos poucos, serem apreendidas pela consciência.
No contexto arteterapêutico, a palavra Arte referencia o processo expressivo da
maneira mais abrangente que se possa imaginar. Não há uma preocupação com a estética ou
com a técnica em si, o que se privilegia é a possibilidade de livre expressão e comunicação. O
que se busca é a manifestação da alma e a ampliação das possibilidades criativas. Portanto, o
foco está no processo, não no produto. Conforme coloca Philippini (2004), é preciso “lembrar
que no contexto Arte Terapêutico, Arte é entendida como Processo Expressivo, da forma mais
ampla que se puder concebê-lo.” (p.13).
A Arterapia, segundo o texto recentemente atualizado pela American Association of
Art Therapy (Associação Americana de Arteterapia),
baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na atividade artística
e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida de 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.” (AATA, 2003).
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A Arteterapia, como nova forma de trabalho terapêutico, começou a despontar na
Inglaterra depois da 2ª guerra mundial; posteriormente nos Estados Unidos; no Brasil, com a
psiquiatra Drª Nise da Silveira, a partir das idéias de Jung, embora outros contemporâneos
dele tenham feito menção à arte. Atualmente já se espalhou pelo mundo, atuando com base
em diversas teorias psicológicas.
Não se pode perder de vista que a Arte sempre esteve presente na vida do homem,
devido a um potencial que lhe é nato: a criatividade e sua respectiva força desejante.
A criatividade, afirma Angela Philippini (1998),
com suas inúmeras faces, é matéria prima do trabalho em Arteterapia. E a
origem deste trabalho terapêutico perde-se na noite dos tempos. Desde de
sempre a Arte, em suas múltiplas manifestações, foi do aspecto individual ou
coletivo, um precioso documentário psíquico , profundo e abrangente, e
também uma interessante possibilidade de comunicação, transformação e
aglutinação nas coletividades. (p.8).

Quanto à força desejante como forte impulso criativo, diz Jung (1987):
o anseio criativo vive e cresce dentro do homem como uma árvore no solo do
qual extrai seu alimento. Por conseguinte, faríamos bem em considerar o
processo criativo como uma essência viva implantada na alma do homem.
(p.63).

Por conseguinte, a Arte existe desde sempre por ser fundamental para o crescimento do
homem.
Como quer que seja entendida, tem uma função extremamente importante e
essencial para o desenvolvimento humano podendo fazer integração de
elementos conflitantes: impulso-controle, amor-acolhimento, versus ódioagressividade,

sentimento-pensamento,

fantasia-realidade,

consciente-

inconsciente, verbal, pré-verbal e não verbal. A função das artes tem sido
explicada dentro de diversas teorias e todas elas reconhecem nela uma
qualidade integrativa inerente, um poder de unir forças oponentes dentro da
personalidade. Favorece a reconciliação das necessidades do indivíduo com
as demandas do mundo exterior e pode ser compreendido como a função
psicológica da arte. (ANDRADE, 2000, p.34).

A história registra a existência milenar da arte e suas várias manifestações, inclusive
terapêuticas, como
na Grécia antiga (século V antes de Cristo) em Epidauro, centro de cura
dedicado à Asclépio. Neste local, os indivíduos enfermos assistiam à
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representações teatrais e musicais, e contemplavam manifestações artísticas
diversas, depois à noite recolhiam-se para a prática da “INCUBAÇÃO”. O
que era a possibilidade de receber uma indicação das divindades, pela via do
sonho e nesta comunicação encontrar uma chave para transformar a situação
que havia gerado a doença. (PHILIPPINI, 2000, p.13-14).

Desde o homem das cavernas, passando por todas as civilizações até chegar aos dias
de hoje, a arte se fez presente. De acordo com o contexto cultural e social de cada época, as
necessidades do homem vão sofrendo variações, mudanças e, conseqüentemente, seu criar
também.
Os primeiros registros da Arte do homem datam da pré-história, objetos em pedra e
madeira, esculturas e depois pinturas foram as manifestações encontradas. Assim, surgem
imagens, os símbolos para expressar pensamentos e sentimentos diversos. Para entender o
processo de simbolização, fruto da criatividade do homem, é necessário que se conheça um
pouco da sua cultura, no tempo e espaço em que acontece. Ao longo da história o homem vem
deixando seus registros. Portanto, pode-se dizer que a Arte imprime a história, ora sendo
influenciada por fatos históricos e ora, até, esses fatos sendo influenciados pela Arte. O
homem a percorrer os séculos, construindo e reconstruindo a história.

4.2 Percorrendo o caminho

Imagem 30
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Em Arteterapia, o paciente também, ao percorrer o caminho, vai construindo e
reconstruindo sua história, através de suas próprias criações, nem sempre composta de partes
alegres e amenas; as tristezas e as lágrimas, por vezes, se fazem presentes.
A história pessoal vai se imprimindo como um acervo vivo de emoções, ao longo
desse percurso, à medida que o paciente, em seu fazer arte, vai dando materialidade aos
diversos recursos expressivos disponibilizados em cada trecho do caminho.
Os materiais usados variarão com as circunstâncias, a época, a cultura, as
disponibilidades externas e internas do processo. Desenho, pintura, modelagem, colagem,
tecelagem, costura, dança, música, escrita criativa, fotografia, construção de bonecos são
algumas das possibilidades na variedade de meios de expressão que podem ser utilizados para
transportar o indivíduo ao mundo da criação.

