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RESUMO 

__________________________________________________________ 

 

LEITE, Sandro José da Silva. Paisagem Psíquica: uma técnica expressiva com 

fundamento na psicologia analítica: estudo piloto. São Paulo: PUC-SP, 2012.  

 

Foi aplicada uma técnica expressiva desenvolvida pelo autor da pesquisa com 

fundamento da psicologia analítica e destaque ao aspecto criativo despertado ao se 

utilizar recursos expressivos. Trata-se de uma pesquisa de enfoque qualitativo em 

estudo piloto, cujo objetivo foi demonstrar o funcionamento da técnica, batizada de 

“Paisagem Psíquica”, e realizar uma leitura simbólica a partir das associações feitas 

pelos participantes da pesquisa. A técnica foi inspirada no método de imaginação 

ativa de C. G. Jung. Em função da especificidade da técnica, que tem como fruto 

configurações abstratas, abordou-se o tema a partir da arte e da psicologia analítica 

e concluiu-se que a abstração é um modo genuíno de expressão. Dois participantes 

puderam experienciar a técnica em dias consecutivos e, a partir dos dados 

coletados, foi possível fazer um mapeamento das transformações psíquicas 

ocorridas. Apareceram símbolos e temas de caráter individual e coletivo, e foi 

possível observar alguns aspectos comuns entre os processos dos participantes. A 

especificidade da técnica expressiva apontou para a dinâmica das polaridades, em 

especial à fluidez da água e à concretude do gesso, para a correlação entre a 

imagem da superfície, mais próxima à dinâmica da consciência, e a do fundo, mais 

próxima do inconsciente, e para a conexão entre a fase preparatória da técnica 

(modo de se despejar a água, depositar e mexer o gesso) e a configuração final. O 

estudo demonstrou a efetividade da técnica enquanto efeito de transmutação de 

uma realidade interior que se revela por meio das ações criativas que dão origem a 

imagens plásticas. 

 

Palavras-chave: técnica expressiva, abstração, imaginação ativa, psicologia 

analítica, psicologia junguiana. 
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ABSTRACT 

__________________________________________________________ 

 

LEITE, Sandro José da Silva. Psychic Landscape: An expressive technique based on 

analytical psychology: a pilot study. São Paulo: PUC-SP, 2012. 

 

An expressive technique developed by the author of the research was applied, 

having analytical psychology as background and highlighting the creative aspect 

evoked by the use of expressive resources. It is a research focused on the qualitative 

aspect of a pilot study which aimed at demonstrating the functioning of the technique, 

baptized Psychic Landscape, and perform a symbolic reading from the associations 

made by the subjects of the research. The technique was inspired by the method of 

active imagination by C. G. Jung. Regarding the specificity of the technique, which 

produces abstract configurations, the theme has been tackled from the point of view 

of art and analytical psychology. The conclusion that abstraction is a genuine mode 

of expression was reached. Two participants could experience the technique during 

consecutive days and from the data collected it was possible to map the psychic 

transformations that occurred. Symbols and themes of individual and collective 

character appeared, and it was possible to observe common aspects between the 

processes of both participants. The specificity of the expressive technique pointed at 

the polarity of dynamics, in special the fluidity of water and solidity of plaster, to the 

correlation between the surface image, closer to the dynamics of consciousness, and 

the one at the bottom, closer to the unconscious, and to the connection between the 

preparatory phase of the technique (the way of pouring the water, depositing and 

mixing the plaster) and the final configuration. The study demonstrated the 

effectiveness of the technique as the transmutation effect of an inner reality that 

reveals itself by means of creative actions that give rise to plastic images.  

 

Key Words: expressive technique, abstraction, active imagination, analytical 

psychology, Jungian psychology. 
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“As pinturas são uma espécie de ideogramas de conteúdos inconscientes.        

Utilizei evidentemente tal método comigo mesmo                                                        

e posso constatar que de fato podemos pintar quadros complexos,                        

cujo verdadeiro conteúdo nos é totalmente desconhecido.                                 

Enquanto pintamos, o quadro se desenvolve por si mesmo                                           

e muitas vezes até contrariando a intenção consciente.                                               

É interessante observar como a execução do quadro atravessa                                            

de um modo inesperado as expectativas conscientes.                                                          

A mesma observação pode ser feita – muitas vezes com maior clareza –                              

ao escrevermos sob o ditado da imaginação ativa”                                                            

(Jung [1934/1950] 2011f, par. 622). 



11 

 

1 INTRODUÇÃO 

__________________________________________________________ 

 

As técnicas expressivas se tornaram, na atualidade, importantes instrumentos 

por meio dos quais as pessoas podem se exprimir, principalmente por priorizar um 

tipo de expressão não-verbal que, aliada às expressões verbais, facilitam a 

emergência de imagens provindas do inconsciente. No presente estudo procura-se 

apresentar uma técnica expressiva elaborada pelo autor da pesquisa, com o intuito 

de demonstrar seu funcionamento e fazer uma leitura dos estados de reflexão e 

desencadeamentos psíquicos significativos dos participantes desta pesquisa.  

Por tratar-se de uma técnica que se desenvolve mediante a expressão 

plástica espontânea viabilizada por um procedimento que permite pouco controle em 

relação ao resultado final e cujas configurações imagéticas são de qualidade 

abstrata, pode relacionar-se com as profundezas desconhecidas da psique (Wyly, 

1990) e refletir um movimento compensatório em direção ao interior (Jaffé, 1995). 

Por serem polissêmicas, as imagens abstratas desencadeiam identificações, 

reverberações e associações tanto em quem as produziu como em quem 

acompanhou o processo. 

Minha experiência, enquanto artista plástico e arteterapeuta, permitiu uma 

expansão da utilização dos recursos plásticos em contexto focado na 

experimentação criativa, cujo intuito é sensibilizar o sujeito ao provê-lo materiais que 

permitam a expressão plástica e possam ampliar a visão de si mesmo por meio das 

imagens objetivadas. Esse pensamento norteou um caminho, em parte intuitivo e em 

parte inspirado no método de imaginação ativa desenvolvido por C. G. Jung, como 

possibilidade de integração da experiência criativa por meio da produção de 

imagens.  

Na medida em que os elementos plásticos entram no contexto de 

sensibilização e se proliferam nas relações terapêuticas, abre-se uma discussão 

sobre o fazer e o compreender, que são duas proposições elementares de Jung 

(1963; [1916/1957] 2011e). Atrelada a isso está a ideia de que o que se produz 

nesse contexto não é arte, muito embora a literatura de língua inglesa consultada 
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utilize esse termo, que por sua vez se diferencia das Belas Artes. O objetivo é 

promover um ambiente de segurança ao se oferecer os recursos expressivos para 

serem utilizados como meio de expressão. 

Há dois termos que serão utilizados como sinônimos: configuração plástica e 

configuração imagética, uma vez que a noção de imagem é demasiado ampla 

(Santaella e Nöth, 1999). Ao se configurar algo plasticamente, entra em ação não só 

o resultado final – o conjunto de elementos formais, mas as ações e reações 

envolvidas no fazer. Jung também se refere ao termo configuração quando trata dos 

mandalas como centros reguladores e do nível de abstração que possuem (Jung 

[1947/1954] 2011e, par. 401-2). E também os recursos expressivos serão usados 

como sinônimo de meios expressivos, pois os dois termos se referem aos materiais 

utilizados com o intuito de promover a expressão plástica a partir de uma imagem 

interior. 

A técnica expressiva a ser estudada pode se tornar uma importante 

ferramenta de trabalho nas relações terapêuticas em virtude da plasticidade dos 

materiais utilizados, da facilidade de execução, das configurações imagéticas 

espontaneamente criadas e, a partir destas, da aplicação de significados pessoais 

que contribuem para a ampliação da consciência. 

Por meio das técnicas expressivas é possível construir um tipo de diálogo de 

qualidade expressiva e simbólica, proporcionando a manifestação do criativo e o 

desenvolvimento do ser humano em sua plenitude a partir da materialização plástica 

das imagens interiores por meio dos vários meios expressivos. Essa materialização 

implica o fazer dentro de um processo que permite associações e elaborações, na 

medida em que as técnicas expressivas intensificam a “energia psíquica dos 

símbolos” (Byington, 1992, p. 405). Pode-se entender, por exemplo, que as pinturas, 

entre outros recursos, são receptáculos de processos psíquicos, cujas imagens, 

trazidas à luz (consciência), podem ser contempladas (Slattery, 2006). 

Um passo decisivo para o reconhecimento dessa potencialidade pode ser 

creditado a Jung e a seu processo pessoal de contato e objetivação de imagens 

interiores, seja por meio de seus desenhos, de suas pinturas, esculturas ou registros 

escritos. A imaginação ativa foi desenvolvida por Jung entre os anos de 1913-16 
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(Pereira, 2007) a partir de um processo pessoal de descoberta por meio das 

configurações imagéticas (Jung, 2010). Embora não tenha sido o primeiro a pensar a 

prática terapêutica do ponto de vista da produção de imagens, mas levando em 

consideração a imaginação ativa, foi certamente aquele que procurou sistematizar 

sua aplicação, abrindo um campo para estudo que pensasse essa prática como 

ferramenta de atuação, influenciando, direta ou indiretamente, as terapias que têm 

como fundamento o trabalho expressivo. Segundo Storr (1995), muito embora essa 

influência seja subestimada, é inegável que as técnicas expressivas desempenham 

ou deveriam desempenhar um papel fundamental na prática terapêutica.  

O desenvolvimento da imaginação ativa representou o momento em que o 

aspecto vivencial prevaleceu sobre a diretividade da associação livre e a 

amplificação nos moldes da psicoterapia tradicional, permitindo que o sujeito se 

expressasse, elaborasse, compreendesse e integrasse os próprios símbolos 

(Byington, 1993). Apresenta-se como possibilidade estruturante de uma realidade 

interior que se expressa imageticamente por meio de um processo simbólico que 

traz significados para a vida da pessoa (Stein, 2009). É uma forma de lidar com 

imagens provindas do inconsciente a partir de um confronto interno como o que foi 

vivenciado por Jung (Pereira, 2007), ou seja, um estado de consciência particular 

por meio das imagens do inconsciente que são trazidas à consciência (Swan, 2008).  

   As técnicas expressivas têm sido tema de muitos estudos, como o Sand play 

que foi sistematizado por Dora M. Kalff (Ammann, 2004) a partir de sugestões que o 

próprio Jung dispensou sobre o tema (Chodorow, 1997), vindo a configurar-se como 

um método. Vários autores têm apresentado trabalhos sobre o tema em diversos 

contextos acadêmicos, como no V Congresso Latino-Americano de Psicologia 

Junguiana e o Analytical Psychology and Chinese Culture, este último com o tema: 

The Image in Jungian Analysis: Active Imagination as a Transformative Function in 

Culture and Psychotherapy (A imagem na análise junguiana: imaginação ativa como 

uma função de transformação na cultura e na psicoterapia), ambos em 2009, além 

do importante livro com a compilação dos textos sobre imaginação ativa de Jung 

(Chodorow, 1997). 

O campo científico aberto para esses estudos confirma que o fazer criativo 

por meio dos recursos expressivos é um fator importante no tocante a estados de 
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transformação e necessita ser mais explorado, de modo a contribuir para a validação 

e divulgação nos meios científicos (Willis, 2010). Dieckmann (1971) pontua que o 

estudo dos recursos expressivos no contexto clínico é pouco descrito, pois as 

pessoas pintam somente em alguns momentos da terapia e também porque é difícil 

fazer publicações com imagens. Pode-se destacar que as técnicas expressivas 

contribuem para o fortalecimento emocional e psíquico do sujeito (Bozza; 2000; 

Stepakoff, 2009); que, em primeira instância, as produções plásticas refletem o 

estado afetivo do sujeito (Martin, 1997; Steinhardt, 2006; Nissimov-Nahum, 2009; 

Rockwell e Dunham, 2009; Bergeron, 2010); ajudam na elaboração simbólica dos 

elementos objetivados (Byington, 1993; Zimmermann, 1996; Hanes, 1998; 

Mcnamee, 2004); restabelecem a autoestima (Graham e Sontag, 2001); configuram 

relações de prazer e bem-estar (Petrillo e Winner, 2005; Feen-Calligan e Nevedal, 

2008); contribuem para o desenvolvimento da atividade criativa e cognitiva (Dibo, 

2007; Deaver, 2009); reforçam a autoimagem (Isaksson et al. 2009; Arteche et al., 

2010); contribuem para a diminuição do estresse (Willis et al., 2010; Mercer, Warson 

e Zhao, 2010) e ajudam a diminuir os comportamentos compulsivos (Matta, 2006). 

Na grande maioria desses estudos priorizam-se as técnicas bidimensionais, 

como o desenho e a pintura, e menos frequentemente as tridimensionais e a 

escrita/poesia. As configurações resultantes das técnicas aplicadas são em sua 

maioria de qualidade figurativa, estabelecendo-se assim um campo de estudo com 

esse foco, diferentemente das configurações abstratas, ainda com poucos estudos. 

Há carência de trabalhos que demonstrem que as produções abstratas, resultado de 

atividades expressivas, também podem ser tomadas como importantes elementos 

que contribuem não só para o livre expressar-se, mas também para a possibilidade 

de serem compreendidas levando-se em consideração a coadunação entre os 

elementos formais (forma, cor, textura, volume, entre outros) e a leitura que o próprio 

sujeito faz de sua produção e de si mesmo. 

Levando-se em consideração todos os fatores elencados, a demonstração da 

técnica desenvolvida pelo autor da pesquisa pretende contribuir para o campo da 

psicologia analítica. Justifica-se esta pesquisa pela importância da utilização dos 

recursos expressivos que são cada vez mais empregados, mas nem sempre com o 

devido cuidado e por vezes sem uma fundamentação sólida; por ser um campo que 

merece atenção em virtude de sua riqueza, variedade de possibilidades de aplicação 
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em função da abundância de materiais e dos desdobramentos que desprende, e por 

ser útil à arteterapia, à terapia, bem como em contextos educativos e em qualquer 

campo que empregue os recursos expressivos. 

A dissertação foi organizada em capítulos que procuraram versar sobre 

aspectos envolvidos do objeto de estudo, destacando as recentes pesquisas sobre a 

utilização das técnicas expressivas; a importância da imaginação ativa e sua 

correlação com a técnica expressiva a ser estudada; a apresentação dos métodos 

de leitura das imagens a partir da abordagem junguiana (Abt, 2005; Furth, 2006) e 

que serviram de referência inicial para o estudo das configurações plásticas 

produzidas pelos participantes da presente pesquisa, além da contribuição de 

Arnheim (2006) sobre os elementos formais da arte. Ressaltam-se as ideias de 

Warburg sobre o atlas de imagens, cujo princípio serviu de inspiração para lidar com 

as imagens produzidas pela técnica expressiva, os padrões formais que influenciam 

as culturas posteriores, e o trabalho de McCully (1976, 1987) sobre o estudo das 

configurações abstratas das manchas de tinta Rorschach, abrindo-se uma discussão 

sobre o papel da projeção; apresenta-se a técnica expressiva: sua aplicação, a 

coleta de dados, a análise e as conclusões. 
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2 OBJETIVOS 

__________________________________________________________ 

 

2.1 Objetivo geral 

 Desenvolver uma proposta de técnica expressiva a partir do referencial teórico 

junguiano. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Demonstrar a aplicação da técnica em estudo piloto; 

 Realizar uma leitura simbólica das produções realizadas. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

__________________________________________________________ 

 

3.1 Critérios de busca e seleção dos trabalhos 

Observou-se que não há um consenso em relação à terminologia usada no 

que se refere ao campo de abrangência da presente pesquisa, principalmente pelo 

fato de que a grande maioria dos trabalhos selecionados, em língua inglesa, são 

pesquisas provenientes de vários países. Em virtude disso, embora tenham sido 

estabelecidas algumas palavras e combinações delas para acessar alguns bancos 

de dados, optou-se por fazer uma varredura completa de publicações em algumas 

revistas e Journals específicos sobre psicologia analítica. Algumas palavras 

utilizadas foram: recurso expressivo, técnica expressiva, arte, terapia, processo 

criativo. 

Embora as revistas e Journals específicos sobre psicologia analítica sejam 

fontes essenciais para a elaboração do pensamento junguiano, não é o perfil dessas 

fontes publicarem artigos de pesquisas, uma vez que o foco está no desdobramento 

teórico oriundo da prática clínica, além de revisão, crítica e ampliação da teoria 

junguiana. Suas publicações estão mais direcionadas aos desdobramentos teóricos 

do constructo junguiano. Em virtude disso, optou-se por buscar outras fontes que 

trouxessem dados mais concretos de aplicação de técnicas expressivas como 

contribuição para o campo. O objetivo da seleção foi fazer uma revisão dos artigos 

publicados sobre as técnicas expressivas, valorizando a variedade de aplicação e 

avaliação dos resultados. Por outro lado, como são escassas as pesquisas que 

utilizam técnicas com sujeitos que não apresentam quadro patológico, optou-se por 

não utilizar esse critério para a seleção dos artigos. 

As bases específicas sobre psicologia analítica que foram consultadas são: 

Cahiers de Psychologie Junguienne, Chiron, Parabola, The San Francisco Jung 

Institute Library, Quadrant, Psychological Perspectives, The Journal of Analytical 

Psychology, Spring, Emergence, Revista Venezolana de Psicología de los 
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Arquétipos, Cadernos Junguianos, Junguiana e Jung & Corpo. Outras bases de 

dados pesquisadas foram: Indexpsi, JSTOR Arts & Sciences I Collection, PubMed, 

Scielo, Bireme e o Banco de Dissertações e Teses da PUC, Unicamp e USP. No 

entanto, a maioria dos trabalhos coletados foram do Journal of the American Art 

Therapy Association e The Arts in Psychotherapy, uma vez que estes têm como 

objetivo não só a publicação de temas teóricos, mas também pesquisas de campo. 

Optou-se por selecionar os trabalhos que dessem uma visão geral das 

possibilidades de técnicas expressivas utilizadas em vários contextos.   

Ao todo foram selecionados 21 trabalhos. Embora dois deles não sejam 

pesquisas empíricas e tenham sido publicados respectivamente em 1993 e 2000, 

também foram selecionados e analisados levando-se em consideração a importância 

dos temas trabalhados para esta pesquisa. Duas dissertações de mestrado e uma 

de doutorado foram selecionadas por apresentarem dados importantes sobre a 

utilização de técnicas expressivas e por terem sido realizadas por pesquisadoras 

brasileiras. Do Journal of the American Art Therapy Association foram selecionados 

nove artigos, compreendendo o período de 1997 a 2009. O artigo de 1997 foi 

escolhido em virtude de apresentar uma técnica amplamente usada e por abordar os 

resultados da pesquisa, considerados coerentes. Outro, de 1998, foi o único artigo 

encontrado sobre interpretação de imagens abstratas. Da revista Arts and 

Psychotherapy foram selecionados os artigos mais recentes, num total de seis, 

compreendendo os anos de 2009 e 2010; e do Journal of Analytical Psychology foi 

selecionado um artigo de 2010 sobre interpretação de imagens. 

Foram utilizados dois portais para acessar as publicações, o Web of Science 

e o EBSCO, ambos acessados mediante autorização de duas instituições de ensino 

privadas. Utilizou-se a ferramenta que permite criar uma base com as referências 

coletadas de modo online. Trata-se do Endnote Web. Além de servir para organizar 

todo o material coletado e passível de ser acessado de qualquer computador, tem a 

ferramenta Cite-enquanto-você-escreve (Cite-While-You-Write) que, apenas com um 

clique, insere a referência automaticamente no texto e nas referências. 

Todos os trabalhos selecionados foram analisados, mesmo aqueles que não 

apresentados como pesquisa de campo. A opção por essa postura pode ser 

justificada pelos seguintes motivos: há uma carência de publicações sobre o tema, 
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principalmente de pesquisadores brasileiros; algumas pesquisas trazem importantes 

contribuições sobre estudos de caso, bem como questionamentos sobre a 

importância do incentivo à pesquisa com o intuito de compreensão do processo 

criativo, visando uma maior segurança para o terapeuta e para o sujeito. 

 

3.2 Critério de apresentação   

Todos os trabalhos foram inseridos dentro de uma planilha com o intuito de 

extrair de cada trabalho as informações mais importantes e de modo sistematizado. 

Os tópicos utilizados foram: Base de dados (nome da publicação e dados 

catalográficos dos trabalhos: autor, título, número, volume, página); Data da coleta: 

compreendeu o período de 3 de maio a 22 de outubro de 2010 para a presente 

pesquisa; Tipo de artigo/pesquisa (se é artigo de revista impressa/eletrônica ou 

Journal); Data do artigo; Palavras-chave (algumas publicações especificam as 

palavras-chave, outras não); Conceitos (são identificados os principais pontos 

teóricos utilizados pelo autor do trabalho no intuito de corroborar as ideias já 

existentes ou acrescentar novos pontos teóricos); Resumo de cada trabalho 

(descrição de pontos importantes tratados pelo autor e descrição das etapas da 

pesquisa); Resultados (os dados obtidos pela pesquisa); O que está sendo pouco 

explorado/Limitações (são apontadas as informações que o próprio autor relaciona 

no trabalho ou as que o autor da presente pesquisa percebeu como pontos de 

dificuldades da pesquisa); O que precisa ser pesquisado (a partir dos resultados 

obtidos pela pesquisa, são elencados os pontos a serem pesquisados futuramente). 

Nem todos os trabalhos selecionados preencheram todos os tópicos da planilha. 

Para efeito de apresentação, optou-se pelo seguinte critério: 1) Artigo que 

apresenta possibilidades para compreensão de imagens abstratas (Hanes, 1998) e 

outro que discorre sobre a utilização do esquema dos quadrantes na interpretação 

de imagens (Bergeron et al., 2010). 2) Descrição de um método que se utiliza de 

uma técnica expressiva e que serviu de tema para uma dissertação de mestrado. 

Esse método é uma das primeiras tentativas de sistematização de uma técnica 

expressiva desenvolvida por uma pesquisadora brasileira (Bozza, 2003). 3) Artigos e 

dissertações que têm como foco a utilização de recursos expressivos: a) 
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tridimensionais (marionetes, caixa de areia): (Byington, 1993; Zimmermann, 1996; 

Matta, 2006), b) bidimensionais (desenho/pintura): (Martin, 1997; Mcnamee, 2004; 

Rocwell e Dunham, 2006; Steinhardt, 2006; Dibo, 2007; Deaver, 2009) e c) escrita: 

(Stepakoff, 2009). 4) Artigos que objetivam avaliar a efetividade de técnicas 

expressivas (Graham e Sontag, 2001; Petrillo e Winner, 2005; Feen-Calligan e 

Nedeval, 2008; Isaksson et al., 2009; Nissimov-Nahum, 2009; Arteche et al., 2010; 

Mercer, Warson e Zhao, 2010; Willis et al., 2010). Optou-se por manter, entre 

parênteses, alguns termos e nomes de testes na língua original, facilitando assim o 

acesso dos pesquisadores a respeito do tema.  

 

3.3 Apresentação crítica da literatura 

Hanes (1998) apresenta algumas possibilidades de se compreender as 

produções abstratas e bem como relatos de casos com internos de um hospital 

psiquiátrico. Utilizou-se de uma abordagem não diretiva, possibilitando assim que as 

pessoas pudessem se expressar livremente. Dos resultados obtidos, o autor elenca 

alguns fatores que contribuíram para a produção de uma pintura abstrata: medo de 

falhar e de ser criticado, uma vez que a pessoa não domina a elaboração de figuras 

realistas; a própria resistência à hospitalização e adesão à terapia; não estar 

preparado, inconscientemente, para lidar com conteúdos dolorosos; apreensão e 

insegurança; ceticismo em relação ao valor terapêutico da arte; evasão e 

evitamento. Por outro lado, o autor alerta para a idiossincrasia relativa a formas, 

cores, figuras que aparecem e que necessitam do reconhecimento por parte da 

pessoa, além de atentar para a postura do terapeuta que, na tentativa de decifrar o 

simbolismo das abstrações, corre o risco de interferir no processo terapêutico. 

Bergeron et al. (2010) estudam um esquema que é utilizado na formação de 

analistas junguianos em Zurique; trata-se do esquema de interpretação de imagens 

a partir da ideia dos quadrantes. Por meio desse esquema aplicam-se significados 

em função da localização do desenho em áreas específicas do suporte (porção 

superior esquerda = pai; superior direita = futuro; inferior esquerda = inconsciente e 

inferior direita = mãe). Em virtude de haver autores que defendem sua efetividade e 

outros que criticam sua validade, o artigo objetiva averiguar três pontos: a) se esse 
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esquema é válido; b) se certos tipos psicológicos respondem melhor que outros a 

esse esquema; e c) se a reposta emocional do indivíduo influencia a validade desse 

esquema. Utilizando-se principalmente dos Testes: Domínio Espacial (Space 

Domain Test) e Cor Associativa (Colour Associative Test), o estudo avaliou os 

desenhos de 207 estudantes. Os resultados obtidos indicam a não validade do 

esquema e apontam para dois achados significativos: 1) de que realmente há uma 

tendência de se posicionar os desenhos inconscientes no quadrante relativo ao 

inconsciente (porção inferior esquerda) e, 2) tendência a não se utilizar, no 

quadrante relativo à mãe (porção inferior direita), a cor relativa a essa figura. Estudos 

futuros podem utilizar outros instrumentos para averiguar a validade do esquema, 

trabalhar com diferentes populações e também promover a pesquisa com alunos 

que estejam tendo formação em psicologia ou pacientes que estejam em tratamento 

com esse tipo de abordagem, uma vez que se utilizam recursos expressivos e 

imaginação ativa nesse tipo de terapia. 

Bozza (2000) apresenta um método desenvolvido em nível de mestrado, o 

Argila: espelho da autoexpressão, que se divide em três modos de se trabalhar: 

quando à pessoa é outorgada a possibilidade de criar livremente e, a partir do 

modelar na argila, ambos, cliente e terapeuta, procuram elaborar verbalmente; 

quando o cliente ao invés de modelar uma peça escolhe uma das já elaboradas e 

que ficam à mostra na prateleira do consultório, indicando que a escolha já indica 

algum conteúdo a ser trabalhado; quando o terapeuta, na busca por trabalhar algum 

ponto focal na relação terapêutica, escolhe a peça de argila, dentre aquelas 

expostas. Por tratar-se de um método que não exige habilidade prévia e por tratar-se 

de um material maleável, pode ser aplicado para uma variedade de clientela.  

Byington (1993), Zimmermann (1996) e Matta (2006) apresentam técnicas 

tridimensionais. Em seu artigo sobre técnica expressiva, Byington (1993) discorre 

que a importância da técnica expressiva está na qualidade de intensificar a 

elaboração simbólica, uma vez que pode acessar as raízes arquetípicas do símbolo, 

instância quase não alcançada pela palavra. Como contribuição para a psicologia 

analítica, apresenta a técnica intitulada Marionetes do self. As marionetes são 

bonecos que servem para representar as personagens na terapia, como a família, o 

terapeuta e o próprio analisando. A iniciativa parte do terapeuta e no centro da sala 
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de terapia monta-se o cenário, podendo-se usar outros objetos com o intuito de 

representar emoções ou situações. Um elemento importante é o simbolismo espacial 

que pode indicar a distância em relação à figura principal, representada pelo 

analisando. Depois de sua execução, pode haver ampliação dos elementos 

trabalhados por meio da verbalização, dramatização ou outra técnica expressiva.  

Zimmermann (1996), em seu doutorado, e Matta (2006), no mestrado, 

utilizaram caixa de areia como recurso expressivo. Zimmermann (1996) alia esse 

recurso à dança meditativa, pois acredita que o movimento corporal é uma matriz de 

projeção e durante a dança o corpo transcreve um contínuo padrão rítmico. Por 

outro lado, as imagens interiores expressadas por meio da caixa de areia promovem 

a integração dos estados emocionais do indivíduo, cuja manifestação pode ser 

observada na postura do corpo e no padrão do movimento. Por meio de anamnese e 

diagnóstico dinâmico, foram observadas as mudanças ocorridas nos sujeitos adultos 

em virtude do procedimento a que foram submetidos. Já Matta (2006) trabalhou com 

crianças com transtornos obsessivo-compulsivos, focando no brincar e com o 

objetivo de eliminar os sintomas. Do trabalho desenvolvido, pôde coletar 30 temas a 

partir das verbalizações das crianças, e como resultado constatou que as crianças 

apresentaram evolução em seus processos, pois a técnica contribuiu para o 

desencadeamento do processo expressivo, havendo diminuição significativa dos 

temas Automatismo e Congestionamento; enquanto Integração e Transformação 

sofreram aumento expressivo. A terapia com a caixa de areia permitiu que as 

crianças pudessem transformar seus sintomas e reconstruir seus egos, contribuindo 

assim para a diminuição dos comportamentos compulsivos. 

Martin (1997), Mcnamee (2004), Rocwell e Dunham (2006), Steinhardt (2006), 

Dibo (2007) e Deaver (2009) desenvolveram trabalhos utilizando-se de recursos 

bidimensionais, como o desenho e a pintura. Martin (1997) apresenta um trabalho 

grupal utilizando-se do Gráfico Simbólico da Linha da Vida (Symbolic Graphic Life-

Line) por meio do qual a pessoa pode integrar sentimentos do passado e do 

presente e contribuir para a integração do grupo. Parte-se do pressuposto de que há 

uma correlação entre o tipo de qualidade da linha ou direção do movimento com 

sentimentos específicos. Foram coletados 50 Life-lines de adultos e, a partir do 

procedimento aplicado, foram identificadas algumas qualidades das linhas: 
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Ascendente, indicando bem-estar, felicidade e Descendente, indicando depressão, 

raiva, tristeza; Dentada ou Ziquezagueante, indicando ansiedade, frustração, tensão; 

Espiral, indicando confusão, andando em círculos, sem rumo; Reta ou Sutilmente 

ondulada, indicando estabilidade ou que nada está acontecendo.  

McNamee (2004) apresenta o rabisco anotado (annotated scribble), que é 

uma evolução do scribble drawing proposto pela arteterapeuta Florence Cane. O 

artigo objetiva, por meio de um estudo de caso – uma mulher de 20 anos com 

quadro de ansiedade severa –, relacionar neurociência com a integração dos 

discursos verbal e não-verbal dentro do contexto terapêutico. A técnica consiste em 

pedir que a pessoa contorne, no próprio scribble, alguma forma que lhe tenha 

chamado a atenção. O scribble também pode ser colorido, e depois se pede ao 

sujeito que anote informações com o intuito de criar uma história. A partir desse 

procedimento, pôde-se observar a integração das experiências pessoais em 

imagens e histórias produzidas e posteriormente elaboradas. 

Steinhardt (2006) apresenta a técnica expressiva As Oito Molduras Coloridas 

da Técnica do Squiggle (The Eight Frame Colored Squiggle Technique), que 

consiste em uma folha de papel em branco, dividida em oito retângulos, e um estojo 

com 45 pasteis oleosos. A pessoa desenha livremente, em sequência, podendo 

começar de qualquer retângulo, e depois aplica um título para cada um dos oito 

desenhos, podendo assim compor histórias subsequentemente. Uma relação entre a 

divisão em oito molduras pode ser estabelecida com as divisões do tabuleiro de 

areia e seus simbolismos, do modo como são descritos por Ammann (2004), e 

considerando-se a posição dos retângulos, da esquerda para a direita, pode-se fazer 

a leitura de uma situação de passado que se encaminha para o presente-futuro. A 

autora apresenta três casos e atenta para as relações que podem ser estabelecidas 

entre as molduras, inferindo que, por meio das imagens produzidas e da posição que 

ocupam, é possível fazer relações importantes com o estado afetivo do sujeito e a 

elaboração dos conteúdos internos. 

Rocwell e Dunham (2006) e Deaver (2009) apresentam técnicas bastante 

utilizadas: Pessoa Pegando uma Maçã na Árvore (Person Picking an Apple from a 

Tree – PPAT) e Desenho da Figura Humana (Human Figure Drawing – HFP), 

respectivamente. Rockwell e Dunham (2006) aliam à técnica o sistema de medida: 
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Escala de Elementos Formais da Arteterapia (Formal Elements of Art Therapy Scale 

– FEATS), enquanto Deaver (2009) objetiva fazer uma pesquisa contemporânea em 

larga escala dos desenhos das crianças levando em consideração o que se espera 

de seu desenvolvimento normal refletido nos desenhos, uma vez que estudos 

preliminares focaram mais nos desvios da normalidade. Objetiva também saber se é 

possível identificar diferenças entre os grupos e se gênero, etnia e localização 

geográfica influem nessas diferenças. Foram coletados 467 HFDs que foram 

avaliados com valor de 0 a 5 mediante cinco escalas: proeminência da cor, uso 

realista da cor, espaço, nível de desenvolvimento e detalhes dos objetos e do meio. 

Como resultado, a pesquisa detectou a influência de fatores sociais na expressão 

plástica das crianças que participaram da pesquisa. Para a pesquisa de Rocwell e 

Dunham (2006) foram coletados 40 desenhos: 20 do grupo experimental (usuários 

de droga) e 20 do grupo-controle (pessoas da comunidade). Os resultados 

demonstraram consistência com pesquisas já realizadas. Das 12 escalas utilizadas 

do FEATS, 9 foram estatisticamente significativas (Proeminência da cor, Cor realista, 

Energia implicada, Espaço, Lógica, Realismo, Nível de desenvolvimento, Detalhes 

dos objetos e do ambiente, Pessoa), corroborando assim a utilização do FEATS 

como ferramenta diagnóstica.  

A dissertação de Dibo (2007) objetiva utilizar a técnica do desenho do 

mandala com o intuito de verificar se há melhora da atenção concentrada de 

adolescentes em sala de aula e se o mandala apresenta símbolos de conotação 

religiosa, uma vez que esta fase da vida geralmente é marcada por crises e por 

grande quantidade de fantasias, fazendo com o que o jovem se perca em devaneios. 

Participaram da pesquisa 70 adolescentes e, com a proposição de se desenhar um 

mandala, aplicou-se o teste AC-15 para avaliar a capacidade de atenção 

concentrada durante certo período de tempo e um questionário com seis questões 

que versavam sobre aspectos da produção do mandala. Em relação aos resultados 

do teste AC-15, observou-se que entre as turmas B e C (primeiro desenharam e 

depois fizeram o teste e responderam o questionário) predominou o índice superior 

em relação à média da atenção concentrada, em contraste com os resultados das 

turmas D e E (primeiro fizeram o teste e depois desenharam e responderam o 

questionário), cujo índice foi inferior à média da atenção concentrada, corroborando 

a ideia de que o desenho do mandala contribui para o aumento da atenção. As 
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respostas observadas pontuaram os aspectos positivos da produção do mandala e o 

fato de se sentirem bem. Entre outros apontamentos, pôde-se destacar: quanto mais 

centralizado estiver o desenho, mais ajustado se mostra o adolescente; pode-se 

relacionar a caracterização do traço e a pressão do desenho com o equilíbrio mental 

e emocional; pode-se estabelecer um paralelo entre o tamanho do desenho no papel 

em relação à dinâmica entre sujeito e ambiente e entre sujeito e figuras parentais.  

Stepakoff (2009) apresenta uma técnica de escrita, a poesia-terapia. A 

poesia-terapia, que trabalha inicialmente com a experiência do silêncio da perda, 

pode ser uma ferramenta de ajuda ao possibilitar a simbolização ou representação 

da dor, priorizando mais o emocional do que o intelectual por meio de dois métodos: 

o método receptivo: autodirigido e facilitado (receptive method: self-directed and 

facilitated) e o método expressivo: autodirigido e facilitado (expressive method: self-

directed and facilitated). O trabalho com a poesia-terapia possibilita a discussão 

sobre a experiência da perda, contribui para o processo de simbolização e 

fortalecimento emocional e psíquico daquelas pessoas que sobreviveram após 

tentativa de suicídio. Por meio desse processo, os laços terapêuticos são 

aprofundados e a pessoa reconhece, no caso de trabalho em grupo, que a sua dor 

pode ser compartilhada com outros. 

Graham e Sontag (2001), Petrillo e Winner (2005), Feen-Calligan e Nedeval 

(2008), Isaksson et al. (2009), Nissimov-Nahum (2009), Arteche et al. (2010), 

Mercer, Warson e Zhao (2010) e Willis et al. (2010) apresentam pesquisas que têm 

como objetivo avaliar a efetividade de técnicas expressivas. Graham e Sontag (2001) 

procuram avaliar o resultado de uma intervenção terapêutica utilizando-se de 

recursos expressivos com nove crianças que experienciaram a perda de um parente, 

em um processo terapêutico que se estendeu por seis meses. Foram três os 

objetivos do grupo de suporte: permitir que a criança pudesse entrar em contato com 

outras crianças que também tinham perdido um parente; educar a criança sobre 

morte e luto; ajudar a criança a manter a memória da pessoa especial que morreu. 

Sobre a avaliação dos dados, baseada em três questões, os resultados foram: a) a 

maioria das crianças respondeu que veio ao grupo porque um parente havia morrido 

ou um conselheiro havia sugerido participar do grupo de suporte; b) a maioria 

respondeu que o fato de encontrar outras crianças na mesma situação foi o que de 
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melhor aconteceu; c) as respostas verbais traduziram um sentimento de estarem 

melhor, o que foi reforçado pelos desenhos.  

O artigo de Petrillo e Winner (2005) objetiva demonstrar que, por meio do 

desenho, pode-se ter um ganho terapêutico, e os autores levam em consideração a 

noção de catarse, ou seja, quando alguém se sente angustiado, o ato de criar 

imagens que expressam sentimentos negativos permite que esses sentimentos 

sejam descarregados, ou seja, por meio do trabalho plástico haveria uma reparação 

do humor negativo. Participaram da pesquisa 42 estudantes (20 com habilidades 

artísticas do estúdio de arte e 22 das turmas de psicologia que não possuíam 

habilidade artística). Dez estudantes do estúdio de arte e 12 das turmas de 

psicologia compuseram, randomicamente, o grupo para o experimento com a arte e 

os outros 10 do estúdio de arte e 10 das turmas de psicologia compuseram o grupo-

controle. Aplicou-se também o teste Grade de Afeto (Affect Grid) de Russel, Weiss e 

Mendelsohn (1989). A análise dos dados constatou que a atividade plástica eleva os 

humores tanto daqueles sujeitos que têm habilidade com arte quanto daqueles que 

não as têm, reforçando a ideia de que para se fazer uma terapia em arteterapia o 

cliente não precisa ter conhecimento ou habilidade plástica. A atividade de copiar as 

figuras geométricas a que o grupo-controle foi submetido elevou o humor dos 

participantes com habilidade artística mas não dos que não tinham tal habilidade. A 

partir desse achado, a pesquisa se encaminhou para um segundo momento com o 

intuito de verificar se a aplicação de desafios verbais, que criam desafios mas não 

necessariamente envolvem a expressão do sentimento, também pode promover 

elevação do humor. Um novo grupo de 20 estudantes, todos sem habilidade em 

artes, foi recrutado. Todos completaram dois desafios verbais, encontre a palavra e 

palavra-cruzada, e os dados obtidos foram comparados com os dos participantes 

sem habilidade artística do grupo de arte do primeiro experimento. Esse experimento 

sugeriu que o prazer tem melhor resultado depois de uma tarefa de arte do que 

depois de um desafio de resolver um problema, reforçando assim a ideia de que a 

atividade plástica é mais efetiva, pois permite a expressão do sentimento e do 

significado.  

Feen-Calligan e Nevedal (2008) combinam dois tipos de avaliação aplicados 

ao programa de avaliação da pesquisa em arteterapia: a avaliação do resultado 
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(outcome evaluation) e a avaliação do processo (process evaluation). A coleta de 

dados aconteceu durante dez semanas, tendo como objetivo permitir que a própria 

pessoa acessasse as mudanças positivas ou os resultados que elas puderam 

perceber como um resultado do processo arteterapêutico. Foram avaliados 120 

questionários compostos por seis questões: Questão 1 – 86% responderam que o 

programa atingiu as expectativas; Questão 2 – sobre o que o participante gostou na 

oficina de arteterapia, as respostas mais pontuadas foram: os materiais artísticos, o 

fazer artístico e a autoexpressão por meio do processo dos recursos expressivos e a 

relação terapêutica; Questão 3 – sobre o que o participante não gostou na oficina de 

arteterapia: 43,5% indicaram que não desgostaram de nada, e 25% indicaram que 

apenas 10 semanas de terapia era um período curto ou não gostaram de ter deixado 

a oficina; Questão 4 – sobre o que o participante gostaria que mudasse: 32,3% 

indicaram que não queriam que nada mudasse; Questão 5 – sobre as mudanças 

positivas atribuídas às oficinas de arteterapia: a resposta que mais se destacou foi o 

aumento da apreciação e habilidade em relação à expressão plástica, com 28,6%; 

Questão 6 – se os participantes gostariam de ter seus contatos na mala direta: 

96,5% indicaram que sim.  

Isaksson (2009) apresenta um programa de avaliação em arteterapia que 

procura conjugar dois tipos de ferramentas: a pintura de árvores, analisadas a partir 

da Análise de conteúdos (Kreuger e Neuman, 2006) e o SASB (Análise estrutural do 

comportamento social), com o intuito de averiguar se a mudança da autoimagem se 

reflete nas pinturas de árvores realizadas pelos participantes da pesquisa. 

Participaram da pesquisa seis mulheres que responderam a um questionário 

composto por 36 diferentes postulados, e também se formou um grupo-controle com 

um total de 52 sujeitos. Sobre a análise dos conteúdos das árvores (comparou-se a 

primeira com a última), somente duas categorias permaneceram estáveis, que 

foram: copa e solo, nas demais houve mudança. Em termos gerais, todas pintaram 

árvores sobre o solo e em todos os casos houve mudança entre a primeira e a última 

árvore. O estudo concluiu que não é possível generalizar como as mudanças na 

autoimagem podem ser referidas às pinturas de árvores. 

Nissimov-Nahum (2009) objetiva compreender o ponto de vista dos 

arteterapeutas quando estes atendem crianças agressivas. Apresenta o Método de 
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Pesquisa Estruturado e Baseado na Arte (Structured Art-Based Research Method), 

que é uma expansão do método baseado na arte (Art-Based Method). Foram 

enviados, por email, questionários para 247 arteterapeutas, dos quais 122 

retornaram respondidos (= 49%). Todos responderam ao questionário que focava o 

atendimento a uma criança. Em uma segunda etapa do estudo, foram selecionados 

dois grupos de arteterapeutas: Grupo A, composto por seis arteterapeutas que foram 

selecionados porque atribuíram 5 para uma escala de 0 a 5 no quesito de “melhora 

considerável da criança”, enquanto o Grupo B, composto por cinco arteterapeutas, 

respondeu que não houve melhora ou o quadro de agressividade da criança piorou. 

Estes onze arteterapeutas participaram de uma entrevista e fizeram uma tarefa com 

desenho, que consistia em abordar a imagem que o arteterapeuta tinha da criança, a 

imagem de si mesmo em relação ao tratamento dela e da relação entre a criança e o 

arteterapeuta. Em relação aos desenhos, cinco categorias foram descritas, 

considerando-se as diferenças significativas entre os Grupos A e B, que são: a) 

tamanho; b) cor; c) contato; d) nível de abstração: todos os desenhos do Grupo A 

apresentaram imagens concretas, enquanto que em algumas do Grupo B 

apareceram formas abstratas, o que indica relação mais concreta com respeito a 

papeis menos claros entre arteterapeuta e criança; e) capacidade de movimento. Os 

resultados não apontam para a diferenciação entre bons e maus terapeutas, mas 

para a verificação de problemas que podem surgir na relação terapêutica com esse 

tipo de clientela, bem como para a importância da supervisão como recurso que 

viabiliza a expansão da percepção e consciência do arteterapeuta em relação ao seu 

cliente. A autora sugere que pesquisas futuras levem em consideração a sequência 

dos instrumentos aplicados na pesquisa, com o intuito de explorar mais 

profundamente os aspectos mais sensitivos e menos conscientes da relação 

terapêutica. 