Assim, através dos materiais gráficos, das tintas, das colagens, das
variadas formas de modelagem, dos fios para tecelagem, dos papéis para
dobradura, da confecção de máscaras, da criação de personagens, das
miniaturas no tabuleiro de areia, de materiais naturais como folhas, flores,
sementes, cascas de árvores ou da aproximação e experimentação com
elementos vitais como água, ar, terra e fogo e inúmeras outras possibilidades
criativas, surgirão os símbolos necessários para que cada indivíduo entre em
contato com aspectos a serem compreendidos e transformados. (PHILIPPINI,
2000, p.19).

Cabe ao terapeuta, no fazer terapia, ser o facilitador do cliente e, como tal, motivá-lo a
utilizar uma variedade de materiais e múltiplas modalidades expressivas nessa condução rumo
à exploração de trilhas reveladoras onde o desconhecido, que se encontrava nas profundezas
do inconsciente, possa se tornar conhecido através da materialidade dada à sua imagem
interna.
Conforme indica Philippini (op.cit),

as modalidades expressivas poderão ser tão variadas quanto a criatividade e o
treinamento do arteterapeuta possam permitir. Terão o objetivo de facilitar a
melhor compreensão do símbolo, intensificando sua função estruturadora. As
estratégias arteterapêuticas devem conduzir à melhor compreensão dos
significados emocionais contidos no símbolo e este processo conduz a
sentimentos de plenitude e inteireza. Os símbolos trazem para os indivíduos a
possibilidade de conhecer, compreender, refazer, recuperar, rememorar,
reparar estruturas e transceder. O símbolo como linguagem metafórica do
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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. (p.19).

As criações vão compondo a paisagem desse trajeto, uma paisagem povoada de
imagens e símbolos – frutos das atividades conscientes e inconscientes da experiência pessoal.
Nessa manifestação criadora que a Arte imprime como concretização simbólica da vida
psíquica, “o cliente integra, compreende, vivencia aspectos do mundo exterior e do interior
concomitantemente. Pode dar-se conta do que de fato sente e, durante este processo pode
verdadeiramente fazer algo que assim o represente e, a ele faça sentido.” (ANDRADE, 2000,
p.33).

Imagem 31

O vivenciar o dentro e o fora, possibilitará a posterior transformação interna e externa
– a Arte imprimindo a história pessoal e a história pessoal se transformando, sendo
influenciada pela arte.
Sob o ponto de vista terapêutico, a Arte pode ser vista, no dizer de Rosário (2002),
como tudo aquilo que expressa, de forma estética, um conteúdo do
indivíduo, ou ainda como, todas as formas possíveis de materialização dos
conteúdos inerentes a um indivíduo. Portanto, fazer arte, é liberar o que de
mais espontâneo existe em nós, é estar mais perto de nossa essência
individual. (p.162).

47

A essência individual, citada acima, é o que Jung denominou de Self, cuja tradução
significa si-mesmo – centro de saúde e harmonia existente em cada indivíduo, que representa
toda a sua essência, toda a totalidade de sua psique e todo o seu potencial criativo.
Para Jung, cada indivíduo é orientado por símbolos, que se originam do Self, em todo
o percurso de sua vida. Os símbolos são os orientadores, como bússolas, durante todo o
percurso desse caminho terapêutico.
A palavra símbolo teve origem entre os gregos. Seu uso era empregado quando
dividiam entre si duas metades de uma tabuinha como compromisso de hospitalidade.
Paulatinamente, passou a ser utilizada para representar aquilo que, por um princípio de
analogia ou acordo geral, substitui outra coisa, mas que vai além de seu significado específico
conforme afirma Jung (1997):
o que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que
nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais
além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma coisa vaga,
desconhecida para nós. (p.20).

O que leva a dizer que o símbolo se assemelha ao original, mas não é idêntico a esse
original. Portanto, se por um lado o símbolo é acessível ao racional, por outro ele foge à
compreensão humana “para vir fazer vibrar cordas ocultas no inconsciente.” (SILVEIRA,
1974, p.80).
O símbolo é uma forma onde consciente e inconsciente se aproximam, exercendo uma
forma mediadora, favorecendo a passagem entre o conhecido e o desconhecido, entre o
manifesto e o latente. Então, os símbolos são forças unificadoras. Por ser unificador, o
símbolo exerce uma função terapêutica. Ele é sentido como a presença de uma energia física e
psíquica que fecunda, cria e alimenta; é como se exercesse a função de transformador de
energia psíquica.
Jung, em O Homem e seus Símbolos (1997), enfatiza as inúmeras possibilidades de
significação dos símbolos; para tanto é preciso entender a diferença entre sinal e símbolo. O
sinal tem caráter de uma significação reconhecida, já definida e conceituada. Exemplo: placas
de trânsito, músicas cifradas, nomes de remédios patenteados, marcas de automóveis e outros.
A serventia do sinal é indicar o(s) objeto(s) a que está ligado. Enquanto que o símbolo, como
já foi colocado, não esgota as múltiplas possibilidades de sentido, mesmo quando trata-se de
uma interpretação extremamente inspirada e rica para alcançar um melhor entendimento.
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Afirmam Hall e Nordby (2003):

em última análise, os símbolos são representações da psique; são projeções
de todos os aspectos da natureza humana. Além de expressar a sabedoria
humana racial e individualmente adquirida e armazenada, podem representar
também os níveis de desenvolvimento, os quais são predestinações da futura
condição do indivíduo. O destino do homem e a evolução futura de sua
psique estão estabelecidos nos símbolos. No entanto, o homem não tem uma
ciência direta do conhecimento contido num símbolo; é preciso que decifre o
símbolo usando o método do desenvolvimento para lhe descobrir a
importante mensagem. (p.104).