Arteche et al. (2010) e Willis et al. (2010) apresentam as técnicas Desenhe 

uma Pessoa (Draw-a-Person – DPA) e Desenhe uma Pessoa na Chuva (Draw-a-

Person-in-the-Rain – DAPR), respectivamente. Para a avaliação, segundo Arteche et 

al. (2010), são requeridos dois desenhos, o primeiro podendo ser interpretado como 

a expressão do eu, sendo por isso uma figura do próprio sexo de quem a desenhou 

e o segundo como o sexo oposto, podendo ser referido à pessoa mais importante 

em sua vida. Desenvolveram-se dois focos de pesquisa: 1) considerar se a primeira 
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figura desenhada se refere à própria pessoa que a desenhou e, 2) se haveria 

indicação de um quadro patológico caso a primeira figura desenhada fosse a do 

sexo oposto. A partir da coleta de 606 desenhos (grupos clínico e controle) foram 

identificadas três categorias em relação ao sexo: mulher, homem e indefinido. Os 

dados do grupo-controle confirmam a hipótese de que tanto em meninos como em 

meninas, há a tendência de se desenhar primeiro a imagem do próprio sexo, acima 

de 70% e, por outro lado, o estudo não corrobora a ideia de que seja um indicador 

de problemas emocionais quando o primeiro desenho realizado seja do sexo oposto. 

Willis (2010), em sua pesquisa, considera que: 1) as técnicas projetivas podem 

revelar conflitos conscientes e inconscientes; 2) embora sejam eficazes, as técnicas 

projetivas ainda carecem de estudos para validação e estudos com enfoque na 

utilização das técnicas projetivas como instrumentos diagnósticos; 3) a partir dos 

dados não-verbais coletados, é possível capacitar o sujeito a lidar com suas 

deficiências. Esse autor alia ao Desenhe uma Pessoa na Chuva (DAPR) o Inventário 

de origem para estresse (CRIS) e Escala de percepção do estresse (PSS-10). Da 

pesquisa com 40 pessoas obteve-se os seguintes resultados: sobre o DAPR, 

satisfatória relação interna de certeza entre as escalas Proteção (r = .89) e Estresse 

(r = .88), a partir da média conseguida entre três avaliadores, o que indica 

efetividade em acessar o estresse e como lidar com ele. Em relação ao CRIS, 

demonstrou-se alta confiança para as seis escalas, obtendo os seguintes 

coeficientes alfas: Confiança (= .85), Apoio social (= .85), Controle da tensão (= .80), 

Estruturação (= .84), Saúde física (= .88) e Autodiretividade (= .83). 

   Mercer, Warson e Zhao (2010) consideram que o fazer expressivo como 

uma ferramenta que conduz à redução do estresse e da ansiedade, e o Jornal Visual 

(Visual Journaling) tem apresentado resultados satisfatórios, pois combina o escrito 

com o visual, permitindo uma experiência de satisfação emocional e consciência 

cognitiva, reduzindo assim o estresse e a ansiedade. A pesquisa que desenvolvem 

utiliza dois instrumentos de medição que são o Inventário de Ansiedade da Situação 

Característica (State-Trait Anxiety Inventory – STAI-Y) que consiste em 40 questões 

divididas em duas escalas: a Escala de ansiedade T e a S (T-Anxiety e S-Anxiety 

scales). A primeira identifica o nível geral de ansiedade, enquanto a segunda 

identifica o nível temporário do estado de ansiedade. O segundo instrumento é o 

Programa de Afeto Positivo e Negativo (Positive and Negative Affect Schedule – 
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PANAS). Dez estudantes da área médica foram convidados a trabalhar sobre o 

jornal visual durante duas sessões, e depois do modo que quisessem durante duas 

semanas. A partir do procedimento das duas sessões, pôde-se observar declínio da 

ansiedade e o afeto negativo declinou, enquanto o positivo permaneceu constante. A 

Escala STAI-T mostrou um declínio menor do que a STAI-S, como esperado. Em 

levantamento de dados realizado posteriormente às duas semanas, os resultados 

foram os seguintes: 80% dos sujeitos consideraram a atividade moderadamente útil 

e apenas 1% considerou inútil. Todos os sujeitos responderam que fariam a 

atividade do jornal novamente e a maioria aproveitou o processo de fazer o jornal; 

60% dos sujeitos entenderam que a atividade afetou o estresse e o temperamento, 

enquanto 40% não estavam certos de que realmente houve alguma mudança; 70% 

dos sujeitos participariam de workshops para redução do estresse, enquanto 30%, 

embora gostassem da ideia, não estavam certos se participariam.  

 

3.4 Síntese 

A partir da análise dos trabalhos, alguns pontos podem ser elencados em 

função do consenso, entre eles: 1) De um modo geral, a atividade expressiva 

apresentou-se satisfatória por meio da utilização de várias técnicas e com várias 

populações, principalmente com crianças e adultos. Esse dado valida a observação 

feita por Jung ([1947/1954] 2011) quando este utilizou técnicas expressivas com 

seus pacientes, pois percebeu que desenhar e pintar já propiciava um efeito de 

melhora, integração e harmonização da psique. Diminuía a pressão, por vezes 

inexplicável, do inconsciente, antes mesmo que os elementos imagéticos pudessem 

ser elaborados com a pessoa de modo consciente. 2) Uma qualidade da imagem 

está em sua materialidade, ou seja, o desenho ou a pintura realizada pela pessoa 

fica registrada sobre um suporte podendo ser contemplada e avaliada a qualquer 

momento com o intuito de abrir novos diálogos entre terapeuta e paciente. 3) O 

fazer, o construir algo, tornar imagem o que não tinha forma, traz à pessoa a 

possibilidade de se reconhecer e se sentir capaz de produzir algo, principalmente 

quando as palavras não são suficientes para isso e independentemente se essas 

imagens objetivadas serem figurativas ou abstratas. 4) A verificação de que as 

pessoas se sentem melhor em relação a como se sentiam antes de experienciarem 
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o processo criativo, comprovado em muitos trabalhos, reforça a condição de que 

uma intervenção que utiliza alguma técnica expressiva age de modo global sobre o 

sujeito, considerando os aspectos corporal, comportamental, afetivo e até mesmo 

espiritual. 5) A conciliação de técnicas expressivas pode amplificar o processo de 

autoconhecimento, contribuindo assim para o andamento do processo terapêutico. 

6) A autonomia outorgada à pessoa ao escolher os materiais a serem utilizados em 

uma determinada técnica reforça a condição de esta colocar-se ativa no processo 

por meio de suas escolhas, bem como pode ser indicativa de uma possível relação 

entre a qualidade do material e o que pode ser expressado. 7) A implicação de que a 

pessoa sai de um estado passivo por meio da ação, ou seja, o fazer a retira da 

passividade. 8)  A indicação de que formas, cores, linhas podem ser indicativas de 

certas condições como estados afetivos, entre outros. 9) A importância da 

participação da pessoa no processo de análise/interpretação das imagens. 10) A 

presunção de que as técnicas expressivas podem ser utilizadas como recursos para 

o desenvolvimento do processo terapêutico e como elemento diagnóstico. 11) O 

treinamento dos avaliadores é um quesito importante para a fidedignidade dos 

resultados. 

Outros pontos podem ser levantados: 1) Embora alguns trabalhos tenham 

apresentado dados confirmando que a técnica expressiva, mesmo se aplicada 

somente uma vez, gera resultados, para um estudo mais aprofundado faz-se 

necessária uma intervenção mais efetiva, de modo a se certificar de que as 

mudanças ocorridas estejam devidamente relacionadas à técnica aplicada. 2) A 

quantidade de participantes submetidos aos testes e intervenções é um ponto 

importante, pois ainda são poucos os estudos que utilizam as técnicas expressivas 

em larga escala, contribuindo assim para a validação dos resultados. 3) A 

homogeneidade da amostra e a diversificação da clientela a ser beneficiada com as 

técnicas expressivas também podem contribuir para que essas técnicas possam ser 

utilizadas com mais propriedade por profissionais de várias áreas. Rocwell e 

Dunham (2006) pontuam sobre a importância de se realizar pesquisas empíricas que 

comprovem a eficácia das técnicas expressivas, avaliando-se, por exemplo, como as 

mudanças na produção gráfica (desenho) podem ser relacionadas com mudanças 

nos estados psicológicos ou como certas características podem ser indicativas de 

neuroses ou ajustamento mental. 4) Em qualquer estudo se deve levar em 
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consideração a subjetividade e o simbolismo pessoal do indivíduo. 5) O cruzamento 

de testes, questionários e escalas permitiu analisar os dados sob um ponto de vista 

ampliado, mesmo que em alguns deles os resultados não tenham sido tão 

significativos. 6) Alguns estudos são de caráter diagnóstico, outros, terapêuticos, 

cujos procedimentos demonstram a efetividade das técnicas expressivas. 
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4 IMAGINAÇÃO ATIVA 

 

 

4.1 Pressupostos  

A escolha do referencial teórico de Jung e sua contribuição para se pensar a 

dinâmica psíquica partiu da afinidade com seu modo de abarcar a pessoa, 

envolvendo-a não só por meio dos aspectos imediatamente acessáveis, mas 

descortinando as complexidades do ser em meio à profusão de imagens que 

configuram a história de cada um. 

Descarta-se, contudo, a ideia de que o estudo que aqui se apresenta seja 

imaginação ativa, muito embora a técnica expressiva “Paisagem psíquica” apresente 

alguns aspectos que se aproximam da dinâmica do método de imaginação ativa, 

como o despertar do criativo, o lúdico, o lidar com as imagens, a possibilidade da 

manifestação do símbolo e o processo de elaboração. A imaginação ativa foi 

utilizada por Jung ao final da terapia, pois requer uma consciência bastante 

elaborada por meio da qual a pessoa se fará responsável por suas ações. É 

primordialmente uma técnica que se pratica sozinho. Foi utilizada como instrumento 

na análise e se caracteriza pelo diálogo com as imagens das fantasias, seguidas por 

um processo de elaboração. 

Em geral a referência que Jung faz da imagem está circunscrita na dinâmica 

da fantasia, do sonho e sempre na posição de símbolo, na condição de agente 

intermediário suficientemente capaz de gerar elementos para a ampliação da 

consciência e, segundo Avens (1993), a imagem para Jung é derivada do uso 

poético, tem significado próprio e está atrelada ao seu conteúdo, enquanto Humbert 

(1988) destaca sua natureza polissêmica. Na concepção de Jung ([1921] 2011b, par. 

829, grifos do autor), a imagem “constitui uma expressão concentrada da situação 

psíquica como um todo” constelada a partir da coadunação entre consciente e 

inconsciente. Entrar em contato com as imagens internas é perceber que o mundo 

interno é constituído por imagens assim como o externo. Em uma célebre frase, 
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Jung1 ([1929] 1983, par. 75) diz: “Tudo aquilo do qual somos conscientes é uma 

imagem, e imagem é psique” e, em outro momento, postula que “a psique é 

constituída essencialmente de imagens” (Jung [1926] 2011e, par. 618), ou seja, a 

imagem é abarcada em seu sentido mais amplo e está relacionada com os 

processos vitais, unindo consciente e inconsciente, também pontuado por Kugler 

(1997). Nesse aferir das imagens internas com as externas, pode-se revelar a 

dinâmica que é a base de toda a teoria junguiana, a relação entre consciente e 

inconsciente. No entanto, essa condição só se sustenta na medida em que a 

imagem suporta essa dinâmica de relação entre algo que pode ser conhecido e de 

uma parcela que se mantém desconhecida. Para Fordham (1957, p. 91), trata-se de 

um processo que se desenvolve gradualmente em direção a uma “experiência 

simbólica de completude”, na medida em que há integração de elementos a princípio 

contraditórios e intelectualmente incompreensíveis. 

Dentro desse panorama, alguns aspectos visam facilitar a compreensão de 

qual fundamento fez gerir a aproximação entre o método de imaginação ativa e a 

técnica expressiva que é o tema de estudo da presente pesquisa. 

O primeiro aspecto refere-se à organização espontânea das imagens. Como 

primeiro passo para a prática do método de imaginação ativa, é preciso abrir-se, 

colocar-se em uma posição de contemplação a fim de deixar que as imagens, como 

potências, se mostrem. Não é somente a exuberância das imagens que conta, mas a 

convicção de que elas constituem a própria psique e, diante disso, Jung deu-lhes 

crédito.  

O segundo aspecto se processa mediante o diálogo estabelecido com elas. 

Se em um primeiro momento as imagens se mostram, em um segundo, se lhes é 

oferecida a oportunidade de falarem. Esse diálogo é a condição necessária e 

substancial que validará a conexão entre as realidades interna e externa. 

O terceiro aspecto se assenta na possibilidade de essas imagens tomarem 

uma forma concreta por meio dos recursos expressivos. Quando Jung ([1947/1954] 

2011e) sugere que há outras possibilidades de entrar em contato com a realidade 

                                                           
1
 A seguinte frase foi retirada da versão das obras completas em inglês, uma vez que na versão em português o 

termo psique foi substituído por alma: “Tudo aquilo que se torna consciente é imagem e de que imagem é 
alma” (Jung [1929] 2011k, par. 75). 
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interna, que não somente a verbal, abre-se um campo para se pensar em novos 

códigos ancorados na especificidade de cada meio expressivo. Diante desse 

panorama, inaugura-se uma posição de destaque desses meios como agentes que 

se apresentam pertinentes ao desvelar da pessoa mediante suas ações, 

destacando-se um processo de qualidade não-verbal. Na concepção de Jung ([1935] 

2011r, par. 406), ao se objetivar essas imagens consegue-se um efeito positivo e, 

principalmente, acontece o que Jung ([1917/1926/1943] 2011c, par. 184) chama de 

“compreender pela experiência”, ou como entende Kreinheder (2005), a atividade 

plástica é o meio através do qual o símbolo é assimilado. Em termos plásticos, Jung 

(1997, p.3) define essa passagem como “método pictórico”, pois quando essas 

experiências são “colocadas em desenho e em cor, é como se tivessem tomado uma 

forma” (Jung, 1971, p. 5). Em outro contexto entende que os desenhos e as pinturas 

funcionam como “símbolo unificador” (Jung, [1946] 2011q, par. 474). 

Jung ([1947/1954] 2011e), aplicando primeiramente o método em si mesmo e 

depois a seus pacientes, demonstra que as imagens interiores, quando vivenciadas 

e expressadas plasticamente, produzem um efeito por si só terapêutico. Parker 

(2008, p. 49) reforça essa condição terapêutica vinculada ao fazer como primeira 

instância – “necessidade de expressar-se”, seguida pelas elaborações processadas 

conscientemente. Essa ideia pode ser aproximada ao ato de expressão descrito por 

Dewey (2010) ao reconhecer que para se expressar é preciso agitação, turbulência e 

não basta a comoção interna, é preciso transpô-la objetivamente visto que 

expressão “tanto significa um ato quanto seu resultado” (p. 179), ou seja, objetivar 

significa tornar concreto por meio de uma expressão. Jung ([1939/1954] 2011i, par. 

766) pontua que “o mundo só existe na medida em que formos capazes de produzir 

sua imagem”. Essa passagem pode servir como referência para o modo como Jung 

deu forma às suas experiências, em especial pintando seus sonhos, fantasias. 

Nessa passagem entre contemplação e exteriorização das emoções experienciadas, 

Jung estabelece um caminho possível para o autoconhecimento. 

A objetivação das imagens internas pode se dar por meio da pintura (Jung, 

2010), mas também de outras maneiras: por meio de anotações (Humbert, 1988; 

Stevens, 1993; Von Franz, 1997b), pode-se escrever histórias (Hannah, 2001; Kast 

1991 e 1998) ou se utilizar da escritura automática (Jung [1916/1957] 2011e), pode-
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se dar pela dança/movimento (Chodorow, 1986; Hannah, 2001; Jung [1929] 2011k) 

ou pela improvisação musical (Jung [1955-56] 2011m; Von Franz, 1997a). 

O quarto aspecto se refere ao caráter lúdico que faz parte das atividades que 

se utilizam dos recursos expressivos. É um ponto importante na medida em que 

cada material manuseado e cada nova forma e combinação cromática que se 

alcança (Rubin, 1984; Malchiodi, 2007; Urrutigaray, 2007) são conseguidas em 

função de um processo de experimentação, principalmente quando se valoriza a 

espontaneidade da criação (Naumburg, 1973). Quando Jung relembra suas 

brincadeiras de infância e as pratica novamente na fase adulta, resgata o aspecto 

lúdico em sua vida (Jung e Jaffé, 1963). 

O lúdico se realiza na medida em que é dada a oportunidade do 

desvelamento de uma subjetividade que se realiza pela ação. Nesse contexto lúdico, 

Jung ([1944] 2011j; [1955-56] 2011m) faz referência aos experimentos alquímicos: 

não se tratava apenas de lidar com os materiais adequados para a realização de 

misturas e produção da obra alquímica, mas da relação estabelecida entre a matéria 

e os desdobramentos internos (psíquicos) dessas experiências. 

Por fim, o quinto aspecto se refere ao legado do papel do criativo na relação 

terapêutica e a adoção de recursos expressivos como instrumentos que registram 

essas imagens e por isso as tornam símbolos vivos. Quando as imagens que se 

apresentam espontaneamente não são expressadas plasticamente, elas podem se 

perder diante do fluxo de imagens que se seguem. Ao se expressar plasticamente, a 

pessoa tem diante de si uma obra que é de sua autoria e, por isso, pode se 

reconhecer nela (Fordham, 1977). Ao se expressar, a pessoa se apresenta ao 

mundo por meio do fazer, de formas e cores: é o ponto de partida para o processo 

de associações a serem produzidas. 

Fordham (1958) destaca as experiências da infância de Jung, que são 

descritas no livro Memórias, Sonhos, Reflexões, como o ponto de partida para se 

pensar a origem da imaginação ativa. O indício de que Jung se utiliza do método de 

imaginação ativa desde a infância é por ele referido no texto “Os fundamentos 

psicológicos da crença nos espíritos” de 1919 (Jung [1920/1948] 2011e, par. 599). 

Desde a infância, Jung é assaltado por grandes sonhos e muitas de suas 
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brincadeiras são de caráter solitário, que é um dos pontos essenciais da imaginação 

ativa. Nessas experiências Jung se depara com imagens de forte apelo afetivo que 

qualificam a relação com o desconhecido. Essas experiências lhe causam pavor e 

por isso as esconde de sua família. Para Fordham (1977), esses conflitos não 

resolvidos são guardados em virtude do desenvolvimento da “personalidade número 

um” de Jung. Como pontuam Stern (1977) e Post (1992), Jung viveu em um tempo 

em que não era comum um adulto praticar brincadeiras de criança.  

Ao relembrar as atividades de criança, como a construção de uma vila de 

pedra em miniatura ou criar canais de água, Reed (1980, p. 55) entende que Jung 

começa a estabelecer um paralelo entre suas experiências e o desenvolvimento de 

novas maneiras de se abordar a saúde da psique, pois “através da expressão 

concreta e da construção de ideias e sentimentos, ele [Jung] foi capaz de internalizar 

suas visões e reconstituir seu self”. Essas rememorações eram sistematicamente 

registradas, além das imagens interiores que se manifestavam a ele 

espontaneamente, mesclando uma necessidade interna e uma busca por 

compreendê-las (Chodorow, 1997). “Quando chegava a um impasse: ele pintava um 

quadro ou, com um cinzel, esculpia numa pedra a imagem que lhe parecia habitá-la” 

(Von Franz, 1997b, p. 89). Em suas descobertas, Jung deu grande importância ao 

mundo interior: observava as imagens, falava com elas, as desenhava ou pintava em 

função de seu talento nesse segmento e por fim as interpretava na busca por 

descortinar seus significados. Esses registros se encontram em sua obra O Livro 

Vermelho (Jung, 2010), composta por desenhos, pinturas, muitas delas de 

configuração mandálica, seguidas por extensas anotações e elaborações.  

Após a ruptura com Freud, Jung continuou suas atividades como analista, o 

que de certa forma lhe permitiu não perder o contato com a realidade. Sua postura 

foi distanciar-se do meio acadêmico para dedicar-se ao contato com seu mundo 

interno, valorizando a relação com suas imagens internas como mostra Fordham 

(1967). Stern (1977) identifica nesse momento a irrupção da imaginação e a adoção 

de uma postura diferenciada entre terapeuta-paciente. Para Stevens (1993), as 

experiências pelas quais Jung passou estiveram muito próximas às dos psicóticos, 

com a diferença fundante de que este procurava elaborar conscientemente todas as 

imagens acionadas. Hannah (2001, p. 5) acrescenta que se trata de um 
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“empreendimento perigoso”, tomando-se como referência a própria experiência de 

Jung diante do medo de enlouquecer, pois muitas das visões do período após a 

ruptura com Freud o faziam lembrar das fantasias descritas por seus pacientes 

enquanto trabalhava no hospital psiquiátrico de Burghölzli. 

Na visão de Jaffé (1972), após a ruptura, embora se esperasse uma fase 

intelectual intensa em virtude de sua libertação, o que ocorreu foi um mergulho nas 

profundezas do inconsciente, permitindo que ele se deparasse com o mundo das 

imagens internas. Somente depois desse período, que Jaffé chama de fase 

regressiva, é que Jung pôde transpor suas “experiências primordiais, que poderiam 

ser descritas como místicas ou gnose, dentro do pensamento de seu tempo por meio 

de seu trabalho científico” (p. 177). Essas experiências lhe rendaram os frutos de 

seus escritos posteriores, como destacado por Homans (1995), Jaffé (1983), 

Kreinheder (2005), Stevens (1993) e Von Franz (1997). 

Noll (1996) identifica que o uso da imaginação ativa praticada por Jung 

remonta ao ano de 1909, momento em que Jung e Freud estiveram juntos nos 

Estados Unidos. Nessa ocasião, “a mútua interpretação de sonhos era um dos 

principais vínculos que os unia” (Post, 1992, p. 206). No entanto, foi entre os anos de 

1912 e 1916, referido por Giannini (2004) como período de doença criativa, 

expressão que provém de Ellenberger (1970), que a noção de imaginação ativa foi 

sendo construída. Nesse período, segundo Hobson (1971), Jung conjugou os dois 

tipos de pensamento descritos na obra Símbolos da transformação (Jung, [1911-

1/1952] 2011a): o pensamento dirigido e o pensamento-fantasia. Nessa mesma obra 

Jung analisa as fantasias de Miss Miller, uma americana cujas fantasias muito o 

impressionaram. Desse período conturbado é que surgem as técnicas que o 

ajudaram a compreender o processo pelo qual passava, como o da imaginação ativa 

e também a amplificação. Von Franz (1997b) refere que a imaginação ativa é fruto 

dessas experiências pessoais e acrescenta que para ser praticada é preciso certa 

“naiveté” (Von Franz, 1989, p. 128), ou seja, deixar-se levar pelas imagens sem pré-

julgamentos, condição para que o “novo” possa se manifestar. 

O período de incertezas que Jung atravessou, segundo Jaffé (1983), começa 

a tomar uma forma em 1916 quando escreve “Os Sete Sermões aos Mortos” (Jung, 

1963) e nesse mesmo ano produz seu primeiro mandala, muito embora quando 
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estava na escola secundária já houvesse sonhado com uma dessas formas que lhe 

fez pensar sobre sua carreira futura. Um dos mandalas mais significativos 

produzidos por Jung (2010, p. 159) foi “Janela sobre a Eternidade” e, no ano de 

1928, enquanto pintava o mandala “O Castelo” (p. 163), ou seja, depois de 15 anos 

de intensa atividade em seus experimentos pessoais e na elaboração de suas 

teorias, entra em contato com o texto O segredo da flor de ouro (Jung e Wilhelm, 

1996), apresentado a ele por Richard Wilhelm, e que reflete muitas de suas 

discussões, entre elas a noção de imaginação ativa. 

Hobson (1971) considera que o processo de autoexploração de Jung e seu 

interesse por mitologia e alquimia foi a maneira que encontrou para compreender 

seu próprio mito, aprofundando assim a conscientização da importância do diálogo 

terapêutico. Von Franz (1997a) relaciona a imaginação ativa com alguns precursores 

dos quais Jung tinha conhecimento, como Gerhard Dorn, um alquimista que viveu na 

segunda metade do século XVI e que é referido por Jung na obra Mysterium 

Coniunctionis ([1955-56] 2011m e 2011n), pois sua prática era uma forma 

espontânea de imaginação ativa e o alquimista místico shiita do século X, 

Mohammed Ibn Umail, que estudou os elementos químicos e seus significados 

simbólicos tendo o corpo como intermediário entre eles. Von Franz (1997b, p. 89) 

também relaciona o exercício de contemplação dos símbolos praticados na Igreja 

Católica Romana proposto por Inácio de Loyola, os Exercitia spiritualia, e se refere 

ao processo de Jung no confronto com seu inconsciente como a “jornada para o 

além”. 

De certo modo, Jung percorreu inconscientemente o mesmo caminho trilhado 

há milênios por muitos dos pensadores do Oriente, referindo-se em especial à 

“fantasia subjetiva” (Jung e Wilhelm, 1996, p. 28). Jung ([1911-12/1952] 2011a, p. 

13) se refere à sua equação pessoal, o que ilustra esse momento importante de sua 

vida:  

 

Veio-me [...], naturalmente, a decisão de conhecer “meu mito”. E 
considerei isto como tarefa por excelência, pois – assim eu me dizia – 
como poderia prestar contas corretamente de meu fator pessoal, de 
minha equação pessoal, diante de meus pacientes, se nada sabia a 
respeito, e sendo isto, no entanto, tão fundamental para o 
reconhecimento do outro? [...] Esta decisão levou-me àqueles longos 
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estudos sobre os conteúdos subjetivos produzidos por processos 
inconscientes, e ao desenvolvimento dos métodos que em parte 
possibilitam, em parte auxiliam a investigação prática das 
manifestações do inconsciente. 

 

Raff (2002) destaca a contribuição da figura de Filemon como importante no 

diálogo que Jung estabeleceu com suas imagens internas e que contribuíram para o 

desenvolvimento de sua atividade criativa. Para Von Franz (1997b), depois do sonho 

de 1913 em que, conjuntamente com um homem selvagem de pele morena (figura 

representativa dos instintos), mata Siegfried (atitude da consciência), várias figuras 

internas se personificam e com cada uma delas trava um diálogo, como com a cega 

Salomé, as várias manifestações de Velhos Sábios (Jung, [1945/1948] 2011f, par. 

398) como Elias e finalmente Filemon, figura esta que lhe trouxe a percepção de que 

há elementos na psique que não são produzidos pelo eu, mas que possuem vida 

própria (Jung, 1963). Hannah (2000) e Hart (1997) consideram que a conversação 

com essas personificações representa uma fase avançada no processo de 

imaginação ativa. Raff (2002) destaca também o místico Ibn’ Arabi que oitocentos 

anos antes de Jung já falava sobre estados imaginários e diálogo com as figuras 

interiores.  

Jung ([1929] 2011k) destaca dois autores que contribuíram para a formação 

de seu pensamento em relação ao processo de deixar que as coisas aconteçam por 

vontade própria. Um é o Mestre Lü Dsu, ao demonstrar que “quando as ocupações 

se nos propõem, devemos aceitá-las; quando as coisas acontecem em nossa vida, 

devemos compreendê-las até o fundo” (par. 23) e o Mestre Eckhart a partir do termo 

“deixar-acontecer” (Sichlassen) que combina a ação da não-ação (par. 20), também 

referido em outro momento: “O deixar-acontecer (Sichlassen), [...] a ação da não-

ação foi, para mim, uma chave que abriu a porta para entrar no caminho: Devemos 

deixar as coisas acontecerem psiquicamente” (Jung e Wilhelm, 1996, p. 33).  

A imaginação ativa é, para Jung ([1935] 2011r), um dos três métodos 

utilizados na investigação de processos psicológicos inconscientes. Como a psique 

inconsciente não pode ser diretamente explorada, a imaginação ativa cumpre esse 

papel, além da análise dos sonhos e da associação de palavras. Para que esse 

processo se realize, é preciso a participação do inconsciente, “e assim quando nos 
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concentramos num quadro interior e tomamos o cuidado de não interromper o fluxo 

natural dos acontecimentos, o inconsciente produzirá uma série de imagens que 

farão uma estória completa” (par. 398). 

Jung (2002) entende que a imaginação ativa é o melhor meio que conhece no 

intuito de reduzir a produção desordenada do inconsciente. Trata-se de uma 

atividade a se fazer sozinho e de qualidade dialética ao se dar voz ao inconsciente, 

ou “entender-se com o inconsciente” (Idem), possibilitando o aparecimento dos 

símbolos do si-mesmo. 

O objetivo da imaginação ativa é, segundo Jung (1955-56] 2011m, par. 393), 

entrar em contato com as imagens das fantasias na medida em que estas são 

“verdadeiros símbolos”. Nessa dinâmica há o despertar da criatividade (Jaffé, 1972; 

Storr, 1995), que desperta para o reconhecimento de figuras interiores (Hall e 

Brylowski, 1991) e outorga o papel de conhecedor (der Wissende) à pessoa que as 

vivencia (Hannah, 2001). Quando praticada corretamente, promove a congregação 

das porções interiores que estão fragmentadas ou em conflito (Hannah, 2001; Jans 

apud Pereira, 2007; Johnson, 1989). 

É indicada quando há um ego forte o suficiente para lidar com as demandas 

do inconsciente (Humbert, 1971; Jung [1955-56] 2011m; Kirsch, 1958; Pereira, 

2007), e por isso pertinente em estágios mais avançados da terapia (Weaver, 1991), 

ou quando se recebe alta (Humbert, 1988). Por outro lado, Davidson (1966) e Kast 

(1997) defendem que pode ser praticada sem que haja necessidade de um ego 

forte; ao desenvolver-se na presença do analista, este funcionando como o ego mais 

estruturado dentro de uma relação transferencial, ou pela utilização dos recursos 

expressivos como tipos modificados de imaginação ativa, segundo Schaverien 

(1999; 2005; 2007) e Bovensiepen (2002).  

Também é indicada quando se faz necessária a síntese de opostos (Johnson, 

1989), para ampliar a imagem da fantasia ([1936] 2011f) agindo-se de maneira 

simbólica ([1955-56] 2011m), quando o sujeito se utiliza muito da transferência 

(Humbert, 1971) e, segundo Hannah (2000), quando o inconsciente é inundado por 

fantasias, quando se quer reduzir ou estimular a quantidade de sonhos, quando se 
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está sob a influência de algo que não tenha causa aparente, quando a adaptação na 

vida tem sido prejudicada e quando se cai em um mesmo “buraco” várias vezes.  

Jung ([1935] 2001r) não indica esse método a todos os pacientes. Nos casos 

de psicóticos e borderlines, Von Franz (1990) vê grande perigo, uma vez que não há 

um ego forte. Hannah (2000) alerta para o fato de que pessoas que não acreditam 

que o inconsciente tenha vida própria não deveriam praticar a imaginação ativa. 

Partindo das descrições de Jung sobre a imaginação ativa, alguns autores 

adaptaram-na em suas práticas propondo divisões. Com o intuito de explicar o que é 

a imaginação ativa propriamente dita, Von Franz (1990) procurou subdividi-la em 

quatro etapas, Hobson (1971) o faz em quatro estágios e Raff (2002), em sete. 

Pereira (2007) apresenta a imaginação ativa a partir do ponto de vista do analista 

junguiano Franz-Xaver Jans, que foi seu professor no Instituto C. G. Jung de 

Zurique. Jans fez uma adaptação da imaginação ativa definindo sete passos, que 

são descritos em sua obra Das Tor zur Rueckseite des Herzens (O Portal para o 

Lado de Trás do Coração), e Kast (1997) e Singer (1994) tomam como referência os 

dois passos propostos por Jung, que são: deixar fluir, que implica a suspensão 

crítica da consciência aliada à atividade de olhar as coisas do modo como elas se 

manifestam e que pode ser descrita pela expressão Betrachten, e a possibilidade de 

confrontar-se com essas imagens interiores, fase em que a consciência toma a 

liderança, mas sem inibir a manifestação inconsciente. No entanto, Kast (1997) 

discorda da expressão utilizada por Jung (2002), na carta de 13.07.1950 para a 

esposa do pintor Peter Birkhäuser, quando refere que é preciso obrigar essas figuras 

interiores a falarem e responderem, preferindo adotar o aspecto dialógico, pois, 

como salienta a autora, “a imaginação ativa não é uma questão de violação, mas de 

transformação por meio de diálogo” (p. 198).  

As divisões em etapas propostas por alguns autores se justificam na medida 

em que a imaginação ativa remete a um processo muito particular e por Jung não ter 

se preocupado em definir regras para praticá-la. O que é comum entre esses autores 

é o contato com as imagens interiores e a consequência ética, não só em relação à 

responsabilidade outorgada ao sujeito que pratica a imaginação ativa, mas também 

em relação aos desdobramentos na vida cotidiana. 
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A imaginação ativa tem um papel de destaque dentro da psicologia analítica 

que, para Weaver (1991), está no mérito de colocar o sujeito no reino do não-

pessoal. Uma das revisões mais aprofundadas sobre imaginação ativa encontra-se 

nos escritos de Fordham (1956, 1958, 1967, 1977). Segundo o autor (1967), a 

imaginação ativa foi considerada por Jung em seus estudos mais maduros, como na 

obra Mysterium Coniunctionis, como uma forma indispensável para o 

autoconhecimento, pois por meio deste método é possível dar objetividade aos 

conteúdos das projeções. Considera que Jung trata a imaginação ativa como 

recurso para aqueles que têm um ego fortalecido o suficiente para não serem 

inundados pelas imagens provindas do inconsciente e pelas manifestações de 

caráter arquetípico. Também aponta para casos descritos por autores como Weaver 

(1991) e Adler (1961) que utilizaram a imaginação ativa para atuar em problemáticas 

mais focais e por pessoas que não necessariamente tinham o ego fortalecido 

(Fordham, 1967). 

Segundo Chodorow (1997), Jung considerava a imaginação ativa não 

necessariamente como uma técnica, mas como um processo por meio do qual a 

própria pessoa vai se descobrindo. Embora Jung tenha começado a esboçar seu 

método a partir do ano de 1912 e o primeiro ensaio tenha sido escrito em 1916, não 

o nomeou como imaginação ativa até o ano de 1935 (Humbert, 1988), muito embora 

Hull (1971) assinale que a primeira vez que Jung utilizou o termo em público foi 

durante o seminário ministrado no dia 5 de maio de 1937 em Nietzsches’s 

Zarathustra: Note of the Seminar Given in 1934-1939. 

Em “A função transcendente”, considerado o primeiro texto no qual refere seu 

método, Jung ([1916/1957] 2011e) pontua a complementariedade entre consciente e 

inconsciente, do perigo da unilateralidade e da utilização das fantasias espontâneas 

como recursos que possibilitam a autorregulação da psique. Nesse ponto, identifica 

o papel do inconsciente como complementar ao da consciência e uma das formas de 

sua manifestação está na expressão dos “afetos por meio de imagens” (par. 168). 

Diante dessas imagens, e adotando-se uma postura dialética, Jung destaca o 

“princípio da formulação criativa” (par. 173) e o “princípio da compreensão” (par. 174) 

como meios através dos quais se é confrontado com os produtos oriundos do 

inconsciente. Outras referências sobre o método podem ser encontradas nas obras: 

Os arquétipos e o inconsciente coletivo ([1941] 2011f); Mysterium Coniunctionis 
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([1955-56] 2011m); algumas de suas cartas (Jung, 2001, 2002, 2003) em que faz 

recomendações sobre o método e O segredo da flor de ouro: um livro de vida 

chinês, escrito conjuntamente com Richard Wilhelm (1996). 

Antes de chegar à nomenclatura de imaginação ativa, Jung utilizou vários 

termos, conforme pontuado por Chodorow (1997). O primeiro foi o de função 

transcendente, e depois se seguiram outros: método pictórico, fantasia ativa, 

phantasia ativa. Em alguns momentos se referiu ao experimento como: transe, 

visualização, exercícios, método dialético, técnica de diferenciação, técnica de 

introversão, introspecção, técnica de descida.  

Jung nomeou distintos meios expressivos, como: movimento do corpo, 

pintura, desenho, escultura, tecelagem, escrita, e por vezes preocupou-se mais em 

qualificar o evento interno, como: dramático, dialético, ritual. Também pareceu se 

preocupar com os tipos, classificando-os como: visuais, audioverbais, imaginação 

motora, referindo-se, nesse caso em especial, à produção de uma dança a partir de 

um mandala ou outra configuração, podendo dessa forma ampliar a compreensão 

sobre o processo. 

Nos trabalhos iniciais Jung trata a imaginação ativa como um recurso adjunto, 

diferenciando-a da interpretação dos sonhos ([1916/1966] 2011d). Mais tarde refere 

que o método de interpretação dos sonhos é baseado na imaginação ativa (Jung, 

[1947/1954] 2011e, par. 404), e em sua obra da fase mais madura a define como 

seu ”método psicoterapêutico” ([1955-56] 2011l, par. 337). 

A imaginação ativa se diferencia de outros recursos, o que pode ser 

observado a partir dos estudos de alguns autores, como a diferenciação que Hall e 

Brylowski (1991) fazem em relação ao sonho lúcido, que se caracteriza pela 

capacidade de controlar pensamentos enquanto se sonha; sobre o sonho Hannah 

(2000; 2001), Humbert (1988), Jaffé (1995), Jonhson (1989), Jung ([1916/1957] 

2011e; [1935] 2011r) e Singer (1994) destacam o papel da participação do ego e do 

diálogo que se processa com as imagens que são despertadas, o que não ocorre no 

sonho; Bosnak (1992), Humbert (1971), Jung ([1916/1957] 2011e) e Weaver (1991) 

diferenciam-na da associação livre em função do caráter diretivo desta; em relação 

às técnicas de meditação, Humbert (1971), Jung (2002), Watkins (2003) e Von Franz 
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(1990; 1997b) discorrem sobre a tendência ao esvaziamento da mente como 

condição para o efeito desejado, não relegando ao ego o papel de participação e, 

em relação aos efeitos causados por substâncias alucinógenas, Jung (2002) 

esclarece que essas substâncias acentuam a atividade perceptiva mas não se trata 

de uma atividade transcendental e se as imagens acessadas não forem integradas, 

não contribuirão para o desenvolvimento da personalidade. 

Jung ([1921] 2011b) dá grande importância à fantasia, relacionando-a ao 

lúdico e aos brinquedos da criança, pois o brincar com a fantasia é o princípio de 

toda obra criativa. Entende a fantasia como uma forma de se pensar de modo 

inconsciente (Jung [1955-56] 2011l); para ele “toda obra humana é fruto da fantasia 

criativa” ([1931] 2011p, par. 98). Por outro lado, a importância da imaginação está na 

atividade criativa e no lúdico como possibilidades de libertar o homem da vida 

comum ([1931] 2011p). Em outro contexto Jung ([1935] 2011r) diferencia a fantasia 

da imaginação, considerando a primeira como fantasma e a segunda como ativa, 

com propósitos para a criação. E também diferencia a fantasia da imaginação ativa: 

a fantasia funciona como uma invenção humana, atendendo a coisas pessoais e das 

expectativas da consciência. Já a imaginação ativa possui uma lógica que lhe é 

peculiar e as imagens têm vida própria. 

De acordo com Raff (2002), a diferenciação que Jung faz entre fantasia e 

imaginação se assenta nas ideias dos alquimistas, em especial de Paracelso. Mas 

como Adams (2004) pontua, de um modo geral, em suas obras completas, Jung 

trata os termos fantasia e imaginação como sinônimos, embora também os 

diferencie, preferindo o termo “imaginação verdadeira” e, por isso, imaginação ativa 

(Jung, [1935] 2011r, par. 396). Da mesma forma, Fordham (1956) diferencia 

imaginação ativa de atividade imaginativa, utilizando como exemplo as brincadeiras 

da criança que, embora sejam ricas em experiências, não lidam com a “indução ativa 

da imaginação pelo ego” (p. 208). 

Segundo Hobson (1971), a contribuição de Jung aconteceu em função de dar 

crédito ao pensamento criativo durante a conversação terapêutica, além da crença 

no poder curativo da imaginação. Suas descobertas desdobraram-se a partir dos 

mistérios da psique, incluindo elementos míticos, religiosos, alquímicos, mas com um 

comprometimento desses preceitos na vida cotidiana. Para Adams (2004) trata-se de 
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uma técnica única que, por meio da imaginação, estabelece diálogos internos e se 

diferencia da psicanálise, enquanto Samuels (1983) credita à imaginação ativa a 

importância de contribuir para o desenvolvimento da psicoterapia em geral. Para Von 

Franz (1997b), embora a psicoterapia contemporânea, de modo geral, tenha 

validado o papel estético da criatividade, ainda não conseguiu avançar ao estágio da 

confrontação ética. 

A decisão de se utilizar a imaginação ativa não deve ser arbitrária e também 

não é indicada para todas as pessoas, uma vez que “conduz inevitavelmente para 

além da mente consciente em direção à base da vida psíquica, para o mundo interno 

da natureza, para a escuridão e para as raízes do desenvolvimento ético e cultural” 

(Weaver, 1991, p. 4). Deve ser empregada com cuidado (Singer 1994) e, como 

acredita Hannah (2000), trata-se de uma questão de vocação, pois há perigos e não 

oferece garantias. O caminho não é fácil e há o perigo de sucumbir diante da 

imensidão do inconsciente, mas se correr tudo bem, o processo conduzirá a uma 

consciência mais elevada (Jung e Wilhelm, 1996). 

De acordo com Bosnak (1992), embora haja perigo ao se praticar a 

imaginação ativa, o seu valor se sobrepõe aos riscos, mas Hannah (2000) não 

recomenda utilizar como referência imagens vivenciadas por outras pessoas, e Von 

Franz (1997b) refere que não é possível prescrever imagens. Jung (1934/1950] 

2011f) alerta para o perigo da inflação, o que também é pontuado por Raff (2002) e 

Weaver (1991) e, em casos mais graves, corre-se o perigo de desencadear uma 

psicose (Jung [1955-56] 2011m). Von Franz (1990) também considera que há dois 

erros que podem ocorrer ao se dar à fantasia alguma forma de expressão: 1) a 

elaboração estética da fantasia, também pontuado por Jung ([1947/1954] 2011e) e 

Humbert (1971); 2) ao considerá-la muito pouco na ânsia de decifrar seus 

significados.  

Como consequência da elaboração estética, há o perigo de se ficar extasiado 

pela imagem, não só da parte de quem produziu a imagem, mas também de quem 

acompanhou o processo. Essa precaução foi um dos pontos que permeou a 

presente pesquisa em virtude da riqueza plástica das produções realizadas. Aliado a 

isso, o fato de que a própria pessoa é capaz de gerar suas impressões e 

associações, sem que o pesquisador interfira, possibilita que o que for importante se 
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apresente à consciência e possa ser amplificado por meio do diálogo. De outra 

forma, corre-se o risco de que as impressões do pesquisador se sobreponham às da 

pessoa, principalmente porque o que se produz é o retrato da psique em um 

determinado momento e ninguém melhor do que aquele que produziu algo para 

identificar e nomear os elementos que estão plasmados na imagem e de alguma 

forma são reconhecidos como constituintes de seu ser. 

 

4.2 O papel da função transcendente  

A “colaboração do inconsciente” é responsável por aquilo que Jung ([1921] 

2011b, par. 189) denominou como função transcendente. Esta função não deve ser 

tratada como uma função qualquer, mas dotada de uma qualidade que faz criar “a 

passagem de uma atitude para outra” (par. 917). Nesses termos, a imaginação ativa 

funciona como um canal pelo qual faz ecoar as ressonâncias consciente e 

inconsciente, e que Jaffé (1983) e Humbert (1988) referem como ponte, e cuja 

função é o contato com as camadas do inconsciente de modo voluntário (Jaffé, 

1995). Para Jung ([1917/1926/1943] 2011c, par. 121) a função transcendente é um 

“processo natural, uma manifestação de energia produzida pela tensão entre os 

contrários, formado por uma sucessão de processos de fantasia que surgem 

espontaneamente em sonhos e visões”. 

No entendimento de Raff (2002), a função transcendente é um mecanismo 

psicológico por meio do qual os opostos são unidos e é permitido ao si-mesmo se 

manifestar. O contato do ego com uma imagem do inconsciente gera uma tensão 

que pode ser descrita como uma “força flexível” (p. 47), e esse enlace gera uma 

terceira posição. Esse aspecto é pontuado por Miller (2004), alertando ao fato de 

que ao longo de sua obra Jung vai moldando esse conceito, tratado pela primeira 

vez em “A função transcendente” (Jung [1916/1957] 2011e). A tarefa mais 

importante, segundo Singer (1994), é permitir que tanto o ego quanto o inconsciente 

tenham a oportunidade de se expressar livremente, o que é referido por Jonhson 

(1989) por meio do diálogo.  

Sobre o símbolo, Bovensiepen (2002), Hall e Brylowski (1991) enfatizam que 

este é o fruto da relação entre consciente e inconsciente e não pode ser abarcado 
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somente pela tendência da compreensão, pois trata-se de um elemento vivo, 

também destacado por Humbert (1971). Hall e Brylowski (1991) acrescentam que 

Jung tratou a produção do símbolo inconsciente como processo e a realização 

consciente do símbolo como método. O símbolo não se coloca nem na esfera do 

ego, nem do inconsciente, mas acima deles, participando em ambos, como pontua 

Singer (1994).  

Segundo Bovensiepen (2002), que se refere à imaginação ativa como técnica, 

trata-se de uma das únicas formas de tratamento que Jung descreve explicitamente 

e que está vinculada à ideia de atitude simbólica, que presentifica, segundo Hall e 

Brylowski (1991), uma condição inata para o sentido e o significado em função de 

uma noção prospectiva e de qualidade teleológica. Essa atitude é definida por Jung 

([1921] 2011b, par. 908) nos seguintes termos:  

 

Esta atitude que concebe o fenômeno dado como simbólico podemos 
denominá-la como atitude simbólica. Só em parte é justificada pelo 
comportamento das coisas; de outra parte é resultado de certa 
cosmovisão que atribui um sentido a todo evento, por maior ou menor 
que seja, e que dá a este sentido um valor mais elevado do que à pura 
realidade. 

 

A imaginação ativa é um método que se mostra eficiente, muito embora não 

esteja livre de perigos. Esse dado é importante na medida em que lidar com o 

criativo também requer um preparo profissional, não só em termos técnicos, mas 

também em relação à sensibilidade diante do processo de criação e suas nuanças e 

do desenvolvimento criativo da pessoa que se revela e se transforma enquanto cria. 

A relevância da imaginação ativa está no acionamento do criativo vinculado ao 

lúdico, buscando a autonomia da pessoa e o desdobramento ético que se aplica na 

vida cotidiana, além da contribuição ao campo da psicoterapia ao introduzir os 

recursos expressivos como agentes que propiciam estados de transformação. O 

interesse pelo método possibilitou que muitos autores se debruçassem sobre o tema 

com o intuito de estudá-lo a partir dos pressupostos apresentados por Jung, como 

pôde ser visto ao longo do capítulo.  
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No início do texto foram apontados os cinco aspectos da problemática 

apresentada pela imaginação ativa, que são: organização espontânea das imagens, 

diálogo com elas e concretização por meio dos recursos expressivos, o caráter 

lúdico e o legado do criativo na relação terapêutica. A partir destes e diante de todos 

os apontamentos feitos em relação a esse método, resta elencar os pontos que são 

pertinentes à técnica expressiva do presente estudo. Em primeiro lugar está a 

possibilidade de experienciar as emoções dentro de um contexto focado no criativo, 

em um espaço seguro e diante de um objetivo direcionado ao bem-estar da pessoa. 

Em segundo lugar está a importância da imagem, não só pela possibilidade de se 

dar uma concretude plástica às imagens internas, mas também pela possibilidade 

de, a partir delas, investir novamente no criativo, mas agora valorizando todos os 

pensamentos, elaborações e encadeamentos que delas se fizeram originar. Por fim, 

a verificação ao final do processo dos ganhos obtidos com vistas à aplicação na vida 

cotidiana, protagonizados pela expansão da consciência. 

Vale ressaltar que o manuseio adequado da técnica é uma condição sine qua 

non para que sejam atingidos os objetivos de seu uso. Assim como a imaginação 

ativa, que se não for utilizada adequadamente pode causar danos à pessoa, a 

técnica expressiva “Paisagem psíquica”, que é um instrumento que visa facilitar a 

ponte entre consciente e inconsciente, se vier a ser utilizada indiscriminadamente e 

sem os cuidados necessários processados dentro de uma relação de cuidado, 

também pode ser prejudicial, posto que desperta conteúdos por vezes 

perturbadores, dolorosos. Como Jung ([1934] 2011g) pontua, a técnica é necessária, 

mas por trás desta está a pessoa, e acrescenta que lidar com material psíquico exige 

tato e sensibilidade quase artística. 
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5 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA IMAGEM 

___________________________________________________________________ 

 

5.1 Projeção e o Teste de Rorschach 

Ao se trabalhar com a técnica expressiva “Paisagem psíquica”, um conceito a 

ser elucidado é o da projeção. Para tal, se fará uma referência ao Teste de 

Rorschach, que é considerado um teste projetivo. O interesse de se discorrer sobre 

esse teste se assenta em dois motivos: 1) a aproximação do desenvolvimento desse 

teste com a psicologia analítica e, 2) o recurso utilizado para sensibilização são os 

cartões com as manchas cujas configurações são abstratas. 

Jung ([1921] 2011b) credita a Freud o achado de considerar a projeção como 

um fato deslocado e localizado no exterior, ou seja, relaciona-se ao fato de o sujeito 

expulsar de si e localizar no outro algo que desconhece ou recusa em si próprio, 

como sentimento, desejos.  Pontua também que a pessoa passa a censurar no outro 

aquilo que não reconhece em si e, assim, pode se relacionar com o objeto externo 

(Jung, [1918] 2011g). Neste último caso, as pinturas e o impacto que causam na 

pessoa que a produziu podem cumprir esse papel. 

Von Franz (1993) refere que ambos relacionaram a projeção com as 

experiências da infância, mas que Jung tomou um rumo diferente na compreensão 

do fenômeno. Para a autora, o foco de Jung estava na relação com o objeto exterior, 

ou seja, com a projeção inconsciente de um conteúdo psíquico sobre um 

determinado objeto que possui alguma característica da propriedade projetada. A 

projeção pode ser descrita em termos daquele que a envia e daquele que a recebe: 

o primeiro corre o risco de “perder a alma” (p. 262), ao passo que o segundo pode 

sentir-se possuído pela projeção. É salutar que as projeções sejam retiradas no 

intuito de se dar um passo no processo de conscientização e progresso nas relações 

humanas. 

Em Tipos psicológicos, Jung ([1921] 2011b) faz uma aproximação do 

fenômeno da projeção tomando como referência o estudo sobre os termos empatia e 

abstração de Worringer (1997). A partir desses termos, faz referência às atitudes da 
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consciência: extroversão e introversão, respectivamente. Para Jung ([1921] 2011b) 

tanto a função da empatia quanto da abstração levam à criação de formas artísticas 

bem como propiciam o conhecimento do objeto. No entanto, esse objeto para o 

abstrativo tem grande poder e por isso o aterroriza, enquanto que o empatizante 

funde-se com ele. Na visão de Thackrey (1999), essa aproximação é de caráter 

negativo, pois Jung alia o estado psicológico do artista e seus conflitos interno e 

externo como uma forma de escapismo. 

Em um segundo momento Jung ([1921] 2011b) aproxima a função da 

abstração com a de participação mística e a empatizante com a identificação mística. 

A mudança de ponto de vista ocorre ao se dar conta de que a projeção é algo que 

acontece, não existindo a priori, como parece ser o entendimento de Worringer 

(1997) sobre empatia e abstração: “os conteúdos inconscientes são idênticos ao 

objeto e fazem com que este pareça sem vida e sem alma, por isso a empatia é 

necessária ao conhecimento da essência do objeto” (Jung, [1921] 2011b, p. 565). 

Von Franz (1993) refere que a identificação arcaica, como o próprio termo sugere, 

está relacionada com a condição original de indiferenciação entre os mundos interno 

e externo, sujeito e objeto. Pode-se considerar então que por essa razão Jung tenha 

aproximado o empatizante da identificação mística.  

No texto “A psicologia da transferência”, Jung ([1946] 2011q) destaca a 

equivalência, em alemão, dos termos projeção (Projektion) e transferência 

(Übertragung), além do caráter espontâneo e terapêutico da transferência. Procura, 

nesse texto, explicar o fenômeno da transferência analogamente à imagem do 

matrimônio alquímico e suas várias etapas. Entende que a projeção pode agir em 

direção ao objeto (elemento exterior), na medida em que a pessoa não tem 

discernimento em relação à sua sombra, entorpecendo a consciência. 

Na obra Mysterium Coniunctionis, Jung ([1955-56] 2011m, par. 107) retoma o 

tema da projeção, agora estabelecendo uma relação entre a imaginação ativa e a 

alquimia: “as projeções dos alquimistas não são outra coisa senão conteúdos 

inconscientes a aparecer na matéria”. Nesses termos, há uma conexão entre os 

conteúdos internos e a projeção nas imagens externas criadas por meio dos 

recursos que o alquimista dispõe (elementos naturais). Em relação à presente 

pesquisa, são os recursos expressivos que viabilizam a materialização das imagens 
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interiores. Em ambos os casos, a forma que o inconsciente adquire, e por isso pode 

ser confrontado, exerce um efeito na consciência. Em outro momento, Jung ([1944] 

2011j) postula que a função da projeção inconsciente sobre a matéria em busca do 

tesouro a ser alcançado, interpenetrando-se consciente e inconsciente, condiz com o 

processo de individuação.  

A aproximação do Teste de Rorschach e suas manchas abstratas com a 

psicologia analítica pode ser descrita por estudos como o de Kopler et al. (1954), por 

tratar-se de uma das primeiras tentativas de criar uma ponte com a psicologia 

analítica; o de Brawer e Spiegelman (1964), que procura verificar se é possível 

correlacionar a tipologia de Rorschach com a de Jung, e especialmente o de McCully 

(1976, 1987), que discorre sobre uma visão arquetípica na interpretação das 

manchas de tinta. Independentemente de Rorschach ter sido ou não influenciado por 

Jung, uma vez que foram contemporâneos, McCully (1987) refere que ambos tinham 

os mesmos interesses em descobrir a natureza humana por meio do material 

subjetivo. Já Jung declara que não o conhecia pessoalmente, embora tivesse 

conhecimento do teste e sabia de sua eficácia quando o intuito é saber como o 

inconsciente funciona (McGuire e Hull, 1977). 

As manchas que compõem os cartões de Rorschach são configurações 

abstratas desenvolvidas contemporaneamente ao movimento da arte abstrata na 

Europa do início do século XX. Pires (1986) pontua que além do interesse de 

Rorschach pelo teste de associação destacava-se sua habilidade pelo desenho e 

conhecimento dos estudos do final do século XIX sobre as pinturas dos doentes 

mentais. Esses cartões (em número de 10), que fazem parte de um procedimento 

psicodiagnóstico, foram publicados pela primeira vez em 1921, mesmo ano da 

publicação de Tipos psicológicos. Cada um desses cartões possui manchas de tinta 

e eram apresentados para pacientes e pessoas comuns e, a partir dos dados 

coletados, Rorschach definiu um procedimento psicológico com enfoque objetivo 

tendo como parâmetros a amostragem, codificação e delineamento de inferências 

individuais (Weiner, 2000). Uma revisão completa desse estudo tem destacado 

pontos controversos desse procedimento, mas principalmente de sua validade 

(Meyer e Viglione, 2008).  
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Além desse foco objetivo, com o tempo a perspectiva psicanalítica 

estabeleceu um olhar mais subjetivo despertado por essas manchas, ressaltando o 

papel da fantasia ao fornecer “informações importantes e relevantes do ponto de 

vista pessoal, independentemente de qualquer aspecto objetivo do estímulo” 

(Weiner, 2000, p. 17), considerando-se por isso o papel da projeção e da 

ambiguidade como participantes desse processo. Sobre a projeção, Weiner (2000, p. 

19) acrescenta que esta pode variar “dependendo da riqueza da área da fantasia do 

sujeito e de sua tendência a revelar seus conteúdos com facilidade”, na medida em 

que se mesclam aspectos objetivos e subjetivos. Em relação à ambiguidade, o autor 

destaca a relação entre estrutura e ambiguidade, na medida em que quanto mais 

“claro for o campo do estímulo, menor oportunidade haverá para que os 

observadores o percebam de modo idiossincrático, e menor a probabilidade de que 

favoreça a formação de impressões baseadas na projeção” (Weiner, 2000, p. 20), ou 

seja, as manchas de tinta propiciam certa estrutura – e é nesse ponto que McCully 

vai se assentar para referi-las a imagens de fundo arquetípico. 

McCully (1987, p. 18) se interessa pelas manchas de tinta de Rorschach, pois 

por meio delas é possível estudar o psiquismo, ou seja, sugere “que as manchas de 

tinta são capazes de ativar os centros psíquicos porque a estrutura das manchas 

talvez não seja diferente da natureza da estrutura do próprio psiquismo”. Postula que 

a experiência que esse teste provoca no sujeito se aproxima da do homem de 

tempos antigos e, por isso, remete que algumas configurações oriundas das 

manchas de tinta são familiares a imagens paleolíticas. Del Río (2009) postula que 

essas imagens alimentam o símbolo e conectam o homem com suas origens. 

A experiência proporcionada pelas manchas de tinta do Rorschach ativa o 

que McCully (1976, p. 68) chama de “ato criativo” e ressalta a relação entre as forças 

coletivas no homem e a função criativa postulada por Jung ([1921] 2011b; [1931] 

2011p). Nesse ato criativo há a ativação das parcelas individual e coletiva e, diante 

de uma mancha de tinta que não tenha uma aparência usual (configuração abstrata), 

entram em ação as origens criativas do sujeito alimentadas pela instância coletiva. 

Para McCully (1987, p. 21), o poder arquetípico é “a fonte original da criatividade” e 

está de acordo com a perspectiva da psicologia analítica em relação à arte, levando-

se em consideração fatores individuais e coletivos, como pontua Méndez (2010). Em 

outros termos, como as manchas não trazem a objetividade das figuras e sim 
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abstrações, é acionada na pessoa o “ato criativo” que funciona como um modo de 

co-criação no sentido de dar-lhes significados. 

Arnheim (1997b), ao considerar a ambiguidade das manchas, conforme já 

havia pontuado Weiner (2000), leva em consideração que estas também devem ser 

tratadas como entidades perceptuais compostas de elementos como forma, 

tamanho, proporção, cor, entre outros, por serem capazes de despertar projeções. 

Assim, o estudo das projeções deve ser alinhavado ao das configurações plásticas.  

Embora McCully (1987, p. 22) considere que “as manchas do Rorschach 

estimulam a formação de símbolos e propiciam uma forma de registrá-los”, não entra 

no mérito da abstração em si. Seu interesse está na verificação da possível conexão 

entre uma forma espontânea – a mancha de tinta – e o impacto que ela causa na 

pessoa que a contempla, além da possibilidade que seu método traz de 

compreender as culturas remotas (McCully, 1976). A relação com a abstração se 

estabelece primordialmente pela conexão entre a arte do homem de tempos 

primitivos e a expansão da arte abstrata, ou seja, suas ideias estão sintonizadas 

com os eventos marcantes ocorridos entre final do século XIX e início do XX. 

Esses apontamentos são pertinentes ao estudo da técnica expressiva 

“Paisagem psíquica” na medida em que a pessoa faz associações diante das 

configurações plásticas produzidas, podendo-se observar o fenômeno da projeção, 

uma vez que a abstração também sugere a instauração de novas realidades – como 

pontuado por Jaffé (1995) e Vicens (1979) – como possibilidade de construção a 

partir do que se vê nas configurações.  

Como a técnica expressiva envolve um processo de pintura, é pertinente 

mostrar a relação de Jung com esse tipo de expressão e de sua apreensão 

enquanto símbolo, do contato que estabeleceu com imagens pintadas e que 

remontam à sua infância, com as de seus pacientes e as que produziu na fase 

adulta.  

 

 

 



55 

 

5.2 Jung e a experiência imagética 

As pinturas cumprem um papel importante na obra de Jung, pois foi um dos 

meios pelo qual pôde transpor suas vivências interiores em configurações plásticas, 

cujas primeiras experiências remontam à fase de estudante, bem como seus 

experimentos com desenho, principalmente os de imaginação, pinturas, aquarelas. 

Em um primeiro momento, que se inicia na infância, Jung estabelece contato com as 

pinturas que lhe promovem êxtase, referindo-se a elas como “magníficas formas” 

(Jung, 1963, p. 29). Esse êxtase pode ser atrelado ao termo Betrachten, que é citado 

em Memórias, sonhos, reflexões (Jung e Jaffé, 1963), pois ao se contemplar uma 

imagem durante algum tempo, ela parece se movimentar por conta própria; em 

Visions: Notes of the Seminar Given in 1930-1934 (Visões: Notas dos seminários 

oferecidos em 1930-1934) atrela esse termo a pregnant e pregnancy (Jung, 1997) e 

em Nietzsches’s Zarathustra: Notes of the Seminar Given in 1934-1939 (Zarathustra 

de Nietzsche: notas dos seminários oferecidos em 1930-1939), considera que a 

imagem é viva e o ato de contemplação permite que esta comece a se movimentar e 

a causar reações na pessoa (Jung, 1988). 

Em Os arquétipos e o inconsciente coletivo Jung apresenta o “Estudo 

empírico do processo de individuação” ([1934/1950] 2011f), que é um texto no qual 

desenvolve o estudo das pinturas realizadas pela Senhora X, uma mulher que Jung 

havia conhecido nos Estados Unidos e que em 1928 vai a Zurique para estudar com 

ele. A série de pinturas realizadas pela Senhora X é considerada por Jung 

([1934/1950] 2011f) como o momento inicial do caminho da individuação. Esclarece 

que essas pinturas iniciais “ilustram os processos propriamente psíquicos que 

começam no momento em que nos lembramos da parte da personalidade que foi 

deixada para trás e esquecida” (par. 619), e isso acontece quando a Senhora X 

desembarca na Dinamarca e se conecta com o país materno – simbolicamente 

representando a porção inconsciente ligada à mãe, que não havia se desenvolvido 

satisfatoriamente. A pintura referida apresentava uma mulher presa em uma rocha, 

da cintura para baixo em um ambiente de praia. Na sequência das pinturas observa-

se a tensão dessa mulher entre o seu lado racional e o irracional, ou como Jung 

([1934/1950] 2011f) coloca, entre a razão que pretende figurar e controlar a forma e 

o olho que vê aquilo que a realidade da configuração quer mostrar.  
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Ainda na obra Os arquétipos e o inconsciente coletivo, Jung apresenta o texto 

“O simbolismo da mandala”2 no qual analisa 54 imagens, entre desenhos, gravuras e 

pinturas provindas de vários contextos, na sua maioria de configuração mandálica. 

Como Jung ([1950] 2011f) pontua, o mandala representa uma tentativa de reunião 

dos opostos e por vezes lhe é aferido um potencial terapêutico, além da presunção 

de ser um elemento que representa uma fonte de energia. Assim, somos obrigados 

a “constatar que, além da consciência, deve existir uma disposição inconsciente 

universalmente disseminada, uma disposição capaz de produzir em todos os tempos 

e lugares os mesmos símbolos, ou pelo menos, muito semelhantes entre si” (Jung, 

[1950] 2011f, par. 711). 

Na obra Psicologia e Alquimia ([1944] 2011j), Jung faz um desdobramento do 

tema sobre os mandalas no texto “Símbolos oníricos do processo de individuação”. 

São analisados 400 sonhos de um jovem homem cujas imagens se enquadram no 

que Jung chama de “simbólica da mandala” (par. 45). A partir das imagens descritas 

nesses sonhos, Jung busca por desenhos, gravuras, afrescos, pinturas e esculturas 

das mais variadas procedências a fim de ilustrá-las, constituindo assim um processo 

de amplificação. 

Em Visions: Notes of the Seminar Given in 1930-1934, Jung (1997) analisa 

uma série de pinturas realizadas ao longo de dois anos por Christiana Morgan, uma 

mulher de 28 anos de idade.  

Sua obra mais emblemática é o Livro Vermelho: Liber Novus. Segundo 

Casement (2010), este livro pode ser abarcado tanto do ponto de vista literário 

quanto do artístico. Embora as pinturas que o compõem tenham qualidades 

artísticas, Jung estava interessado em seus aspectos simbólicos. De qualquer modo, 

“os elementos artísticos mostram a influência dos motivos das civilizações indígenas 

do Egito antigo, Índia, México, Tibet, bem como de artistas como Odilon Redon e o 

movimento Simbolista e os afrescos e mosaicos de Ravena que Jung havia visitado” 

(Casement, 2010, p. 36). Shamdasani refere que é o “livro central de sua obra” 

(Jung, 2010, p. 221). O encontro que se dá por imagens, segundo Jung (2010, p. 

                                                           
2
 Jung refere que mandala significa círculo e círculo mágico, termo que vem do sânscrito. Em alguns textos a 

tradução trata o termo como substantivo masculino (Jung 1996; [1921] 2011b), o que para o autor da presente 
pesquisa parece mais adequado e será utilizado ao longo do texto, excetuando as citações utilizadas que 
tragam o termo traduzido como substantivo feminino.  
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365), tem poder secreto e “onde quer que surjam mexem com alguma coisa na 

pessoa que está ligada ao misterioso [...]. Uma corda soa, cuja vibração repercute 

em cada peito humano; pois em cada um moram essas imagens”. Composto pela 

série de mandalas pintadas por Jung, além de suas fantasias que a princípio foram 

esboçadas nos seis volumes do Livro Negro, o livro é o testemunho vivo de um 

processo gradual de transformações psíquicas pelo qual passou e pôde elaborar 

conscientemente ao longo de vários anos. 

 

5.3 Leitura de imagens 

As duas obras a serem apresentadas: Introduction to Picture Interpretation 

According to C. G. Jung (Introdução ao método de interpretação de imagens de 

acordo com C. G. Jung) de Abt (2005) e O mundo secreto dos desenhos: uma 

abordagem junguiana da cura pela arte, de Furth (2006), são suportes teóricos 

iniciais para a apreensão das configurações plásticas produzidas na presente 

pesquisa, por serem instrumentos desenvolvidos a partir da psicologia analítica. A 

obra Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora, de Arnheim (2006), 

faz o contraponto entre psicologia e arte e traz elementos importantes para a 

apreensão formal das configurações plásticas.  

Jung ([1935] 2011r) afirma que por meio de uma boa interpretação de um 

desenho é possível se chegar a uma diagnose, bem como a uma prognose, 

tomando-se cuidado para não cair em dogmatismo. Alerta também que o desenho 

deve sempre ficar com o paciente, pois sempre que a ele se dirigir, pode haver uma 

“influência sugestiva [que] reage no sistema psíquico do paciente introduzindo ao 

mesmo efeito que foi colocado no desenho” (par. 413), ou seja, enquanto imagem 

objetivada plasticamente permite ao paciente reviver a experiência inicial e assim 

possibilita que novos insights sejam desencadeados, o que é reforçado por 

Chodorow (1997). 

Foram também empregadas duas ideias de Warburg, Pathosformel e 

Mnemosyne. Considerado pioneiro em seu tempo por buscar compreender a história 

da arte como história da civilização e não como campo autônomo, Warburg se 

aproxima da noção de inconsciente coletivo de Jung, valorizando as produções 

visuais não apenas como manifestações pessoais, mas como documentos que 



58 

 

contam a história da humanidade. Sua importância para a presente pesquisa está no 

modo como lidava com as imagens, tomando-as não cronologicamente, mas por 

meio das relações temáticas significativas. 

 

5.3.1 Theodor Abt 

A sua obra Introduction to Picture Interpretation According to C. G. Jung, de 

2005, é o resultado dos anos em que Abt foi professor no Instituto Junguiano de 

Zurique (1977-1994) e, a partir de 1995, no Centro de Pesquisa e Treinamento em 

Psicologia Analítica, também em Zurique. No Instituto Junguiano, até o ano de 1976, 

teve como professor o Dr. Rudolf Michel, que o introduziu na arte da interpretação 

das imagens. 

Antes de elucidar seu método, Abt (2005) faz algumas reflexões sobre noções 

básicas provindas dos estudos de Jung e que devem ser levadas em consideração 

na interpretação das imagens, além de outras referências: 1) Psique objetiva: Abt 

leva em consideração o estudo do neurobiologista Gerald Hüther, em cuja teoria 

defende a ideia de que qualquer percepção ocorre via imagem, como por exemplo, a 

imagem-tátil, imagem-ouvida, entre outras; 2) Tendência no modo do pensar linear 

em detrimento ao pensar em imagens; 3) Instinto e imagem, a dimensão espiritual e 

a noção de “reflexo” (instinto reflexivo) como determinante da psique e que 

diferencia o homem do animal; 4) Padrões universais de imaginação; 5) Arquétipo e 

símbolo: “pintar um quadro espelha o padrão atual do pano de fundo da psique” (p. 

28); 6) Imagens como pontes para o inconsciente: Abt (2005) pontua sobre as três 

etapas definidas por Jung no trato com as imagens (conectar-se com o mundo 

interno, compreender os significados das imagens e apreensão ética); 7) Efeitos das 

imagens: Abt (2005) se refere ao efeito especial da imagem ao constelar aquilo que 

tem sido imaginado na consciência. Utilizando-se de uma alegoria alquímica, 

considera que a imagem deve ser gerada em uma retorta (vaso) até que se possa 

extrair seu significado. 

Abt relaciona os elementos da alquimia com as atitudes e funções da 

consciência propostas por Jung e a ideia de circunvolução dessas funções para 

efeito da interpretação das imagens. O primeiro passo é estabelecer um diálogo com 
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a imagem, que é chamado por Abt de “ato ou arte de criar consciência” (p. 41). 

Como a análise da imagem é um objeto externo, deve-se levar em consideração que 

a atitude do interpretador pode influir em sua interpretação, além de considerar suas 

funções mais e menos desenvolvidas. Deve-se em primeiro lugar prestar atenção na 

reação subjetiva que a imagem desperta, evitando-se misturar as impressões 

subjetivas com a mensagem objetiva da imagem. Anotar essas reações contribui 

para a verificação da ação das quatro funções, que por sua vez estão relacionadas 

aos quatro elementos (sensação = terra; sentimento = água; pensamento = ar; 

intuição = fogo). 

A partir da circunvolução promovida pela verificação das especificidades de 

cada função dentro da imagem, de acordo com a sequência descrita, Abt (2005) 

elabora uma hipótese sobre o que tenha sido constelado no inconsciente da pessoa 

durante o processo da pintura, que recebe o nome de quintessência. Dessa hipótese 

origina-se uma contra-hipótese. O passo seguinte é averiguar cada uma delas mais 

acuradamente tomando a pintura como algo vivo, ou seja, a pintura como símbolo. 

Dessa etapa constam cinco questões, com o intuito de se chegar à 

quintessência, ou confirmação da real hipótese: 1) O que está constelado: de onde a 

imagem veio?; 2) Qual é o relacionamento com o princípio feminino?; 3) Qual é o 

relacionamento com o princípio masculino?; 4) Em que direção o desenvolvimento 

irá?; 5) Qual é a quintessência da imagem para nosso trabalho? 

Apresenta vários elementos pertinentes à imagem que servem como 

referência para interpretá-la, considerando-as como ferramentas que servem para 

efeito da amplificação. De outro lado, destaca também a importância de o autor fazer 

suas associações pessoais com perguntas como: O que desencadeou a criação da 

imagem? Onde foi o ponto inicial? O que veio à mente depois? Desse modo, 

permanecendo diante de sua própria imagem, não se corre o risco de ser assaltado 

por preconceitos. Para cada item Abt discorre sobre suas características e 

interpretação psicológica: Amplificação dos aspectos materiais: que inclui os itens: a) 

folha; b) meios; c) moldura e d) formatos; Aspectos formais: a) organização; b) 

proporção e c) movimento; Simbolismo do espaço: a) a qualidade da localização e b) 

perspectiva; Simbolismo das cores: a) aspectos básicos; b) três cores básicas 

(vermelho, azul, amarelo); c) as três cores básicas misturadas (verde, laranja, 
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violeta); d) outras cores e não-cores e e) cores misturadas em geral; Simbolismo dos 

números; Motivos.  

Sobre os perigos da interpretação, Abt (2005) pontua os seguintes 

argumentos: em toda interpretação há disposições individuais e seus respectivos 

complexos interferindo na interpretação de algo desconhecido; há a possibilidade de 

se considerar a interpretação como um jogo de forças, situação em que o terapeuta 

se coloca em uma posição de oferecer insights maravilhosos ao paciente diante do 

que recebeu das imagens; perigo de se reduzir a imagem ou certos elementos desta 

como meramente acidentais. 

 

5.3.2 Gregg M. Furth 

A obra O mundo secreto dos desenhos: uma abordagem junguiana da cura 

pela arte, do analista junguiano Furth (2006), é uma tentativa de tornar os analistas e 

terapeutas familiarizados com as técnicas projetivas. O recurso expressivo utilizado 

pelo autor é o desenho, que é interpretado tomando-se como ponto de partida os 

pontos focais. Furth formou-se no Instituto C. G. Jung em Zurique e foi aluno de 

Elisabeth Kübler-Ross e Susan R. Bach. Seu interesse pela utilização de desenhos o 

levou a desenvolver no doutorado uma pesquisa que demonstrou que conteúdos 

psíquicos inconscientes são transmitidos não só por aqueles pacientes doentes, mas 

também por aqueles que não apresentam doença. Uma vez que os desenhos são 

portadores dessas transmissões, podem ser decifrados e assim ajudar na 

compreensão do quadro do paciente e servirem como prognósticos.  

Seu estudo tem como fundamento a teoria de Jung, os estudos sobre a 

utilização do desenho de Jolande Jacobi3, Susan R. Bach e Isaac Jolles. Também 

cita o estudo de Freud (1997) sobre a escultura Moisés de Michelangelo em 

consideração à importância dos pontos focais. Segundo Furth (2006), Jacobi e Bach 

trabalharam com o desenho como um meio de comunicação com doentes terminais, 

mas Jacobi não se preocupou em estabelecer um método de trabalho, embora tenha 

interpretado e ensinado outras pessoas a interpretar os desenhos. Já Bach (1969), 

                                                           
3
 A referência citada por Furth não foi consultada em virtude de ser uma versão no original alemão: Vom 

Bilderreich der Seele: Wege und Umwege zu Sich Selbst. Walter Verlag, 1969. 
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além de interpretá-los, assinalou o papel do desenho como fruto da projeção 

inconsciente do que está acontecendo com o corpo. Em relação a Jolles (1971), que 

se dedicou ao estudo da interpretação do teste psicológico Casa-árvore-pessoa, 

Furth extrai a ideia de divisão da folha nas porções superior-inferior e direita-

esquerda representando, respectivamente: tendência a ser inacessível e contato 

maior com a realidade, tendência a conteúdos mais próximos da consciência e do 

inconsciente. 

A partir das referências apresentadas, Furth (2006) estabelece três premissas 

para que se possa interpretar os desenhos: 1) Aceitação e funcionamento do 

inconsciente: se o inconsciente se manifesta por meio de figuras, estas podem ser 

decifradas ao nível da consciência, uma vez que movimentam grande quantidade de 

energia psíquica. 2) Aceitação de que as figuras servem como uma ponte de 

comunicação com o inconsciente, seja pela confiança creditada a elas, seja pela  

validade, ao demonstrar o estado do paciente. 3) Consideração de que mente e 

corpo, psique e soma estão ligados: a combinação desses elementos pressupõe um 

processo natural de equilíbrio. A prospecção da psique ou do soma se reflete nos 

desenhos, entre eles os prospectivos, que podem servir como recursos para insights 

sobre a situação do paciente e seu desenvolvimento posterior. 

Os pontos focais, que são o cerne do trabalho com os desenhos que Furth 

propõe, condizem com a atenção dedicada ao desenho. O autor prefere este termo 

ao de “diretriz”, que é utilizado por Jacobi e Bach. Considerando-se que em um 

processo terapêutico pode-se entrar em contato com algum aspecto do complexo e 

considerando que os desenhos são agentes que fazem a ponte entre o inconsciente 

e o consciente, esses aspectos podem ser vislumbrados por meio de seus 

elementos, sugerindo-se um entrelaçamento entre o complexo e o desenho: “Por 

meio dos pontos focais, o inconsciente conduz o processo de cura” (Furth, 2006, p. 

77). 

O autor alerta que os pontos focais são sinais que apontam para um caminho, 

porém não são conclusivos e não devem ser tomados isoladamente na medida em 

que um desenho expressa um determinado momento da vida do paciente. A análise 

de uma série de desenhos traz mais elementos sobre o processo do paciente do que 

apenas a tentativa de interpretação de um desenho isoladamente. Esse aspecto é 
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referido por Jung ([1944] 2011j) na análise dos sonhos e também por Silveira (1982) 

no estudo das pinturas dos doentes mentais. Pontua também que embora os pontos 

focais tenham sua origem na interpretação dos desenhos, podem ser reconhecidos 

quando são utilizados outros recursos, como: argila, colagem, fotomontagem, 

escultura, entre outros.  

Para se interpretar um desenho, levam-se em consideração três princípios: 1) 

Prestar atenção à primeira impressão que se tem ao se olhar para um desenho: o 

foco do trabalho está na capacidade do paciente em fazer associações; 2) ação do 

analista como pesquisador ao olhar os pontos focais sistematicamente no intuito de 

ordenar e direcionar o processo analítico; por exemplo, os desenhos dispostos 

horizontalmente tendem a contar uma história, enquanto os verticais parecem fazer 

declarações; 3) sintetizar os dados coletados a partir da individualidade e reuni-los 

em um todo, objetivando ter uma visão geral do quadro do paciente. Os pontos 

focais apresentados por Furth são: Que sentimentos o desenho transmite?; O que 

parece estranho?; Obstáculos; O que está faltando?; O que é central?; Tamanho; 

Formas distorcidas; Objetos repetidos; Perspectiva; Entre no desenho; Sombreado; 

Desenhos de canto; Compare com o mundo em volta; Fora de época; Encapsulação; 

Extensões; Verso do desenho; Sublinhado; Rasuras; Palavras nos desenhos; Linha 

atravessando o alto da página; Transparência; Movimento – trajetória; Cheio versus 

vazio; Árvores e idade; Desenhando o ambiente de trabalho em um desenho da 

família; Sobrepondo desenhos; Traduzindo cores; Cores fora do lugar; Abstrato. 

Por fim, o autor apresenta conselhos e precauções sobre a interpretação dos 

desenhos: perigo de se ficar preso a um determinado elemento da figura, 

desconsiderando-a como um todo; os desenhos devem ser utilizados como 

ferramentas que permitem a expressão do paciente, que é uma totalidade; perigo da 

interpretação deliberada e utilização de jargão técnico para com o paciente; respeito 

ao tempo de cada paciente e ao caminho que ele trilha durante o processo 

terapêutico; postura de alguns terapeutas que desejam que os pacientes se livrem 

dos mecanismos de defesa; tendência a desvalorizar os elementos negativos, já que 

a natureza demonstra a coexistência entre positivo e negativo (Furth, 2006). 
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5.3.3 Rudolf Arnheim 

A importância de Arnheim se assenta em sua pesquisa sobre a visão criadora, 

tomando-se como referência a obra Arte e percepção visual: uma psicologia da visão 

criadora originalmente publicada em 1954 e reescrita em 1974. Nessa obra, Arnheim 

(2006) alinha o estudo dos elementos constituintes das configurações ou formas e a 

psicologia, tendo como ponto de partida os experimentos realizados pela Gestalt. 

Seus estudos extravasam os limites dessa escola na medida em que condensam 

grande parte dos instrumentos que ajudam tanto artistas como educadores e 

psicólogos no entendimento dos processos perceptivos, depositando no sujeito que 

observa e não só naquele que produz algo concreto – a obra –, um papel ativo 

despertado pela interação com a obra que se apresenta à contemplação. 

Influenciado pelas ideias de Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Kofka, 

entre outros, apreende o pressuposto básico de que uma obra jamais é “feita ou 

entendida por uma mente incapaz de conceber a estrutura integrada de um todo” 

(Arnheim, 2006, p. xvi). Essa ideia diz respeito à obra acabada como um objeto que 

se dispõe em sua inteireza e que foi produzida pela inteireza de um sujeito em um 

determinado momento criativo. O ato de conhecimento se processa pela interação 

entre o objeto e o sujeito que o contempla e isso se faz por um conjunto de fatores a 

começar pela ação da luz. Entram em jogo as propriedades da forma e das cores 

plasmadas em uma obra – que é um todo, e a porção do particular que espelha o 

universal. 

Sobre a visão criadora, Arnheim (2006) discorre sobre suas qualidades 

imaginativa, inventiva, perspicaz e bela, reiterando que a percepção é pensamento, 

que todo raciocínio também é intuição e em toda observação há invenção. Acresce-

se a isso uma ideia de Henry Schaefer-Simmern (1970) sobre o papel da arte no 

estudo do homem, que muito o influenciou. 

Dessas ideias gerais, Arnheim destaca os seguintes pontos: 1) Para que se 

realize um estudo sobre arte que tome como ponto de partida o estudo da visão, é 

preciso não só se dedicar aos conceitos, mas também ao processo criativo ao se 

manusear um lápis, um pincel, entre outros. 2) As categorias de forma e cor são 

suficientemente significativas como recursos para apreensão de uma realidade e, 
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muitas vezes, a linguagem verbal falha em apreender-lhe os significados em função 

de não terem sido desenvolvidas categorias adequadas capazes de transpor aquilo 

que essas formas e cores comunicam. 3) Alguns teóricos da arte se utilizam dos 

estudos sobre arte realizados por psicólogos. No entanto, alguns desses estudos 

fazem pouca diferenciação entre arte e uma mancha como a do teste de Rorschach, 

ou utilizam a arte como pretexto para desenvolvimento de questionários, 

instrumentos de mediação e elaboração de conceitos provindos desses 

procedimentos. 4) A partir da ideia de que há interação entre as qualidades do objeto 

observado e a natureza daquele que observa, poder-se-ia conjeturar que a) um 

objeto com qualidades adequadas poderia provocar reações aproximadas para 

qualquer um e, b) considerando-se que há nessa relação uma passagem do mais 

simples ao mais complexo, a arte serviria como agente de conhecimento ao homem. 

As categorias visuais que Arnheim apresenta visa tornar explícita a intuição 

espontânea na composição e de como seus elementos se comunicam: Equilíbrio: 

peso e direção; e leitura tradicional da obra da esquerda para a direita proposta por 

Heinrich Wölfflin; Configuração e forma: simplicidade e complexidade; ordenação; 

nivelamento e o aguçamento; semelhança e da diferença e sobreposição; Espaço: 

figura-fundo; molduras e centralidade; Luz e Cor; Movimento; Dinâmica; Expressão. 

 

5.3.4 Aby Warburg 

Alemão, historiador da arte do início do século XX, Warburg compõe a lista 

daqueles estudiosos que extravasam as fronteiras conceituas do tempo em que está 

inserido (Didi-Hubermann, 2002). Contemporâneo de Jung, não se sabe ao certo se 

mantiveram contato e se sua ideia de pathosformel pode ter sido influenciada pela 

noção junguiana de arquétipo (Scarso, s. d.), ou se ambos se inspiraram em fontes 

comuns, reforçando a importância do conceito que aparece em contextos distintos: 

na historiografia da arte e na psicologia. Assim como Jung, aventurou-se a conhecer 

outras culturas, a desenvolver estudos paralelos como história dos cultos religiosos, 

dos festivais, da cultura literária, da magia e da astrologia. E, curiosamente, passa 

um período de reclusão após um colapso mental em 1918, afastando-se do meio 
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acadêmico até 1924, quando então volta com energia redobrada para produzir sua 

última obra, o atlas de imagens chamado de Mnemosyne. 

Interessado no estudo das imagens, Warburg empreendeu um longo estudo 

que culminou na criação de sua biblioteca, a Kulturwissenschaft, que na década de 

1930 contava com cerca de 60.000 volumes e mais de uma centena de imagens que 

vieram a compor o Mnemosyne. Era um defensor da arte moderna em virtude de sua 

autonomia, tendência à abstração e como forma de expressão de liberdade e amor 

em relação à natureza (Lütticken, 2005). Ainda jovem empreende viagem à América, 

onde presencia um ritual dos índios Pueblo, o que o ajudará a ampliar o espectro de 

sua visão sobre o caráter atemporal dos valores expressivos.  

A partir do estudo de uma obra de Botticelli, pintor renascentista, Warburg 

começa a esboçar a ideia de que certos padrões expressivos podem ser 

encontrados nas obras de tempos antigos (Bing, 1965). Fazia parte de sua 

metodologia estudar uma obra levando em consideração o contexto de sua 

produção e todo tipo de relação que pudesse estabelecer com outras áreas (Gilbert, 

1972). A partir desse procedimento, começou a perceber que certas obras, em 

especial as renascentistas, enraizavam-se em padrões ideais de representação 

plástica. De acordo com Confino (1997, p. 1390), em especial os trabalhos de arte 

eram, para Warburg, “expressões da memória humana transmitidas por meio de 

símbolos de tempos antigos” e o empreendimento que faz se situa em um tipo de 

estudo que na década de 1920 foi sistematizado pelo sociólogo francês Maurice 

Halbwachs, denominado conceito de memória coletiva. No contexto da história da 

arte, são as imagens que desempenham o papel de conexão do novo com o antigo, 

tema de estudo de Warburg e, sincronicamente, pertinente à ideia de arquétipo. 

Gilbert (1972) sugere que Warburg acreditava que os símbolos e as imagens 

são formas de comunicar emoções, medos e esperanças e que há conexão de um 

símbolo ou imagem para cada atitude humana básica variando de acordo com o 

tempo e as circunstâncias; esses símbolos e imagens podem ser transformados em 

função dos traços de identidade de quem os produziu. Essa afirmação se confirma 

na acepção de Wind (1997) de que a preocupação de Warburg estava em 

desenvolver um método que se pautasse pela inter-relação, mais do que pela 

especificidade e que, se uma determinada imagem fosse desvinculada da religião, 
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da poesia, do culto e da arte dramática, esta perderia sua dimensão enquanto 

registro do humano em uma obra. 

O desdobramento dessa ideia gera um conjunto de achados que vão se 

avolumando até formar o atlas de imagens (Mnemosyne), que se caracteriza pela 

reunião do patrimônio coletivo em imagens. Entendendo que as emoções humanas 

podem ser expressas por meio da representação visual, estabelece que as imagens 

precisam ser organizadas levando-se em consideração a semelhança dessas 

expressões. Desse modo, procura estabelecer uma tipologia das formas de 

expressão de acordo com as atitudes emocionais básicas (Gilbert, 1972), 

corroborando assim sua ideia inicial de Pathosformel. 

 

Os autores acima apresentados foram escolhidos em função da coerência de 

suas ideias e da possibilidade de sua aplicação na análise de dados da presente 

pesquisa. Essa aproximação pautou-se pela verificação de alguns pontos, como a 

importância da atenção às reações pessoais despertadas diante do processo e da 

imagem, pontuada por Abt (2005) e Furth (2006); o pressuposto de que o conteúdo 

constelado no inconsciente se revela na imagem e a importância de o próprio autor 

da obra fazer associações (Abt, 2005), uma vez que o que é produzido serve como 

ponte entre inconsciente e consciente e expressa um momento da vida da pessoa 

(Furth, 2006) e, ainda segundo Furth, o cuidado em abarcar o conjunto de imagens 

produzidas para efeito de análise, evitando-se assim o perigo da interpretação diante 

de uma imagem apenas; o apontamento feito por Arnheim (2006) ao tomar a 

produção plástica como forma de conhecimento processada pelo intercâmbio entre 

objeto e sujeito. 