Por isso, em Arteterapia, a produção simbólica é o método de desenvolvimento utilizado para
revelar a mensagem importante nela contida.
Conforme diz Silveira (1974),
os símbolos têm vida. Atuam. Alcançam dimensões que o conhecimento racional não
pode atingir. Transmitem intuições altamente estimulantes prenunciadoras de
fenômenos ainda desconhecidos. Mas desde que seu conteúdo misterioso venha a ser
apreendido pelo pensamento lógico, esvaziam-se e morrem. (p.81).

No caminho arteterapêutico também ocorre o equivalente. À proporção que o paciente
vai desvelando, vai apreendendo o conteúdo de sua produção simbólica, a mesma vai
revelando o misterioso até que a importante mensagem seja captada e/ou cumpra seu ciclo.
Encerrando-se esta etapa, nova produção simbólica é criada. A este ciclo de produção de
imagens se dá o nome de amplificação. Por conseguinte, os símbolos vão compondo a
paisagem desse caminho e ao mesmo tempo vão ativando a comunicação entre Self e
indivíduo. Para facilitar que essa comunicação ocorra, atos de proceder, de ir por diante se
fazem necessários – um processo criativo.
Philippini, em Imagens da Transformação (1998), coloca:

o processo arteterapêutico é então um trajeto, marcado por símbolos, que
assinalam e informam sobre estágios da jornada de individuação de cada um.
Por individuação entenda-se a árdua tarefa de tornar-se um indivíduo (aquele
que não se divide face às pressões externas) e que assim procura viver
plenamente, integrando seus talentos, às suas feridas e faltas psíquicas. (p.7).
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Por todos esses atos de proceder, de ir por diante de forma criativa, Arteterapia é um
processo terapêutico, é o fazer em si, onde os desdobramentos assim se sucedem: a energia
psíquica ganha forma na produção expressiva que, por sua vez, possibilita a informação (a
compreensão, a tomada de consciência) e que, por sua vez, possibilita a transformação. Nesse
ponto, o indivíduo está apto a entrar em um novo estágio de funcionamento mais de acordo
com seu Self. Pois a energia psíquica presa a esses conteúdos inconscientes fica livre, liberta,
o que propicia uma transformação. O que significa romper com antigos funcionamentos que
não servem mais e inovar, penetrar em um novo que leve o indivíduo a caminhar rumo ao
progresso de sua existência, rumo à saúde e a um viver mais pleno.
A Arteterapia pode ser aplicada individualmente ou em grupo, sendo hoje utilizada em
Hospitais Psiquiátricos e de Clínica Geral; Instituições de Reabilitação Física, Geriátricas e
Oncológicas; clínicas privadas e consultórios particulares; setores de Neonatal e Aids;
empresas; indivíduos portadores de deficiência mental. Em todos esses locais, a arte
possibilita a pessoa entrar em contato com sua alegria, seu alívio, sua beleza, e também, com
seu medo, sua agonia, sua dor, seu feio. Enfim, possibilita uma melhor comunicação consigo
mesmo, com o outro e com o mundo, favorecendo uma melhor harmonia e equilíbrio diante
da vida que, por vezes, apresenta percalços bem difíceis.
Arteterapeutas, segundo o texto recentemente atualizado pela American Association of
Art Therapy (Associação Americana de Arteterapia),

são profissionais com treinamento tanto em arte como em terapia. Têm
conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias psicológicas, práticas
clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas e sobre o potencial
curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos, avaliações e pesquisas,
oferecendo consultoria a profissionais de áreas afins. Arteterapeutas
trabalham com pessoas de todas as idades, indivíduos, casais, famílias,
grupos e comunidades. Oferecem seus serviços individualmente e como parte
de equipes profissionais em contextos que incluem saúde mental,
reabilitação, instituições médicas, legais, centros de recuperação, programas
comunitários, escolas, instituições sociais, empresas, ateliês e prática privada.
(AATA, 2003).

Arteterapia, um caminho terapêutico de criação, de reflexão, de descobertas, de troca.
É um espaço onde a alma se faz presente através da arte, do experienciar, da concretização de
suas manifestações – imagem e ação/ação e imagem. Lugar onde a pessoa, em busca de si
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mesma, experimenta encontros e desencontros que a levam a se conhecer mais e melhor.
Lugar alquímico de criar e recriar, de nascer e morrer, de transformar, de viver.
Nesse espaço arteterapêutico, onde a alma se faz presente através da arte, é que é
proposto O encontro, tema que será desenvolvido no próximo capítulo.

Quando não está dando prá falar
Mas calar, também não dá
Uso a ARTE
Prá poder me expressar

E se não está dando prá falar
Nem está dando prá calar
Com a ARTE
Você pode se expressar.
Glória Garcez (2006)
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CAPÍTULO V

O ENCONTRO

Imagem 32

Volta ao começo;
Torna-te outra vez criança.
Tao Te Ching

Vários podem ser os motivos que levam uma pessoa a procurar terapia. Comumente,
as pessoas iniciam a terapia num momento de dor, por não compreender algo que lhe esteja
acontecendo, de conflito, onde a vida só está sendo possível ser vista com a cor cinza e, por
vezes, preta. Ou também, quando a pessoa não sente mais entusiasmo, quando a vida se
apresenta tediosa, sem perspectiva de algo futuro.
As diversas manifestações da criança interior, já abordadas na seção 2.4, são devidas
aos conteúdos psíquicos de grande carga emocional. Quando essas manifestações impedem a
expansão e o desenvolvimento da personalidade, significa que necessitam ser conscientizadas
para que haja a possibilidade de uma mudança, uma transformação na maneira de como a
pessoa se vê e vê o mundo. De acordo com Hillman (1995), “uma imagem não é aquilo que se
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vê mas a maneira como se vê.” (p.28). Cada pessoa só pode ver o mundo com seus próprios
olhos, com seus desejos, seus sentimentos, enfim com sua forma particular de ser. O que
significa que cada ser humano vê com os olhos de suas imagens internas. O individuo, ao
construir sua história, vai construindo suas imagens internas particulares. As experiências
vividas vão constelando os arquétipos correspondentes a essa experienciação. Assim, é que
sua história pessoal (individual) vai se ligando ao coletivo.

Imagem 33

A possível causa e a possível origem das impressões internas podem até ser
identificadas, mas o mais importante é a tomada de consciência pela pessoa de que seu
funcionamento necessita ser modificado por não estar favorecendo o desenvolvimento e/ou o
surgimento de suas potencialidades. Portanto, o importante é buscar a integração da pessoa
em sua totalidade, e o que possa movimentar seus conteúdos emocionais para que possa
ocorrer uma expansão de sua consciência e conseqüente mudança diante da vida.
Por ser a criança interior um símbolo unificador de opostos, reconhecê-la, aceitá-la e
compreendê-la, é o que possibilitará o surgimento da criança eterna, guardiã do self – local
onde se encontram as sementes a serem desenvolvidas ao longo dessa jornada de vida.
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Como pode uma pessoa adulta, ignorando ou negligenciando sua criança, contatar a
parte que contém seu princípio de vida mais rico e, ao mesmo tempo, simples e espontâneo?
O encontro tem como finalidade possibilitar à pessoa adulta o reconhecimento da existência
de sua criança interior tanto como portadora de sua história pessoal, quanto como portadora
da energia de novos começos tão necessária ao desenvolvimento de suas sementes. E
propiciar uma melhor integração de conteúdos internos desorganizados, através da linguagem
simbólica – diálogo da pessoa adulta com a representação simbólica de sua criança interior.

5.1 Representações Simbólicas

A Arteterapia, como descrita no capítulo anterior, é um processo que leva a pessoa a
auto-reflexão, confrontação e compreensão de seus conteúdos internos. É um caminho onde o
criar, o dar materialidade às imagens internas é seu principal objetivo para que a pessoa,
através do símbolo, tenha a possibilidade de entrar em contato com conteúdos que propiciem
uma transformação – levar o indivíduo a um funcionamento mais de acordo com seu self, seu
si-mesmo.
Sobre o si-mesmo, afirma Jung (2006): “os símbolos do si-mesmo surgem na
profundeza do corpo e expressam a sua materialidade tanto quanto a estrutura da consciência
discriminadora. O símbolo é o corpo vivo, corpus e anima; por isso, a ‘criança’ é uma fórmula
tão adequada para o símbolo.” (p.173). Portanto, sendo a criança interior o símbolo do
presente trabalho, suas representações aqui utilizadas, dentre muitas outras existentes, são: a
confecção de uma boneca, a Matrioska e o diálogo. A utilização dessas representações
simbólicas tem como objetivo propiciar, no cliente, a ativação de suas imagens internas
ligadas à criança interior. Portanto, irão atuar como possibilidades mediadoras entre
consciente e inconsciente, favorecendo a passagem entre o conhecido e o desconhecido, entre
o manifesto e o latente. Atuando como forças unificadoras, possuem a possibilidade de
exercer uma função terapêutica – função transformadora de energia psíquica.
O ambiente arteterapêutico, com seus diversos materiais multicoloridos, e o olhar de
amor do arteterapeuta, são convidativos a despertar um brilho no olhar de uma criança. Nesse
lugar, sob esse olhar, é promovido o encontro.
No intuito de dar maior visibilidade ao trabalho realizado, cada representação
simbólica será apresentada de forma mais detalhada.
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5.1.1 Confecção da boneca

Imagem 34

Imagem 35

Vários são os materiais oferecidos, podendo ser toda de pano, pano com plástico,
papiê maché, papelão.
A pessoa faz suas escolhas durante toda a confecção, ou seja: o tipo de cabelo, de
roupa, os tecidos, a linha para costurar, os acessórios como fitas, botões, detalhes, expressão
do rosto. As cores se fazem presentes nas escolhas dos materiais.
O cliente, através de suas escolhas durante a confecção, já estabelece um contato
consigo mesmo, pois seus desejos e movimentos internos se externalizam ao mesmo tempo
em que sua expressão criadora está sendo desenvolvida.
À proporção que a criança vai ganhando vida, a pessoa adulta também vai. O ato
criativo, por si só, inclui um pensamento mais flexível, uma busca de alternativas e soluções.
Ou seja, a pessoa vai descobrindo suas próprias possibilidades. A fala da pessoa vai se
fazendo presente com colocações do tipo: quero minha criança bem linda; ah! minha criança
está ficando engraçada; não gostei da criança com essa roupa; ela parece tão frágil!; é
gostosa de pegar; acho que estou fazendo tudo errado com essa criança...
A pessoa, ao fazer determinadas colocações e/ou apresentar determinadas
dificuldades, ao ser estimulada pelo arteterapeuta, faz ligações com a maneira como se coloca
diante de si e do mundo. Após tomar consciência dessas ligações, muitas vezes se surpreende,
pois não imaginava que agia dessa forma. Esta compreensão a incentiva a buscar outras
alternativas. Cabe ao arteterapeuta estar com um olhar de observador atento durante todo o
processo.
A boneca, durante sua confecção, já propicia o contato inicial do cliente com sua
criança interior. As outras maneiras de promover o contato serão abordadas na seção 5.1.3.
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5.1.2 Matrioska