A apresentação das ideias de Warburg, em especial o conceito que está por 

trás do atlas de imagens, será utilizada não como instrumento para análise da 

produção plástica, mas por seu pensamento de valorizar as imagens produzidas e 

por abarcá-las a partir de um ponto de vista complexo, ou seja, não em ordem 

cronológica, mas sim a partir da relação significativa entre elas, independentemente 

do tempo em que foram produzidas. 
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5.4 Configurações abstratas 

5.4.1 Do ponto de vista da psicologia analítica 

Jung se aproxima do tema sobre abstração em sua obra Tipos psicológicos, 

tendo como ponto de partida a leitura que faz da obra de Wilhelm Worringer, 

Abstraction and Empathy, de 1906. Jung ([1921] 2011b) considera que a estética é 

psicologia aplicada, cuja abrangência abarca não só o aspecto estético das coisas, 

mas, em primeira instância, a questão psicológica da atitude estética, ou seja, a 

apreensão (sentir, contemplar) da arte e do belo não se dá de forma homogênea, 

podendo também a esse campo ser aplicada a ideia das atitudes extrovertida e 

introvertida. 

O trabalho referencial de Worringer (1997) aparece em uma época de pleno 

desenvolvimento da tendência de abstração nas artes e cuja abrangência não se 

limita somente às escolas europeias. Nesse estudo, o autor trabalha com as noções 

de empatia e abstração como polaridades contrárias, uma tendendo para a 

satisfação e a outra no sentido inverso. Jung ([1921] 2011b) reconhece nas ideias 

desse autor a possibilidade de poder aplicar a especificidade das atitudes da 

consciência no campo da estética: identifica a empatia com extroversão e a 

abstração com introversão. A apresentação da ideia de Worringer, em um primeiro 

momento, é preciso para que se compreenda o referencial teórico a partir do qual 

Jung propõe essa relação. 

Desde o final do século XIX há entradas de elementos de culturas distantes 

no contexto europeu, influenciando sobremaneira o modo de se olhar para o que 

vem de fora, que Brill (1988) entende como uma necessidade de se encontrar novas 

fontes em que se inspirar. Worringer (1997) se interessa pelas formas de arte 

antigas e especialmente daquelas consideradas exóticas, como as do Oriente. Parte 

da ideia de que a arte ocidental foi determinada pela herança da antiguidade 

clássica e do Renascimento, cujo valor se assenta na relação causal direcionada à 

satisfação das necessidades psíquicas (Worringer, 1997). Por outro lado, o que se 

distancia desse quadro não pode ser apreendido do mesmo modo, na medida em 

que o que não se enquadra na denotação da beleza está em relação diametralmente 

oposta. Em termos artísticos, postula que a ênfase em uma arte que valoriza o 

espaço tridimensional, que foi uma conquista do Renascimento, põe o objeto em 
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evidência e lhe dá autonomia, uma vez que por meio desse recurso cada objeto 

ocupa um lugar definido no espaço (efeito da perspectiva), diferentemente de uma 

concepção de supressão do espaço tridimensional, que traz a configuração para um 

plano único (bidimensional), presente tanto nas configurações geométricas de 

culturas antigas quanto nas obras dos artistas modernos. 

O autor refere que a exigência da empatia está no modo naturalístico da arte 

(orgânico) por meio do qual é possível reconhecer os objetos e, por isso, sentir-se 

identificado com eles. Já a exigência da abstração se conecta a um princípio 

universal (inorgânico) e, por isso, de natureza abstrata. Worringer (1997) considera 

os dois polos como fundantes e essenciais de toda experiência estética. A 

experiência à qual se refere é a autoalienação (self-alienation). No caso da empatia, 

há uma relação para com a realidade, mas há a perda de si em direção ao objeto de 

arte (o ego se projeta para o objeto). Na abstração há insegurança e medo em 

relação à realidade (retração do ego), havendo por isso uma disposição para com a 

espiritualidade, com o cosmo. Nesse caso, há distanciamento do realismo e 

valorização da beleza inorgânica, cristalina e que pode ser percebida nos padrões 

geométricos. Em ambos os casos há deslocamento do sujeito em relação ao objeto, 

ou seja, são modos diferenciais de autoalienação. 

Para Jung ([1921] 2011b), o interesse pelas ideias de Worringer (1997) está 

no reconhecimento de que as atitudes da consciência, a extroversão e a introversão, 

podem ser relacionadas à empatia e à abstração, respectivamente, e que o objeto 

(de arte) cumpre um papel importante nessa relação: “a empatia representa um 

movimento da libido em direção ao objeto, ao passo que a abstração retira a libido 

do objeto” (Jung, [1921] 2011b, par. 940). Como são modos de apreensão de um 

objeto, isso também pode ser aplicado a produções plásticas. Empatia e abstração, 

extroversão e introversão representam mecanismos de adaptação e proteção. 

Esses mecanismos são elucidados quando trata da noção de autoalienação, 

que na tradução para o português da obra Tipos psicológicos está sob o termo de 

autorrenúncia. Jung ([1921] 2011b, par. 570) refere que “quanto mais longe for a 

autorrenúncia, tanto mais longe também avançará a arcaização das funções 

inconscientes”, na medida em que ao se identificar mais com uma função do que 

com a outra, haverá transferência da libido mais para um ponto do que para o outro, 
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causando um desequilíbrio no indivíduo. Para Jung a relação de adaptação é o 

modo como sujeito e objeto se relacionam. 

Esse ponto de vista é determinante na apreensão que ele faz da arte, tendo 

como referência o impacto dos acontecimentos do início do século XX sobre os 

artistas e o desenvolvimento da arte abstrata. O estudo que realiza das obras de 

Picasso é um ponto de partida para que se compreenda a reação de Jung frente a 

esse novo modo de expressão. 

O texto intitulado Picasso foi escrito por Jung ([1932] 2011o) a pedido de um 

repórter para dar a visão de um psiquiatra sobre a retrospectiva das obras desse 

artista realizada no ano de 1932. Ao todo foram expostas 460 obras dividas em 

algumas fases de sua produção. O texto causou polêmica em função da relação que 

Jung estabelece entre Picasso e seus pacientes, em especial com os 

esquizofrênicos. Embora Jung tenha adicionado posteriormente uma nota4 para 

justificar que o uso do termo esquizofrenia não significava doença mental, mas uma 

complicação psíquica que poderia desencadear uma esquizofrenia, a explicação 

parece não ter apagado a impressão gerada no primeiro texto. A relação entre arte 

esquizofrênica e sua fixação nos padrões geométricos ornamentais é também 

discutida por Arnheim (2006), na medida em que há uma cisão entre forma e 

significado e tendência às configurações simples, muito embora o intelecto 

segregado seja capaz de tecer cosmologias fantásticas, ideias e visões. 

Jung ([1932] 2011o) se refere à produção de Picasso como arte não-objetiva, 

que é extraída do íntimo da pessoa e por isso não corresponde à consciência, já que 

esta está relacionada com objetos do conhecimento comum. O íntimo ao qual se 

refere é invisível e inimaginável e, pelo fato de influenciar a consciência, Jung 

entende que Picasso se utiliza do mesmo procedimento utilizado por seus pacientes 

– a forma pictórica –, ou seja, uma tentativa de aproximar os conteúdos 

inconscientes da consciência, tornando-os acessíveis (Jung, [1932] 2011o). 

Esse tipo de configuração, que é motivada pelo inconsciente ou pela 

“profundidade psíquica” como Jung ([1932] 2011o, par. 207) postula, é de caráter 

simbólico, cujo processo de compreensão só é possível quando se faz um estudo 

                                                           
4
 In: Wirklichkeit der Seele, 1934. 
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comparativo de várias pinturas. Em relação ao inconsciente, Jung refere-se ao fato 

de que este se apresenta na forma da “obscuridade” (par. 211). 

Jung ressalta nos trabalhos de Picasso, tomando como ponto de partida a 

análise dos trabalhos dos esquizofrênicos, as seguintes características: contradições 

sentimentais ou mesmo ausência de sentimentos; em termos formais predomina a 

fragmentação, “expressa nas assim chamadas linhas de ruptura, uma espécie de 

fendas de rejeição psíquica, traçadas através do quadro” (Jung, [1932] 2011o, par. 

208) e, por vezes, a explosão de cores denota a dominação inconsciente na relação 

cor-sentimento. Na concepção de López-Pedraza (2007), Jung não atentou ao fato 

de que essas linhas de ruptura (ou fratura) foram a marca da arte de Picasso como 

marco que revolucionou a arte desse tempo, propondo um novo olhar sobre o 

humano e pertinente à noção de complexidade. Por isso, López-Pedraza aproxima o 

cubismo da teoria dos complexos. 

O fato de Jung não atentar para esse elemento estilístico inovador contribuiu 

para uma interpretação deturpada da nova visão de mundo implantada pelas 

tendências modernas da arte. Muito embora seja possível perceber uma eloquência 

de configurações abstratas nas produções plásticas de Jung (2010) e com referência 

de elementos do Art Déco, seu trabalho segue um rigoroso planejamento espacial e 

organização dos elementos formais. Soma-se a isso a importância que Jung 

depreende em relação às cores, cujas descrições complementam vários de seus 

escritos, como pontuado por Ferrer (1999) e Riley II (1995). 

Refletindo sobre o texto de Jung, Wyly (1987) esclarece que Picasso traz 

questões que para a época eram próximas às experiências de Jung e que podem 

ser elencadas como: tornar o conteúdo do inconsciente acessível; a jornada do herói 

em direção ao mundo subterrâneo, a jornada por meio da arte com referência à 

alquimia e o processo de individuação. Wyly também refere que Picasso parecia ter 

consciência de que propiciava um contato do consciente com o inconsciente e que 

sua arte falava por meio de símbolos. O autor menciona o fato de que o surgimento 

dessa arte se dá concomitante ao desenvolvimento das ideias sobre o inconsciente, 

que antes já haviam sido levantadas por Rousseau, Goethe e Carus. Refere-se 

também à questão cultural da passagem do século XIX para o XX como um 

momento de ênfase nessa atitude de interiorização.  
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Na visão de Von Franz (1964), Jung havia reconhecido a antecipação de 

mudanças psicológicas pela esfera cultural e que o afastamento do mundo objetivo 

significou a mudança da atitude extrovertida que havia dominado desde o 

Renascimento. Para Worringer (1997), essa mudança se processa em termos 

estilísticos. Wyly (1990) corrobora essa ideia a partir de uma citação de Jung que, se 

for traduzida para a figura do artista, pode servir como justificativa para o 

desenvolvimento de uma arte que se distancia do mundo objetivo e traz novos 

questionamentos para o ser humano: 

 

Em geral, um ou mais indivíduos dotados de intuição particularmente 
poderosa tomam consciência de tais mudanças ocorridas no 
inconsciente coletivo e as traduzem em ideias comunicáveis. Estas 
ideias se propagam rapidamente, porque ocorreram também 
mudanças semelhantes no inconsciente. Há uma disposição geral a 
aceitar as novas ideias, embora, por outro lado, elas encontrem 
também uma resistência violenta (Jung, [1920/1948] 2011e, par. 594). 

 

Em uma época marcada por transformações, Jaffé (1995) considera que os 

artistas estiveram entre os primeiros a se lançarem em direção ao inconsciente, a 

constelarem um movimento compensatório pela introversão, como o que pode ser 

notado nas obras do artista Peter Birkhäuser, cujas obras foram analisadas por Von 

Franz (1964) com a colaboração de Jung. Jaffé (1995) entende que o artista é o 

intérprete de sua época e que sua obra reflete aspectos de sua natureza pessoal 

que só podem ser justificados simbolicamente tomando-se como referência o meio 

em que está inserido. Para Wahba (1983, p. 74), o artista “tece conexões entre o 

temporal e o atemporal e expressa os anseios dominantes do momento” e nesse 

movimento garante a manutenção da cultura (Wahba, 2008). Acresce-se a isso o 

aspecto arquetípico envolvido na ação do artista, um tema apresentado por Grinberg 

(2003). 

A relação entre a individualidade do artista com seu meio é intermediada pelo 

símbolo cuja maior ou menor validade social depende da maior ou menor 

capacidade vital da individualidade criadora (Jung [1921] 2011b). De outro lado Wyly 

(1990) denomina a arte abstrata como mítica na medida em que, ao se libertar da 

reprodução do mundo objetivo, abre caminho para a função geradora de mitos da 
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psique e considera que o significado existencial que ela propõe é aquilo que falta na 

cultura atual. 

É possível, também, referir-se ao medo como um elemento que permeia a 

psique do homem moderno e, no artista, este medo é representado pelas imagens 

sombrias e também pela abstração em contraposição à realidade objetiva, realista. 

Jaffé (1995) retoma a reflexão de Jung sobre os impulsos de empatia e abstração de 

Worringer, considerando que a arte abstrata pode ser entendida como um sintoma 

do movimento coletivo de introversão com origem no inconsciente, bem como uma 

tentativa de representar o mundo em seus aspectos efêmero e imutável. 

De um lado esse modo de compreender o movimento da arte abstrata dentro 

da arte moderna corrobora a ideia de Worringer (1997) no sentido de demonstrar 

que essa arte á tão importante quanto a realista; de outro, esbarra no aspecto já 

citado por Jung ([1921] 2011b) sobre o perigo de se identificar com uma das funções 

e cujo desfalque de libido será sentido de outro lado. Como aponta, o perigo de se 

mergulhar em um movimento regressivo é grande na medida em que “os modos 

arcaicos de função ainda mantêm condições de vida e são facilmente reativados” 

(par. 569). 

 

5.4.2 Do ponto de vista da arte  

O termo abstração dentro da arte, segundo Harrison (1998), possui a 

propriedade de ser característica de obras de qualidade abstrata ou não figurativas. 

As chamadas obras abstratas podem ser definidas não só pelo fato de não 

possuírem semelhança com os objetos do mundo, mas também quando um tema ou 

motivo seja muito difícil de identificar. No primeiro caso Harrison qualifica de sentido 

forte de abstração e, no segundo, de sentido fraco. 

A abstração pode ser abarcada tendo como ponto de partida um sentimento 

tangível ou não, pode expressar um universal humano que está além da figura 

humana, como era o desejo de Mondrian (apud Chipp, 1999), pode derivar do 

desinteresse da tradição assentada na representação, principalmente após o 

surgimento da fotografia (Menezes, 1997; Simão, 2008), bem como pode se dar em 



73 

 

função da perda do referente, também pertinente à problemática fotográfica 

(Santaella e Nöth, 1999). 

Vicens (1979) entende que a abstração se opõe à representação da figura do 

mundo visível e, por isso, não se trata de imitar a realidade e sim de instaurar uma 

nova realidade. Essa afirmação leva ao questionamento, que também é apontado 

por Arnheim (1997a), sobre a relação entre os termos abstrato e concreto. Vicens 

(1979, p. 24) pontua que na década de 1930 tentou-se mudar o termo arte abstrata 

para o de arte concreta, uma vez que “abstrair (do latim ab e trahere) significa “tirar 

de”, extrair algo da realidade natural”. Para Arnheim (1997a) esses termos não são 

excludentes, além de haver uma tendência a considerar que concreto é tudo aquilo 

que é físico, enquanto o abstrato está ligado à atividade mental. Para o autor, a 

abstração é um fenômeno experienciado pela mente em um processo de destilação 

de algo mais complexo, que Jung ([1921] 2011b) entende como um movimento em 

direção à introversão. 

Harrison (1998) destaca a influência do movimento simbolista francês do final 

do século XIX e a crença nos valores subjetivos e ideístas em contraposição aos 

valores objetivos e realistas. Mas antes disso, percebe o resgate do ideal platônico e 

suas entidades fundamentais como a filosofia praticada por alguns dos artistas mais 

proeminentes da época, como Kandinsky e Mondrian, ambos apegando-se à ideia 

de “ver através” (p. 198) e do interesse de Pollock pelo inconsciente como fonte da 

arte e da obra impregnada de gestualidade (apud Chipp, 1999). Vicens (1979) 

assinala que o desenvolvimento da abstração seguiu dois caminhos movidos por 

princípios diferentes: a forma primitiva produzida por um gesto motor com ênfase no 

enredo linear e no ritmo descontínuo, e na trama geométrica e forma regular plana.  

Segundo Arnheim (2006), a abstração não é privilégio de uma tendência 

moderna na arte, mas pode ser observada como uma passagem da arte figurativa 

para a abstrata, ideia que é corroborada por Wyly (1990) e Read (2009). Para este 

último, no fundo, o que permanece constante é o desejo de criar certa realidade, um 

mundo coerente repleto de imagens vitais (Read, 2009). De um lado há um desejo 

de criar imagens livres e, de outro, a vontade de afirmação de certo aspecto do 

mundo orgânico. A abstração aparece nos primeiros estágios do desenvolvimento, 

como nas tentativas de representação de animais nas paredes das cavernas 
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(Arnheim, 2006; Vicens, 1979) e está presente em muitas épocas e junto de muitos 

povos (Pareyson, 2001; Read, 2009).  

De qualquer modo, para Greenberg (apud Chipp, 1999) o que importa é a 

qualidade da obra que pode ser atestada não pela quantidade das variedades de 

significação existentes, mas pela intensidade e profundidade das significações que 

estão presentes. Arnheim (1986) afirma que mesmo a linha mais simples pode 

expressar um significado visível e, portanto, é simbólica, e esse dado traz a questão 

do conteúdo. Este é definido por Pareyson (2001) como a inteira espiritualidade do 

artista que toma forma quando ele se expressa, ou seja, a obra é a manifestação 

sensível de um ser que se revela em sua inteireza.  

É possível aproximar a ideia de Mondrian (apud Chipp, 1999) – de que o 

conteúdo torna-se conhecido não por meio da descrição, mas sim pela expressão 

plástica – com a proposição de Jung ([1947/1954] 2011e) – de que a imagem e a 

significação são idênticas –, e uma vez que a primeira assume contornos definidos, a 

segunda se torna mais clara. A forma em si não precisaria ser interpretada na 

medida em que a experiência da forma já pressupõe um sentido, mas que para a 

ampliação do conhecimento desse fenômeno é preciso debruçar-se sobre ele. Em 

outro contexto Jung ([1922] 2011o) se refere ao fato de que a arte não precisa ter 

sentido, mas que para abarcar o seu sentido é preciso deslocar-se para fora do 

processo criativo e, segundo Gonçalves (2010), independente se a produção 

realizada pela pessoa é obra de arte ou não, não se deve perder de vista a essência 

da atividade expressiva, ao mobilizar e articular conteúdos. 

Uma vez configurado, segundo Pareyson (2001), o conteúdo deve ser 

procurado nas inflexões do estilo, nos menores matizes e nos mais irrelevantes 

movimentos estilísticos, ou seja, o processo de formatividade engloba as instâncias 

da execução (fazer) e da invenção, por isso a obra é vista como uma totalidade, 

como um organismo que vive e que, ao ser explorada, revela muito de seu autor a 

partir do conjunto de valores formais ou cadências estilísticas. Em outros termos, o 

processo criativo deve ser tomado em seu conjunto e levada em consideração a 

sequência dos trabalhos produzidos, pois aquilo que for importante aparecerá como 

recorrência desse processo. 
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Sobre o que a arte abstrata representa, Harrison (1998) discorre sobre alguns 

pontos: 1) não se pode dizer que porque as obras abstratas não têm referência com 

os objetos do mundo, não podem representar alguma coisa; 2) as obras abstratas 

possuem um repertório compositivo específico; 3) as obras abstratas estão ligadas 

ao recuo diante de uma realidade cindida em direção a um essencialismo e 

cumprem um papel de crítica diante da hegemonia da arte figurativa. 

Para interpretá-las: 1) pode-se encontrar um padrão figurativo ao qual seja 

possível fazer a pintura corresponder, não havendo possibilidade de se verificar o 

que pode ser ou não ser “verdadeiro” em função da liberdade de associações que o 

sujeito venha a fazer. 2) pode-se considerar que a originalidade do artista é revelada 

quando este se distancia do mundo das aparências; 3) que a interpretação da obra 

não deva escapar dos seus aspectos formais e técnicos, ou seja, da análise de seus 

efeitos; 4) que além dos efeitos deva-se considerar os aspectos causais de sua 

feitura, contextualizando o fazer dentro de um certo momento e; 5) que a 

interpretação não esteja presa necessariamente ao que a obra revela, mas ao que 

ela instaura enquanto dispositivo que permite o surgimento de novos efeitos e ideias. 

Há de se considerar dois fatores que fazem parte desse processo de 

interpretação que são tratados por Mondrian (apud Chipp, 1999) e Arnheim (2006). 

Para o primeiro, o artista é movimentado por uma força interna que adquire forma 

externa e esta, por sua vez, pode ser decodificada. O segundo esclarece essa 

relação de modo mais pragmático: o espírito humano se utiliza dos poderes 

consciente e inconsciente para receber, configurar e interpretar a imagem que se 

tem do mundo exterior, e que a manifestação do inconsciente está sempre em 

relação com a experiência das coisas que podem ser percebidas. Harrison (1998) 

acrescenta que embora o caráter de revelação tenha envolvido alguns artistas diante 

da arte abstrata e de sua característica de distanciamento da realidade exterior, se 

não houver um mínimo de apreensão dessa forma de expressão configurada por 

meio de formas e cores, a obra tende a permanecer como um órgão que não se abre 

para o contato. Além disso, o artista é uma subjetividade que se expressa de um 

modo particular e que fala tanto de si, do grupo em que está inserido, quanto de seu 

tempo. 
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Esse era um problema que, segundo Vicens (1979), apresentava-se para 

Kandinsky. O intuito de sua criação era verificar se os elementos formais, como cor e 

forma que, desarticulados dos propósitos representativos, cumpririam o papel de 

símbolo na medida em que por meio das formas plásticas seria possível expressar 

externamente a realidade interna. Para Bril (1988), a ênfase na emotividade e na 

intuição eram marcas desse artista e, segundo o próprio Kandinsky (2000), tratava-

se de uma busca espiritual e contato com o primitivo que se processa de modo 

complexo embora possa adquirir uma forma simples. 

Mondrian imbuiu-se dos preceitos teosóficos que se baseiam na crença de 

que o desejo pelas coisas materiais pode ser superado pela apreensão da natureza 

espiritual, que está relacionada a Deus. No texto Realidade natural e realidade 

abstrata de 1919, o autor trata a arte abstrata como a forma “esteticamente 

purificada” que representa o espírito humano (Mondrian apud Chipp, 1999, p. 325); 

No texto Arte plástica e arte plástica pura de 1937, Mondrian (apud Chipp, 1999, p. 

353-4) se refere às duas inclinações humanas na arte: uma que “visa à criação direta 

da beleza universal, a outra, à expressão estética de si mesmo, ou seja, daquilo que 

pensamos e sentimos. A primeira pretende representar a realidade de maneira 

objetiva, a segunda, subjetivamente”. 

Essa mesma visão de objetividade e subjetividade é compartilhada por 

Malevich. O movimento designado por ele como Suprematismo tinha como ênfase a 

expressão do sentimento puro nas artes plásticas. No texto O mundo não-objetivo de 

1959, Malevich (apud Chipp, 1999) declara que o sentimento é o elemento 

preponderante e não a objetividade, uma vez que o que se procura é a expressão 

direta do sentimento e não a conformação estereotipada predominante nas artes 

tradicionais. 

O sentimento é por vezes referido como um movimento interior que 

transborda plasticamente e cuja fluência se aproxima da qualidade da música. Para 

Wright (apud Chipp, 1999), trata-se de um processo de destilação da representação 

em busca de um movimento, que é muito próximo da qualidade sonora. Gabo, em 

seu texto Escultura: a talha e a construção no espaço de 1937 (apud Chipp, 1999), 

traz uma visão mais crítica em relação à palavra “abstrata” em função das confusões 

que esta desperta. Para o artista, não se pode falar de uma arte abstrata na medida 
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em que toda obra é por natureza concreta; é absoluta porque exprime algo que não 

existe na natureza e seu impacto emocional é imediato, ou seja, não se pode 

compreendê-la somente pela razão. 

A partir das ideias apresentadas sobre as configurações abstratas é possível 

estabelecer alguns parâmetros: 1) Tanto a visão de Worringer (1997) quanto a de 

Jung ([1921] 2011b e [1932] 2011o) circunscrevem-se dentro do momento em que a 

abstração está se desenvolvendo enquanto manifestação artística e falam de um 

ponto de vista daquele que observa o fenômeno. No caso de Jung, a utilização do 

desenho e da pintura lhe proporcionou uma ampliação sobre a produção plástica, o 

que não o isentou de equívocos como quando escreve o texto sobre Picasso. Cada 

autor busca estabelecer paralelos, como a relação estabelecida por Worringer entre 

abstração e empatia e o uso que Jung faz desses termos para justificar a dimensão 

estética de sua tipologia. 2) O medo é, para ambos os autores, um dos fatores que 

contribuem para o aparecimento da abstração mas, como acrescenta Jaffé (1995), 

trata-se da instauração de uma nova realidade, mesmo que seja um sintoma a 

refletir um determinado momento histórico. 3) A instauração dessa nova realidade é 

o que movimenta a fala dos artistas, muito embora não descartem a recusa diante de 

uma realidade que não se mostra satisfatória e, por isso, a necessidade de um 

movimento para dentro de si como forma genuína de contato com a essência ainda 

não corrompida pela imposição exterior, social. 4)  Harrison (1998) destaca o caráter 

de revelação, condizente com a possibilidade de que algo tomou forma, apesar de 

que em alguns momentos há a impressão de que o simples jogo formal seja 

suficiente por si mesmo, independentemente de haver um conteúdo por trás ou não. 

5) Primordialmente, a abstração traz à tona a questão da expressão do sentimento, 

que parece ter sido relegado a um segundo plano durante séculos de representação, 

que tem com ênfase a figura. 

Levando-se em consideração todos os apontamentos, é possível estabelecer 

que a abstração, para a presente pesquisa, é abarcada como manifestação genuína 

de alguém que se expressa e que vê, diante de si, o movimento de cores que vão 

tomando formas distintas e imprevisíveis. Essa imprevisibilidade é a porta por meio 

da qual se conectam consciente e inconsciente, gerada a partir da expressão 

plástica espontânea. As formas abstratas que surgem são instaurações de novas 
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realidades e permitem à pessoa criar um contato diferenciado com sua produção na 

medida em que a imagem que se apresenta é uma parte do processo de criação. 

Como o controle da forma é restringido pelo movimento involuntário da tinta sobre a 

superfície sobre a qual é depositada, a impossibilidade de criar formas desejadas é 

premente, fazendo desencadear um jogo de interação entre o que se plasmou 

espontaneamente e aquilo que se depreende como significativo. Nesse momento de 

identificação e nomeação é que o processo se completa. Nas palavras de Jung 

([1947/1954] 2011e, par. 402),  

 

processo idêntico ocorre com a mão que guia o creiom ou o pincel, 
com o pé que executa os passos da dança, com a vista e o ouvido, 
com a palavra e com o pensamento: é um impulso obscuro que 
decide, em última análise, quanto à configuração que deve surgir […]. 

 

A abstração propulsiona a introspecção e a um estado de reflexão, 

ocasionando o reconhecimento de parcelas de si a partir do que se identifica e 

nomeia diante do que se produziu, diante do que se plasmou na forma. Pode surgir a 

partir de um sentimento, abstrato ou figurativo, e revelar um universal humano além 

da figura. 
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6 TÉCNICA EXPRESSIVA 

___________________________________________________________________ 

 

 

“Muitas vezes as mãos sabem resolver enigmas  

que o intelecto em vão lutou por compreender” 

(Jung, [1916/1957] 2011e, par. 180). 

 

 

 A técnica expressiva “Paisagem psíquica” é uma técnica que se inspira nos 

princípios do método de imaginação ativa, principalmente pela adoção dos recursos 

expressivos como uma etapa que propicia a dinâmica de se dar visibilidade às 

imagens produzidas que, se não forem objetivadas plasticamente (Humbert, 1988; 

Stevens, 1993; Jung [1931] 2011p), podem se perder diante da profusão de imagens 

oriundas dos sonhos, das fantasias e de atividades que trabalhem com o recurso da 

imaginação. Essa objetivação condiz com a possibilidade de um início do processo 

de diálogo com essas imagens interiores e, em consonância com Salman (1997), o 

uso dos recursos expressivos está relacionado às propriedades curativas da 

expressão plástica. 

 Se a princípio os recursos expressivos foram utilizados por Jung ([1947/1954] 

2011e) como uma tentativa de suprir a deficiência da linguagem verbal para 

determinados contextos, essa iniciativa promoveu uma decorrência na própria 

prática terapêutica. Em um primeiro momento a inserção desses recursos viabilizou 

a objetivação de imagens interiores que não poderiam ser transpostas 

concretamente de melhor maneira e, em função do valor terapêutico destes, 

desenvolveram-se práticas assentadas na efetividade desses recursos.  

 Embora esses recursos cumpram apenas uma parte dentro do método de 

imaginação ativa, são eles que possibilitam a transposição de uma realidade a outra. 

Diante de uma pintura, o seu autor se percebe como aquele que a produziu 

(Fordham, 1977) e pode estabelecer um tipo de diálogo de qualidade diferente em 

relação às imagens imateriais. Diante das imagens materializadas que se preservam 

no tempo, pode-se fazer associações e assim ampliar a consciência (Jung [1922] 
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2011o). Nesse ponto, o papel da projeção abre caminho para se pensar que a obra – 

fruto do trabalho de seu autor – traz a marca deste. Antes, porém, é preciso salientar 

que a técnica expressiva da presente pesquisa propõe um fluir de imagens criadas 

sobre a superfície da água e que, em função do meio aquoso, comportam-se na 

grande maioria das vezes de forma independente da vontade do seu autor.  

 O tema das associações é trabalhado por Jung ([1904-7, 1910] 1997) em 

Estudos experimentais. Nesse contexto, considera o mecanismo da associação 

como fugaz e variável, uma vez que o que se passa na psique foge ao controle 

objetivo, ou seja, uma mesma palavra dita para duas pessoas diferentes pode gerar 

significados diferentes. Refere-se também à associação como processos psíquico e 

reflexivo e por meio do estudo das reações a palavras-estímulo erige o estudo das 

associações com vistas à detecção dos complexos. Em uma das conferências de 

Tavistock, Jung ([1935] 2011r) faz uma diferenciação entre associação e 

amplificação: a primeira está relacionada com o contexto, determinado pelos 

significados pessoais (também pontuado em Os arquétipos e o inconsciente coletivo, 

[1936] 2011f), ao passo que a segunda se pauta pelo estabelecimento de paralelos, 

ampliando a dimensão pessoal e conectando-a ao arquetípico. Sharp (1993) 

entende pelo termo associação “o fluxo espontâneo de pensamentos e imagens ao 

redor de uma ideia específica” (p. 30), ao passo que amplificação “é um método de 

associação, baseado no estudo comparativo da mitologia, da religião e dos contos 

de fada” (p. 15). 

 Se a produção (configuração plástica) é o retrato de seu autor em um 

determinado momento de sua vida (Furth, 2006), há uma ação que se desenvolve 

pela utilização de materiais específicos diante de uma proposta que prima pela 

expressão espontânea (Naumburg, 1973). Por ser espontânea, essa expressão 

facilita a constelação de conteúdos inconscientes. A utilização de uma tinta de 

qualidade líquida que se comporta de modo imprevisível sobre a superfície da água 

contribui para que o seu autor tenha apenas uma parcela mínima de controle sobre o 

resultado da configuração final. Considerando-se o inconsciente como fonte (Von 

Franz, 1997a), elementos são trazidos à consciência e assim podem ser elucidados 

e quanto mais objetivamente se apresentarem, mais claro será o conteúdo 

constelado, o que Arnheim (2006) chama de pregnância. Em termos junguianos, a 
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figura final revela o símbolo, que é o intermediário ou terceiro e, por isso, guarda 

uma reserva visível e outra que não se esgota (Jung [1921] 2011b). 

 Diante de uma imagem, seu autor pode reconhecer alguns elementos, outros 

não. A associação entra nesse momento como um exercício de busca por 

significados e sentidos na medida em que a produção plástica é um conjunto de 

elementos formais que se apresentam diante dele, passível de gerar leituras 

possíveis, ou seja, o ponto de partida é a conjugação do que se apresenta plasmado 

na forma e na presença de seu autor. O conjunto de associações constrói uma 

história e permite a seu autor conectar outros significados. As projeções cumprem, 

nesse momento, o papel de conectar aquilo que está plasmado e o real sentido das 

coisas. 

 A técnica expressiva apresentada “Paisagem psíquica” tem por especificidade 

abarcar a pessoa em seu gesto criativo, sem que o crivo racional seja o elemento 

preponderante. É objetivo da técnica que o inconsciente se manifeste da forma mais 

espontânea possível. Como são produzidas duas configurações plásticas, cujos 

detalhes serão apresentados no Método, naquela da superfície (pintura sobre a 

água) há alguma possibilidade de controle das formas e cores, mas na configuração 

que se fixa no fundo (gesso), não há controle algum. Consequentemente, é comum 

que as associações relacionadas à configuração da superfície sejam mais 

abundantes do que as do fundo. 

 A técnica implica liberdade de expressão e não requer habilidade com os 

recursos expressivos. É de fácil manuseio e os resultados são na sua maioria de 

grande impacto sobre quem a produz, principalmente pelo comportamento das tintas 

líquidas sobre a superfície de água e pela imagem que é fixada involuntariamente 

sobre o gesso que se assenta no fundo da água. Embora os materiais utilizados 

sejam de uso comum, a conjunção destes diante de um procedimento inédito traz a 

marca de uma técnica que pode contribuir para a experiência do fazer criativo dentro 

de um ambiente propício para a revelação de conteúdos inconscientes. 

 Ressalta-se que não se trata de um enquadre analítico, o qual requer 

elaboração de conteúdos da pessoa dentro de uma perspectiva psicodinâmica, 

manuseio da transferência e outros recursos da psicoterapia. No entanto, o manejo 

da técnica expressiva deve ser feito por alguém com formação psicoterápica dada a 
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intensa mobilização de conteúdos internos e a forte carga emocional, tanto na 

pessoa quanto na relação com o profissional que dela fizer uso. 
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7 MÉTODO 
___________________________________________________________________ 
 
 

A técnica proposta foi desenvolvida pelo autor do presente projeto de 

pesquisa e tem sido utilizada individualmente e em grupo. Vem se apresentando 

como um recurso rico em possibilidades expressivas, pois estimula a expressão 

plástica e a projeção de conteúdos inconscientes, a ampliação simbólica em 

contextos diversos, a possibilidade de elucidação via consciência e a promoção de 

estados de transformação.  

As configurações imagéticas produzidas pela técnica são de qualidade 

abstrata e realizadas em duas etapas: a primeira mais controlada, em função de a 

pessoa manusear as tintas sobre a superfície de água, e a segunda que se forma 

espontaneamente. 

Por tratar-se de um estudo piloto cujo objetivo é, em primeira instância, a 

demonstração da técnica, optou-se por um enquadramento qualitativo na medida em 

que as características da pesquisa se enquadram nesse enfoque. Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (1998) destacam dois fatores nesse tipo de pesquisa: a utilização 

de um enfoque teórico que dê suporte à análise inicial que, no presente trabalho, 

tem como referência a psicologia analítica; a qualidade de identificar as dimensões, 

tendências, relações e desvendamento de seus significados. Para Rey (2005), 

destacam-se: a imersão do pesquisador e o desafio criativo que se coloca a este ao 

desenvolver novos pensamentos em relação ao modelo teórico do qual se utiliza. 

Por fim, Penna (2004; 2009) ressalta que a pesquisa qualitativa na psicologia 

analítica deve levar em consideração o fenômeno do símbolo por meio do qual se 

acessa o inconsciente, as dimensões da consciência e do inconsciente e os âmbitos 

individual e coletivo. 
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7.1 Participantes da pesquisa 

Dois estudantes de um curso de graduação em Musicoterapia na cidade de 

São Paulo, com idade entre 18 e 25 anos, um do sexo masculino e outro do 

feminino. 

 

7.1.1 Contato com os participantes da pesquisa 

A coleta de dados foi realizada com alunos do curso de graduação em uma 

faculdade de Musicoterapia. O contato com os participantes foi realizado por meio de 

e-mail, encaminhado pela coordenadora do curso e divulgação em mural afixado nas 

salas de aula. No texto que compôs a chamada para participar do projeto constou 

uma breve descrição deste, com o intuito de esclarecer o público sobre seus 

objetivos. 

 

7.1.2 Critério de seleção dos participantes 

Por se tratar de estudantes de um curso de graduação, a idade mínima para 

ingresso foi de 18 anos. Para aumentar a possibilidade de adesão à pesquisa optou-

se por estender a idade até os 25 anos. A opção por alunos de graduação se deu 

em função de uma conveniência do pesquisador por ter acesso direto a esses 

estudantes. A delimitação da idade pautou-se por ser um período importante nessa 

fase da vida, não só em função da escolha de um curso que lhes trará uma 

profissão, mas dos próprios desafios do começo de uma vida adulta. Foram 

escolhidos os quatro primeiros participantes por se enquadrarem nos critérios 

estabelecidos. Dentre eles, dois do sexo masculino e dois do feminino. Esses quatro 

participantes realizaram o processo, mas somente dois deles foram os participantes 

avaliados na pesquisa. Essa delimitação se deu em função da possibilidade de 

aprofundar os dois estudos dada a complexidade e riqueza do processo e dos dados 

coletados. 

 Critério de inclusão: sem restrições. Caso houvesse mais de quatro 

participantes interessados, seria obedecido o critério de ordem de inscrição. 
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 Critério de exclusão: a partir de uma breve entrevista, seriam excluídos 

aqueles com transtornos de adição e/ou psiquiátrico evidente. 

  

7.2  Número de encontros 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética, o projeto foi aplicado entre os meses 

de maio e junho de 2011.  

Um participante cumpriu o procedimento completo: uma entrevista inicial, 

quatro encontros de cerca de duas horas para desenvolvimento da técnica e uma 

entrevista final. O outro participante interrompeu, por livre e espontânea vontade, o 

procedimento no terceiro encontro. Apesar disso, as entrevistas inicial e final foram 

realizadas. 

 

7.3 Local 

A aplicação do projeto de pesquisa realizou-se na própria Faculdade de 

Musicoterapia, que possui ateliê próprio para o desenvolvimento de atividades 

expressivas. 

 

7.4 Instrumentos 

7.4.1 Entrevista semidirigida 

A entrevista, segundo modelo anexo, compõe-se dos seguintes temas: 

aspectos pessoais, aspectos clínicos e aspectos expressivos. 

 

7.4.2 Técnica expressiva 

A presente técnica tem sido utilizada pelo pesquisador há cerca de quatro 

anos. A princípio utilizava-se a argila, que depois foi substituída pelo gesso em 

função de este ser branco e valorizar as cores das tintas depositadas sobre esse 

material. A proposta da técnica com argila era permitir ao sujeito o contato com o 
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elemento terra utilizando-se dos pés. Ao brincar com os pés para manusear o bloco 

de argila, o sujeito experienciava a passagem de um material relativamente 

compacto, duro, para outro em estado dissolvido, liquefeito e, a partir disso, abria-se 

um canal para se discorrer sobre os sentidos despertados e possíveis 

desdobramentos simbólicos. 

Trabalhos realizados com argila com o intuito de propiciar ao sujeito contato 

com o inconsciente e com temas pessoais que possam ser trabalhados 

terapeuticamente são descritos pela literatura em termos de produção de peças 

escultóricas pelo recurso conhecido por modelagem (Bozza, 2001; Chiesa, 2004; 

Rubin, 1984; Sherwood, 2004; Urrutigaray, 2007). Em relação à utilização do gesso, 

há descrições do uso desse material para efeito de moldes: direto sobre partes do 

corpo ou como uma etapa para peças vazadas e como recurso utilizado para dar 

base à pintura (Malchiodi, 2006). 

Em relação à técnica que deu origem ao presente estudo, de início 

depositava-se dentro de uma bacia funda um bloco de argila de cerca de dois quilos. 

A pessoa permanecia sentada confortavelmente em uma cadeira, colocava os pés 

dentro dessa bacia e os repousava sobre o bloco de argila. Por estar com os pés 

descalços, a pessoa experienciava as qualidades da argila, como temperatura e 

resistência. Paulatinamente, depositava-se água morna, de modo a permitir que a 

argila fosse se dissolvendo à medida que os movimentos dos pés fossem moldando 

o bloco, até o ponto em que o balde ficasse quase cheio de água. No final, a argila 

ficava praticamente em estado liquefeito e os pés imersos nesse líquido. 

Depois dessa experiência, que causa reações na pessoa, os pés são 

retirados e o balde fica reservado enquanto o processo de verbalização é iniciado. 

Depois de algum tempo, a argila dissolvida no fundo do balde tende a endurecer e 

uma fina película de argila fica sobre a superfície. Foi em um desses momentos que 

tive a inspiração de pingar tinta líquida sobre essa película, cujo resultado pareceu 

interessante, pois à medida que a tinta foi pingada sobre a água, a película de argila 

sofria alterações em função da ação da tinta, criando-se formas inusitadas. Depois 

do final do processo, essa água foi dispensada e uma segunda imagem havia sido 

formada na placa de argila endurecida, a partir das cores utilizadas sobre a 

superfície.  
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Esse achado trouxe reflexões sobre a possibilidade de se utilizar outro meio 

para valorizar as cores da tinta líquida e, desse modo, optou-se por substituir a argila 

pelo gesso, que endurece dentro da água e também deixa a referida película na 

superfície. Aboliu-se então a utilização dos pés do modo como era utilizado na 

técnica com a argila para a utilização das mãos e também por isso deixou-se de lado 

a bacia funda para a adoção de uma mais rasa, de cor branca e com certa 

transparência. Ao se utilizar dos pés, a pessoa é estimulada a criar algo com uma 

parte do corpo que geralmente não é destinada a esse fim, fazendo com que se 

rompa com o controle racional. Quando a pessoa se utiliza das mãos, acomodando-

se em pé ou sentada, tem um pouco mais de controle, muito embora o procedimento 

da técnica não permita que se faça exatamente o que se pretende, uma vez que a 

tinta reage de modo aleatório ao ser depositada sobre a superfície composta de 

água e gesso. A opção por substituir os pés pelo uso das mãos não compromete a 

espontaneidade da técnica. Também se torna mais viável na medida em que utilizar 

as mãos requer menos aparato técnico e traz conforto para o sujeito, bem como 

permite novas possibilidades expressivas, além de permitir usar os dedos para 

movimentar a tinta, assim como assoprar. Desse modo a técnica expressiva a ser 

estudada foi tomando uma forma final. 

Trata-se de uma técnica que produz duas configurações plásticas com 

predominância abstrata: uma na superfície e outra, submersa. Consiste em quatro 

etapas: 1. Preparação – aplicação de uma técnica de respiração seguida por um 

exercício de escuta seletiva com o objetivo de concentração e montagem da técnica 

com a bacia, água e gesso; 2. Desenvolvimento – aplicação livre da tinta; 3. 

Contemplação – apreciação das configurações imagéticas; e 4. Diálogo por meio 

das imagens – momento de associações e atribuição de significados. 

Ao se pingar a tinta sobre a superfície, esta reage em contato com a película 

composta de gesso e água, de modo que a pessoa geralmente não consegue 

produzir o que havia intencionado (com referência a motivos figurativos). O que se 

apresenta em geral são configurações abstratas propiciadas pela acomodação 

aleatória da tinta sobre a superfície. Enquanto a pessoa está pintando sobre a 

superfície, parte da tinta vai se depositando no fundo da bacia, onde o gesso está 

em processo de endurecimento. Quando essa configuração da superfície é 

dispensada, pois está assentada sobre uma base líquida, dá lugar a essa segunda 
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configuração que não resguarda, necessariamente, qualquer relação formal com a 

da superfície. Tem-se assim, em uma mesma produção, duas configurações: uma 

que pode ter alguma referência figurativa (uma vez que o participante manuseou 

diretamente as tintas sobre a superfície e isso implica um certo controle ou pelo 

menos uma intenção), embora a predominância seja de qualidade abstrata, e outra 

abstrata. Essas duas formas de abstrações podem ser, em princípio, referidas à 

ideia de sentido fraco e sentido forte, respectivamente (Harrison, 1998). 