Imagem 36

Conhecida boneca russa, é um brinquedo tradicional, constituída por uma série de
bonecas, feitas de diversos materiais, ainda que o mais freqüente seja a madeira, que são
colocadas umas dentro das outras, da maior (exterior) até à menor (a única que não é oca). O
número de bonecas que a compõe varia, ou seja, podem trazer em seu interior várias outras
bonecas. A palavra provém do diminutivo do nome próprio Matryona.
A Matrioska utilizada nesse trabalho é composta por quatro bonecas, que representam
as fases da vida, considerando-se da menor para a maior: a menor representa a criança, a
segunda representa a adolescência, a terceira a fase adulta e a quarta, que é a maior, a fase da
maturidade.
Lembrando a citação de Abrams (1999), que toda a pessoa carrega em seu interior
uma criança eterna, um ser maravilhoso e inocente. E que essa criança simbólica também
carrega essa pessoa, carrega quem ela foi e os respectivos registros, prazerosos e dolorosos, de
suas experiências de formação.
Com esse olhar, a Matrioska é uma representação simbólica do ser humano. Sua
finalidade é propiciar, ao cliente, um melhor entendimento de que cada pessoa carrega dentro
de si a sua própria história. A menor boneca também representa a criança eterna, citada por
Abrams, por ser a única das bonecas que não é oca e assim representar nosso Self, nosso simesmo, onde todas as nossas possibilidades se encontram, onde estão nossas sementes de
potencialidades a serem germinadas.
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Bem
acomodada

Imagem 37

A criança interior (a boneca menor), quando bem acomodada, não faz barulho, não
chacoalha (dentro da terceira ou da quarta) tirando a pessoa adulta do seu eixo. Quando a
criança se agita, como que tomando conta dessa pessoa adulta, seja em reações intempestivas
externas e/ou turbulentas internas, é sinal que algo foi ativado nessa criança, algum conteúdo
com grande carga emocional se fez presente. O que, provavelmente, estará impossibilitando o
surgimento das potencialidades, do que verdadeiramente somos. Assim a materialidade da
Matrioska propicia ao cliente, um melhor entendimento de como sua criança interior pode
estar agindo dentro de si e, assim, procurar novos começos que acomodem, com mais
conforto, essa criança.

5.1.3 O diálogo

Imagem 38

Promover o diálogo tanto com uma boneca confeccionada, quanto com a Matrioska,
possibilita a despontencialização da energia do complexo, por facilitar a conscientização
desses conteúdos, amenizando a carga de energia dessas emoções. E assim, o diálogo vai
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permitindo que a pessoa se conheça, que a pessoa se observe e perceba que determinadas
emoções estão tomando conta dela.
Muitas vezes, as lágrimas se fazem presentes durante o diálogo. O choro, como uma
das manifestações da criança interior, pode propiciar o resgate de memórias antigas que se
encontravam nas profundezas da psique. Muitas vezes surgem lembranças trazendo à tona
acontecimentos vividos de muita alegria, ou acontecimentos que feriram.
Os acontecimentos de muita alegria resgatam a criança alegre, cheia de energia que foi
sendo esquecida em prol de uma vida de adulto. Como coloca Bachelard (1999), “a infância
permanece, dentro de nós, como um princípio de vida profunda, de vida sempre em harmonia
com as possibilidades de novos começos.” (apud ABRAMS, p.53).
Os acontecimentos dolorosos ao serem expressos, são como uma possibilidade não só
para a pessoa adulta encontrar algo que substitua essas vivências, que tenha significado de
expansão em sua vida, como também para acolher sua criança ferida, reconhecer e
compreender suas dores.
Em ambos os acontecimentos, os diálogos entre ego e inconsciente podem ser
bálsamos, como nos afirma Frantz (1999): “o contato com o inconsciente através do diálogo
escrito, para dar um exemplo das possibilidades de se efetuar a conexão, ocorre quando o ego
abre caminho até o inconsciente rebaixando (voluntariamente) seu domínio, permitindo assim
que as energias arquetípicas ganhem voz.” (apud ABRAMS, p.72).
Neste contexto se pode, ainda, sugerir a pessoa que se utilize da escrita para registrar
suas emoções. A escrita é uma boa oportunidade da pessoa se ouvir e se sentir aliviada ao
colocar expresso o que está impresso em seu interior. Quanto ao poder da palavra e da escrita,
assinala Vasconcellos (2007):
toda palavra é símbolo. E, como tal, traz uma carga energética de tudo que
está contido em sua simbologia. A física quântica informa que as áreas do
cérebro ativadas quando imaginamos algo são as mesmas ativadas quando
vemos algo. Ao falarmos uma palavra, ela está sendo concretizada, ou seja, o
seu símbolo está sendo plasmado na psique e, portanto, tornando-se
realidade. [...] Ao colocar no papel a sua imaginação, ao selecionar vocábulos
e expressões para a sua produção, a energia que está contida no símbolo
(palavra) é ativada e torna-se, já a partir daquele instante, um projeto de
realidade. [...] Escrever é dar oportunidade a todos os nossos anjos e
demônios. É permitir que apareçam para que possamos dialogar com eles e
negociar o nosso futuro. (p.112-113).
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O estímulo ao diálogo pode ser feito através de perguntas, as quais sejam mais
adequadas ao estágio em que se encontra o paciente em seu processo. Como todo o processo
requer etapas, cada paciente tem seu tempo próprio. Trata-se de utilizar as perguntas na
proporção em que a pessoa vai expandindo sua consciência, vai se conhecendo mais e pode
suportar esse diálogo.
Algumas perguntas sugeridas ao paciente fazer à sua criança:
o que essa criança tem a dizer?; do que ela gosta?; o que está pensando nesse
momento?; o que lhe causa medo?; do que tem raiva?; do que tem mágoa?; o que gostaria de
realizar e ainda não realizou?; que proteção ela precisa?; o que tem uma outra pessoa que
tanto a incomoda lhe tirando o prumo?; que valores apreendidos por essa criança não
servem mais a esta pessoa adulta?; o que leva a querer estar sempre certa?; o que a leva a
não ser receptiva, a não externar/desenvolver suas emoções?; onde essa criança está
atuando ou não está atuando para a independência e responsabilidade da pessoa adulta?;
onde o potencial de iniciativa não atua na pessoa adulta por estar perdido na criança?; que
valores próprios podem ser reconstruídos de forma a atenderem tanto a pessoa adulta quanto
a sua criança interior?; que auto-disciplina e auto-determinação precisa essa criança?...

No início, o paciente faz as perguntas diante da boneca e/ou Matrioska. Passando um
tempo, quando já mais familiarizado com sua criança, passa a fazê-las em situações do seu
dia-a-dia.
Também é estimulado o diálogo entre a menor boneca Matrioska e a que representa a
fase adulta ou a fase de maturidade. Nesse caso, duas cadeiras são utilizadas, em uma delas
fica a Matrioska criança e na outra a Matrioska adulta. O paciente se posiciona ao lado da
cadeira a quem quer dar voz, depois vai alternando para estabelecer o diálogo. Muitas vezes, o
paciente que escolhe essa modalidade, diz se sentir mais seguro. Provavelmente, a força do
símbolo traz a proteção e a segurança que a pessoa precisava no momento.
A criança, coloca Jung (2006),

significa algo que se desenvolve rumo à autonomia. Ela não pode tornar-se
sem desligar-se da origem: o abandono é pois uma condição necessária [...].
Na medida em que o símbolo da “criança” fascina e se apodera do
inconsciente, seu efeito redentor passa à consciência e realiza a saída da
situação de conflito de que a consciência não era capaz. (p.169).
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Imagem 39

Importante fazer ver ao paciente que a ferida, sob o olhar do amor, pode ser uma
possibilidade de motivação da cura. Pois, as feridas, “como o grão de areia é para a pérola,
para nós elas podem conter uma fonte de motivação da cura - ou seja, aquilo que precisamos
aprender a fim de atingir a plenitude desejada, permitindo-nos descobrir e oferecer ao mundo
nosso tesouro particular e único”. (ANGWIN, 1999, p.122-123).
Portanto, aceitar o sofrimento, compreendê-lo é dar significado ao que acontece.
Talvez, o pior sofrimento seja não se enxergar. O sofrimento consciente leva ao autoconhecimento.
À proporção que a criança interior vai sendo olhada, acolhida, aceita, mas também
educada, “o ego consciente irá aos poucos tornando-se o pai e a mãe de nossa criança.
Podemos então assumir responsabilidade pelo uso da energia da criança interior em nossa
vida, oferecendo-lhe a proteção apropriada, quando necessário.” (STONE E WINKELMAN
apud ABRAMS, 1999, p.65).
Um ego consciente, para se tornar os pais de nossa criança, implica no
reconhecimento dos complexos negativos e positivos. Os complexos, ao serem
conscientizados, passam a se tornar positivos, pois a pessoa adulta, tendo consciência de suas
questões, tem a possibilidade de aceitar suas limitações e de procurar formas de agir mais
condizentes com a sua maneira própria. O alargamento da consciência da pessoa adulta é que
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vai propiciando dar maternagem e paternagem à sua própria criança. E, assim, a criança
eterna estará mais livre, liberando suas potencialidades criativas para a pessoa adulta poder
levar uma vida com significado.
Reconhecer a criança interior e vivenciar uma relação de amor é o que possibilita o
indivíduo estar de mãos dadas com ele mesmo e poder seguir rumo à descoberta de caminhos
onde sua alma possa também cantar, cantos de alegria e de dor, e não calar.

Imagem 40

O objetivo da terapia, “não é transportar o paciente para um impossível estado de
felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e paciência diante do sofrimento. A vida
acontece num equilíbrio entre a alegria e a dor.” (JUNG, apud HUMBERT, 1985, p.135).

5.2 Casuística:
Abaixo estão registrados alguns depoimentos de pacientes que se encontram em
processo terapêutico e que em momentos diversos contactaram a metodologia descrita nas
seções anteriores deste capítulo.
1. Paciente A, sexo masculino, 38 anos.

Imagem 41

“Agora tá dando prá entender porque eu mudo de repente, igual a essa bonequinha
russa sacolejando aí dentro da maior. Estou me lembrando, quando era pequeno acontecia a

61

mesma coisa. Bastava um jeito diferente de alguém olhar prá mim ou certas coisas que me
falavam e ai eu já sentia o sangue fervendo. Eu queria amor, atenção. Hoje vejo que essa
criança ainda se assusta aqui dentro e acaba me tirando do sério.”.
Cinco meses depois:
“A criança ainda tem pulado aqui dentro e quando isso acontece, tô vendo que o melhor é
esperar passar. Me afasto para não brigar com ninguém, fico só comigo e vou dizendo que
agora ela [criança] pode ficar mais calma, eu tô com ela e não abro. Daí vou me acalmando
e acho que ela também.”.