  

Materiais:  

 Bacia branca retangular cujas medidas são: 41 cm de comprimento, 27 cm de 

largura e 7 cm de profundidade e escolhida em função de sua neutralidade, 

além de apresentar uma certa transparência, podendo-se assim controlar a 

quantidade de gesso nela depositada e também acompanhar o movimento da 

tinta. 

 Água; 

 Um quilo de gesso de secagem rápida. 

 Tinta de qualidade líquida (nanquim ou ecoline). Em virtude de a pintura ser 

realizada sobre a água, para que haja o efeito desejado essa tinta precisa ser 

líquida de modo a permitir sua dispersão na água, efeito este que não é 

possível com tintas de qualidade pastosa como acrílica, óleo ou guache. As 

tintas nanquim e ecoline têm pigmentos fortes e por isso suas cores são 

intensas, contribuindo para o resultado final. A tinta ecoline tem uma 

qualidade ligeiramente mais líquida do que a tinta nanquim. O gesso 

depositado dentro da bacia receberá parte da tinta colocada na água, 

formando-se espontaneamente configurações abstratas. Dependendo da 

quantidade de tinta nanquim utilizada, principalmente nas cores branca, prata 

e dourada, pode ocorrer o acúmulo de material em algumas regiões formando 

relevos sobre a placa de gesso. Optou-se pela utilização da paleta de cores-

pigmento de acordo com a definição proposta pela Deutsches Institut für 

Normung (DIN) (Guimarães, 2000), que são: cores primárias: magenta, azul 

cyan, amarelo; cores secundárias: vermelho, azul violeta, verde; branco e 
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preto; além de ouro e prata. Como a paleta de cores da tinta nanquim não tem 

o magenta e o azul cyan, para estas duas foram utilizadas as ecolines. 

 Outros materiais: avental, luva cirúrgica (caso o participante não queira 

colocar as mãos diretamente na água na hora de dissolver o gesso), tesoura 

(para abrir o saco de gesso). Sugere-se um ambiente com boa iluminação e 

pia. 

 

7.4.3 Filmagem 

Foram utilizados os recursos de filmagem com um equipamento digital (Sony 

GZ-MG630SUB) para registrar o desenvolvimento da técnica, com o intuito de 

preservar a fidedignidade dos acontecimentos e para efeito de checagem caso 

houvesse dúvidas em relação ao processo; uma câmara fotográfica digital (CANON 

EOS 60D) para registrar o resultado final das produções plásticas (configurações da 

superfície e do fundo) e um gravador de voz (Panasonic RR-US450), utilizado como 

garantia para a registro das falas. 

A filmagem teve como foco o processo de feitura da técnica permitindo uma 

observação exata das ações e pausas durante o processo, com enquadramento nos 

movimentos das mãos do participante da pesquisa e da bacia. Esse recurso foi 

adotado com o intuito de possibilitar ao pesquisador uma visão mais completa do 

processo, permitindo assim uma descrição precisa das produções produzidas por 

cada participante e auxiliando na localização dos elementos por ele apontados 

durante as associações.  

A pesquisa não teve como objetivo analisar a filmagem enquanto meio de 

registro visual. 

  

7.5 Procedimentos 

7.5.1 Procedimento de aplicação 

A opção por quatro encontros em dias seguidos se deu no intuito de 

possibilitar um aprofundamento no processo, com exceção de um participante que 
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realizou apenas três encontros. No primeiro encontro foram realizadas três 

produções plásticas, contando que cada produção gera duas configurações, a da 

superfície e a do fundo. O objetivo de se realizar três produções em um mesmo 

encontro foi o de propiciar o contato do participante com as possibilidades 

expressivas da técnica. No segundo, terceiro e quarto encontros optou-se por 

apenas uma produção por dia, permitindo assim um tempo maior para que as 

associações pudessem ser feitas. Os encontros foram realizados no período da 

tarde, das 13h30 às 15h30. Optou-se por esse horário em virtude de os alunos terem 

aula até às 11h30, respeitando-se horário para almoço e descanso: 

 

Procedimento realizado pelo participante que cumpriu todo o processo: 

1º. 2º. 3º. 4º. 

13h30 – 15h30 

Entrevista inicial  

+ 

3 produções                   
(= 6 configurações 

plásticas)  

+  

Associações  

1 produção  

(= 2 configurações 
plásticas) 

+  

Associações 

1 produção                         
(= 2 configurações 

plásticas) 

+  

Associações 

1 produção                         
(= 2 configurações 

plásticas) 

+ 

Associações 

+ 

Entrevista final 

 

Procedimento realizado pelo participante que interrompeu o procedimento: 

1º. 2º. 3º. 

13h30 – 15h30 

Entrevista inicial  

+ 

3 produções                   
(= 6 configurações 

plásticas)  

+  

Associações  

1 produção  

(= 2 configurações plásticas) 

+  

Associações               

Entrevista final 
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 Primeiro encontro: entrevista inicial para coleta de dados biográficos, dados 

relativos à proximidade que o participante tem com as técnicas expressivas 

com foco na qualidade visual e apresentação do Termo de Consentimento. 

Nesse primeiro encontro o participante recebeu instruções sobre como lidar 

com a técnica: qual a quantidade de água a se colocar na bacia branca, 

quantidade de gesso, modo de mexer o gesso com as mãos para que não se 

crie grumos, tempo de espera para que o gesso assente no fundo da bacia 

(cerca de 2 a 3 minutos), início da fase de pintura com a tinta líquida (a 

embalagem deve ter um bico dosador ou conta-gotas caso a tinta seja 

armazenada em potes), tempo de espera para que a tinta que desceu ao 

fundo da bacia possa tingir o gesso e momento de despejar a água para que 

a placa de gesso tingida pela tinta possa ser revelada (dependendo da 

temperatura ambiente, cerca de 20 a 30 minutos).  

Após essas instruções, fez-se um tipo de direcionamento de atenção com 

uma técnica de respiração, iniciou-se a técnica intitulada três escutas (Coelho, 

2002) e, na sequência, o procedimento da técnica expressiva. A técnica três 

escutas foi adotada em função de se apresentar como um recurso de fácil uso 

e efeito positivo no processo de centramento do participante, objetivando que 

a pessoa se distancie dos sons e imagens do ambiente externo com o intuito 

de ficar atenta para o procedimento da técnica. Pediu-se à pessoa que se 

sentasse confortavelmente, fechasse os olhos e prestasse atenção aos sons 

externos à sala, depois aos sons da sala e finalmente aos sons que 

estivessem muito próximos a ela, fazendo com que sua atenção focasse no 

processo a se iniciar. 

Após a etapa de preparação, iniciou-se o desenvolvimento da técnica. Antes 

de usar as tintas o participante recebe a seguinte instrução: “Durante o 

processo você pode se expressar verbalmente, sempre que achar 

conveniente. Verbalize qualquer imagem, lembrança, sentimento que for 

importante, pois isso enriquecerá o nosso trabalho”. O participante pode ficar 

de pé ou sentado. Durante a pintura, o participante pode mexer na água para 

movimentar a tinta e pode fazer isso com o dedo ou assoprando. Após a 
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aplicação das tintas sobre a superfície da água, tem-se uma primeira 

configuração plástica produzida pelo participante. 

Nesse momento, o participante e o pesquisador se sentam lado a lado, diante 

dessa primeira configuração. Depois de um tempo de contemplação, faz-se 

um primeiro convite para que o participante faça associações. Após esse 

tempo, que pode durar cerca de 20 minutos, instrui-se o participante que essa 

primeira configuração deverá dar lugar àquela que está submersa. Para tanto, 

pede-se que o participante, com a ajuda do pesquisador, despeje a água em 

uma pia ou similar. Retirada toda a água, podia-se ver no fundo da bacia a 

placa de gesso endurecida e tingida com as cores que foram usadas pelo 

participante. Tem-se então uma segunda configuração plástica. Novamente 

pede-se ao participante que contemple e, na sequência, faça novas 

associações, se assim o quiser. Caso a pessoa quisesse, poderia dar um 

título para a configuração. 

 

 Segundo e terceiro encontros: iniciou-se com um diálogo entre o 

participante e o pesquisador sobre como o participante se sentia no momento 

e se havia algo importante a ser colocado relativo ao que foi experienciado no 

dia anterior. Após esse primeiro diálogo, iniciou-se a etapa de preparação, 

desenvolvimento, contemplação e associações. 

 Quarto encontro: adotou-se o mesmo procedimento do segundo e terceiro 

encontros. Na sequência, foram dispostas sobre a mesa as seis 

configurações impressas nas placas de gesso produzidas pelo participante 

para que ele pudesse ter uma visão geral do que produziu e, a partir disso, 

viesse a fazer novas associações.  

Após esse momento de fechamento, aplicou-se uma breve entrevista 

objetivando refletir sobre o processo como um todo, focando nas 

configurações plásticas, expressões verbais e possíveis associações que 

pudessem ser elencadas entre participante e pesquisador.  

As imagens foram fotografadas e as expressões verbais registradas pelo 

pesquisador. Como a produção final é uma placa de gesso que endurece, ficou a 

critério do participante levá-la consigo. No entanto, alertou-se que em virtude da 
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fragilidade da placa e também em função das medidas, esta poderia se quebrar a 

qualquer momento. Caso o participante tivesse interesse, poderia receber do 

pesquisador o registro da configuração em formato digital, enviado posteriormente 

por e-mail. 

 

7.5.2 Procedimento de análise 

Para efeito de análise, foram levados em consideração os elementos 

pontuados por Abt (2005), Furth (2006) e Arnheim (1988; 2006) como pontos de 

partida para a apreensão formal. Por formal entende-se o conjunto de elementos que 

compõe uma imagem, como ponto, linha, a própria forma que porventura pode ser 

figurativa, a cor, textura, transparência, volume, entre outros. Contou-se também 

com a contribuição de Warburg (Bing, 1965; Confino, 1997; Didi-Hubermann, 2002; 

Gilbert, 1972; Lütticken, 2005; Wind, 1997) em relação à disposição não cronológica 

das imagens para efeito de compreensão do processo. 

Levou-se em consideração as configurações plásticas (superfície e fundo) e 

as expressões verbais dos participantes registradas durante o desenvolvimento da 

técnica. Um participante realizou seis produções (= 12 configurações plásticas: 6 na 

superfície e 6 no fundo). O participante que interrompeu o processo com menos 

encontros realizou quatro produções (= 8 configurações plásticas: 4 na superfície e 4 

no fundo). No total foram coletadas 10 produções (= 20 configurações plásticas: 10 

na superfície e 10 no fundo). 

Em um primeiro momento, organizou-se o material da seguinte forma: 

1. A partir de cada imagem registrada por meio fotográfico, criou-se uma 

tabela com os seguintes tópicos: a) Item – cada item, referido a partir da 

configuração, recebeu uma letra para os elementos nomeados e um 

número ordinário para o passo a passo do processo de pintura; b) 

Elemento – nome dado pelo participante ao que foi reconhecido na 

configuração; c) Associações – todo tipo de relação que o participante 

estabelece com o elemento nomeado e; d) Descrição da produção plástica 

– foi possível observar quatro movimentos: como o participante despeja a 
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água na bacia, como deposita o gesso, como mexe o gesso e, por fim, 

como desenvolve a pintura sobre a superfície aquosa. 

2. Desse procedimento geraram-se três tabelas: a) padrões relativos à 

preparação da técnica – inclui os movimentos de despejar a água, 

depositar e mexer o gesso; b) sequência de cores utilizadas – todas as 

cores utilizadas em cada configuração da superfície e; c) associações 

primárias e secundárias – as primeiras referem-se aos elementos 

nomeados a partir da configuração e identificados por letras e, as 

segundas, trazidas posteriormente como complemento ao elemento 

identificado primeiramente. 

3. A partir da organização dos dados, a análise se processou da seguinte 

forma: a) análise flutuante – caracterizada por uma impressão geral do 

processo; b) análise da produção plástica – ênfase no aspecto visual e 

compositivo das configurações. Para efeito de fluência do texto, o 

conteúdo foi deslocado para o Apêndice. Todo tipo de referência de 

elementos identificados nas configurações pelos participantes, bem como 

do passo a passo da pintura referidos no texto podem ser acompanhados 

com o material do apêndice, uma vez que estes estão identificados sobre 

a imagem; c) análise de conteúdo – utilização das falas do participante e 

apontamentos sobre aspectos de sua produção; d) impressões do 

pesquisador – apontamentos oriundos a partir da observação e 

compreensão do processo do participante, além da reverberação que 

causou no pesquisador.  

4. Não se compararam os dados dos participantes em virtude do enfoque 

qualitativo e da especificidade do processo criativo de cada um deles, mas 

foi possível perceber características comuns do processo, mas que 

precisam ser validadas a partir de outros estudos e com mais 

participantes. 
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7.5.3 Procedimento ético 

Esta pesquisa seguiu os procedimentos estabelecidos pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da PUC-SP de acordo com a resolução n. 06 de 20/11/1997 e as 

normas do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa - CONEP/MS - n. 196/96, cuja aprovação ocorreu na data de 08 de 

dezembro de 2010, sob o número 345/2010. 

Seguem anexados os seguintes formulários: Convocação para participação 

da pesquisa, Entrevista semidirigida, Termo de consentimento livre e esclarecido e 

Termo de compromisso de pesquisador. 
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8 O PROCESSO DE ANÁLISE 
___________________________________________________________________ 
 
 

Cada participante recebeu um pseudônimo. Ambos os nomes estão ligados à 

mitologia grega – a primeira participante foi nomeada Ilíada e o segundo Ícaro. Essa 

escolha pautou-se pela reverberação no pesquisador ao perceber que o processo de 

cada um dos participantes revelou uma dinâmica muito próxima à vivenciada por 

cada uma das figuras mitológicas citadas. 

O procedimento de análise se pautou, em um primeiro momento, pela 

organização dos dados e depois pelo detalhamento dos tópicos abaixo relacionados, 

procurando-se dar uma compreensão do processo de cada participante e de como 

cada qual construiu uma história particular: 

 

 Leitura flutuante 

 Análise da produção plástica 

 Análise de conteúdo 

 Impressões do pesquisador 
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8.1 Ilíada 
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8.1.1 Histórico 

 Ilíada é brasileira, estudante, nascida em uma cidade do interior de São Paulo 

e atualmente mora em uma república na capital. Tem três irmãos e em sua cidade 

natal morava com os pais, a quem visita durante os feriados e nas férias. Tem boa 

relação com os amigos de sua antiga escola com quem se comunica via internet, 

mas poucos amigos na faculdade. É católica e participou de um grupo de oração 

para jovens. Os únicos comprometimentos de saúde são o hipotireoidismo, que 

cuida desde os 10 anos de idade, além de hipermetropia e astigmatismo. A 

combinação do problema de visão faz com que, algumas vezes, não consiga 

diferenciar cores como vermelho, laranja e rosa, bem como roxo e azul. Tem talento 

para atividades plásticas com preferência por imagens figurativas: “É mais por eu ter 

controle e tentar representar o que eu imaginei ou ouvi”. Desenvolve especialmente 

atividades ligadas à música, com especial interesse por violão, guitarra, baixo 

acústico, flauta doce e teclado. Em relação às cores, faz as seguintes relações: 

magenta, cyan, azul violeta são cores que tem dificuldade de diferenciar quando 

associadas a outras; amarelo, verde, vermelho e branco estão relacionadas a cores 

que compunham as camisetas que usou na escola; preto é uma cor de que gosta, é 

confortável; o dourado está ligado a vitória, ganho de medalhas e o prata não gosta 

muito, pois ganhou medalhas de prata mas prefere as de ouro. 

 

8.1.2 Leitura flutuante 

 Ilíada é uma jovem de 18 anos, recém-ingressada no curso de graduação em 

Musicoterapia. Será assim chamada a partir de agora em virtude da analogia que 

pôde ser estabelecida com as jornadas dos desbravadores, dos heróis; 

principalmente porque o primeiro elemento que aparece em sua jornada é um 

“mapa”, que depois é associado com Ulisses, o herói mítico da Odisseia de Homero. 

Entre os dilemas de considerar a vida aleatória ou não, entre o ir, o ficar, o voltar, 

entre o desbravar sem garantias de vitória e o preparo para a aventura e a relação 

entre o mundo imaginário e o real, Ilíada se apresenta como alguém que de um 

momento para outro teve de assumir responsabilidades: saída de sua cidade natal 

situada no interior para a capital em virtude do ingresso na faculdade, 
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distanciamento dos amigos e da família, atribuições domésticas, planejamento de 

tempo para estudo, esporte, lazer.  

 Ilíada se mostra ávida de conhecimento – de si e do processo. Anseia 

compreender o funcionamento da dinâmica, da técnica e dos resultados que possam 

vir a descortinar novos segmentos para sua vida. Seus principais interesses são a 

música e o esporte; este último desempenhará um importante papel em suas ações. 

Em relação às imagens, tem predileção pelas figuras e menos pelas abstrações. 

Ilíada considera que as figuras podem ser controladas, podendo-se representar o 

que se imagina ou o que se sente.  

 Com esses questionamentos Ilíada adentra o setting para a realização dos 

encontros. Com olhar penetrante, porém cabisbaixo, parece observar a dinâmica 

que se apresenta diante de si. Um pouco desconfiada da validade do processo e de 

sua efetividade terapêutica, apresenta gestos contidos mas que camuflam uma 

tensão pronta para eclodir. 

 Esses movimentos geram uma atividade psíquica intensa, carregada de 

imagens oníricas, lembranças e apresentação de polaridades que podem ser 

reconhecidas nas configurações como barreiras, muros. A tentativa de controle 

aciona conteúdos inconscientes que tentam desabrochar, têm seu ápice no 

aparecimento de uma ossada e termina com uma explosão de cores – entre laranjas 

e vermelhos. Mediante o exercício de produzir sem pensar, mas apenas se deixar 

guiar pelas emoções que se reverberam nas combinações cromáticas livres, não 

premeditadas, Ilíada se depara com o descortinar de um caminho passível de ser 

percorrido de modo natural, não controlado. 

 Entre as figuras mitológicas ela associa Ulisses e Thor, dois heróis cujos 

desafios e feitos presentificam um dos dilemas mais pontuais de Ilíada – a vida é ou 

não é aleatória? Se no começo do processo tinha em mente que a vida não podia 

ser aleatória, no final essa presunção começa a ser desmistificada. O mapa, primeira 

figura reconhecida por Ilíada e que pontua a existência de um caminho, dá lugar, na 

última configuração, à dispersão das formas e à explosão das cores – o mapa se 

abre em possibilidades –, e o que garante o sucesso da conquista não está mais na 

previsão, mas no preparo de si mesmo frente aos desafios. Nesse tocante, sua 
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disposição recai sobre o esporte como meio de canalizar sua energia, bem como 

sobre a constatação que faz ao final do processo, de que a competição serve para o 

preparo e o mérito não está na aquisição dos louvores ao campeão, mas na 

conquista de se estar bem e preparado. 

Essa vitalidade é reconhecida nos gestos enfáticos durante sua produção, na 

grande quantidade de tinta depositada sobre a superfície, nas formas tridimensionais 

que se formam no fundo (gesso) em função do acúmulo de tinta, nas muitas espirais 

que compõem as configurações e que simbolizam aglomerados de energia e 

especialmente no processo de emolduramento, que pode ser destacado desde o 

momento em que despeja o gesso sobre a bacia com água. Esse elemento é 

importante e aparece nas quatro primeiras configurações, mas depois dá lugar a um 

contínuo processo de dispersão, apontando para uma fluidez desejada como 

símbolo de autoconfiança, mas que a princípio estava contida, aprisionada. 

 Nesse entremeio, animais terrestres, marinhos e aéreos cumprem um papel 

importante em sua trajetória: apontam para a arqueologia da psique, cujo 

desdobramento se manifesta no aparecimento da referida ossada. Tal momento é 

emblemático na medida em que faz Ilíada refletir sobre os limites entre imaginário e 

realidade; ter paciência e olhar para a frente e o dilema de não desejar que 

mudanças ocorram, de querer que as coisas sejam como antes. 

 

8.1.3 Análise da produção plástica  

O processo de Ilíada se desenvolve em meio a expectativas: a princípio tende 

ao gesto que busca o controle, mas aos poucos cede lugar ao jogo de formas e 

cores. Demonstrando vitalidade em suas ações, reage com vigor e 

entusiasticamente ao que se apresenta diante de seus olhos. No começo faz uso de 

gestos contidos, parecendo tentar conhecer as possibilidades do material, mas na 

medida em que não consegue os efeitos desejados, esses gestos tornam-se mais 

intensos. 

Ao todo foram doze as configurações produzidas por Ilíada: seis na superfície 

de água e gesso e outras seis que se plasmaram na placa de gesso. Uma vez que a 
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produção na superfície gera a do fundo, a partir de agora cada par de configurações 

será descrito por uma letra maiúscula em ordem alfabética (A, B, C, D, E e F) 

acrescidas das letras minúsculas: s para superfície e f para fundo. A Configuração A, 

por exemplo, será descrita como As e Af. Outro elemento agregado refere-se à 

sequência de produção da configuração, identificada por um numeral (por exemplo, 

As1) também em ordem crescente. Os temas que a participante associa às 

respectivas produções são identificados por uma letra minúscula (por exemplo, Asa). 

 Para descrever o processo de produção, foram considerados quatro tópicos: 

1) como a participante despeja a água na bacia; 2) como o gesso é depositado na 

superfície de água; 3) como a participante mexe o gesso para tirar os grumos; e 4) 

como desenvolve a produção plástica. Esses tópicos foram levantados em virtude da 

especificidade da técnica expressiva e da conexão com o processo como um todo 

como, por exemplo, quando se percebe que ao depositar o gesso Ilíada delineia uma 

moldura, que por sua vez será um elemento recorrente em suas produções plásticas. 

Os três primeiros tópicos serão descritos de modo global e o quarto 

pormenorizadamente. Esta apresentação encontra-se no Apêndice A e servirá como 

guia para consulta sempre que no texto haja referências aos elementos destacados 

por Ilíada a partir das configurações que produziu. 

 

8.1.3.1 Como despeja a água 

  Nas seis configurações (As, Bs, Cs, Ds, Es e Fs) a água é depositada no 

centro da bacia. 

 

8.1.3.2 Como deposita o gesso 

 Em relação ao modo como despeja o gesso, quatro aspectos se destacam: 1) 

Nas cinco primeiras produções, faz um movimento espontâneo de delimitar uma 

moldura. Na primeira produção (As) o faz a partir do canto superior esquerdo e nas 

quatro seguintes (Bs, Cs, Ds e Es) o faz a partir do canto inferior esquerdo. 2) a 

última forma que produz na Configuração A (Asb) é nomeada como redemoinho, 

situada no canto inferior esquerdo. Interessantemente, a partir desse movimento, 
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nas quatro produções seguintes (Bs, Cs, Ds e Es) ela começa a depositar o gesso a 

partir do mesmo canto; 3) em todas as produções termina de depositar o gesso na 

porção central da bacia; e 4) na última produção deposita praticamente todo o gesso 

de uma só vez no centro. 

 

8.1.3.3 Como mexe o gesso 

No modo como mexe o gesso há uma grande variação: na Configuração As 

inicia o movimento a partir do canto inferior direito somente com uma mão e mais ao 

final dessa etapa se utiliza das duas; na Configuração Bs, inicia pela porção central 

próximo à margem inferior e somente com uma mão; na Configuração Cs, inicia 

concomitantemente com as duas mãos a partir dos cantos inferiores direito e 

esquerdo; na Configuração Ds inicia a partir do canto superior direito com apenas 

uma mão e depois com a outra; na Configuração Es inicia a partir da margem inferior 

próximo à porção central utilizando somente a mão direita e depois as duas; e na 

Configuração Fs inicia a partir do centro e com as duas mãos, fazendo movimentos 

contínuos e por um longo tempo, assim como o fez na configuração anterior. 

Desses dados depreendem-se os seguintes apontamentos: 1) verificação de 

movimento que determina um emolduramento, que acaba se manifestando nas 

configurações; 2) tendência de partir do canto inferior esquerdo, local onde 

aparecem figuras importantes nas configurações; 3) tendência de centralização. 

 

8.1.3.4 Como desenvolve a produção plástica 

A qualidade imagética das configurações abriu um campo fecundo de análise. 

A ação se processa na superfície; uma parte aí permanece e outra submerge, 

fixando-se na placa de gesso em processo de endurecimento. A partir desse 

princípio, é de se esperar que a imagem submersa em formação apresente 

resquícios da produzida na superfície, o que é possível verificar, muito embora sua 

aparência seja radicalmente diferente daquela que lhe deu origem. Especialmente os 

pigmentos branco, prata e dourado, que são mais encorpados, além de 

permanecerem na superfície, também se depositam no fundo, gerando formas 



104 

 

tridimensionais. As cores, por sua vez, misturam-se facilmente em virtude do meio 

aquoso, originando novas nuanças além da paleta de cores estabelecida: três 

primárias-pigmento e consequentemente as três secundárias, além de preto, branco, 

prata e dourado. 

Um primeiro ponto a ser destacado no processo de Ilíada é o de como os 

elementos se organizam, tomando-se como referência a configuração como um 

todo. Abt (2005) chama isso de organização e Arnheim (2006) de equilíbrio. Na 

Configuração As evidencia-se uma fragmentação: há uma separação dos elementos 

que estão dispostos sobre um fundo escuro. Esse mesmo fundo também retorna na 

Configuração Bs, só que agora há um jogo de forças: um elemento circular com 

grande claridade no canto inferior esquerdo e outro dourado no superior direito e 

entre eles uma grade, que de certa forma os conecta. Nas Configurações As, Af, Bs, 

Bf, Cs e Cf a organização tende a ser definida a partir do canto inferior esquerdo. 

Nas seguintes (Ds, Df, Es e Ef) há uma tendência de organização na região central e 

nas Fs e Ff conjugam-se esse centramento com uma direção sugerida pelo triângulo 

disposto no canto superior direito. Em resumo, há uma passagem que pode ser 

descrita nos seguintes termos: dispersão/fragmentação, ênfase no canto inferior 

esquerdo (Ics), centralização e ênfase no canto superior direito. 

O desdobramento dessa organização pode ser ampliado a partir da ideia de 

movimento, uma vez que o processo de Ilíada tem seu desfecho em um processo de 

ascensão. Abt (2005) relaciona esse elemento com a qualidade de fluidez, na 

medida em que a atenção faz caminhar pelo que mais interessa na configuração 

(Arnheim, 2006), além de ser indicativo de direção (Furth, 2006). Nas configurações 

produzidas por Ilíada é possível destacar algumas particularidades do movimento: 1) 

o movimento para a esquerda, referido por Abt (2005) como introversão, aparece 

como uma espiral no canto inferior esquerdo nas Configurações As, Af, Bs e Bf; 2) o 

movimento da esquerda inferior para a direita superior (Arnheim, 2006), bem como a 

referência de um movimento da esquerda para a direita (Abt, 2005; Arnheim, 2006) 

podem ser notados nas três primeiras configurações, especialmente na Cs que é 

delimitada por uma figura disposta diagonalmente partindo do canto inferior 

esquerdo para o superior direito, assim como nas Configurações Fs e Ff, nas quais 

se avista um triângulo apontando para o canto superior direito; e 3) o movimento de 
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baixo para cima (Abt, 2005) pode ser destacado na Configuração Ff em virtude da 

profusão de cores. 

Um elemento que está relacionado com o movimento em virtude da maneira 

como foi construído é a espiral. Produzida tanto em sentido horário quanto anti-

horário e relacionada por Abt (2005), respectivamente, como progressão da 

consciência ou mecanização da rotina e regeneração ou perigo de se perder no 

inconsciente, aparece somente nas configurações da superfície (As, Bs, Cs, Ds e Fs) 

em virtude do controle do movimento espiralado sobre a superfície de água e gesso. 

A espiral é uma forma circular, mandálica e representa o movimento natural da 

psique em vias de desenvolvimento, que não é linear (Jung [1944] 2011j), e o 

crescimento em direção à completude (Purce, 1980), cujas raízes mergulham no 

cósmico e no biológico (Haag, 2000). Aliado a isso, observa-se uma figura na 

Configuração Es, cujo movimento circular se assemelha à forma urobórica: as 

tentativas de organização por meio de movimentos espiralados sucessivos 

destacados nas Configurações As, Bs, Cs e Ds culminam na figura urobórica 

nomeada por Ilíada como osso (vestígio arqueológico da psique – Esa).  

Se as formas, a princípio, estão fragmentadas como na Configuração As, com 

o desenvolvimento do processo plástico há uma tendência à dissolução oriunda da 

intensa dinâmica cromática e das linhas, principalmente nas Configurações Es e Fs. 

As espirais cedem lugar a linhas em zigue-zague, em um movimento frenético. Na 

concepção de Martin (1997), estas podem ser indicativas de ansiedade, tensão, ou 

seja, há muita energia desprendida no modo como são produzidas. Embora a espiral 

tenha uma dinâmica que pode ser descrita pela expansão (de dentro para fora), as 

linhas ziguezagueantes se proliferam em qualquer direção. 

Um elemento bastante significativo é a moldura. Abt (2005) identifica nesse 

elemento a ordem, o confinamento, a proteção; Arnheim (2006) o utiliza como 

distanciamento em relação ao que está ao redor e Furth (2006) prefere o termo 

encapsulamento, que remete a proteção e limites ao redor de si. Para delimitar o 

espaço, Ilíada se utiliza primeiramente da cor preta, destacada na Configuração Af 

por uma linha vertical que separa as duas porções e pela moldura que delimita as 

Configurações Bs e Bf, também realizada com a cor preta. Nas Configurações Cs e 

Cf a moldura aparece na cor branca e nas Configurações Ds, Df, Es e Ef a moldura 
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não se fecha completamente: nas Configurações Ds e Df a margem da direita não 

aparece e nas Es e Ef nem a margem da direita nem a superior são demarcadas, o 

que reforça os elementos destacados anteriormente de organização e movimento, 

ambos denotando uma progressão em direção à porção direita e em ascensão. Na 

concepção de Arnheim (2006), a direção é um ponto visual a ser alcançado, o que 

parece coincidir com a ideia de ascensão ilustrada pela forma triangular disposta no 

canto superior direito (Configuração Ff). Por fim, nas Configurações Fs e Ff não há 

evidência de molduras, o que amplifica o que foi destacado anteriormente.  

  Em virtude da grande quantidade de tinta utilizada por Ilíada, parte dessa 

matéria acaba por ser dispensada com a água no momento de dar lugar à 

configuração do fundo. Mas também ocorre a acumulação desta no fundo, sobre a 

placa de gesso, o que pode ser visto em todas as configurações do fundo (Af, Bf, Cf, 

Df, Ef e Ff). Esse dado revela a intensidade das ações da participante, valorizando 

tanto o efeito de mancha sobre a placa de gesso quanto a matéria que sobre ela se 

deposita; originam-se formas tridimensionais que se relacionam à concretude. Na 

Configuração Af o acúmulo de tinta está na região esquerda. Levando-se em 

consideração a divisão dos planos proposta por Jolles (1971), a ênfase nessa região 

está relacionada com a proximidade ao inconsciente. Na Configuração Bf há matéria 

nas laterais direita e esquerda que funcionam como jogo de forças; nas 

Configurações Cf e Df se vê a formação das molduras; na Configuração Ef há 

grande quantidade de matéria na parte inferior da bacia e no centro, e finalmente na 

Ff, a matéria se concentra essencialmente no canto superior direito. Novamente 

citando Jolles (1971), a concentração na região direita está relacionada com o 

contato com a consciência. Observa-se, a partir da matéria acumulada, um caminho 

que se inicia na região esquerda, depois nas duas regiões (direita e esquerda), uma 

tendência a valorizar mais o centro e o emolduramento e finalmente a ascensão. 

 Há intensidade nas cores utilizadas e o fundo está sempre manchado e, por 

isso, com uma tendência a cores escuras em função da grande quantidade de tinta 

que submerge e se mistura. Toda a placa de gesso acaba por receber tinta, todos os 

espaços são preenchidos, com exceção da Configuração Df que mantém duas áreas 

levemente manchadas, mas com predominância da cor do gesso. Nas duas 

primeiras configurações (As e Bs), em função do processo de descoberta da técnica, 

Ilíada se utiliza de todas as cores. Isso não acontece nas Configurações Cs e Ds, 
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quando então reduz a quantidade de cores, parecendo estar mais seletiva. Nas duas 

últimas configurações (Es e Fs) volta a usar muitas cores, o que coincide com suas 

descobertas em relação ao pouco controle sobre as formas e consequente interesse 

pelas relações cromáticas. 

 

8.1.4 Análise de conteúdo 

 

     “Na verdade, qualquer forma irregular e acidental é 

capaz de desencadear um processo associativo”  

(Jung et al., 1964, p.27). 

 

 Os elementos destacados e nomeados por Ilíada se processam diante das 

configurações que produz. Somam-se a isso os diálogos com o pesquisador durante 

o processo e outras associações realizadas no período entre um encontro e outro. 

Essas são trazidas no encontro seguinte, como possível desdobramento das ações 

que as configurações tenham lhe causado e por isso apresentadas antes de se 

começar uma nova produção. Em função disso, esses elementos serão tratados 

como associações secundárias e, como associações primárias, os elementos 

identificados diretamente nas configurações5. A identificação dos elementos a partir 

das configurações se dá de forma livre, sem qualquer interferência ou sugestão do 

pesquisador. 

O primeiro movimento de Ilíada em direção à expressão plástica é partir de 

objetivos traçados, tentando controlar as figuras ao depositar a tinta sobre a 

superfície de água e gesso. Cada gesto é comedido: joga a tinta e espera a reação. 

Essa dinâmica é repetida nas primeiras configurações, mas aos poucos percebe que 

as formas que tenta elaborar não se fixam na superfície, causando-lhe frustração em 

demasia. A primeira queixa que se apresenta é o fato de a tinta dissolver-se, 

misturar-se com as outras, submergir em função de sua qualidade líquida – o 
                                                           
5
 No texto não se fará distinção entre associações primárias e secundárias em termos de importância. A 

diferença está no fato de que todo elemento primário será identificado por sua localização na configuração e o 
secundário não. A discriminação desses elementos encontra-se no Apêndice. 
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misturar-se significa sair de um estado de fixação para o de relação, do que já está 

estabelecido para o abrir-se ao novo, o deixar a cidade natal para aventurar-se na 

vida, significa começar a rever o papel das figuras da imaginação praticadas na 

infância e adolescência para saber se estas se aplicam à vida adulta, principalmente 

porque Ilíada está no caminho para a construção de uma carreira. Tende então a 

deixar de lado seus propósitos compositivos, guiando-se mais pelas formas que 

surgem espontaneamente e isso lhe acresce certa satisfação, muito embora o que 

gostaria era poder ter controle sobre suas ações em vista da configuração final. 

Depois do primeiro encontro em que Ilíada pôde fazer três produções e assim 

acabou por acessar muitos elementos, o segundo e o terceiro foram bastante 

tensos, percebidos pelo modo como depositava a tinta sobre a superfície, por vezes 

apertando vigorosamente o tubo de tinta, fazendo com que esta espirrasse. Ilíada 

era um misto de desejo de criação e busca por resoluções. Suas associações 

trouxeram memórias da infância, relação com colegas de escola (com 

predominância das figuras masculinas), imagens de sonhos com temáticas ligadas à 

mãe e ao pai, a constante busca por alguém que nunca conseguia achar, pelo 

elemento recorrente da água e muitos animais, principalmente a cobra. 

Especialmente no terceiro encontro Ilíada sente necessidade de se expressar mais, 

de extravasar além do que já havia produzido. Essa sensação é desencadeada pelo 

conflito que se processa entre admitir ou não que a vida seja aleatória. Consegue 

dar vazão a essa energia fazendo caminhada por três horas, logo após o término do 

encontro – foi o modo que encontrou de suprir uma forte tensão, o que ao mesmo 

tempo lhe trouxe a grata consciência de que o esporte é uma prática fundamental 

em sua vida, principalmente os esportes ligados à força física, como a musculação. 

Essa tensão se processou devido ao processo de objetivação das imagens, e a 

catarse nas últimas configurações que produziu, com intensidade de gestos e 

riqueza de formas ziguezagueantes e cores intensas. 

O primeiro elemento que Ilíada reconhece é um mapa (Asa), também 

identificado como mapa do litoral Mediterrâneo (Asc), do Japão (Bse) e como 

trajetória (Dsc). Um mapa aponta o caminho, a direção, mas não o percurso; este se 

desenvolve no tempo, nas ações – entre desafios, frustrações e recompensas: “Uma 

vez eu vi na televisão, era um documentário sobre mitologia e eles saíam da história 

e iam para um mapa para mostrar onde as pessoas estavam e para onde elas iam”. 
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Esse elemento está diretamente ligado à cor dourada e por isso qualquer forma 

dourada feita posteriormente será lembrada por Ilíada como um mapa. Além disso, 

refere-se ao dourado como vitória (Fse), um elemento que aparece na última 

produção e que Ilíada relaciona com os ganhos de consciência que se operam, 

principalmente, do terceiro para o último encontro. 

Na mesma configuração onde aparece o mapa Ilíada identifica o redemoinho 

(Asb), que também aparece em outra configuração (Dse). Da primeira aparição 

desse elemento, faz referência à figura de Ulisses, o herói que se coloca entre o 

redemoinho e o monstro. Pontua que esse herói está preparado e por isso não é 

surpreendido diante dos desafios: consegue ultrapassá-los sozinho, pois é criativo. 

Identifica-se com ele, o que pode ser destacado em sua fala: “Ah, é a vida. Você tem 

que escolher para onde você vai e sempre tem perigo de qualquer lado que você 

escolha, para chegar onde você quer: ou você vai para o redemoinho ou você vai 

para o monstro. Você escolhe onde você acha que você aguenta”. Esse elemento, 

espiralado, aparece em todas as configurações da superfície (As, Bs, Cs, Ds e Fs), 

com exceção da Es. Na Configuração Dse, Ilíada destaca a lembrança de um jogo 

de vídeo game que costumava jogar com seu irmão: havia uma fase que não 

conseguia passar. Tratava-se de um redemoinho e embora tentasse jogar várias 

coisas sobre ele, parecia intransponível: “Quando aparece um redemoinho o que se 

tem a fazer é fugir”. 

A localização do redemoinho (Asb) no canto inferior esquerdo, produzido de 

modo vigoroso, quase raivoso, condiz com a ideia de que os elementos que surgem 

nessa região estão relacionados a conteúdos do inconsciente (Jolles, 1971; 

Bergeron et al., 2010). Nessa mesma região outros dois elementos significativos são 

identificados: um dragão enrolado (Asg), fazendo referência ao uróboro e a figura 

mitológica de pégaso (Ash). A circunscrição de um elemento urobórico (circundar o 

próprio eixo) aliada à dinâmica das polaridades que se apresenta entre o mapa, 

como sustentação para sua jornada e uma figura mitológica – figura com corpo de 

cavalo, asas e cabeça de homem –, inaugura o percurso de Ilíada. O papel simbólico 

do uróboro na trajetória de Ilíada se aproxima de algumas concepções de Jung 

sobre o tema: o uno ([1944] 2011j), como meta do processo, autorrenovação e união 

dos opostos ([1955-56] 2011m). 
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O redemoinho desencadeia o dilema apresentado por Ilíada, que é saber se a 

vida é ou não aleatória: “Ia ser meio chato se fosse aleatório... a vida aleatória. Qual 

sentido, você ficar contando com a sorte?”. Ela conta que enquanto estava em sua 

casa, após o primeiro encontro, abre a Bíblia aleatoriamente e retira de lá um trecho 

que, coincidentemente, trata dessa questão: “Veio aleatório. Achei interessante”. 

Trata-se de uma passagem de Coríntio6 que Ilíada conecta com suas preocupações 

recentes. Diz afinal que a vida não é aleatória, mas caso seja, que as coisas 

aconteçam como devem acontecer. 

Ao tocar o inconsciente (canto inferior esquerdo), outras figuras aparecem: 

uma flor (Bsa) que não consegue desabrochar (durante a produção da Configuração 

Bs ela se desmancha), uma formiga e uma aranha: parece que o elemento 

inconsciente ainda não tem força suficiente para se plasmar na forma. 

Interessantemente a formiga e a aranha são animais terrestres ligados a processos 

de construção coadunados a modos de sobrevivência. A aparição do elemento 

inconsciente só acontece na terceira configuração (Cs), na figura de um caracol ou 

caramujo (Csa). Esse elemento ocupa quase todo o tamanho da configuração e está 

disposto diagonalmente – sai do canto inferior esquerdo (Ics) em direção ao canto 

superior direito (Cs).  

A aparição do elemento caracol coincide com a tentativa de Ilíada de não 

pensar em nada, apenas joga a tinta e esta é a primeira forma que lhe vem 

espontaneamente depois de duas tentativas de experimentação e frustração no 

controle das formas (Configurações As e Bs). O que faz na sequência é procurar 

contornar esse elemento, de modo a protegê-lo ou isolá-lo. Refere que o caracol 

nunca fica em lugar limpo, por isso está próximo do lixo tóxico (Csb): o inconsciente 

traz insuspeitadas riquezas, há um misto de numinosidade, mas também o perigo da 

contaminação (Jung [1916/1966] 2011d; Jaffé, 1972; Von Franz, 1964). Ilíada faz 

essa associação mediante a configuração que produziu, no entanto, enquanto mexia 

o gesso lembrou-se de uma canção7 que tem ouvido com frequência. Trata-se de 

                                                           
6
 “Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio à maneira deste mundo, faça-se louco 

para tornar-se sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus; pois (diz a Escritura) “Ele 
apanhará os sábios na sua própria astúcia” (Jó 5, 13). E em outro lugar: “O senhor conhece os pensamentos dos 
sábios, e ele sabe que são vãos” (Sal 93, 11). Portanto, ninguém ponha sua glória nos homens. Tudo é vosso: 
Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é vosso! Mas vós sois de Cristo, e 
Cristo é de Deus” (I Coríntios, 3, 18-23). 
7
 Trata-se da canção I’ll be there for you da banda de rock Bon Jovi, cuja tradução encontra-se no apêndice junto 

à Configuração Cs. 
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uma canção de amor com teor depressivo, como salienta Ilíada, e que traz 

elementos de perda, de tentativa de reconquista, de proteção e também faz alusão a 

“mãos sujas”. A partir daí não procura mais controlar (racional), mas somente se 

deixar levar pelo movimento das formas e das combinações cromáticas (sensações). 

Desse elemento plasmado na superfície, somente os olhos foram identificados por 

Ilíada na configuração do fundo (Cf3). Esse dado faz pensar sobre a manifestação 

do inconsciente, simbolicamente representado por dois olhos despertos, impressos 

na placa de gesso – a força expressiva da grande espiral que forma o corpo do 

caracol visto na superfície (Csa), aciona os olhos como indicadores de um 

movimento em direção à consciência. 

A espiral é um elemento que ilustra a dinâmica compositiva de Ilíada. Esta vai 

cedendo lugar a linhas ziguezagueantes que aparecem em grande número nas duas 

configurações finais (Es2, Es9, Es12, Fs7, Fs9, Fs11, Fs12, Fs13 e Fs16), como um 

estágio posterior e significativo de expressão. Representativas de ansiedade e 

tensão (Martin, 1997), essas linhas dão a dimensão do movimento frenético de 

libertação da forma, na medida em que o movimento circular, espiralado que se 

processa em torno de um eixo, necessita se expandir. Nessa observação está 

implícita uma qualidade da trajetória de Ilíada – a iniciação de um processo pautado 

por um mapa (Asa), que é uma figura estática, seguido de um movimento circular e 

posteriormente de maior amplitude e dinamismo. Sobre a espiral, Jung ([1944] 2011j, 

par. 325) acredita que o processo inconsciente “se move em espiral em torno de um 

centro” e paulatinamente a pessoa vai entrando em contato com ele. A primeira 

espiral, nomeada por Ilíada como redemoinho (Asb), alia-se à jornada do herói, 

Ulisses, que se lança em direção aos desafios. A jornada de Ulisses é a jornada de 

Ilíada. 