2. Paciente B, sexo feminino, 41 anos.

Imagem 42

“Ao tomar conhecimento de que havia uma criança dentro de mim, chorando,
gritando, batendo o pé pra tudo o que ela queria, foi um tanto quanto assustador e com um
sentimento de perplexidade.
Quando chegamos na vida adulta, quer dizer, nos vemos: casada, com filhos, com
responsabilidades, com cobranças externas e internas, com frustrações e etc...esquecemos
que um dia já fomos criança ou se nos lembramos, nos referimos à uma época remota,
passada, longínqua, cheia de saudades daqueles momentos de alegria, das brincadeiras de
boneca, casinha, roda, pique. Poucos são os momentos, em nossa memória, de sentimentos
tristes, abandono ou frustrações que passamos em nossa infância. Talvez seja porque os bons
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momentos se sobrepõem em nossa memória em relação aos maus momentos. Então por que
será que algumas dessas questões, oriundas dos maus momentos, ficam guardadas ou
escondidas dentro de nós?
Neste contexto, tento, às vezes com êxito e às vezes não, dialogar e compreender essa
criança tão carente que há dentro de mim.
Às vezes ela toma conta da situação de uma tal maneira, que eu já nem sei mais quem
é quem. Me atropelo, passo por cima de mim mesma como um trator, esquecendo a razão e
só agindo com a emoção, quer dizer, através do impulso originado dentro de mim mesma e o
resultado é devastador, pode-se dizer catastrófico.
Como pode uma criança, que até então para mim não existia mais, ser mais forte do
que uma mulher adulta?
Pois é, através dos nossos encontros é que estou conseguindo entendê-la,
compreendê-la ou melhor dizer: DOMÁ-LA, por que não? Já que ela têm tanta força dentro
de mim, ao ponto de abalar a mulher adulta e querer viver somente aquela criança
irresponsável, destemida, corajosa, sonhadora, idealizadora. Podemos ver que ela têm
defeitos e qualidades, como qualquer ser humano. Porém, sentimentos e condutas
inadequadas à mulher adulta, ou melhor dizendo, com intensidades, situações e momentos
errôneos.”.

3. Paciente C, sexo feminino, 32 anos.

Imagem 43

“A minha criança interior é muito sensível, delicada e amorosa. Ela adora todas as
manifestações artísticas e a natureza.
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Não costumo dialogar com ela, não a levando muito a sério, reprimindo suas
vontades e a colocando em situações que lhe deixam muito fragilizada e se sentindo só e
indefesa.
Sinto que ela reage de forma rebelde, agressiva, me fazendo desistir de coisas
importantes e me afastar de pessoas que gosto. Tudo para se defender. Ela me pede atenção
dessa forma, pois como não costumo estar atenta às suas necessidades fazendo sempre as
coisas que tenho que fazer, que devo e etc... eu só vou atendê-la quando já ultrapassou o
limite.
Ela vem me dizer que precisa de meus cuidados, minha atenção, para estar com
pessoas que me estimulem a ser como sou, fazer arte, expressar minha criatividade, dançar,
desenvolver minha musicalidade.
Parar de criticar, não deixar que os outros façam isso, ou melhor, não absorver a
negatividade dos outros.
Realizar os desejos dessa criança, tão reprimida!
Ela deve ser protegida, não a colocar em situações que a diminuam, que se sinta
rejeitada, injustiçada,. Seu instrumento é a flauta pois é suave, fala com o mundo da magia,
das fadas da magia, dos anjos.
Ela precisa de segurança para poder se desenvolver e isso envolve mudanças mais
estruturadas, sem jogar tudo para o alto. Ter cautela e responsabilidade nas escolhas.
Realmente preciso manter um diálogo mais constante com ela.”.

4. Paciente D, sexo masculino, 42 anos.

Imagem 44

“No meio da minha confusão já me vejo, pouco, mas me vejo me entendo, me vendo e
me construindo. Eu queria ser aceito desde pequeno, quando tinha o tamanho dessa boneca
bem pequena. Sou adulto e o que fui está aqui dentro de mim. Entendi, criança quer atenção,
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a daqui de dentro também. Me vejo agora com mais valor, dando meus pequenos passos do
meu jeito.”.

5. Paciente E, sexo feminino, 38 anos.

Imagem 45

“Durante muito tempo nem sabia que vivia reprimindo e deixando pra lá, minhas
vontades de rir, chorar, falar e até comer em certas situações que me ocorriam, na maioria
das vezes no meio de pessoas que convivo diariamente, apesar de me sentir desconfortável,
constrangida e triste.
Quando comecei a escutar uma voz interior e a não deixar passar uma ofensa ou uma
invasão do meu espaço ou qualquer coisa que me afetasse ou ofendesse e falava para a
pessoa que não estava gostando do jeito que estava falando comigo, comecei a me sentir mais
vitoriosa e menos rejeitada.
Não sabia que pelos tempos que passei sendo reprimida, não ouvida, não valorizada
etc. desde a infância, continuava fazendo o mesmo comigo, com minha criança interior que
na verdade nunca podia rir demais, brincar, pular, dar minha opinião, ter vontades ou pedir
qualquer brinquedo ou roupa ou artefato (na verdade nunca tive nada disso até começar a
faculdade e já trabalhava desde os 12 anos) ou escolher e muito menos reclamar de qualquer
coisa.
Minha mãe diz que sempre fui aquela criança super comportada e quieta que faz
qualquer pai ou mãe muito feliz. Ela que pedia que eu tomasse conta do meu irmão pois ele
vivia aprontando, era muito levado e que eu não, podia sempre contar comigo.
Lembro quando criança que às vezes tinha vontade de brincar com meu irmão do
mesmo jeito que ele brincava, agia – ele era meu amigo e meu ídolo, mas eu não fazia nada
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disso porque tinha medo que minha mãe brigasse com ele e se decepcionasse comigo, afinal
pedia que tomasse conta dele...
Hoje procuro liberar minha criança interior com meus filhos, brincar, dançar e tento
não reprimi-los.”.

O encontro, aqui relatado, procurou mostrar uma maneira, dentre várias outras
possíveis, de estimular cada pessoa adulta a reconhecer a existência de sua criança interior,
como um trabalho proposto em Arteterapia de abordagem junguiana. Sendo que o principal
objetivo em Arteterapia é o criar, o dar materialidade às imagens internas de cada cliente, para
que ele, através do símbolo, tenha a possibilidade de contactar seus conteúdos internos.
Lembrando Hollis (2005), “a tarefa de identificar, talvez derrotar, a tirania da imago
internalizada é uma das tarefas principais da terapia e de todas as formas de cura.” (p.53), ou
seja, à medida que o indivíduo vai ampliando sua consciência, seus conteúdos internos vão se
reorganizando em uma melhor integração, fazendo com que a pessoa adulta vá renunciando
ao que não lhe é próprio, vá construindo seus próprios valores internos, vá buscando um
funcionamento mais compatível com sua maneira de ser, onde suas escolhas sejam
responsáveis por um significado, onde o se amar e o se aceitar com suas limitações e suas
possibilidades estejam presentes.
Os depoimentos apresentados, a título de ilustração, demonstram o reconhecimento,
por cada cliente, da existência de sua criança interior, através das representações simbólicas –
a confecção da boneca, a Matrioska e o diálogo. O que possibilitou o contato com a história
de cada um, levando, aos poucos, a pessoa adulta a uma auto-reflexão, a uma compreensão e
percepção de que alguns de seus comportamentos e/ou reações atuais estão relacionados com
as manifestações de sua criança interior. Propiciando uma ampliação de sua consciência e,
consequentemente, a busca de um funcionamento mais compatível com sua maneira de ser.
A terapia, “é uma janela para a individuação. [...] O alvo da individuação é uma vida
cheia de significados.” (HALL, 1995, p.158). Portanto, essa criança interior quando aceita,
cuidada, educada e bem acolhida, se faz surgir como a criança eterna, a fonte de vida, a
energia vital, reativando na pessoa adulta o impulso de realizar-se a si mesmo – sendo seu
passaporte para a individuação.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O homem é um ser bio-psico-social e espiritual e, na visão do pensamento junguiano,
é guiado por uma força de energia vital – Self ou si-mesmo, que se comunica através de
símbolos, permitindo sua interação consigo mesmo e com o mundo externo, incluindo o
universo. O si-mesmo, como a totalidade da esfera psíquica, é o elo de ligação entre o coletivo
(registros da humanidade) e o individual (registros da história pessoal de cada ser humano). O
que significa que o Self é o lugar da guarda, que todo o ser humano possui, de todos os
registros da humanidade, dos registros de sua existência e, também, de suas potencialidades a
serem desenvolvidas durante toda a sua vida. É o lugar onde se encontra a alma de todo ser
humano, com os registros passados, presentes e, também, as sementes de seu vir-a-ser. Cada
ser humano traz em si potencialidades singulares e o desejo de buscá-las e desenvolvê-las
para realizar aquilo que lhe é mais próprio para completar-se.
A criança interior como um dos símbolos do Self, representa a nossa alma – tudo que
é abandono, fragilidade, como também o futuro, a promessa, a energia de viver. O
reconhecimento pelo adulto da existência de sua criança interior, o ajuda a se tornar mais
consciente de si mesmo e do mundo. E, consequentemente, o leva a agir, fazendo escolhas
mais condizentes com sua alma – o que representa seu passaporte para a individuação.
O adulto, muitas vezes, desconhece ou teme que traz dentro de si heranças de
experiências vividas há muito tempo, que traz dentro de si sua história e com ela os registros
dessa construção que são suas imagens internas pessoais, com as quais foi percebendo o
mundo e se desenvolvendo. Ignora que a maneira como se vê e vê o mundo são com os olhos
dessas imagens internas construídas, o que significa dizer, com a visão de sua história pessoal
onde se encontram seus sofrimentos e suas alegrias.
Na condição de humanos, carregamos alegrias e dores, portanto não somos isentos de
certas feridas. Certamente, nossas feridas nasceram de uma falta de amor. Como coloca Jung
(1994), “melhoramos o outro através do amor e o pioramos através do ódio, o que vale
também para nós mesmos.” (p.42). Por conseguinte, acolher a criança interior existente em
nós é amar nossa alma como ela é. E amar nossa alma como ela é se faz necessário para que
não percamos nossa condição de apenas humanos. E assim, seguirmos o caminho da
individuação não mais com uma criança esquecida, negligenciada, no abandono sem
entusiasmo pela vida e/ou com pretensões exageradas, distorcidas, mas sim, com uma criança
aceita, sendo educada, compreendida com amor, com a força de nossa energia vital que nos
impulsiona para uma vida que nos dê significado.
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Conclui-se portanto, que a Arteterapia propicia, através do exercício criativo e da
materialidade dada às imagens internas, o encontro e o diálogo da pessoa adulta com a sua
criança interior. É importante, também, ressaltar que devido à complexidade do tema é
recomendável que outros estudiosos se debrucem sobre ele, ampliando os caminhos
percorridos nessa pesquisa no tocante ao desenvolvimento da criança que existe no adulto até
alcançar a totalidade, conforme citação de Jung (1986) mencionada no capítulo I da presente
monografia.
E assim, como a flor de lótus que nasce da lama, a pessoa pode se ver caminhando de
mãos dadas com uma criança cheia de vida, integrando e amenizando suas feridas ao viver
mais plenamente – dando significado às canções de tons claros e/ou escuros da alma. Como
coloca Abrams (1999), “No cerne mesmo de nosso ser existe essa criança eterna,
verdadeiramente viva, aguardando encarnar em nossos atos e atitudes. E a luz do mundo
poderá brilhar através dela.” (p.15).
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