Reverberações acontecem e Ilíada traz a imagem de um sonho: está na 

companhia de amigos da turma de escola do ensino médio e estão todos sentados 

em círculo. Um desses amigos abre a Bíblia, de onde se lê um trecho que faz 

referência à mitologia, em especial a Thor. Ilíada fica intrigada com o aparecimento 

dessa figura em um texto bíblico e complementa referindo-se a Thor como parte 

daqueles tipos de “pessoas normais, que recebem alguma coisa divina e eles têm 

que se virar na terra”. Nesse contexto, resgata novamente a figura de Ulisses: “Não 

adianta também eu querer me preservar de todos os perigos do mundo porque eles 
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estão aí e eles vão vir hora ou outra. Daí é a história do Ulisses... você vai ter que 

estar preparado de algum jeito. Você não precisa ser o mais forte nem o mais 

inteligente. Você precisa estar preparado”.  

Para estar preparada, Ilíada faz planos: quer terminar o curso de graduação 

que está em curso, está concorrendo a uma bolsa de estudos na Espanha para 

intercâmbio cultural, quer trabalhar, quer fazer um curso de Terapia Sistêmica, quer 

fazer pós-graduação. Está traçando seu mapa, entre o que é concreto e o que está 

por vir, qualificando um jogo de polaridades e ciente dos perigos. Na Configuração 

Ds, sugere uma trajetória entre o elemento mapa (Dsc) e um elemento identificado 

como lixo tóxico (Dsb), que reforça sua tentativa de experienciar os desafios. O lixo 

tóxico é uma zona de perigo, situa-se em um lugar contaminado. Como o acesso 

não é fácil, cria-se uma barreira que funciona como defesa, o que aparece 

presentificado no elemento nomeado como muro (Bsb), disposto entre o elemento 

flor (Bsa) e o elemento furacão (Bsf). Ilíada associa esse elemento com a disciplina 

de História e com especial referência aos Muros de Berlim e de Jerusalém, em 

Israel. Sobre o de Israel, remete ao que as pessoas estavam fazendo ao redor de 

Jerusalém no intuito de fecharem o muro, possivelmente em virtude dos conflitos na 

região. A flor (Bsa), que aparece na segunda Configuração Bs, está posicionada 

exatamente no mesmo local onde havia feito a última forma na primeira configuração 

(As), ou seja, o redemoinho (Asb).  

A ampliação do elemento muro, condizente com a ideia de defesa, aparece na 

imagem de dois sonhos. No primeiro sonho, Ilíada estava na escola à procura de um 

amigo e, ao perceber que havia pessoas vigiando, desce para um andar abaixo de 

onde estava até chegar a uma quadra esportiva. Sua procura continua, mas não 

consegue encontrar quem deseja. No segundo, achava-se dentro de uma igreja. Lá 

encontra um amigo e depois sai à procura de um banheiro. Ante a porta do banheiro, 

depara-se com uma mulher segurando uma corrente e com expressão de desespero 

estampada em sua face. Esta lhe indica a direção do banheiro, de onde sai um 

grande homem vestido com um sobretudo preto, que lança uma grande cobra no 

chão. Assustada, Ilíada se protege atrás de uma barreira, um tipo de pequena porta, 

vazada, pois percebe que a cobra vinha em sua direção. Para se proteger mais 

ainda, coloca-se sobre a barreira e começa a ver a cena de cima. No lugar onde 

estava, no chão, aparece um elefantinho. A cobra vai em direção a ele e 
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surpreendentemente o elefantinho morde a cobra: esta morre e ele começa a inchar, 

a crescer. A figura indefesa do elefantinho se sobrepõe de modo inesperado à figura 

da cobra, cuja imagem foi relacionada a medo. Simbolicamente o elefante, em 

função de seu tamanho, está relacionado à força e à proteção (Ramos, 1999), mas 

no contexto de Ilíada este animal aparece pequeno, podendo indicar a condição de 

um filhote e por isso não preparado para o confronto com a cobra; a resolução da 

imagem onírica, no entanto, surpreende. A imagem do sonho traduz a 

movimentação psíquica de Ilíada, a princípio indefesa, há o despertar de uma força 

impulsionada pela constelação de um complexo via cobra. Esse ganho de poder se 

reflete no ganho de consciência pela assimilação de conteúdos inconscientes: Ilíada 

está entrando em contato com seus medos. 

O muro faz parte do conjunto de elementos relacionados ao processo de 

emolduramento. A primeira tentativa é delimitar uma divisão entre esquerda e direita 

utilizando-se da tinta preta e que se torna visível não na superfície (As), mas na 

configuração do fundo (Af3). Na terceira configuração (Cs), a moldura adquire a cor 

branca e, na quarta (Ds), esta não se completa na região do canto inferior direito 

(lixo tóxico) – há uma abertura indicativa de um movimento que de início foi de 

contenção (trabalho da formiga e da aranha) mas que agora parece não se limitar ao 

seu núcleo de origem na medida em que sugere expansão (a consciência está se 

ampliando). Essa verificação se dá na Configuração Es: ainda há a moldura branca, 

mas agora esboçada de modo frenético, em zigue-zagues, deixando uma abertura 

no canto superior direito. Nesse mesmo canto, na última Configuração (Fs), aparece 

a figura do triângulo (Fsa), que aponta para cima, indicativo de uma direção, como 

uma seta.  

Um elemento que aparece e também cumpre o papel de polaridade é 

identificado por Ilíada como via láctea (Asd), que ela relaciona com um desenho que 

compunha o brasão de uma das camisetas de sua escola. Entre mapa, flor, que são 

elementos terrestres, contrapõem-se a via láctea e o furacão, que são elementos 

aéreos. Tanto o furacão como o redemoinho, que são forças da natureza, são 

espirais, cuja presença é constante nas produções de Ilíada. Entre essas 

polaridades, a história de Ilíada vai se desenrolando, assim como a luta entre um 

escorpião (Dfe) e um dinossauro (Dff), entre o real e o imaginário. O escorpião 
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confere tanto coragem ao guerreiro quanto o feitio de irritar os fracos (Jung [1929] 

2011o), ou seja, está relacionado com o mundo concreto, ao passo que os 

dinossauros são tratados por Ilíada como figuras imaginárias, aos quais se agarra 

para não ter de enfrentar novas tarefas, desafios. 

Os animais aparecem em abundância e alguns deles já foram considerados. 

De um modo geral, podem ser divididos em aéreos, terrestres e aquáticos. Dos 

aéreos, aparecem o morcego (Efb) e a abelha. Dos terrestres, em maior número, 

estão: aranha (Bsd, Dsa); dodô (Bsi); escorpião (Dse); formiga (Bsc); lagarto (Bsg); 

porco espinho (Ffb); tatu (Asi); vaquinha (Dfb); o caracol ou caramujo, que aparece 

em duas configurações (Csa, Dsd); o dinossauro (Tiranossauro Rex: Dff); a cobra 

(terrestre) e o elefantinho. Entre os aquáticos estão: cobra (aquática), baleia (Efc), 

golfinho (Ffa), orca, tubarão e um bicho aquático que não conhece para nomear. 

O dinossauro que aparece na Configuração Dff é um elemento do qual Ilíada 

faz referência várias vezes durante os encontros. Das lembranças de infância, 

acreditava que no mato havia dinossauros e que se tivesse poderes mágicos faria 

alguma coisa com eles. Relaciona dinossauro com mitologia (entre outros: zumbi, 

mutante) e ambos como formas de querer voltar a um tempo que não é mais 

possível: “eu sei que estou fugindo, que estou querendo voltar para um tempo... que 

eu era criança, que a minha maior preocupação era fugir de dinossauro”. No final do 

processo, Ilíada muda sua visão sobre esse tema: “Acho que deu para eu crescer 

bastante. Mesmo que eu não queira..., quisesse ficar com dezesseis anos para o 

resto da vida. Acho que dinossauro agora só de verdade, não na imaginação”, ou 

seja, percebendo que a fixação na figura do dinossauro a aprisionava no mundo da 

imaginação, distanciando-a da realidade, estabelece que em função de suas novas 

descobertas, pretende tratar do tema não mais como fuga, mas como um capítulo da 

sua história de vida. 

É durante a preparação que dará origem à Configuração Es que Ilíada faz 

referência à lembrança da infância em relação ao dinossauro, acima descrita. Ao 

final dessa configuração identifica um elemento, o osso (Esa). Amplia sua leitura 

sobre a imagem reconhecendo nela algumas partes: a cabeça, a espinha e o rabo. 

Embora não faça associação com esse elemento, é possível identificar a ossada de 

um animal, em um movimento arqueológico representante de seu estado psíquico. É 
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uma imagem tão poderosa e de tamanho considerável – pois ocupa toda a região 

central da configuração –, que nenhum outro elemento é identificado por Ilíada. 

Nessa configuração, ao se preocupar mais com as cores do que com as formas, 

trouxe uma figura ancestral. Ao trabalhar com ênfase nas cores, privilegiou as 

sensações e não o controle por meio da forma e, fazendo isso, concretizou uma 

imagem que fazia parte de sua imaginação e que tem utilizado com frequência como 

defesa diante da realidade. 

Uma nova referência à cobra aparece em outra imagem de sonho: Ilíada 

estava com seu pai e ambos caminhavam pelo mato. Seu pai aponta para uma 

moita, que é para onde deseja seguir: lá havia um ninho de cobras e, despertando-

lhe o medo, aninha-se nos ombros de seu pai. Vale notar que nessa imagem 

aparece não só a cobra, mas uma possível referência ao elemento destacado como 

muro (proteção – Bsb), pois Ilíada sobe nos ombros do pai para se proteger. De 

repente começa a chover e onde era mato vira mar. Nesse momento Ilíada se vê 

sozinha a nadar e procura ficar na superfície, pois sabe que as cobras estão abaixo 

dela. Mas o que de momento parecia perigoso se transforma em brincadeira: 

chegam três amigos de Ilíada e ambos começam a brincar de submergir e emergir, 

mesmo sabendo que as cobras estão por ali. 

 Na Configuração Es, Ilíada, após dispensar a água para dar lugar à 

configuração do fundo (Ef), nota um excesso de água que ficou empoçada, que 

considera como sujeira. Nessa região identifica um elemento branco a boiar, 

indefeso. Incomodada com essa situação, aceita a sugestão de dispensar a água. 

Identifica então a baleia (Efc) e comenta: “Está indefesa. Estou vendo ela de cima. 

Ela não está me vendo”. Em relação à orca, tubarão e bicho aquático, embora não 

goste desses animais, desperta para uma consciência que ainda não tinha: uma 

relação conflituosa com animais aquáticos e também de cenas relacionadas com a 

água. Destaca duas lembranças e a imagem de um sonho. 

Recorda de uma cena de afogamento que aconteceu por volta dos seis, sete 

anos: pulou em uma piscina e, embora esta fosse rasa, começa a se afogar. Foi 

salva por seu irmão mais velho. Essa memória pode estar atrelada ao medo que 

possui dos animais aquáticos. Uma segunda lembrança se refere a um passeio em 

família, ocasião em que ocorreu uma grande tempestade e todos ficaram isolados. A 
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imagem do sonho, Ilíada assim descreve: estava sobre uma ponte e por algum 

motivo as pessoas jogavam lixo na água. Um amigo seu mergulha para tentar limpar 

a sujeira, mas ocorre que um suposto ralo dentro do rio entope e a água começa a 

subir. Ela joga uma corda para seu amigo sair da água, mas acaba por cair na água 

também. A princípio teme se afogar, mas acaba por se divertir com o amigo, 

desconsiderando a sujeira da água. Nesse sonho refere também a presença de 

cobras. 

Entre outros elementos, destaca a máscara de cachorro (Efe) que relaciona 

com uma lembrança de infância, ocasião de uma apresentação teatral. Nesse 

contexto se lembra de um amigo chamado Ulisses, por intermédio do qual começa a 

se interessar mais por mitologia. Outros elementos aparecem, mas não faz qualquer 

associação: arco-íris (Fsc), solzinho (Das), barquinho (Dfh), capacete de guerreiro 

(Bsh), caveirinha (Asf), corda (Dfg), criatura (Ffd), letra F (Dfc), letra K (Efa), máscara 

ruim (Eff), pessoas (Ffc) e rostos (Dfd, Efd). 

Em relação às cores, Ilíada associa os elementos lápis de cor (Fsb) e 

camiseta (Fsd) com suas várias cores como parte de seu contexto na escola. A cor 

preta associa à fronteira, como uma de suas primeiras tentativas de controlar a 

forma. Embora tenha buscado esse controle na superfície ao delimitar a separação 

entre direita e esquerda com a cor preta (Configuração As), esse elemento aparece 

no fundo (Configuração Aff). Às cores prata e dourada, dedica especial atenção, não 

só porque percebe que elas permanecem na superfície (embora, por serem 

pigmentos pesados, também se aglutinem no fundo para tomarem formas 

tridimensionais), mas também porque as associa ao seu contexto de vida ligado ao 

esporte e às medalhas de prata e ouro: “não consigo ficar sem esporte, preciso de 

alguma forma fazer qualquer coisa, suar, adrenalina principalmente”. Algumas cores, 

como azul cyan, azul violeta, magenta que havia dispensado no início em função de 

se diluírem, misturarem e submergirem com facilidade, acabam sendo agregadas ao 

longo de seu percurso criativo, explorando suas possibilidades cromáticas e 

permitindo reações diante delas. Por último, pontua que evita usar as cores laranja e 

vermelha juntas, pois não consegue diferenciá-las muito bem, no entanto fica 

admirada como elas aparecem espontaneamente na Configuração Ff1.  
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Entre outros aspectos, destacam-se: 

 A preponderância de figuras masculinas, em especial à do pai e também a 

referência a amigos de sua turma do ensino médio, parece indicar a 

aproximação com o animus. Esse contato com o aspecto masculino é 

indicativo de sua postura diante dos desafios que se lhe apresentam, como: 

estar sozinha em uma cidade grande e longe de casa, a organização das 

atividades domésticas e o controle das despesas. 

 A interessante relação entre a Bíblia e a figura mitológica de Thor, como se 

estivesse tentando conectar dois mundos completamente distintos. 

 A recorrência do elemento água. Nas imagens dos sonhos, Ilíada refere sobre 

a sensação de perda de controle, de inundação e afogamento, do medo de 

animais aquáticos. Pontua que nos últimos sonhos o pavor que sentia foi 

suplantado a partir do momento em que começou a brincar, como por 

exemplo no sonho do rio poluído em que há a presença de um amigo – 

embora saiba da sujeira do rio e que há cobras, brinca de afundar e emergir; o 

que parece apontar para uma imagem que simboliza o processo de 

fortalecimento do ego. 

  O aparecimento do elemento osso (Esa) remete à descoberta de um fóssil 

(talvez de um dinossauro, figura que Ilíada se refere muitas vezes, podendo 

estar ligado ao substrato mais primitivo da psique), decorrente do 

acionamento do inconsciente e que pôde ser trazido à consciência mediante 

as ações criativas de Ilíada. É um bom indício da dinâmica que se processa 

entre consciente e inconsciente mediante o fazer expressivo. 

 O movimento que Ilíada faz ao retirar a água empoçada da Configuração Ef 

parece uma tentativa de depuração, de limpeza. Identificar a baleia (Efc), logo 

após dispensar a água, remete à história de Jonas que desemboca em uma 

ilha depois de permanecer três dias dentro do ventre de uma baleia (Jung 

[1944] 2011j). Por outro lado, as referências que faz sobre a preferência por 

regiões claras e descontentamento diante de cores que se misturam, 

relacionando por vezes à sujeira (As1, Bs2, Df, Ff2), parecem endossar sua 

disposição para o clareamento de suas ideias. 
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 As tentativas de aprisionamento da forma, que podem ser ilustradas por meio 

das molduras e do circundar as figuras que aparecem, cedem lugar à 

explosão de cores na última Configuração (Ff). Ali parece se condensar, entre 

um vermelho intenso e variações de laranja, aquilo que Jung ([1932] 2011o, 

par. 208) nomeia de “dominação inconsciente na relação cor-sentimento”. 

Aventa-se a hipótese de que a passagem do interesse da forma para a cor 

seja uma maneira que Ilíada encontrou para deixar que as coisas 

acontecessem por vontade própria e que se refere ao apontamento de a vida 

ser ou não aleatória. Pode-se também dizer que as formas lhe dão certa 

segurança em função de serem reconhecíveis e até certo ponto manipuláveis, 

enquanto as cores se abrem a outro tipo de condição, ou seja, permitem o 

extravasamento do sentimento; 

 Para o elemento triângulo (Fsa), que aparece na última configuração (Fs), 

Ilíada não faz qualquer associação, no entanto esse elemento, disposto no 

canto superior direito, é representativo de um momento importante que finda 

seu processo criativo e que pode ser apontado como uma direção, em 

ascensão, de seu processo de autoconhecimento. 

 

8.1.5 Impressões do pesquisador 

 Ilíada, um dos poemas épicos atribuídos a Homero, assim como a Odisseia, 

narra uma parte da Guerra de Troia, com especial destaque para os feitos heroicos 

de Aquiles. Ao escolher esse nome para utilizá-lo como pseudônimo dessa 

participante tive em mente o percurso heroico travado pela jovem de 18 anos, 

distante de sua cidade natal e disposta a enfrentar os desafios que lhe abririam as 

portas para a fase adulta, englobando a escolha profissional e o amadurecimento 

nas relações com novos grupos de amigos. A busca por um nome ligado ao contexto 

mitológico foi despertada logo na primeira configuração que produziu, quando Ilíada 

identifica os elementos mapa (Asa) e o redemoinho (Asb) e os associa à figura de 

Ulisses, o herói que, segundo ela, se lança diante dos desafios, corre perigos, mas 

não é surpreendido porque se utiliza de seu senso criativo, ou seja, busca estar 

preparado.  



119 

 

 Ilíada chega para o primeiro encontro: percebo-a disposta, porém 

desconfiada. Essa impressão se confirma ao final dos encontros, quando diz que a 

princípio desconfiava que uma técnica de pintura poderia ter efeito terapêutico. De 

tipo mignon, extravasa força em sua maneira de ser. Mesclando sensibilidade, 

inteligência, timbre de voz moderadamente grave e certa qualidade masculina que 

pode ser observada na intensidade de suas ações, Ilíada se apresenta. Esse 

conjunto de características me faz sentir entusiasmado com o processo que se inicia, 

não somente porque é o primeiro participante da pesquisa, mas principalmente 

porque sinto que seu processo será intenso e revelador – a impressão que tenho é 

de que Ilíada é uma potência criativa que está prestes a se revelar. 

 Minha atenção é despertada pela nomeação do elemento redemoinho (Asb), 

que é a última forma que produz na primeira configuração (As). A execução desse 

elemento espiralado culmina com a frustração de Ilíada ao perceber que seus planos 

de controlar as formas não se aplicam. Intrigado com a localização desse elemento 

(canto inferior esquerdo), começo a pensar para onde ela vai, já que tocou, de modo 

involuntário, a região comumente relacionada ao campo do inconsciente. 

Curiosamente, na configuração seguinte (Bs) aparece no mesmo lugar uma flor 

(Bsa) que acaba por se desmanchar. Esse fato contribuiu para corroborar minha 

impressão inicial de que o seu modo intenso de ser toca de modo quase que 

imediato a instância inconsciente. Desse mesmo ponto nasce o caracol (Csa), que já 

ocupa quase toda a dimensão da composição e, por fim, o surgimento da ossada de 

um suposto dinossauro (Esa) disposta na região central, ou seja, de tanto investir 

acaba por revelar elementos arqueológicos da psique. 

 No segundo encontro Ilíada traz várias imagens de sonhos e outras 

associações. Fico admirado com a produção imagética intensa que se processa a 

partir do primeiro encontro. Se a princípio ficou mais contida, até porque estava 

conhecendo o processo, neste segundo se mostra ávida a contar o que 

experienciou. Recebo-a e me ponho a ouvi-la atenciosamente, buscando relacionar 

essas novas imagens com elementos do processo do dia anterior. Permiti que ela se 

expressasse livremente, fazendo pontuações, vez por outra, no intuito de ampliar as 

associações que Ilíada faz. Em nenhum momento intervi no sentido de frear seu 

processo, pois me parecia claro que, embora intenso, seria capaz de sustentar os 

desdobramentos dos seus achados. Eu estaria ali, atento, vivenciando cada gesto, 
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elemento e associação que se configurava e pronto para dar-lhe suporte caso 

percebesse algum movimento mais brusco. Em relação às imagens dos sonhos, 

fiquei especialmente impactado com o que se processou dentro da igreja, 

protagonizado pelas personagens da mulher com a corrente na mão, o homem no 

sobretudo preto, a cobra e o elefantinho. O fato de o elefantinho morder a cobra e 

sugar-lhe a força me pareceu condizente com o desejo de Ilíada de conectar-se com 

seu aspecto masculino, de força. E tão intrigante quanto foi o aparecimento do herói 

mitológico Thor dentro do contexto bíblico. 

  Outro elemento que me chamou a atenção é a relação com a água. Ilíada 

traz imagens desse elemento a partir de memórias e sonhos, inclusive da 

experiência de afogamento quando criança. Em especial quando identificou um 

elemento boiando e quando, ao retirar o excesso de água surge a baleia (Efc); sinto 

como se estivesse fazendo um processo de depuração. Nessa altura já estamos no 

terceiro encontro e, aliando esse fato ao aparecimento do osso (Esa) na 

configuração da superfície, gera-se uma grande tensão. Nesse momento identifico 

contratransferência de minha parte. Mesmo após a produção, Ilíada se queixa de 

que precisa extravasar mais. A princípio me surpreendi pela voracidade 

demonstrada por ela em querer se expressar mais e, ao mesmo tempo, fiquei 

preocupado em não quebrar o protocolo da pesquisa. Em meus pensamentos se 

instalaram as seguintes questões: a) seria interessante dispor de mais uma bacia 

branca para que Ilíada pudesse se expressar? Essa questão gerou um 

apontamento: a bacia que se utiliza é retangular e por isso pensei que, para a 

sistematização da técnica, poderia prover bacias de vários tamanhos que seriam 

utilizadas em conformidade com a intensidade de expressão que venha a perceber 

em cada pessoa; b) não seria prudente averiguar se ela está em condições de 

elaborar suas próprias demandas? Optei por essa postura ao perceber que ao final 

do encontro Ilíada poderia dar vazão aos seus anseios de forma criativa, como fazer 

uma caminhada, como ela mesma havia sugerido. Assim se processou e no 

encontro seguinte sentia-se visivelmente mais relaxada – praticou caminhada por 

intermitentes três horas. 

 Ilíada chega para o quarto e último encontro bem relaxada. Curiosamente não 

se lembrou de nenhum sonho, o que parece refletir que sua intensa movimentação 

psíquica encontrou um canal de escoamento – o esporte. Como diz: “Esses dois 
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últimos dias eu fiquei bem agitada […] explosiva e agora tranquilizou [...], bastante”. 

O fato de depositar o gesso praticamente de uma só vez no centro da bacia durante 

a preparação da última configuração despertou em mim a sensação de que 

realmente a opção por deixá-la encontrar a seu modo uma maneira de dar vazão a 

suas tensões foi acertada. O depósito do gesso na região central representou o 

assentamento, a organização que abriria espaço para o conjunto de elementos 

ziguezagueantes que compuseram essa configuração (Fs).  

 Sempre que se dispensa a água para dar lugar à configuração que fica 

submersa há um misto de expectativa e surpresa. De todas, a Configuração Ff foi 

sem dúvida a mais paradigmática. Inundada por uma imensidão de vermelho, laranja 

e amarelo, ambos, Ilíada e eu, ficamos atônitos quando essa configuração se 

revelou. A explosão de cores assentadas sobre a placa de gesso que teve origem a 

partir da proliferação de cores e zigue-zagues na superfície (Fs) me pareceu a 

constatação de um processo de libertação, de fluência das sensações, dos 

sentimentos que Ilíada vinha tentando controlar. Ao final do encontro, quando 

perguntei a ela que nome daria para a técnica, ela a nomeia como “dissolução de 

imagem”. Interessante ela aplicar esse nome para a técnica porque na verdade 

reflete seu próprio processo de dissolver o antigo para dar lugar ao novo. De fato, 

são os desafios que estão à frente, como na jornada de Ulisses: ele não sabe o que 

o aguarda, mas é preciso estar preparado. 

 Tempos depois entrei em contato com Ilíada com o intuito de enviar a 

transcrição e os registros fotográficos das configurações. Perguntei se estava tudo 

bem e ela disse que havia trancado o curso na faculdade. Curioso para saber se 

havia alguma relação com o processo pelo qual passou, ela confirmou que sim. 

Informou que o processo a fez refletir sobre o quanto tinha mudado em relação ao 

fato de ter de se sustentar longe da família e que talvez o curso não correspondesse 

exatamente às suas expectativas profissionais. Senti certo regozijo ao perceber que 

de algum modo propiciei a ela uma oportunidade de se conhecer melhor.  

Se a aventura é o viver a vida em sua intensidade, o mapa que lhe serviu 

como primeiro momento de onde partiram suas indagações passa a ser reconstruído 

mediante ações criativas – sua jornada continua entre questionamentos, desafios, 
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encontros, plenitudes. Assim como o mito não morre, a jornada de Ilíada está 

apenas começando. 
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8.2 Ícaro 
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8.2.1 Histórico 

 Ícaro é brasileiro, estudante, nascido em uma cidade do interior de São Paulo 

e atualmente mora em uma república na capital. É filho de pais separados e tem 

uma irmã que mora com o noivo. Após a separação, Ícaro reporta que sua mãe 

adoeceu emocionalmente. O pai é alcoólatra. Sempre que volta a sua cidade natal 

se divide entre a casa da mãe e a da namorada. Tem bom relacionamento com seus 

amigos e com aqueles conquistados durante a faculdade. Fez terapia quando 

criança e depois por volta dos 17 anos, e atualmente voltou a fazer com uma 

terapeuta psicanalista. É de família católica, embora não se considere como tal, e 

tem interesse em filosofia oriental. Quando pequeno teve hipoglicemia e também um 

problema de desgaste na cartilagem do joelho. Apresenta dermatite atópica que se 

agrava no frio e, segundo orientação médica, utiliza antidepressivo em baixa dose. 

Tem talento para atividades plásticas, com preferência por configurações abstratas. 

Dedica-se especialmente à música treinando teclado, violão e também composição. 

Em relação às cores, faz as seguintes associações: magenta e azul cyan são cores 

de que gosta; o amarelo está ligado a sol, energia; azul e violeta faz lembrar a 

guitarra que possui; considera o vermelho uma cor forte; relaciona o verde a seu 

time de futebol; acha o branco sem graça e se refere ao preto como medo, ao prata 

como robô e ao dourado como ouro. 

 

8.2.2 Leitura flutuante 

 Ícaro é um jovem de 22 anos, pacato, muito observador e de gestos contidos. 

Será assim chamado a partir de agora em função da ênfase nos elementos: 

sol/fogo/meteoro e água. Ao Ícaro da mitologia é recomendado não se aproximar do 

Sol para que suas asas feitas com cera de abelha e penas de gaivota não derretam, 

e nem se aproxime muito da água para que estas não se tornem pesadas. Nesse 

intercurso entre polaridades, desenvolve-se a dinâmica de ambos os Ícaros. 

 Com talento para a música, também se dedica à pintura, com predileção pelas 

configurações abstratas. Mostra-se sereno, atento a tudo o que se passa, mas ao 

mesmo tempo parece resguardar o seu verdadeiro modo de ser, de se expressar. 

Fala serenamente, pausadamente e por vezes algumas frases ficam em aberto à 
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espera de um fechamento, como se precisasse de um tempo maior para organizar 

os pensamentos. 

 Sua cor preferida é o azul, mas a serenidade e profundidade dessa cor se 

revela complexa na contraposição com amarelos, vermelhos e laranjas. Essa tensão 

gera um movimento que se desdobra na forma por meio de elementos que são 

identificados durante o processo, como chuva de meteoros, veias, sangue, líquido 

amniótico: há um misto de figuras apontando para extremidades, sem que haja uma 

integração entre elas. 

 Espontaneamente, Ícaro esboça sistemas de organização que se 

desenvolvem pela busca do controle da forma, muito embora se dê conta durante o 

processo de que isso não é possível. Exemplos dessa condição são o interesse pela 

forma circular e as várias construções geométricas que se configuram: no percurso 

de Ícaro, a turbulência interior parece se manifestar externamente por meio da 

assertividade das formas geométricas. Muitas dessas tentativas de organização se 

desfazem durante o processo da técnica e outras permanecem. 

 Um de seus dilemas se apresenta mediante a constatação de uma qualidade 

aérea de ser, de estar no mundo da lua, contrastante com o desafio diário de 

sobreviver fora de casa e da cidade natal: há um desejo de se manter por seus 

próprios esforços, mas faltam-lhe uma certa potência e objetividade. Por outro lado, 

há o estabelecimento de uma relação entre a qualidade fluida da água – de sua 

impossibilidade de ser contida – com a volatilidade da música, que é seu grande 

interesse. 

 Embora breve, o percurso de Ícaro aponta para uma problemática legítima em 

vias do autoconhecimento, das potencialidades latentes que podem vir a se 

manifestar, do conflito entre o desejo e a realização. 

 

8.2.3 Análise da produção plástica  

O processo de Ícaro se desenvolve de modo parcimonioso: suas ações são 

contidas, cada gota depositada sobre a superfície de água e gesso é acompanhada 
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com certa fascinação e longos momentos de contemplação são dedicados à 

apreensão da movimentação da tinta que se dispersa, mistura-se e submerge no 

meio aquoso. Por vezes aproxima a cabeça para acompanhar bem de perto esses 

movimentos e em uma dessas investidas descobre que o assoprar faz com que as 

tintas se misturem ainda mais, construindo caminhos inusitados e formas 

intercambiantes. 

Ao todo Ícaro produziu oito configurações: quatro na superfície de água e 

gesso e outras quatro que se plasmaram na placa de gesso. Por livre e espontânea 

vontade, interrompeu o processo no terceiro encontro. Essa interrupção acontece 

em um momento em que Ícaro se dá conta de que o expressar-se por meio da 

técnica expressiva fez emergir certos conteúdos acionados, em especial, pela 

conexão com o elemento água. Não se sentindo preparado para lidar com essa 

demanda, é respeitada sua decisão de terminar o processo precocemente. As 

configurações que produziu encontram-se no Apêndice B. 

 

8.2.3.1 Como despeja a água 

Nas quatro configurações (As, Bs, Cs e Ds) a água é depositada no centro da 

bacia. 

 

8.2.3.2 Como deposita o gesso 

 Em relação ao modo como despeja o gesso, três aspectos se destacam: 1) na 

primeira configuração (As), delimita uma moldura ao depositar o gesso, começando 

a partir do canto superior esquerdo e depois ao longo das outras margens, 

terminando de depositar na região central; 2) na mesma região em que começa a 

depositar o gesso (canto superior esquerdo) aparece o primeiro elemento, nomeado 

por Ícaro como meteoro (Asa), que também aparecerá nessa mesma posição na 

última configuração (Df); 3) nas outras configurações (Bs, Cs e Ds), o gesso é 

depositado quase que de uma só vez no centro da bacia.  
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8.2.3.3 Como mexe o gesso 

 Ícaro utiliza as duas mãos para mexer o gesso, começando sempre a partir do 

centro. Faz gestos contidos, lentos e durante um tempo prolongado. Nas três 

primeiras configurações (As, Bs e Cs) mergulha as mãos diretamente na água com 

gesso e na última, (Ds) opta por utilizar um par de luvas. 

 Desses dados depreendem-se os seguintes apontamentos: 1) tendência em 

direção ao centro; 2) relação entre o local que começa a depositar o gesso e o 

aparecimento do primeiro elemento identificado e nomeado por Ícaro; 3) delimitação 

de uma moldura, elemento que também aparece na produção plástica; 4) evitamento 

do contato com a água. 

  

8.2.3.4 Como desenvolve a produção plástica 

 O processo de Ícaro é parcimonioso – fica atento a todo movimento da tinta 

que reage sobre a superfície. Produz calmamente, sem pressa, e observa 

atentamente as formas e combinações cromáticas que vão se formando. Por vezes 

assopra a tinta que desliza sobre a água e esse movimento de soprar condiz com 

uma fluidez desejada, de não se fixar. 

 A aparência geral do conjunto de sua obra é de leveza. Por meio de todas as 

configurações da superfície (As, Bs, Cs e Ds) é possível ver parcialmente o fundo. A 

qualidade de seu trabalho cria uma transparência e estabelece uma dinâmica de 

proximidade entre superfície e fundo e, também, de uma corporeidade parcial, ou 

seja, seu trabalho é suave, raso. Esse efeito está relacionado à quantidade de tinta 

depositada e, consequentemente, ao pouco acúmulo de tinta sobre a placa de 

gesso. A única configuração em que formas tridimensionais surgem é na Cf. 

 Há uma predominância de cores básicas que se repetem, como o amarelo, o 

vermelho, o azul e o verde. Na primeira configuração (As), em função da descoberta 

da técnica, utiliza-se de todas as cores e nas três seguintes (Bs, Cs e Ds) se torna 

mais seletivo. A harmonia cromática que estabelece cria um equilíbrio visual ao se 

levar em consideração o conjunto das produções que realizou. 
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 A organização dos elementos (Abt, 2005; Arnheim, 2006) se dispõe a partir de 

uma sequência que pode ser estabelecida a partir de uma fragmentação 

(Configuração As), seguida de centralização (Configurações Af, Bs, Bf e Cf), tensão 

entre extremos presentes em dois momentos: na Configuração Cs aparece uma 

grande mancha vermelha no canto superior esquerdo e um círculo no canto inferior 

direito e, na Configuração Ds, uma moldura vermelha na lateral direita e uma 

mancha verde escura na lateral direita e, por fim, um movimento descendente (Df). 

Esse movimento descendente parte do canto superior esquerdo e já pode ser 

identificado nas Configurações Cs, Cf, Ds e finalmente na Df, bem como quando 

deposita o gesso na preparação para a Configuração As. 

 O elemento moldura (Abt, 2005; Arnheim, 2006; Furth, 2006) aparece 

associado às formações geométricas: retângulo (Configurações Af e Bf), círculo (Bs, 

Cs e Cf), quadrado (Ds e Df) e cruz (Ds e Df), todos funcionando como modo de 

estruturação, contenção, delimitação de um espaço. 

 

8.2.4 Análise de conteúdo 

 

     “Algumas linhas são uma flor; três círculos, um rosto; 

algumas manchas de cor, um coelho. A imagem começa quando paramos de ver o que é 

materialmente dado, para ver outra coisa, para reconhecer uma figura conhecida.”  

(Wolff, 2005, p. 20). 

 

Ícaro se apresenta como um jovem de grande sensibilidade, o que pode ser 

atestado mediante a atenção que dedica para cada movimento da tinta sobre a 

superfície aquosa. Parece que a liberdade e espontaneidade com que a tinta reage 

espelham um de seus anseios mais profundos e que durante seu processo criativo 

vai se revelando: o de se deixar levar com segurança pelos caminhos da vida – nem 

tanto fogo (Dfb), nem tanto gelo (Cse), que é um dos pares de polaridades que 

tomam forma. Alcançar o equilíbrio, o diálogo entre esses e outros extremos parece 
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ser o que mais o motiva. Seu talento e criatividade para as artes funcionam como um 

poderoso agente que abre as portas do inconsciente. 

O primeiro elemento que Ícaro nomeia é o meteoro dourado, que aparece de 

três formas diferentes: compacto (Asa), despedaçado (Asb) e com uma chama na 

cauda (Asc). Considera essa configuração (As) caótica e o conjunto de nomeação 

desses elementos aponta para uma problemática que Ícaro identifica como uma 

qualidade aérea de ser: “Mais aéreo do que eu já sou”. Como fragmentos de corpos 

celestes, os meteoros vagam livremente pelo espaço, cuja aparição é percebida 

como um rastro luminoso no céu. A princípio aparecem em número de três na 

Configuração As e entre eles se desenvolve uma dinâmica que se inicia a partir do 

meteoro compacto (Asa), que na sequência se apresenta despedaçado (Asb) e por 

fim com uma cauda (Asc), como se estivesse partindo para algum lugar. Aliados a 

outros elementos dessa natureza estão: chama (Asb), fogo (Asc), fogueira (Bfa) e 

labaredas de fogo (Dfb). O que a princípio se apresenta sob uma forma embrionária, 

transforma-se em uma chuva de meteoros (Dfa), marcando a interrupção do 

processo de Ícaro. Emblematicamente, essa chuva se origina a partir do canto 

superior esquerdo em direção ao inferior direito, denotando um movimento 

descendente: há um movimento de ir às alturas e depois às profundezas. O meteoro 

que aparece na primeira configuração (As) como um elemento que tem três 

qualidades, anunciando um processo de transformação em três fases, acaba por se 

transformar na explosão do sentimento que não consegue suportar o 

transbordamento do inconsciente, simbolizado pela chuva de meteoros que aparece 

na última configuração (Dfa).  

Uma música intitulada “Cometas” é resgatada de suas memórias de quando 

fazia parte de uma banda, da qual consegue lembrar alguns trechos: “Um dia você 

foi embora de casa. Na sua voz, na sua... nuvem, o dia, e as estrelas convivem. [...] 

Eu gostava do refrão: Eu sou o céu, o mar, a terra, o dia... os cometas do paraíso do 

céu”. Ícaro se mostra fascinado pelas imagens que produz e talvez por isso não se 

esforce por estabelecer uma relação com o conteúdo da letra. 

  A tendência de Ícaro de ficar mais nas ideias, fantasia e imaginação se 

expressa nos símbolos aéreos, o que pode ser destacado a partir de seu interesse 

pela lua. Embora refira que gosta muito do sol, que é um elemento que aparece em 
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uma de suas produções (Bsa), três fatores parecem reforçar a relação com a lua, 

que é um elemento que aparece na Configuração Asf: a relação com a cor azul, o 

fato de a lua estar mais no escuro e pelos mistérios que possui. Ícaro refere que sua 

cor é azul, de acordo com o que foi dito por uma cromoterapeuta e isso parece 

corroborar seu interesse por essa cor. Entende que é uma cor dominadora, que se 

expande: “o mais incrível dele é a reação: você pinga e ele páaaaaa...”, referindo-se 

à reação da tinta azul sobre a superfície aquosa. Comenta que a lua está mais no 

escuro e que no fundo é preto, o que dá uma dimensão de como se sente em seu 

momento atual e, por fim, declara: “Acho que eu estou dando mais oportunidade 

para os mistérios”. Tanto o meteoro como o sol e a lua estão no espaço, ou seja, 

distantes, funcionando como elementos de projeção; por estarem longe, são 

inalcançáveis: a consciência queima (meteoro, sol), enquanto o aspecto de ser 

aéreo está ligado ao devaneio, ao alheio (lua). Nesse sentido, os elementos 

relacionados à astronomia parecem funcionar como defesas. 

 Em contraponto à volatilidade da lua, Ícaro aponta para a necessidade de 

lidar com coisas mais concretas: “Estou caminhando para esse lado concreto. […] 

Minha vida está chamando isso”. Se o azul é expansão, como expressa, alguns 

elementos por ele nomeados parecem apontar para o extremo cromático, 

identificados a partir da cor vermelha, como: chama (Asd), fogo (Ase), veias (Bsd) e 

sangue (Bse). Há nessa dinâmica um contraste entre a cor azul, de qualidade 

profunda e o vermelho ligado ao princípio da vida, pulsante (Pedrosa, 2009). A 

identificação das veias (Bsd) e do sangue (Bse) parece apontar para as emoções 

que se processam no corpo – há, no desejo por concretude, uma passagem do 

espaço para o corpo, do distante para o próximo. O dilema de Ícaro aos poucos vai 

se revelando: tem consciência de que precisa se movimentar mais para poder se 

sustentar – achar uma ocupação –, mas ao mesmo tempo se perde em meio a 

idealizações e dispersões. Esse fato é verificado quando faz referência a dois efeitos 

da música de que muito gosta: o delay e o reverbe – o primeiro ligado a repetição e 

eco do som e o segundo, à persistência do som no espaço. 

A concretude é identificada por Ícaro a partir de elementos como: mapa da 

Itália (Bsc) e continentes (Csa). De outro lado e de modo não explícito, a 

identificação de elementos geométricos como bola (Csb) e círculo (Cfa), da fogueira 

(Bfa) caracterizada por um elemento central e outros ao seu redor, e do símbolo de 
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estrutura e organização representado pelo yin-yang (Csc), faz referência a uma 

condição que Ícaro denomina como adequação. Expressa com isso uma dificuldade 

de se aventurar, de correr risco e da necessidade de se adequar: “Tenho que me 

adaptar ao sistema [...], já que não pode ser do meu jeito eu tenho que me adaptar”. 

Sua reação é intensificada pela identificação do elemento acima citado, a bola (Csb), 

que declara estar explodindo. Nesse contexto, faz apontamentos sobre a maneira 

como vê o mundo: “Eu vejo o mundo bem de pernas para o ar”. E continua: “Muita 

coisa acontecendo, tecnologia cada vez mais... alta. Não sei aonde vamos parar, 

esse apocalipse também. Fim do mundo”. 

 O elemento yin-yang (Csc) aparece em meio a associações que Ícaro faz 

sobre o estado atual caótico do mundo e este mesmo elemento também é nomeado 

como continente (Oceania – Csa). Tratado por Arnheim (1997b, p. 223) como 

símbolo de interação e referido como “grande mapa dos polos”, o yin-yang aparece 

espontaneamente e parece reforçar a motivação genuína por integração. Essa 

verificação pode ser atestada tomando-se como referência a leitura que Jung ([1935] 

2011r) faz desse símbolo, como harmonia entre céu e terra e união entre os 

princípios feminino e masculino. 

 O círculo é citado por Ícaro como uma das formas geométricas de que mais 

gosta – é um elemento que se configura espontaneamente e compõe uma tendência 

às figuras geométricas que são produzidas. Essa tendência se processa por meio 

dos pingos de tinta que vão configurando figuras como o retângulo, o quadrado e a 

cruz e funcionam como um modo de estruturação, organização em meio ao caos, à 

fluidez e inconstância do elemento água – reflexo da condição pessoal de Ícaro. 

Antes mesmo que a forma apareça, a tendência de se despejar tanto a água quanto 

o gesso no centro da bacia parece indicar um movimento de centralização. Um 

elemento emblemático nesse sentido é identificado como fogueira (Bfa). 

 Desse ponto se desprende um dado relevante: as formas geométricas 

cumprem o papel compensatório inconsciente diante da constatação de que o 

elemento água faz acionar conteúdos inconscientes. Para Silveira (1982), as formas 

geométricas servem como tentativas de apaziguar conflitos internos por meio de 

construções estáveis. Por outro lado, fica claro na problemática expressa por Ícaro, 

que a impossibilidade de tomar as rédeas da vida é causa de um grande conflito – 
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há um desejo, mas não há potência para que isso se finde, o que parece se 

coadunar com a qualidade dispersiva da água. 

 Observa-se certo dogmatismo nas ações de Ícaro: há uma preocupação que 

se pode chamar de estética, mas que na verdade reflete um modo sistemático na 

construção da forma. A curiosidade que se desprende dessa dinâmica está na 

coincidência verificada na quantidade de pingos, exatos 42, que dão origem a duas 

configurações, que são: 42 pingos com tinta prateada sobre uma mancha vermelha 

denominada como continente americano (Csa) e outros 42 pingos com tinta verde 

que formam quadrados e uma cruz (Cs e Cf). Esses elementos não se fixaram na 

superfície nem no fundo em virtude de Ícaro ter assoprado a tinta durante a 

execução da técnica. Na compreensão de Von Franz, Verlag e Dykes (1986) e Abt 

(2005), os números trazem ordem à consciência, o que parece refletir o movimento 

de Ícaro em direção ao estabelecimento de uma estrutura. 

 A ampliação desse sistematismo pode ser averiguada levando-se em 

consideração as figuras geométricas produzidas, voluntária e/ou involuntariamente: 

nas Configurações Af, Bs e Ds, a partir da sequência dos pingos de tinta verifica-se a 

formação da cruz; nas Configurações Af e Bf aparece o retângulo; na Configuração 

Ds aparecem dois quadrados, dispostos simetricamente e, nas Configurações Bs, Cs 

e Cf aparecem círculos, ambos com pontos centrais, representativos de figuras 

mandálicas. Jaffé (1964) e Silveira (1982) fazem referência à conexão entre círculo e 

cruz e Jung ([1944] 2011j) pontua sobre a quadratura do círculo. Em outro momento 

Silveira (1992) se debruça especificamente sobre o simbolismo da cruz e Jaffé 

(1964, p. 249) refere que “o círculo é um símbolo da psique” e que a ideia já está 

presente em Platão, diferentemente do quadrado e do retângulo, tratados muitas 

vezes como “símbolo da matéria terrestre, do corpo e da realidade”. 

Ícaro se refere a medo (Afa) e obstáculos (Afb), ambos identificados a partir 

da cor preta. Apesar dos problemas que podem trazer, pontua que os obstáculos 

assim como o medo podem acabar ajudando, pois ambos fazem parte da vida. Medo 

(Afa) e obstáculos (Afb), aliados a chuva de meteoros (Dfa), presentificam o medo da 

colisão, pois o que está longe toca de perto e os complexos ativados podem inundar 

o ego – o Ícaro da mitologia quase toca o sol e acaba submerso no mar. 
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O contato com o elemento água parece ser o desencadeador do conflito que 

se reaviva diante das questões que são trazidas, entre elas lembranças e o 

despertar da consciência a respeito de si mesmo. Como um movimento natural de 

proteção ou de recusa em lidar com essas questões que estão emergindo, Ícaro faz 

uma opção: na preparação das três primeiras configurações (As, Bs e Cs) mergulha 

as mãos diretamente na água para mexer o gesso, mas na última (Ds), pede um par 

de luvas para efetuar essa ação. Simbolicamente, a evitação do contato com a água 

parece prenunciar a antecipação da finalização do processo. Por outro lado, é 

possível perceber que a dinâmica inconsciente se manifesta primeiramente a partir 

de elementos ligados ao fogo, oposto ao elemento água. 

A interrupção do processo de Ícaro se dá em função dos apontamentos que 

faz acerca do elemento água. Como diz, o processo acabou tocando em pontos que 

ele não se acha pronto para lidar: “Como se estivesse cutucando onça com a vara 

curta”. A qualidade do elemento água lhe traz lembranças de infância e também faz 

referência a líquido amniótico: “Realmente, trabalhar com água... é bem profundo”. 

Entre outras associações relacionadas a esse elemento, refere-se a oceano (Csd), 

gelo (Cse), geleiras (Csf), a peixes mortos (Cfb). 

Ícaro se vê intimidado ao lidar com aspectos do inconsciente que vão se 

revelando na forma e que não consegue trabalhar. Esse movimento gera uma 

tensão que a consciência, no momento, não consegue suportar. O símbolo de morte 

presentificado pelo elemento peixes mortos (Cfb) se entrelaça com uma palavra dita 

fortuitamente, cura – Ícaro parece ter incorporado a depressão da mãe, que se 

apresenta como um inconsciente destruidor. Também fortuitamente aparecem as 

associações viajar e rostinho de criança (Bsb) – há nesse jogo de associações 

fragmentárias uma tentativa de restabelecimento do desejo de saúde. 

Paradigmaticamente, o reconhecimento do elemento rostinho de criança (Bsb) 

parece um extravasamento de emoções infantis e tentativa de conexão com o 

materno que não se realiza plenamente e, de modo ainda mais regressivo, a 

referência que Ícaro faz a líquido amniótico. 
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Entre outros aspectos, destacam-se: 

 O misto de encantamento pelos efeitos plásticos das produções de Ícaro e os 

desdobramentos simbólicos que deles se originaram, fazendo com que reflita 

sobre coisas que talvez não queira ou não possa revelar. Entre o 

encantamento e a revelação se processou uma tensão significativa, 

culminando na interrupção do processo. 

 A tensão entre as cores quentes, principalmente o vermelho, relacionadas aos 

elementos fogo (Asc), sol (Bsa), fogueira (Bfa), meteoros (Asa) e as de 

qualidade fria, como o azul presente nos elementos gelo (Cse), geleira (Csf) e 

oceano (Csd). 

 A significativa relação entre espaço e corpo, protagonizada respectivamente 

pela identificação de elementos relacionados ao aspecto aéreo, como os 

meteoros (Asa), a superfície da lua (Asd) e aspectos da concretude da vida, 

como veias (Bsd), sangue (Bse). 

 Essa dinâmica também se processa pela fala de Ícaro ao pontuar a condição 

caótica do mundo, de como está de pernas para o ar, em contraposição à 

necessidade de se adequar. Simbolicamente o caos do mundo está além do 

domínio do ego, projeta-se, por exemplo, por meio da chuva de meteoros 

(Dfa), enquanto a busca por concretude, por ordenação, processa-se pelas 

disposições geometrizantes, assim como a identificação do elemento mapa da 

Itália (Bsc) e continentes (Csa). 

 A qualidade da pintura de Ícaro se revela pela transparência. Como a tinta é 

depositada sobre a superfície aquosa de modo parcimonioso e em pequena 

quantidade, é possível ver parcialmente o fundo em todas as configurações 

da superfície (As, Bs, Cs e Ds). Essa constatação reforça o tênue e talvez 

frágil elo entre consciente e inconsciente, bem como a característica sensível 

e criativa de Ícaro que lhe permite fazer os mergulhos no inconsciente com 

certa facilidade. 

 A importância do elemento água que, no caso de Ícaro, conecta-se a líquido 

amniótico e emoções infantis. Esta é referida quando identifica o elemento 
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rostinho de criança (Bsb) e, indubitavelmente, a relação simbiótica com a 

mãe. 

 

8.2.5 Impressões do pesquisador 

 Ícaro, figura mitológica grega que tentou fugir de Creta munido de asas de 

gaivota coladas com cera, acaba por cair no mar Egeu. Ao escolher esse nome para 

utilizá-lo como pseudônimo para esse participante, eu tinha em mente a busca por 

uma figura que congregasse qualidades que foram identificadas durante o processo, 

como meteoro (Asa), fogo (Asc), sol (Bsa) e geleira (Csf), gelo (Cse), oceano (Csd). 

Essa relação de extremos, sem necessariamente personificar uma integração, 

aproximou-me de Ícaro, um jovem que se lança às alturas, próximo ao sol e acaba 

por despencar e ser engolido pela imensidão azul do mar. 

 Ícaro chega para o primeiro encontro: mostra-se bastante solícito, interessado 

em saber o que irá acontecer. É um jovem alto, boa aparência, pacato e de 

movimentos contidos. Aparenta delicadeza em seus gestos e demonstra estar atento 

a tudo o que se passa. Tem timbre de voz suave, fala pausadamente e com tom de 

voz baixo, porém compreendo tudo o que expressa verbalmente. A impressão que 

tenho dele é de uma pessoa muito interessante, mas que expressa certa fragilidade. 

 É uma surpresa que, diante dessa primeira impressão, o primeiro elemento 

nomeado por Ícaro seja o meteoro (Asa) – esse dado me coloca em estado de 

alerta, porque fala de um aspecto que não é imediatamente aparente em seu modo 

de ser. Pergunto-me: o que será que essa energia, esse elemento ligado ao fogo irá 

revelar? Seu modo de interagir com as tintas é parcimonioso: pinga a tinta, 

geralmente uma gota de cada vez, e acompanha cuidadosamente com o olhar a 

movimentação que ela faz sobre a superfície aquosa. Esse processo lhe parece 

hipnótico. Percebo esse “se deixar levar” como uma qualidade muito particular e que 

depois se confirma quando se refere ao aspecto misterioso, desconhecido da lua 

(Asd), dos efeitos sonoros reverbe e delay de que tanto gosta na música. Esse efeito 

é intensificado em sua produção quando, espontaneamente, depois de se debruçar 

para acompanhar o movimento da tinta, acaba por assoprar, fazendo com que as 

tintas se movimentem e se misturem. Achei esse recurso inesperado de grande valia 
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e pude perceber em suas reações certo fascínio por esse efeito. De certo modo esse 

fascínio reflete a dificuldade de Ícaro em não conseguir concretizar coisas, fixando-

se mais nos efeitos de fluidez, dispersão. 

Impressionante foi poder acompanhar o movimento espontâneo de Ícaro pelas 

conformações geométricas presentes em todas as configurações. Quanto mais 

obtinha informações de seu processo, tanto mais clara a ideia de que essas 

conformações cumpriam um papel fundamental no sentido de estruturar sua psique: 

um movimento interno intenso e não controlável, transbordante, assentava-se por 

meio de círculos, quadrados, cruzes. Diante da intensidade, da exuberância das 

revelações, formas regulares são a salvaguarda da psique ante o perigo iminente de 

desestruturação. 

Ele teve o timming certo de interromper o processo. Eu tinha em mente que 

um processo tão rico poderia se perder pela interrupção, mas mesmo assim procurei 

não interferir em sua decisão, deixando bem claro que ele poderia continuar ou não 

e que isso não traria prejuízo para a pesquisa. O momento de tensão que o fez 

refletir sobre a densidade do processo se deu no segundo encontro, culminando com 

a aparição da chuva de meteoros (Dfa) que impressionou tanto a ele quanto a mim. 

De imediato fiz conexão com o elemento nomeado no primeiro encontro, os 

meteoros (Asa) que apareciam em estado embrionário. Tive a clara ideia de que a 

turbulência inconsciente havia se manifestado bruscamente em função da grande 

sensibilidade e adesão ao processo criativo de Ícaro. No entanto, tal desprendimento 

e consequente constelação de complexos não teria espaço, naquele momento, para 

uma elaboração consciente, dada a intensidade premente e a fragilidade de seu ego. 

Meu desejo era de que ele pudesse conectar-se aos conteúdos e pudéssemos 

trabalhar juntos no intuito de que ele os elaborasse. Como o momento de Ícaro não 

era propício, no dia seguinte ao iniciarmos o terceiro encontro nos sentamos, 

trocamos algumas palavras e realmente a sua decisão de interromper o processo foi 

acertada. 

Um fato importante ocorreu durante o processo de transcrição. Em um 

determinado momento comecei a bocejar, fui tomado por um cansaço inexplicável, 

senti-me fatigado. Esse dado poderia passar despercebido não fosse o despertar de 

uma consciência que me assolou naquele momento: não haveria motivo para isso a 
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não ser que o conteúdo acessado durante a transcrição fosse significativamente 

denso e eu me reconectasse aos efeitos experienciados durante os encontros. 

Quando percebi essa dinâmica, deixei de lado o que estava fazendo e retornei a 

esse trabalho horas mais tarde. Daí por diante consegui terminar a transcrição sem 

qualquer problema.  

Ao discutir com a orientadora o processo de Ícaro, em especial a relação 

simbiótica com a mãe e de como parece ter incorporado o inconsciente destrutivo 

dela, nessa noite tive um sonho com minha mãe, o que parece ser um retrato dessa 

discussão: minha mãe e eu estávamos andando pela praia, na areia. De repente 

houve uma grande turbulência no mar e as ondas começaram a avançar sobre nós. 

Não me recordo do desfecho do sonho, mas a sensação foi a de ser inundado por 

uma força muito grande (mãe-mar = inconsciente). Em relação à figura do pai, 

apesar de não haver elementos suficientes para concluir, provavelmente houve uma 

transferência de um papel positivo paterno, já que a relação deficitária com essa 

figura teria ocasionado uma defesa e dificuldade de lidar com elementos aéreos e o 

pensamento. Concluí que se Ícaro pudesse lidar com essa força, com essa pujança, 

o que desejei para ele durante todo o processo, poderia desenvolver-se bem na vida, 

na sua atividade profissional, uma vez que sensibilidade e criatividade são 

qualidades que possui. 
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9 DISCUSSÃO 

___________________________________________________________________ 

 

“As scintillae são luminosidades germinais 

que brilham de dentro da escuridão do inconsciente”  

(Jung [1947/1954] 2011e, par. 389). 

 

 O enlace entre arte e psicologia, a partir da abstração, demonstrou que entre 

o final do século XIX e começo do XX grandes transformações se operaram, tanto na 

psicologia quanto na arte – a psicologia amplia o leque de temas para estudo e a 

Arte Moderna está em pleno desenvolvimento. A contemporaneidade das ideias de 

Jung, Rorschach, Worringer, Warburg, Kandinsky, Malevich e Mondrian aponta para 

uma tendência de valorização da subjetividade ao invés da unilateralidade 

processada pela ênfase na figuração. Esses autores demonstram que há uma 

conexão entre a realidade interior e a exterior e que o campo da expressão plástica 

é um terreno significativo por meio do qual essa relação se apresenta, ou seja, 

concretiza-se pela forma. A abstração é uma das possibilidades de expressão e, 

independentemente da vertente que a considera como fuga, medo ou como um 

modo genuíno de expressão, para a técnica expressiva aqui denominada “Paisagem 

psíquica” foi considerada como um modo de instauração de novas realidades, de 

revelação. Destaca-se também o aspecto idiossincrático dessas produções que, 

segundo Hanes (1998), necessitam do reconhecimento por parte de quem as 

produziu. 

 As experiências plásticas de Jung lhe permitiram abrir um campo de estudo 

que leva em consideração a qualidade da imagem como manifestação genuína e os 

desdobramentos simbólico e ético que lhe acrescem o sentido. Essas experiências 

tiveram como fruto o desenvolvimento do método de imaginação ativa. Desse 

achado destacam-se a conexão entre consciente e inconsciente e a verificação de 

que o subjetivo é alimentado pela instância arquetípica. Com referência a essa 

descoberta, McCully (1976, 1987) se debruça sobre o estudo das manchas abstratas 
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de tinta de Rorschach e, de outro ponto de vista, é apresentada a ideia de 

Pathosformel de Warburg (Bing, 1965; Gilbert, 1972; Confino, 1997; Scarso, s. d.). A 

leitura das imagens proposta por Abt (2005) e Furth (2006) se baseia nos 

pressupostos de Jung e Arnheim (2006) procura compreender a relação entre arte e 

psicologia a partir do ponto de vista da criação, que se opera tanto na execução da 

obra quanto no processo de apreciação das imagens. 

Durante a criação plástica existe a transmutação de algo interior que se 

exterioriza, ou seja, o processo ocorre sempre na dinâmica consciente-inconsciente; 

nesse processo, varia o nível de intensidade despertado pelo acionamento do 

inconsciente. Esse apontamento reforça a própria dinâmica consciente-inconsciente 

proposta por Jung. Em um texto mais maduro, Jung ([1947/1954] 2011e, par. 385) 

observa que a relação entre ambos se processa de maneira fluida, o que fica mais 

evidenciado do que em textos anteriores:  

 

Não há um conteúdo consciente que não seja também inconsciente 
sob outro aspecto. É possível igualmente que não haja um psiquismo 
inconsciente que não seja, ao mesmo tempo, consciente.  

 

Na técnica proposta verificou-se que a fluidez consciente-inconsciente 

apresenta-se como um campo complexo determinado pelas ações dos participantes. 

O controle parcial exercido por essas ações cria uma imagem, mas não a define. 

Esse aspecto se conecta ao elemento surpresa que se processa durante a técnica 

em função da manifestação do inconsciente e das disposições espontâneas da 

reação da tinta sobre a superfície aquosa, configurando formas aleatórias e 

combinações cromáticas variadas. A surpresa diante dos efeitos e das imagens que 

surgem aciona a atenção para o que pode vir a ser revelado, despertando a atenção 

da pessoa ao que está fazendo, já que não consegue prever a aparência final da 

configuração. À surpresa soma-se a expectativa; nessa dinâmica, consciente e 

inconsciente participam e se conectam pela ação criativa. O criativo estimulado e 

sua manutenção são condições para a efetividade da técnica expressiva “Paisagem 

psíquica”; de acordo com Arnheim (2006), o ato criativo é uma forma de 

conhecimento processada pela relação entre sujeito.e objeto.  
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À medida que a pessoa se expressa plasticamente, ela concretiza a imagem, 

pode com ela dialogar e tem a oportunidade de se conhecer melhor, de se desvelar 

– a imagem revela aquilo que a dinâmica do processo aciona. A técnica 

proporcionou aquilo que é pontuado por Feen-Calligan e Nevedal (2008): o contato 

com os materiais plásticos, o fazer expressivo e a possibilidade de se autoexpressar. 

Esta última é descrita por Arteche et al. (2010) como uma maneira de reforçar a 

autoimagem. Na concepção de Jung ([1926] 2011e; [1929] 1983), imagem é psique, 

imagens internas podem se revelar externamente, o que é promovido pela técnica 

expressiva. Por meio dessas imagens se constrói uma história de sentido 

(McNamee, 2004) e este se intensifica mediante a elaboração simbólica, como frisa 

Byington (1993). 

 A imagem também pode se revelar oniricamente, ampliando a compreensão 

do processo psíquico da pessoa. Ambos os participantes, Ilíada e Ícaro, trouxeram 

imagens que se manifestaram durante o processo e, no conjunto dos dados 

coletados, conectaram-se às problemáticas por eles trabalhadas. Parafraseando 

Manguel (2001), as imagens, assim como as histórias, informam-nos, ou seja, estão 

imbricadas em uma trama de significados que são ampliados à medida que estas 

vão se revelando. 

No estudo realizado verificou-se o aparecimento de algumas imagens e temas 

simbólicos, entre os quais a figura do herói que se lança em sua jornada, 

protagonizado por Ilíada e Ícaro. Ambos são jovens que estão em busca de sua 

carreira, estão diante dos desafios rumo à vida adulta, saíram de sua casa para 

morar na cidade grande e, nessa jornada, cumprem a tarefa do ego com vias a seu 

fortalecimento. Esses elementos que aparecem refletem a condição psíquica dos 

participantes e seus estados afetivos, um ponto destacado por Martin (1997), 

Graham e Sontag (2001), Steinhardt (2006), Nissimov-Nahum (2009), Rockwell e 

Dunham (2009), Mercer, Warson e Zhao (2010) e Bergeron (2010), na medida em 

que o expressar-se espontaneamente abre caminho para uma relação mais intensa 

entre o fazer e o revelar-se. Nessa dinâmica observou-se ganho terapêutico, o que 

vai ao encontro do que foi assinalado por Petrillo e Winner (2005). 

O símbolo da água se conecta à qualidade de fluidez que pôde ser observada 

na dinâmica consciente-inconsciente que se processou durante o desenvolvimento 
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da técnica, bem como na relação com o aspecto musical, em função de sua 

volatilidade. É possível conjeturar que a técnica com água tenha um caráter de 

revelação de experiências arquetípicas, na medida em que a água é constituinte do 

processo de geração de vida, que é uma imagem referida por Kast (1997), e aqui 

relacionada a líquido amniótico.  

Os animais, como símbolos que conectam os instintos e a consciência, 

aparecem como personagens que cumprem essa função, bem como com o aspecto 

arqueológico da psique, como o personificado pelo dinossauro. O elemento circular 

representado pela figura geométrica do círculo, pela espiral e pelo símbolo do yin-

yang, cumpre o papel de ordenador da psique em vias de um estado de integração. 

A técnica desenvolvida constitui o exercício do colocar-se de modo meditativo 

(mente vazia) com o intuito de que o inconsciente do outro se manifeste sem 

interferência do pesquisador. Em sintonia com a imaginação ativa, é o deixar que as 

experiências despertadas pelas imagens se processem sem que o ego interfira. 

Como foi possível registrar, o contato com o inconsciente mostrou-se efetivo por 

meio da técnica e, tanto o sujeito que cria, quanto aquele que observa, está de 

alguma forma interagindo e esse interagir afeta a configuração final. Parafraseando 

Michelangelo, o gênio renascentista italiano, trata-se de libertar a figura de dentro da 

rocha para que a escultura se revele (Migliaccio, 1998), e essa libertação melhor se 

efetivará se o que tiver de ser desvelado não sofrer interferência – na expressão do 

inconsciente, à medida que a forma se apresenta, o conteúdo se revela (Abt, 2005; 

Jung [1947/1954] 2011e e [1922] 2011o; Mondrian apud Chipp, 1999). A revelação 

se dá tanto pela forma  como pela cor. Por vezes, a explosão de cores refere-se à 

dominação inconsciente na relação cor-sentimento (Jung, [1932] 2011o). As formas 

dão certa segurança, em função de serem reconhecíveis, e as cores se abrem a 

outro tipo de condição. 

A técnica expressiva “Paisagem psíquica” promove a visualização da dinâmica 

psíquica, propicia a expressão do inconsciente e a leitura imagética. O que é 

acionado toma forma e a configuração que se cria é fruto da intensidade dos gestos 

que lhe deram origem – para Ilíada, é expansão, para Ícaro, contenção. 

A sua aplicação se mostrou relevante. Metaforicamente, em relação à sua 

especificidade, é possível identificar que o papel da configuração da superfície está 
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mais para o movimento da consciência em virtude da vontade do participante em 

manipular as tintas e ter certo controle sobre elas e, consequentemente, conduzir o 

desejo de produzir algo que queira. A manifestação de sua vontade lhe traria certo 

conforto, mas também há de se destacar que essa ação seria um modo de 

manutenção das defesas, evitando assim o contato com algo indesejável no 

momento. Em contrapartida, a dinâmica da configuração que se forma no fundo está 

diretamente relacionada com a própria dinâmica inconsciente, que se organiza e se 

manifesta espontaneamente: ao se depositar a tinta sobre a superfície não há 

garantias, projetos, desejos capazes de prever como esta se comportará no fundo – 

o inconsciente é “psíquico desconhecido” (Jung [1947/1954] 2011e, par. 382). A ideia 

do “psíquico desconhecido” sugere, em primeira instância, que o inconsciente é 

psique. O contato com essa instância pode ser acionado, como a técnica expressiva 

“Paisagem psíquica” demonstrou. 

O desenvolvimento da técnica se processa pela produção sobre a superfície 

aquosa, que gera uma segunda imagem, no fundo. Em princípio é possível dizer que 

a imagem da superfície determina a imagem do fundo, ou seja, a segunda imagem 

se forma em decorrência do aparecimento da primeira. Mas é possível conjeturar 

que a imagem do fundo, ao se revelar, é quem aciona a imagem da superfície. Essa 

verificação corrobora a ideia de uma leitura inversa, do fundo para a superfície, como 

se a imagem da superfície estivesse contida na do fundo. Ambos, Ilíada e Ícaro, 

declararam que é mais fácil fazer associações a partir da configuração da superfície 

do que a partir da do fundo. O fundo é o desconhecido, o misterioso e, por isso, mais 

difícil de ser penetrado e revelado. Uma aproximação dessa conjetura pode ser 

relacionada com a ideia de “intuições introspectivas” (Jung [1947/1954] 2011e, par. 

396), que se refere à captação do estado do inconsciente.  

A água, elemento essencial para a execução da técnica, tem seu papel como 

suporte para a produção da imagem da superfície e também é o elo por meio do qual 

parte da tinta desliza, submerge para alcançar o fundo (placa de gesso). O pó de 

gesso depositado na bacia endurece durante a produção, cristaliza-se, e a água é 

dispensada – a qualidade maleável da água cede lugar à concretude da imagem 

plasmada sobre a superfície de gesso endurecida. Afora seus simbolismos, a água é 

o conector, assim como Hermes, entre a superfície (consciência) e o fundo 

(inconsciente). A água é um elemento com o qual todas as pessoas tiveram contato, 
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a começar pela imersão do feto dentro do líquido amniótico, que é um elemento que 

apareceu como associação e, por isso, relativo a uma experiência arquetípica. O 

estar imerso, também referido durante o processo, pode ser conectado a essa 

condição arquetípica, mas também pode se referir à condição de imersão no 

inconsciente, verificada a partir de imagens como inundação e submersão. 

Observou-se uma relação entre a preparação da técnica (modo de se 

depositar a água, depositar e mexer o gesso) e o resultado final da configuração 

plástica, com destaque para a localização de elementos identificados pelos 

participantes, o que sugere uma conexão significativa entre um movimento 

antecipatório que dá origem a uma forma capaz de despertar associações – as 

ações sugerem uma conformação formal em vias de se configurar, como um 

movimento antecipatório que antecede a configuração plástica. Especialmente três 

elementos puderam ser identificados: a tendência a se depositar a água e o gesso 

no centro da bacia, que sugere uma relação de busca do centro como eixo e, sob 

esse aspecto, Dibo (2007) destaca a relação entre centralizar a forma e o 

ajustamento; o emolduramento, presente em várias configurações e que pôde ser 

verificado no modo de se depositar o gesso ao longo das margens; e o surgimento 

de elementos significativos que foram identificados a partir dos cantos superior e 

inferior esquerdos. 

O fenômeno da projeção ajudou a mapear o mundo interno dos participantes, 

já que a técnica, por sua exuberância plástica, promove o deleite do olhar e convida 

ao exercício da compreensão: “Vemos aquilo que melhor podemos ver a partir de 

nós mesmos” (Jung [1921] 2011b, par. 8). Nessa dinâmica circunscrevem-se o 

interesse de Rorschach (McCully, 1976, 1987) pelas manchas abstratas de tinta que 

despertam o criativo, e o caminho proposto por Jung ([1916/1957] 2011e) em relação 

aos princípios de formulação estética e de compreensão. 

Percebeu-se nos dois participantes do estudo um comprometimento no fazer, 

cujas ações promoveram situações de forte impacto tanto para eles quanto para o 

pesquisador. Esse dado atesta a efetividade da técnica expressiva “Paisagem 

psíquica” como um recurso que promove a movimentação psíquica. 

 No caso de Ilíada, o embate entre a tentativa de controlar e o de se deixar 

levar fez ebulir um jogo de tensões próprio da condição de uma jovem que está 



145 

 

desbravando o mundo, mas ainda não tem segurança em relação a suas escolhas. A 

identificação de um mapa (Asa) como ponto de partida e o aparecimento da figura de 

Ulisses são o ponto de partida para a aventura, até que um elemento inusitado, 

representando a arqueologia de sua psique, é revelado: o osso (Esa). Esse elemento 

reforça o dilema de Ilíada entre o que está estabelecido e o que pode surgir 

espontaneamente pela movimentação natural da psique que, quando acionada, 

encontra mecanismos para a busca do equilíbrio. No caso de Ícaro, esse processo 

foi tão intenso que precisou ser interrompido, ao passo que Ilíada foi capaz de 

suportar a pressão inconsciente em função de um ego que se mostrou mais 

estruturado. No processo de Ilíada, o controle da forma cedeu lugar à 

experimentação das emoções, verificada a partir da explosão de cores da última 

configuração (Ff): 

 

Usando aqui uma analogia do espectro, podemos comparar a baixa 
dos conteúdos inconscientes a um deslocamento para a extremidade 
vermelha da faixa das cores, comparação esta particularmente 
sugestiva, na medida em que o vermelho é a cor do sangue que 
sempre caracterizou a esfera das emoções e dos instintos (Jung 
[1947/1954] 2011e, par. 384). 

 

 Ícaro, um misto de deslumbramento e perdição, é a chave para se pensar que 

a relação entre os extremos necessita de um engate que os conecte. Essa união é a 

condição de um equilíbrio que se busca, mas por vezes é difícil de ser alcançado. 

Seu processo mostrou quão intensa a atividade criativa se revela e como é 

reveladora das dinâmicas psíquicas. A organização que propõe, protagonizada pelas 

configurações geométricas e pelo sistematismo de suas ações, é uma tentativa de, 

em um primeiro momento, contrabalançar a efervescência das imagens que se 

apresentam interiormente e que estão dispersas em um emaranhado de fios que não 

se engatam para, posteriormente, dar-lhes um sentido. Dada a exuberância das 

experiências despertadas, como a identificada na chuva de meteoros (Dfa), o 

momento de engate não se realizou. Esse momento apresentou-se como o reflexo 

de um organismo que, para não correr o risco de se dissociar, encontra uma forma 

de proteção optando por não dar vazão às complexas tramas de significados que as 

imagens poderiam desencadear: “é porque espreitamos inconscientemente o perigo 
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que evitamos o instante” (Maroni, 2001, p. 23). Diante desse quadro, o processo de 

Ícaro necessitaria de aprofundamento e contenção em psicoterapia. 

 Foi possível estabelecer relações entre as experiências dos dois participantes 

a partir de elementos em comum. Um primeiro aspecto se assenta na relação com a 

água: Ilíada relata sonhos em que esse elemento aparece, além de experiências de 

inundação, tromba d’água e afogamento; Ícaro conecta-se com o materno a partir do 

estado intrauterino, com a fluidez da água e sua relação com a música. Um segundo 

aspecto pôde ser observado tomando-se como referência a primeira configuração de 

cada participante: tanto na primeira configuração de Ilíada como na de Ícaro parece 

prevalecer a fragmentação. Esta é indicativa de um momento inicial de 

experimentação e, por isso, caótica. É um primeiro momento de acionamento do 

inconsciente e, em função dessa condição prematura, ainda não há uma 

conformação definida, muito embora já traga elementos significativos que durante o 

processo foram se revelando: a forma compacta do mapa (Asa), identificado por 

Ilíada, explode (Ff); o ciclo trifásico do meteoro (Asa) de Ícaro se transforma em uma 

chuva de meteoros (Dfa). Esse primeiro momento de experimentação também é 

verificado em relação às cores – Ilíada e Ícaro utilizam todas as cores na primeira 

configuração e nas seguintes passa a selecioná-las. A ideia da configuração caótica 

é o prenúncio do desdobramento da forma que se revela no processo e, por isso, é 

entendido como potência e não como desestruturação. A mudança significativa entre 

a primeira e a última configuração de cada participante corrobora a ideia 

apresentada por Isaksson (2009) sobre a possibilidade de a pessoa poder se 

expressar plasticamente. Um terceiro aspecto se refere às tentativas de 

emolduramento: Ilíada, em um primeiro momento, utiliza-se da cor preta para esse 

propósito e depois a substitui pela branca; Ícaro delimita os espaços por meio de 

figuras geométricas. No caso de Ilíada, em algum momento essa moldura se rompe 

e deixa o espaço aberto para que transformações ocorram. No processo de Ícaro, 

essa abertura não se processa – os espaços permanecem fechados. É possível 

conjeturar que a abertura da moldura se refira não somente ao processo individual 

de abertura para o novo, mas também para a dinâmica relacional entre o participante 

e o pesquisador. Como quarto aspecto, verificou-se um movimento de deslocamento: 

Ilíada parte do canto inferior esquerdo e termina apontando para o canto superior 

direito, em uma visível projeção diagonal e ascendente; Ícaro parte do canto superior 
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esquerdo e, a partir deste, a chuva de meteoros se origina com visível movimento 

em direção ao canto inferior direito, em um movimento diagonal e descendente. 

 Em termos gerais, Ilíada e Ícaro trilharam um caminho que foi construído 

mediante suas ações e revelaram uma dinâmica muito própria de cada um deles. 

Cada momento foi vivenciado de modo intenso e um “desenho” foi se delineando no 

tempo a partir das conexões estabelecidas. Esse “desenho” pôde ser observado e 

não é certamente de qualidade linear, mas sim fecundo de uma complexidade que a 

forma de uma espiral espelha e que é tão bem descrito por Jung ([1944] 2011j, par. 

34): 

 

O caminho para a meta a princípio é caótico e imprevisível, e só aos 
poucos vão se multiplicando os sinais de uma direção a seguir. O 
caminho não segue a linha reta, mas é aparentemente cíclico. Um 
conhecimento mais exato o define como uma espiral. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

___________________________________________________________________ 

 

O presente estudo apresentou uma técnica expressiva denominada 

“Paisagem psíquica”, com referência teórica da psicologia analítica e ênfase no 

aspecto criativo despertado pelo desenvolvimento da imaginação ativa: “o caminho 

criativo é o melhor para lidar com o inconsciente” (Jung, 2001, p. 124). A aplicação 

da técnica se processou a partir de um estudo piloto e os resultados foram 

analisados levando-se em consideração as associações que o próprio participante 

realizou de suas produções plásticas e também as impressões do pesquisador, 

principalmente porque as configurações plásticas produzidas têm como 

característica a qualidade de serem abstratas, o que convida a uma participação 

ativa por parte de quem as produziu. As produções abstratas se mostraram 

importantes veículos na transposição de conteúdos inconscientes que puderam ser 

acionados por meio dos recursos expressivos. 

O legado da utilização de recursos expressivos que o método de imaginação 

ativa fundamenta se baseia na possibilidade de a pessoa poder se expressar de 

diversas maneiras, como por meio da pintura. Ativa-se uma possibilidade de ganho 

de consciência promovida pelas elaborações a partir do que a pessoa cria 

plasticamente, o que vem ao encontro dos propósitos da técnica expressiva 

estudada e que pôde ser demonstrada a partir dos dois casos analisados. Os 

resultados aliam-se às pesquisas consultadas que creditam às técnicas expressivas 

um importante papel no estabelecimento de um campo de pesquisa para estudar 

seu funcionamento, efetividade e também suas precauções. 

A técnica se mostrou útil e capaz de acionar estados de transformação a partir 

da manipulação dos materiais plásticos utilizados, das ações realizadas, dos 

resultados obtidos e das elaborações que puderam ser feitas. A intensidade desses 

acionamentos revelou-se no fato de que o participante Ícaro se deu conta de que a 

técnica abriu-lhe um leque de imagens, entre elas lembranças antigas e questões 

doloridas, ou seja, confrontou-se com seu inconsciente, culminando na antecipação 

do término do processo; Ilíada conseguiu extravasar a tensão despertada por esse 
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acionamento de modo criativo. Esse dado apontou para três constatações: 1) 

efetividade da técnica no acionamento do inconsciente; 2) esse acionamento é 

facilitado pelo modo como a técnica funciona, ou seja, prioriza-se a expressão 

espontânea e o não controle sobre a produção final e; 3) necessidade de ser 

utilizada dentro de um ambiente seguro e por profissional capacitado para lidar com 

as demandas do inconsciente e hábil na construção simbólica do percurso de uma 

subjetividade, que vai ao encontro do que foi destacado por Nissimov-Nahum (2009). 

Considerou-se que Ícaro necessitaria um acompanhamento de psicoterapia para ter 

condições de lidar com os conteúdos acionados. Em termos gerais, verificou-se que 

a técnica propicia a concretização de imagens inconscientemente acionadas. 

Em ambos os participantes do estudo foi possível acompanhar o processo 

criativo não só pelas configurações, mas também mediante a observação de suas 

ações. Pôde-se perceber na intensidade dos gestos, por vezes raivosos ou 

parcimoniosos, o nascimento de uma forma de grande impacto expressivo – é o 

essencial do humano se expressando por meio de intensidades. Cada forma, cada 

cor é a revelação do humano que se mostra no trabalho, como o registro de alguém 

que passou por ali e deixou sua marca, como o que pode ser observado no modo 

como Pollock pintava suas telas (Chipp, 1999) – assim vai nascendo a paisagem, a 

paisagem psíquica daquela pessoa em particular. 

A técnica expressiva gerou um campo através do qual a pessoa, ao ser 

sensibilizada e estimulada a criar livremente, tem a oportunidade de conhecer o 

mundo interno e a relação com o externo por meio de sua prática criativa que revela 

formas e cores variadas e significativas. A valorização desse aspecto vivencial é a 

condição sine qua non para o compromisso entre aquilo que se cria e seu criador, 

como foi apontado por Fordham (1977), Byington (1993) e bastante evidente na obra 

de Jung (2010) dedicada aos registros plásticos e às elaborações simbólicas que 

deles se originaram. 

A pesquisa demonstrou ser possível o desenvolvimento de um trabalho 

acadêmico flexível que privilegia o subjetivo, a expressão espontânea, o trato com 

as imagens, coadunado com o rigor técnico que uma pesquisa preocupada com a 

integridade da pessoa e dos resultados alcançados exige. Desenvolveu-se um 

instrumento de trabalho que pôde ser justificado, teorizado e passível de servir como 
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parâmetro para trabalhos futuros. Foi possível dar um fundamento ao processo por 

meio da descrição minuciosa da técnica expressiva, apresentação do processo 

criativo de cada participante e análise dos resultados dentro de um quadro teórico 

coerente com o propósito da pesquisa. 

A escolha pelo método utilizado delineou-se de acordo com os aspectos 

acima citados e, principalmente, pela possibilidade de se interferir o menos possível 

no desenvolvimento criativo de cada participante, para que este pudesse construir 

um caminho de descobertas e sentidos por meio da expressão plástica espontânea. 

No entanto, há de se considerar que a seleção prévia dos materiais utilizados induz 

a um tipo de configuração plástica que não seria possível se outros materiais fossem 

utilizados. Esse dado refere-se não somente à especificidade da técnica, mas 

também a uma limitação circunscrita a essa especificidade. Embora a consigna 

fosse de se depositar a tinta sobre a superfície do modo que se quisesse, um dos 

participantes – Ícaro –, de modo inusitado, soprou a tinta e diante disso houve uma 

ampliação expressiva que não estava prevista. É importante destacar que depois 

que a água é dispensada para dar lugar à configuração do fundo, as paredes da 

bacia ficam manchadas e podem ser referidas pelo participante, podendo aí 

identificar elementos. Para efeito de análise, em relação aos dois casos analisados, 

não foram identificados elementos nessas regiões. 

O estudo apresentou a descrição da técnica e dados significativos, podendo 

abrir campo para pesquisas que possam replicar os resultados obtidos. Não se 

compararam os dados de ambos os participantes em virtude do enfoque qualitativo e 

da especificidade do processo criativo de cada um, mas foi possível destacar 

características comuns a serem verificadas em outros estudos. Estes poderão 

considerar se a técnica é um auxiliar na terapia, bem como em outros contextos ou 

uma ferramenta configurada em um campo de estudo aprofundado e com 

especificidades próprias, o que vai ao encontro do propósito de Willis (2010) em 

relação à necessidade de pesquisas que validem a efetividade das atividades 

plásticas. Importaria aplicar o estudo em contextos diversos, populações, faixas 

etárias, profissões. Assim como o método desenvolvido por Bozza (2000), sua 

aplicação em vários contextos se justifica na medida em que a técnica não requer 

habilidade prévia.  
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Não dá para determinar o número de encontros, uma vez que o processo é 

individual e deve ser levado em conta a profundidade do processo e os 

desdobramentos que dele se originam, muito embora a escolha por quatro encontros 

em dias consecutivos na presente pesquisa tenha obtido como resultado o 

aprofundamento do processo criativo e consequente intensificação das elaborações 

simbólicas. 

Paisagem psíquica. Por que esse nome?  

A busca por um nome que batizasse a técnica estudada esteve em pauta 

desde o primeiro momento. Sugestões como “transformação”, “metamorfose” e 

“dissolução de imagem” foram apresentadas pelos participantes da pesquisa, 

creditando a eles a autonomia para nomear uma técnica que experimentaram e da 

qual puderam perceber as nuanças de sua execução. Mas foi somente no final do 

processo da pesquisa, cerca de um mês antes de seu término, que surgiu a 

expressão “Paisagem psíquica”. Uma pesquisa preliminar acusou o uso livre do 

termo em alguns contextos: na poesia é utilizado como metáfora que expressa a 

existência de um lugar de onde o poeta fala, de sua paisagem psíquica, e engloba 

sua memória e imaginação, e também o lugar como existência que o poeta constrói 

por meio de suas palavras; na sociologia, é por vezes tratado como um fenômeno 

que abarca a dinâmica entre as emoções, a psique e a desigualdade de classes 

(Reay, 2005); Lévy (2001) utiliza o termo aproximando o psiquismo à ideia de virtual; 

trata-se de uma instância dinâmica acionada pelos afetos e circunscreve a relação 

da subjetividade (lado de dentro) e o meio onde esta se insere (lado de fora). 

Por paisagem entende-se a “extensão de território que o olhar alcança num 

lance; vista, panorama” (Houaiss, 2009). Essa extensão parece, num primeiro 

momento, estender-se somente a partir do que pode ser reconhecido, ou seja, 

direcionar-se para o campo da consciência. No entanto, a paisagem se estende 

além das fronteiras do horizonte, está acima dos morros, nas profundezas dos rios, 

dos mares. Nessa amplidão, mesclam-se aspectos visíveis e não imediatamente 

visíveis. A escolha pelo termo é o reflexo de uma técnica que, por natureza, trabalha 

com a rede complexa das polaridades como mole-duro, superficial-profundo, fluido-

concreto, conhecido-desconhecido, raso-fundo e, por isso, em sintonia com as 

dimensões que compõem a psique. 
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Levando-se em consideração o aspecto fluido da psique ao abarcar a 

consciência e o inconsciente (Jung [1947/1954] 2011e), o termo “Paisagem psíquica” 

se mostra igualmente fluido ao retratar a natureza da psique em seus vários 

momentos, diante da luz da consciência, imerso nas profundezas do inconsciente, 

reveladora de estados de transformação, regeneração, desmembramentos, 

desconexões, exuberante intensidade de desejos, acasos. Uma paisagem não se 

mostra de uma só vez, é exercício que se desdobra nas ações por meio de 

descobertas, criações, surpresas, encantamentos, imagens desconcertantes: “só 

aparecemos em plena luz e nos vemos inteiros em nosso ato criativo” (Jung, 

[1928/1931] 2011e, par. 737). Cada “lance” desperta um aspecto ainda não visitado, 

desconhecido, presente-ausente. Cada novo olhar é como uma centelha, como uma 

faísca que rompe o azul profundo da noite – é numinosidade, mas também pode ser 

aterrorizante. 
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Apêndice A Processo de Ilíada 

___________________________________________________________________ 

 

Configuração A (superfície) = As 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a Mapa  “Uma vez eu vi na 
televisão, era um 
documentário sobre 
mitologia e eles saíam 
da história e iam para 
um mapa para mostrar 
onde as pessoas 
estavam e para onde 
elas iam”. 
 
“Eu lembrei da história 
do Ulisses: ele tem que 
passar num vãozinho. 
Ou vai para o 
redemoinho ou para um 
monstro, não lembro 
qual é, pra chegar no 
lugar que ele queria”. 
 
“Ah, é a vida. Você tem 
que escolher para onde 

Ilíada começa a depositar a água a partir do centro 
da bacia e o gesso a partir do canto superior 
esquerdo, e segue depositando-o ao longo das 
margens da bacia, formando uma moldura. Deposita 
um pouco no centro e volta novamente a depositá-lo 
nas margens. A última porção é depositada no 
centro da bacia. Faz isso de um modo bem vigoroso 
e rápido. Depois passa a mão nas bordas da bacia 
para tirar um pouco do gesso que ali depositou. 
Prontamente começa a mexer o gesso para dissolver 
os grumos e faz isso começando pelo canto inferior 
direito. Usa todo o tempo a mão direita e somente no 
final mergulha por duas vezes a mão esquerda. 
Começa a pintar no canto superior direito utilizando a 
tinta ecoline cyan, que é mais líquida e na mesma 
região pinga o azul violeta que reage com a 
superfície e se expande, formando uma película azul 
que recobre praticamente a porção direita da 
superfície (1). Fica descontente com o resultado na 
medida em que a tinta vai para o fundo e declara 
preferir as formas que se mantêm na superfície. 

b 
Rodamoinho 
(Redemoinho)  

Especificar que será feita uma 

análise global do processo 

relacionando as ações com os 

números e os elementos associados 

com as letras (a ordem está 

relacionado com a sequencia da fala 

de B) 
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você vai e sempre tem 
perigo de qualquer lado 
que você escolha, para 
chegar onde você quer: 
ou você vai para o 
redemoinho ou você vai 
para o monstro. Você 
escolhe onde você acha 
que você aguenta”. 
 
Ilíada refere tanto o 
mapa (Asa) quanto o 
redemoinho (Asb) com a 
história de Ulisses e 
também à vida. Lembra 
de Ulisses e o desafio 
de passar por um 
caminho estreito, entre 
o redemoinho e um 
monstro. 

Escolhe na sequência a tinta nanquim verde, cuja 
qualidade é mais corpórea e pinga um pouco no 
canto superior esquerdo (2), procurando deixar a cor 
isolada. Depois entre o azul e o verde, usa um pouco 
de prata (3). Próximo ao prata coloca um pouco de 
dourado (4), que acaba se distanciando durante a 
pintura. Deposita bastante vermelho sobre a porção 
azul (5). Pinga um pouco de amarelo próximo à 
margem superior, mas que acaba submergindo (6). 
Utiliza o branco sobre a mancha azul e bastante 
dessa cor para circundar a tinta prata, mas que 
acaba se fragmentando (7). Usa um pouco de 
nanquim preto na porção inferior e, na sequência, 
traça uma linha vertical preta separando a 
configuração em duas porções: uma direita e outra 
esquerda. Como o preto também acaba se diluindo, 
declara que a tentativa de separar as duas partes 
não funcionou (8). Usa ecoline magenta na porção 
inferior e também não gosta do resultado, pois a tinta 
submerge. Privilegia nesse momento pintar sobre a 
porção direita, contornando a cor vermelha (9). Pinga 
um pouco de amarelo próximo ao canto superior 
direito, mas que também submerge (10). Usando de 
um movimento em espiral em sentido horário volta a 
pingar o prata na parte superior onde já havia 
pingado dessa cor, e a tinta branca que estava em 
volta se expande, avançando um pouco sobre a 
porção direita (11). Percebendo esse movimento de 
invasão, usa novamente a tinta preta para reforçar a 
divisão que havia feito. Ao terminar de reforçar essa 
divisão a tampa da tinta cai dentro da bacia e Ilíada 
esboça certo descontentamento. Na sequência 
utiliza bastante dourado na porção esquerda da 
bacia, próxima ao centro, região onde já havia 
colocado um pouco dessa cor (12). Esse dourado se 
expande, acomodando-se no centro. O fato de não 
conseguir delinear as formas a incomoda 
visivelmente. Com a tinta verde faz um movimento 
em espiral em sentido horário no canto superior 
esquerdo, onde já havia colocado um pouco dessa 
cor. Pára e fica olhando para a configuração durante 
algum tempo. Utiliza vermelho próximo à margem 
direita, onde já havia colocado dessa cor. Queixa-se 
que as formas estão soltas e por último faz uma 
espiral em sentido horário no canto inferior esquerdo, 
apertando com força o tubo de tinta branca (13).  

c 
Mapa do litoral 
Mediterrâneo 

Como está na geografia, 
parece todo bagunçado 

d Via Láctea 

“Na camiseta amarela 
que a gente fez era um 
“i” de Itaparica, que é 
uma ilha e que era o 
nome da minha sala. E 
o nosso brasão era o “i” 
com uma Vila Láctea 
espelhada”. 
 
Ilíada se lembra de um 
momento importante em 
sua vida que está 
relacionado aos anos de 
escola (ensino médio). 
Refere que havia a 
inscrição da letra “i” de 
Itaparica na camiseta, 
que é uma ilha e era 
como sua sala era 
nomeada. A Via Láctea 
compunha esse brasão. 
Faz esses 
apontamentos com 
bastante entusiasmo. 

e Sapo  

Mato, brejo.  
 
Descreveu o sapo 
apontando para os dois 
olhos e na posição 
frontal 

f Caveirinha  

g Dragão  
Refere que se parece 
com um dragão que 
está meio enrolado 

h 

Figura 
mitológica: 
corpo de 
cavalo, asa, 

Lembra de pégaso, mas 
depois refere que esta 
figura não tem cabeça 
de homem. Na verdade 



169 

 

cabeça de 
homem 

a figura a que se refere 
é Centauro. 

i Tatu   

 

Cores: 

Azul violeta 
Cyan  
Magenta 
Amarelo 

Não gostou porque 
dissolveu, misturou-se 
com outras cores ou 
submergiu. A cor 
amarela a fez lembrar 
da camiseta da escola 

Preto  Usado como fronteira 

Prata 
Dourado 

Se identifica em virtude 
das figuras que 
aparecem 

Vermelho  
Usou de propósito para 
conseguir diferenciar 
das outras cores 

Verde  
Usou no canto porque 
não queria misturar 
essa cor com as outras 

Branco  
Gosta de ter colocado o 
branco próximo ao prata 
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Configuração A (fundo) = Af 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

   

Ilíada ficou surpresa com o resultado final, mas não 
consegue identificar nenhum elemento. De um modo 
geral achou inusitado o resultado, mas a 
configuração não a agradou. As tentativas que faz é 
tentar encontrar os elementos que havia colocado na 
configuração da superfície, como a parte dourada 
que identificou como o rodamoinho (1) e o azul que 
havia colocado na porção superior direita, mas que 
nessa configuração não consegue identificar (2). 
Aponta para a linha preta que ficou bem evidente e 
que na superfície havia se misturado às outras cores 
(3). Identifica a cor branca no canto inferior 
esquerdo, onde estava o redemoinho (4). 

 
Cores: 

Vermelho Incomoda 

Prata 
Dourado 

Identifica-se com essas 
cores em virtude de ter 
gostado do modo como 
ficaram na superfície 

Branco  
Gostou de como ficou no 
fundo 
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Configuração B (superfície) = Bs 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

  

Enquanto espera 
o gesso secar, 
relata um fato 
ocorrido 
recentemente: 
procura por uma 
terapeuta e a 
primeira questão 
que aparece e 
que é pontuado 
por ela é o fato de 
Ilíada ser 
controladora. Na 
ocasião havia um 
paciente que 
gostava de 
controlar tudo e a 
terapeuta 
perguntou a Ilíada 
o que ela faria em 
relação a este 
paciente. Ilíada 
esponde que 
mostraria a ele 
que não se deve 
ser controlador. 
Desse fato tira a 
seguinte 
conclusão: de que 

Ilíada coloca a água dentro da bacia buscando sempre 
despejá-la no centro. Diferentemente da configuração 
anterior, começa a depositar o gesso a partir do canto 
inferior esquerdo, mesmo local onde havia feito a última 
forma (espiral com nanquim branco). Despeja ao longo das 
outras margens fazendo uma moldura. Faz isso três vezes 
e também despeja um pouco na região central. Mexe com 
mão direita. Faz movimentos contínuos se concentrando 
mais na região central e inferior. Antes de começar a 
pintura, separa quatro cores que não quer utilizar: magenta 
e cyan que são as ecolines e que na configuração anterior 
se misturaram com outras cores ou não ficaram na 
superfície. Também deixa de lado as cores verde e 
amarelo. Depois volta atrás e pega o verde e deixa de lado 
o azul violeta. Ilíada começa a depositar a tinta preta, cor 
que havia usado como divisória na primeira configuração, a 
partir do canto inferior esquerdo (1), mesmo ponto onde 
havia feito a última forma em espiral com a cor branca. 
Partindo deste ponto, faz uma moldura com a tinta e 
retorna ao ponto inicial. Depois reforça as laterais da 
direita, esquerda e superior que apresenta algumas áreas 
com pouca tinta branca. Fazendo isso a moldura fica mais 
evidente. Pega a tinta verde e deposita sobre o ponto 
inicial, onde havia colocado a tinta preta. Aperta o tubo de 
tinta com força e o verde jorra bastante, depois essa cor 
acaba se fundindo com as outras e também se deposita no 
fundo (2). Nesse momento demonstra frustração pelo fato 
de a tinta não ter se comportado como desejava. Continua 
a usar o verde que avança um pouco até a região central. 
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na verdade ela, 
Ilíada, é 
controladora. 

Ainda a partir da porção esquerda inferior deposita duas 
vezes o dourado (3). Ao redor de uma dessas formas, a 
que está mais próxima ao canto inferior esquerdo, circula 
com a tinta branca (4) e sobre a cor dourada pinga um 
pouco de vermelho (5). Na sequência usa o prata no canto 
superior direito (6): faz uma espiral em sentido horário e 
sobre ela outra espiral em sentido anti-horário. Ao redor 
dessa espiral usa o dourado e com o mesmo dourado faz 
uma reta que toca na margem preta inferior (7). Diz ter 
usado o dourado para prender o prata, no intuito de que 
este não se deforme. Volta a usar mais prata sobre a 
espiral em movimento horário. Com a tinta branca marca o 
centro dessa espiral e depois seu contorno, que foi 
delineado com a tinta dourada (8). Com a tinta vermelha 
traça 5 linhas paralelas, partindo da margem superior até a 
inferior, mas dentro da moldura feita com a tinta preta (9). 
Volta a usar a tinta branca ao redor da primeira forma 
dourada produzida no canto inferior esquerdo e na 
sequência faz 5 linhas brancas verticais partindo da 
margem esquerda próximo ao canto superior esquerdo, 
formando com as linhas vermelhas um tipo de grade (10). 
Dentro de cada espaço dessa grade deposita um pouco de 
tinta verde, formando pontos (11). Usa mais dourado para 
reforçar o contorno da espiral prateada do canto superior 
direito. Utiliza um pouco de prata junto ao dourado do canto 
inferior esquerdo (12). Por último utiliza bastante azul 
violeta no canto inferior direito, cor que havia descartado no 
início (13). Reforça dizendo que a cor se comportou bem. 
 
 

a Flor   

b Muro  

Faz referência à 
disciplina de 
História: Muros de 
Berlim e 
Jerusalém em 
Israel. 
 
Sobre o muro em 
Israel, pontua 
sobre o que as 
pessoas estavam 
fazendo ao redor 
de Jerusalém, no 
intuito de 
fecharem o muro, 
possivelmente em 
virtude dos 
conflitos da 
região. 
 
Refere o muro 
como barreira. 

c Formiga   

d Aranha   

e 
Japão (de 
cabeça para 
baixo) 

 

f Furacão  

g 
Lagarto ou 
desenho 
rupestre 

 

h 
Capacete de 
guerreiro 

 

i 
Dodô (animal 
extinto) 

 

 
Cores: 

Verde  
Não gostou do 
resultado 

Azul violeta 

Gostou, embora 
não tenha 
gostado na 
configuração As 

Prata  
Dourado  
Branco  

Tentou prender a 
forma prateada 
com a tinta 
dourada e com o 
branco, mas não 
conseguiu 

Vermelho  

Como 
preenchimento 
em um lugar que 
estava vazio, 
chato 

 



173 

 

Configuração B (fundo) = Bf 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

   

Ilíada, ao produzir a configuração da superfície 
mostrou-se bastante curiosa para saber como ficaria 
a do fundo. O resultado não lhe agradou, pois o que 
havia conseguido controlar ficou bagunçado na 
imagem impressa no gesso. A princípio observou 
que a moldura preta que havia feito primeiro não 
estava na imagem, mas olhando melhor percebeu 
que estava, porém um pouco fragmentada (1). Sobre 
o muro não fez referência, fixando-se mais no 
descontentamento em relação ao resultado obtido. 
Dessa vez disse ter gostado do azul violeta (2), das 
regiões que ficaram em relevo em virtude do 
acúmulo de tinta branca, como, por exemplo, o 
relevo do canto inferior esquerdo, de onde começou 
a produção (3) e também do dourado que se 
manteve (4). 

 
Cores: 

Dourado 
Verde  

Gostou das cores 

Azul violeta Gostou  

Branco  Gostou  
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Configuração C (superfície) = Cs 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

  

Enquanto mexe o 
gesso se lembra 
da música I’ll be 
there for you da 
Banda Bon Jovi*. 
Refere que tem 
ouvido bastante 
essa música, mas 
que analisando 
agora a letra da 
música, percebe 
que esta tem um 
caráter 
depressivo. Faz 
referência a outro 
cantor: Jack 
Jackson 

Ilíada deposita a água no centro da bacia. Começa a 
depositar o gesso a partir do canto inferior esquerdo, 
mesmo local onde fez a última forma da primeira 
configuração (espiral) e a moldura preta da segunda. Vai 
depositando ao longo das margens, formando uma 
moldura, assim como fez nas duas anteriores. Em alguns 
momentos deposita o gesso em outras regiões da bacia e 
termina depositando o restante no centro. Prontamente 
começa a mexer no gesso, procurando tirar os grumos. 
Dessa vez utiliza as duas mãos fazendo movimentos 
simétricos. Começa a pintar de modo inusitado: coloca um 
pouco de tinta azul violeta na tampa do tubo de tinta e com 
essa tampa joga a tinta azul de modo aleatório em várias 
partes do suporte, começando pela lateral esquerda (1). 
Nas duas vezes anteriores sempre utilizou o próprio tudo 
de tinta e de modo mais controlado. Antes de colocar a 
próxima cor, por alguns segundos fica olhando o que 
produziu. Com o dourado procura contornar toda a 
extensão de tinta azul e, no centro da mancha maior, 
localizada na porção esquerda, faz uma grande espiral em 
sentido anti-horário (2). Ilíada já havia pontuado que o 
dourado serve bem para reforçar o contorno. Com mais um 
pouco de dourado faz alguns detalhes e faz referência a 
localização de um olho. Com a tinta branca contorna uma 
parte da forma que foi contornada com dourado (3). Usa o 
verde na margem inferior próximo ao centro e depois no 
canto inferior direito (4). Com o vermelho preenche três 
regiões sem tinta localizadas próximas à margem superior 
(5). Depois com o prata faz uma grande espiral em sentido 

a 
Caracol 
(caramujo) 

Quando jogou 
aleatoriamente a 
tinta azul violeta, 
a primeira forma 
que viu foi o 
caracol e por isso 
o contornou com 
outras cores. 
Refere que o 
caracol nunca fica 
em lugar limpo, 
por isso está 
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próximo do lixo 
tóxico. 

horário no mesmo local onde havia feito a espiral com o 
dourado (6). Partindo do canto inferior esquerdo, utiliza o 
branco e passa pelas quatro margens, formando uma 
moldura (7), embora tenha dito que não teve a intenção de 
fazer uma moldura. No canto inferior direito, onde havia 
colocado o verde, faz uma espiral em sentido horário com o 
amarelo (8). Volta a pegar o amarelo e fazer mais duas 
espirais em sentido horário no mesmo local. Com o mesmo 
amarelo faz uma espiral maior em sentido anti-horário no 
local onde havia feito tanto a espiral dourada quanto a 
prateada (9), mas que acaba se fundindo com o azul e se 
transformando parcialmente em verde. Com a cor preta faz 
dois pingos, parecendo dois olhos (10), mas não consegue 
o efeito desejado. Por fim utiliza o magenta para preencher 
algumas partes da pintura (11) e o último pingo de tinta 
coloca no ponto central onde havia feito as espirais 
dourada, prateada e amarela. Depois disso aproveita para 
limpar a borda inferior da bacia, pois havia caído um pouco 
de tinta vermelha. 

b Lixo tóxico  

 

Cores: 

Azul violeta 
A partir dessa cor 
visualizou o 
caracol 

Verde  

Usou sem saber 
no que resultaria 
e veio a 
associação com 
lixo tóxico 

Branco  
Utilizou pois 
estava faltando 
alguma coisa 

Magenta  
Vermelho  

Não gostou do 
resultado 

Verde 
Azul 
Amarelo 
Laranja  

Refere a um 
degradê, que é de 
seu agrado 

 
 
*Eu Estarei Lá Por Você (Bon Jovi) 
Eu acho que desta vez você está realmente partindo 
Eu ouvi sua mochila dizer adeus 
E enquanto meu coração partido cai sangrando 
Você diz que o amor verdadeiro é suicídio 
Você diz que tem chorado mil rios 
E agora você está nadando para a praia. 
Você me deixou afogando em minhas lágrimas, 
E nunca mais irá me salvar. 
Vou rezar a Deus para me dar mais uma chance, garota 
 
Eu estarei lá por você 
Estas cinco palavras que eu juro para você 
Quando você respira eu quero ser o ar para você 
Eu estarei lá por você 
Eu viveria e morreria por você 
Roubaria o sol do céu para você 
Palavras não podem dizer o que um amor pode fazer 
Eu estarei lá por você 
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Eu sei que você sabe que nós temos passado bons momentos 
Agora eles têm seus próprios caminhos a seguir 
Eu posso te prometer o amanhã 
Mas eu não posso comprar de volta o ontem 
E baby, você sabe que minhas mãos estão sujas 
Mas eu queria ser seu namorado 
Eu serei a água quando você ficar com sede, baby 
Quando você ficar bêbada, eu serei o vinho 
 
E eu não estava lá quando você estava feliz 
Eu não estava lá quando você estava triste 
Eu não queria ter perdido seu aniversário, baby 
Eu gostaria de ter visto você assoprar aquelas velas. 
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Configuração C (fundo) = Cf 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

   

Ilíada diz ter gostado do resultado final. Reconhece 
que embora a linha tenha ficado despretensiosa 
(quebradiça), é possível reconhecer a moldura que 
fez com a cor branca na superfície (1). Atenta para o 
vermelho na porção superior que, por ter ficado puro, 
a irritou um pouco (2), bem como para os olhos do 
caracol que permaneceram no fundo (3). 

 
Cores: 
Branco  Gostou  

Vermelho  

Não a desagrada, embora 
não tenha gostado de 
como essa cor ficou na 
superfície, mas também 
refere que essa cor a 
irritou um pouco por ter 
ficado pura 

Dourado  
Não gostou, diz ter ficado 
tosco, sem jeito 
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Configuração D (superfície) = Ds 

    

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a 
Solzinho ou 
aranha 

 
Ilíada coloca o recipiente dentro da bacia, na região central, 
e por alguns segundos fica olhando para ela. A retira e 
começar a despejar a água na região central da bacia. Pela 
primeira vez, depois que preencheu a bacia com água, 
mergulha as duas mãos rapidamente. Começa a depositar 
o gesso a partir do canto inferior esquerdo, como já havia 
feito e vai depositando ao longo das bordas, formando uma 
moldura. Ao final deposita o restante do gesso no centro. 
No começo coloca somente a mão direita dentro da água 
para mexer o gesso e depois utiliza as duas. Começa a 
usar o amarelo jogando de modo aleatório sobre a 
superfície (1). O amarelo se expande pela superfície. 
Nesse momento desarruma as tintas que estavam sobre a 
mesa e diz que não quer organização. Na sequência joga 
um pouco de vermelho na região central que acaba se 
infiltrando no amarelo (2). Nesse momento deposita a cor 
verde no canto inferior esquerdo uma vez e depois repete o 
movimento com bastante afinco (3). Enquanto faz isso se 
questiona sobre como pode parar de organizar a vida. Com 
a tinta branca faz linhas nas margens esquerda, superior e 
inferior (4). Deposita o azul violeta na região central, um 
pouco acima do vermelho (5). Deposita o dourado em 
várias regiões da superfície (6). Utiliza-se da cor prata e faz 
primeiro uma espiral no sentido horário e outra no sentido 
anti-horário, ambas no canto superior direito (7). Com o 
conta-gotas deposita o magenta no canto superior 
esquerdo (8). Enquanto deposita a cor diz que espera que 
a vida não seja aleatória. Deposita mais um pouco de 
magenta na mesma região e depois um pouco mais pela 
margem superior, avançando um pouco até a metade 
dessa margem. Deposita um pouco de azul cyan na 
margem inferior, próximo ao canto inferior direito (9). 
Despeja um pouco de tinta verde na margem direita, 
próximo ao canto inferior direito (10). Com o prata faz 

b Lixo tóxico 

Aponta para este 
elemento e refere 
que são as 
mesmas cores do 
lixo tóxico que 
aparecem na 
configuração Cs  

c Mapa  

“Sempre eu olho 
para esse 
douradinho aqui 
eu penso em 
mapa” 
 
Refere que se 
tivesse que traçar 
um caminho, 
partiria do mapa e 
iria em direção ao 
lixo tóxico. E 
nesse caminho 
refere que há 
bastantes 
problemas 

d Caracol  

e Redemoinho  

“Lembrei agora 
de um joguinho 
que eu jogava 
com meu irmão, 
Nintendo DS que 
tinha uma bendita 
fase que eu não 
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conseguia passar 
porque tinha um 
redemoinho. Eu 
não sabia o que 
tinha que fazer 
para destruir ele, 
não adiantava 
jogar martelo, 
jogar dinossauro. 
Eu joguei um 
monte de coisas 
em cima dele, 
não funcionou”. 
 
Quando aparece 
um redemoinho o 
que se tem a 
fazer é fugir 

novamente uma espiral em sentido horário no canto 
superior direito. 

 
Cores: 

Branco  

Colocou para dar 
um contraste. 
Formou uma 
moldura que não 
ficou completa 

Dourado  

Sempre que olha 
lembra do mapa 
da primeira 
configuração (As) 

Dourado 
Verde  

Gosta porque são 
cores da camiseta 
no 3º. Ano do 
ensino médio 

Prata  
Relaciona com o 
redemoinho 

Azul violeta Gostou  
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Configuração D (fundo) = Df 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a Caminho   

Ilíada diz ter gostado desta configuração e que nada 
a incomodou. Percebe que o solzinho não aparece, 
mas reconhece alguns pingos de amarelo, formando 
um caminho (1). O mapa que estava na superfície 
não aparece no fundo e achou que isso não foi legal.  

b Vaquinha   

c Letra “F”   

d 
Rosto (sem a 
boca) 

 

e Escorpião  
“Ele lutando com alguma 
coisa... um dinossauro, 
um tiranossauro rex” 

f 
Dinossauro 
(Tiranossauro 
Rex) 

g Corda   

h Barquinho   

 
Cores: 

Branco 
Prata  

Gostou, 
relacionou com 
limpeza 

Amarelo 
Vermelho 
Verde  

Não gostei da 
região onde estão 
essas cores, 
relacionando o 
local com sujeira 
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Configuração E (superfície) = Es 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a Osso  
Destacou os elementos 
da cabeça, espinha e 
rabo 

Enquanto fala com o pesquisador, Ilíada começa a 
despejar a água, sempre no centro, como das 
últimas vezes. Começa a depositar o gesso, 
seguindo o movimento dos anteriores: começa a 
depositar a partir do canto inferior esquerdo, vai 
depositando ao longo das margens formando como 
se fosse uma moldura, e também deposita ao longo 
da região central. Dessa vez termina por colocar o 
gesso no canto superior esquerdo e apenas um 
resquício no centro. Começa a mexer no gesso. 
Dessa vez o faz demoradamente. Começa mexendo 
somente com a mão direita e depois de um tempo o 
faz com as duas mãos. Parece que o mexer 
demoradamente lhe é agradável, já os temas que 
traz são bastantes conflituosos. Antes de começar a 
pintura, Ilíada gasta algum tempo arrumando as 
tintas sobre a mesa, como havia feito na 
configuração anterior. Testa várias formas de fazer 
isso, como as colocando em fileira, depois em duas 
fileiras, uma na frente e outra atrás. Depois, como 
havia feito anteriormente, bagunça o que havia 
arrumado, jogando aleatoriamente os tubos de tinta 
sobre a mesa. Depois de um longo tempo resolve 
iniciar a pintura. Utiliza-se da tinta prata, aperta o 
tubo com força e espirra aleatoriamente em vários 
pontos da superfície, com predominância na porção 
esquerda e central (1). Com o vermelho também 
espirra a tinta, principalmente sobre essas duas 
porções (2). Com a mesma intensidade, usa muito 
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azul violeta que recobre toda a margem inferior como 
se estivesse formando uma base (3). Com azul cyan 
preenche uma região próxima à margem superior e 
acima da região onde há um pouco da tinta prata (4). 
Com a tinta preta faz algumas linhas, demarcando a 
margem direita (5). Usa bastante amarelo para 
reforçar a margem direita e também acrescenta um 
pouco sobre o azul cyan (6). Usa o dourado e faz 
vários pontos pingando a tinta na região central (7). 
Utiliza mais vermelho para reforçar a mesma região 
onde já havia colocado vermelho. Utiliza-se da cor 
verde para contornar a figura formada pela cor prata 
(8). Usa a tinta branca a partir do canto inferior 
esquerdo para delimitar as margens inferior, direita e 
esquerda (9). Aperta o tubo com força, pois a tinta 
está acabando e faz uns pingos no centro. Com o 
magenta preenche o canto superior esquerdo e 
deposita um pouco no centro (10). Volta a pegar o 
branco e com movimento ondulante reforça toda a 
extensão da margem inferior. Utiliza bastante verde 
para contornar a lateral esquerda da figura prateada 
(11). Com o dourado, faz linhas ao longo da margem 
esquerda e depois coloca um pouco sobre os cantos 
inferior e superior esquerdos (12). Coloca alguns 
pingos de branco sobre a região onde havia 
colocado bastante verde (13). Dessa vez sujou-se 
bastante com a tinta e o último movimento foi fazer 
um movimento brusco com a mão, fazendo cair uma 
gota de tinta branca sobre a superfície. 

 

Cores: 

Verde  
Dourado 
Azul  
Magenta 

Gostou, mesmo que 
tenham afundado 

Preto  
Não gostou da função 
dessa cor 

Amarelo 
Não gostou, ficou 
estranho pois misturou-se 
às outras tintas 
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Configuração E (fundo) = Ef 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a Letra “K”  

Ilíada gostou do resultado. Relacionou as regiões 
dos cantos inferior e superior esquerdos com sujeira 
(1). Apontou para as margens da bacia que ficaram 
manchadas de tinta, formando degradês. Fica 
incomodada com um resquício de água que ficou 
empoçada na porção inferior, próximo à margem. O 
pesquisador pergunta se ela gostaria de retirar esse 
excesso de água e ela aceita com presteza (2). 
Consegue identificar alguns resquícios da figura do 
osso que havia surgido na superfície, como a cabeça 
e um pedaço da espinha. 

b Morcego  Destacou a asa 

c Baleia  

Havia um excesso de 
água e a baleia parecia 
estar boiando. Como a 
água foi considerada 
como sujeira, preferiu 
dispensá-la. Antes de 
reconhecer a baleia havia 
percebido uma bolinha 
branca, referindo que esta 
parecia indefesa. “Estou 
vendo ela de cima. Ela 
não está me vendo”. 

d 
Rosto 
(sorrindo) 

 

e 
Máscara 
(cachorro) 

“Uma vez na segunda 
série, terceira série 
assim, a gente fez uma 
apresentaçãozinha na 
escola né e eu era um 
cachorro (sorri). E eu 
usava máscara e foi isso 
que me lembrou, por isso 
que eu falei máscara de 
cachorro. (...) Tinha 
musiquinha, cachorro, 
gato, umas coisas assim 
e eu era o cachorro”. 
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f 
Máscara 
(ruim) 

 

 

Cores: 

Verde 
Amarelo  

Gostou da combinação 
das duas cores 
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Configuração F (superfície) = Fs 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a Triângulo   Ilíada começa a colocar a água a partir da lateral 
esquerda e depois concentra mais na região central. 
Deposita todo o gesso praticamente de uma só vez 
na região central. Começa a mexer o gesso com as 
duas mãos a partir da região central. Leva as mãos 
por toda a dimensão da bacia e faz isso de modo 
demorado. Depois de deixar o gesso descansar por 
um longo tempo, Ilíada começa a pintar com a cor 
verde. Aperta o tubo com força e sai bastante tinta. 
Começa a pintura a partir do canto inferior direito em 
direção ao centro (1). Com o magenta, vai pingando 
na região central, próximo à mancha de tinta verde 
(2). Com o azul violeta preenche o canto superior 
direito (3). Utiliza o dourado, depositando um pouco 
sobre o verde, próximo à região central (4). Aplica o 
vermelho abaixo do dourado e do verde, ambos na 
região central (5). Com a tinta preta faz várias 
espirais sentido horário partindo do canto inferior 
direito em direção ao centro (6). Com o prata faz um 
zigue-zague a partir do centro em direção à margem 
inferior (7). Com o azul cyan coloca algumas gotas 
no canto superior direito, junto ao azul violeta, e 
depois um pouco na margem inferior (8). Faz um 
zigue-zague com o amarelo logo abaixo do vermelho 
em direção à margem inferior (9). Com a tinta branca 
delimita um triângulo a partir do canto superior 
direito, contornando a região preenchida com azul 
violeta e cyan (10). Coloca mais algumas gotas de 

b Lápis de cor 

“Sempre que eu tive lápis 
de cor na caixinha eu 
arrumava mais ou menos 
nessa ordem. (...) 
Colocava o vermelho, daí 
colocava o laranja, o 
amarelo, daí o amarelo eu 
colocava o amarelo que é 
meio limão, aí ia pro 
limão, do limão ia pro 
verde, do verde pro 
escuro, preto. Pra cá era 
o rosa e o vermelho”. 

c Arco-íris  

d 
Camiseta 
(escola) 

“Fazendo uma relação 
meio louca com as 
camisetas que eu tive, 
que eu tenho inclusive de, 
em casa, de jogo. Eu 
tenho azul... azul sempre 
foi a camiseta que eu 
sempre quis e nunca caí 
na sala de camiseta azul. 
Eu tive que comprar de 
uma sala que não era a 
minha. E tem a azul, a 
verde é a que eu mais 
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gosto, tem a amarela que 
é do primeiro ano, tem a 
vermelha que é a do 
segundo, dourado sempre 
fez parte de todas. A 
gente sempre colocou 
estrelinha dourada. Aí 
tem o preto aqui, tem 
camiseta preta também. 
Tem o rosa, tem uma 
rosa mas eu não gosto, tá 
lá. Daí lembra isso 
também um pouco, as 
cores que eu tive de 
camiseta, que eu tenho, 
guardadinha”. 

dourado na região onde já havia colocado essa cor. 
A partir da margem superior, faz com o branco um 
zigue-zague junto a uma das extremidades do 
triângulo (11). Com o amarelo faz um zigue-zague 
próximo ao canto inferior esquerdo (12). Pinga mais 
algumas gotas de magenta na região central, onde já 
havia colocado bastante desta cor. Com o prata faz 
um zigue-zague junto à margem superior, próximo ao 
centro (13). Deposita vermelho sobre o prata (14). 
Espirra bastante verde ao longo da margem 
esquerda (15). Sobre o verde utiliza o dourado e 
depois com essa mesma cor reforça o zigue-zague 
que havia feito com o branco, na porção direita (16). 
Com o prata faz algumas espiras no sentido horário 
junto ao canto inferior direito (17) e deposita mais 
magenta ao longo da região central. 

e Vitória  

“Tanto de vitória que foi 
de ontem pra hoje” (sorri). 
Relaciona esse fato com 
a quantidade de cor 
dourada utilizada. 

 

Cores: 

Branco 
Usou para contrastar com 
o azul 

Amarelo  
Verde 
Azul 

Gosta, pois relaciona com 
as camisetas da escola 

Dourado 

Relaciona com detalhes 
da camiseta da escola, 
como estrelinhas. Nessa 
configuração usou muito 
dessa cor, que relaciona 
com as vitórias do 
encontro passado para o 
de hoje 

Preto 
Relaciona com a 
camiseta de goleira 

Magenta  
Relaciona com uma 
camiseta da escola que 
não gostava 

Prata 
Vermelho  

Na porção superior 
esquerda não a agradou 
muito 

  



187 

 

Configuração F (fundo) = Ff 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a Golfinho  
Está de cabeça para 
baixo 

Ao dispensar a água e ver a configuração, Ilíada fica 
admirada, principalmente com a abundância de 
vermelho (1). A impressão que lhe passa é de que 
está diferente das outras configurações, que não a 
desagrada e de que está limpa, com exceção do 
canto inferior direito (2). 

b Porco espinho  

c Duas pessoas 
Uma sentada e outra com 
uma bolinha na mão 

d Criatura  
Dois olhos, uma boca, 
olhando para trás 

 

Cores: 

Vermelho 
Causa bastante 
admiração em Ilíada 

Laranja 

Refere que esta cor e o 
vermelho são cores que 
evita, pois quando estão 
juntas não consegue 
diferenciá-las 

Preto 
Não gosta da região onde 
está essa cor, lembra 
sujeira 
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Apêndice A.1 Tabela de padrões relativos à preparação da técnica  

___________________________________________________________________ 

 

Configuração 
Como despeja a água 

na bacia 

Como despeja o gesso  

na bacia 
Como mexe o gesso 

A 

 Centro  

 A partir do canto 
superior esquerdo 

 Segue pelas 
margens fazendo 
uma moldura 

 Termina de depositar 
no centro  

 A partir do canto 
inferior direito 

 Utiliza a mão direita 
e somente no final 
mexe com as duas 

B 

 A partir do canto 
inferior esquerdo 

 Segue pelas 
margens fazendo 
uma moldura 

 Termina de depositar 
no centro  

 A partir do centro 
próximo à porção 
inferior 

 Utiliza somente a 
mão direita 

C 

 A partir da região 
inferior próximo aos 
cantos 

 Utiliza as duas mãos 
com movimentos 
simétricos 

D 

 A partir do canto 
superior direito 

 Começa com a mão 
direita e depois 
utiliza as duas 

E 

 A partir da porção 
inferior próximo ao 
centro 

 Utiliza a mão direita 
e depois as duas. 
Leva bastante tempo 
mexendo no gesso 

F 
 Despeja 

praticamente todo o 
pacote de uma só 
vez no centro 

 A partir do centro 

 Utiliza as duas 
mãos. Leva bastante 
tempo mexendo no 
gesso 
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Apêndice A.2 Tabela de sequência de cores 

___________________________________________________________________ 

 

As Bs Cs Ds Es Fs 

Cyan 

Azul violeta 

Verde 

Prata 

Dourado 

Vermelho 

Amarelo 

Branco 

Preto 

Magenta 

Amarelo 

Prata 

Preto 

Dourado 

Verde 

Vermelho 

Branco  

Preta 

Verde 

Dourado 

Branco 

Vermelho 

Prata 

Dourado 

Prata 

Branco 

Vermelho 

Branco 

Verde 

Dourado 

Prata 

Azul violeta 

Azul violeta 

Dourado 

Branco 

Verde 

Vermelho 

Prata 

Branco 

Amarelo 

Preto 

Magenta  

Amarelo  

Vermelho 

Verde 

Branco 

Azul violeta 

Dourado 

Prata 

Magenta 

Cyan 

Verde 

Prata  

Prata 

Vermelho 

Azul violeta 

Cyan 

Preto 

Amarelo 

Cyan 

Dourado 

Vermelho 

Verde 

Branco 

Magenta 

Branco 

Verde 

Dourado 

Branco 

Verde 

Magenta 

Azul violeta 

Dourado 

Vermelho 

Preta 

Prata 

Cyan 

Amarelo 

Branco 

Dourado 

Branco 

Amarelo 

Magenta 

Prata 

Vermelho 

Verde 

Dourado 

Prata 

Magenta  
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Apêndice A.3 Tabela de associações primárias e secundárias 

___________________________________________________________________ 

       Associações primárias                                    Associações secundárias 

Animais  

Aranha 
Bsd 
Dsa  

Abelha  
Bicho aquático 
Cobra (em meio aquoso) 
Cobra (em meio terrestre) 
Elefantinho  
Orca  
Tubarão  

Baleia  Efc  

Caracol (Caramujo) 
Csa  
Dsd 

Dinossauro (Tiranossauro Rex) Dff  

Dodô  Bsi  

Escorpião  Dfe  

Formiga  Bsc 

Golfinho  Ffa  

Lagarto (ou desenho rupestre) Bsg  

Morcego  Efb  

Porco espinho  Ffb  

Sapo Ase 

Tatu Asi 

Vaquinha Dfb  

Animais míticos 
Centauro Ash 

Dragão Asg 

Astronomia  
Solzinho Dsa 

 
Via Láctea Asd 

Geografia  

Caminho Dfa  

 
Mapa 

Asa  
Dsc  

Mapa do litoral Mediterrâneo Asc 

Mapa do Japão Bse  

Herois míticos   
Thor 
Ulisses  

Natureza  

Arco-íris Fsc  

 

Flor  Bsa 

Furacão Bsf  

Redemoinho 
Asb 
Dse  

Outros  

Barquinho  Dfh  

Bíblia  
Igreja  
Mutante  
Zumbi  

Camiseta (escola) Fsd  

Capacete de guerreiro Bsh  

Caveirinha  Asf 

Corda  Dfg  

Criatura  Ffd  

Lápis de cor  Fsb  

Letra F Dfc  

Letra K Efa  

Lixo tóxico 
Csb  
Dsb  

Máscara (chachorro) Efe  

Máscara (ruim) Eff  

Muro  Bsb 

Osso  Esa  

Pessoas (uma sentada e outra com 
uma bolinha na mão) 

Ffc  

Rosto (sem a boca) Dfd  

Rosto (sorrindo) Efd  

Triângulo Fsa  

Vitória Fse 

 
Associações a partir das configurações da superfície = 31 
Associações a partir das configurações do fundo  = 18 
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Apêndice B Processo de Ícaro 

___________________________________________________________________ 

 

Configuração A (superfície) = As 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a 
Meteoro 
dourado 
compacto 

O primeiro, do centro, 
refere que está 
despedaçado e o outro 
com um ponto verde no 
centro está compacto. 
Para o terceiro, abaixo 
do que está no centro, 
refere que este tem uma 
chama chata na cauda. 
 
“tem uma música que 
inclusive na época de 
banda, tinha época que 
a gente descia no 
estúdio e gravava o que 
saía”. 
 
Refere que o nome 
dessa música é 
Cometas. 
 

Ícaro deposita a água no centro da bacia utilizando-
se de gestos suaves e lentos. Começa a depositar o 
gesso a partir do canto superior esquerdo, despeja-o 
ao longo das margens formando uma moldura e 
depois concentra mais na porção esquerda, 
terminando de depositá-lo no centro. Começa a 
mexer o gesso partir do centro com a mão direita e 
imediatamente com as duas. Faz movimentos 
delicados e lentos, explorando todas as porções da 
bacia. Algumas vezes retira parcialmente as mãos da 
água para sentir a textura do gesso nas mãos. 
Começa a depositar uma gota de azul violeta 
próximo ao canto superior esquerdo (1). A tinta se 
expande por toda a margem esquerda e também 
submerge, efeito que deixa Ícaro muito admirado. 
Depois de admirar o efeito durante algum tempo, 
pinga uma gota de vermelho sobre a mancha azul 
que havia ocupado quase toda a porção esquerda. 
Pinga essa gota próxima ao centro e à margem 
superior (2). Fica uma pequena mancha, mas depois 
se dispersa. Pinga uma gota de amarelo sobre a 

b 
Meteoro 
dourado 
despedaçado  

c 
Meteoro 
dourado com 
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chama na 
cauda 

Bom, a letra é... “Um dia 
você foi embora de 
casa. Na sua voz, na 
sua... nuvem, o dia, e as 
estrelas convivem”. [...] 
Eu gostava do refrão: 
“Eu sou o céu, o mar, a 
terra, o dia... os 
cometas do paraíso do 
céu”. 

mancha vermelha e outra abaixo desta, mas que 
acabam submergindo. Com o dourado pinga quatro 
gotas, na sequência, a partir do canto superior direito 
em direção à margem inferior (3) e que acabam se 
fragmentando: duas permanecem. Ícaro aproxima a 
cabeça e começa a assoprar. Percebe que as tintas 
começam a se movimentar sobre a superfície de 
água e gosta do efeito. Pinga uma gota de verde 
exatamente no centro, que acaba se dissolvendo, e 
mais três gotas dessa cor, uma sobre a outra, no 
canto inferior direito, que também se dissolvem. 
Pinga uma gota de tinta branca sobre essa mancha 
verde e percebendo que ela não se mistura, pinga 
uma gota em duas das quatro formas douradas que 
havia feito anteriormente. Todas essas manchas 
acabam se dissolvendo. Pinga uma gota de branco 
em outra mancha dourada e uma na mancha verde 
que estava no centro (4). Após pingar assopra 
novamente e as formas se dispersam. Pinga uma 
gota de prata sobre a mancha branca que havia 
pingado no canto inferior esquerdo e depois sobre 
três pontos de branco (5), que acabam se 
dispersando. Acha legal o efeito. Volta a assoprar a 
partir do canto inferior direito, fazendo com que as 
formas se desfaçam e as cores se misturem. Pinga 
uma gota de tinta preta na região central, depois 
mais oito gotas (6). Com os primeiros cinco pontos é 
possível visualizar o formato de cruz e depois uma 
gota em cada canto. Coloca uma gota de magenta 
no centro e depois algumas ao redor dele (7). 
Assopra novamente a partir do canto inferior 
esquerdo. Pinga duas gotas do dourado próximo à 
margem inferior e ao centro da bacia. Pinga um 
pouco de vermelho à direita do dourado. Ambas as 
cores se dispersam. Na sequência utiliza bastante 
dessa cor no mesmo local e à esquerda do dourado 
(8), depois aproxima a cabeça da bacia para olhar 
mais de perto. Deposita bastante azul violeta junto 
ao canto superior direito (9) e assopra essa região. 
Deposita uma gota de amarelo no canto superior 
esquerdo, no centro e bastante no canto inferior 
esquerdo (10). A partir desse canto assopra 
novamente. Pinga uma gota de tinta verde sobre o 
círculo formado pelo dourado que está próximo do 
canto superior esquerdo (11) e depois mais algumas 
gotas dessa cor próxima ao centro.  

d Chama Entra por onde acha 
caminho e Fogo  

f 
Superfície da 
lua 

Refere que no momento 
tem se interessado mais 
pela lua, embora goste 
muito do sol.  
 
“Como eu já te falei, 
eu... me transformo 
muito, eu mudo muito 
de opinião. Não sei se 
isso é bom ou ruim, 
mas... sou de momento, 
fases”. 
 
Se interessa pela forma, 
pelo brilho da lua e 
também destaca o fato 
de ela ficar em um lugar 
escuro, preto. Fala 
também da lua 
enigmática, misteriosa.  
 
“A gente sempre quis... 
acho que talvez por 
isso, sempre... não ter 
muita paciência, querer 
saber tudo né, descobrir 
tudo. Acho que eu estou 
dando mais 
oportunidade para os 
mistérios”. 

 

Cores: 

Azul violeta 

Gosta. Refere que é 
uma cor que domina 
mais. 
 
Quando deposita o azul 
lembra que esteve com 
uma cromoterapeuta e 
ela lhe disse que sua 
cor era o azul. 
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“É profundo e ao 
mesmo tempo... (pausa, 
aproxima a cabeça para 
ver a pintura mais de 
perto) superficial”. 

Vermelho  
Chama, fogo. Entra por 
onde acha caminho 

Amarelo  
Não gostou, achou 
discreto, amarelo meio 
gema 

Cinza (película de 
gesso) 

Superfície da lua  
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Configuração A (fundo) = Af 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a Medo  Relaciona os pontos 
pretos com medo, 
obstáculos. 
 
“Como medo. É, como 
coisas para atrapalhar”. 
 
Coisas que podem 
atrapalhar, mas podem 
acabar ajudando. 

Ícaro fica admirado com o resultado. Gosta da 
configuração, que parece viva. Destaca o amarelo 
que ficou bastante vivo, diferente do da superfície 
que havia ficado discreto (1). Aponta que o azul ficou 
bem forte (2). Os pontos pretos lhe chamam 
bastante a atenção, causando-lhe certa indecisão 
sobre a possibilidade de atrapalharem ou ajudarem 
(3). 

b Obstáculos 

 
Cores: 

Amarelo  

Não gostou de como 
ficou na superfície (As), 
mas gostou agora 
porque ficou vivo 

Azul  Ficou forte 

Preto  Medo, obstáculo  
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Figura geométrica: cruz e retângulo como moldura 
A partir dos pingos realizados com tinta preta na superfície (As), fixou-se uma figura retangular no 
fundo (Af). Pela sequência da produção, primeira avista-se uma cruz e ao final a visualização do 
retângulo: 
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Configuração B (superfície) = Bs 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a Sol   Ícaro despeja a água aos poucos na região central 
da bacia. O gesso também deposita nessa região, só 
que quase tudo de uma só vez. Começa a mexer a 
partir do centro utilizando as duas mãos. Faz 
movimentos lentos. Por vezes retira as duas mãos 
da água para tirar o excesso de gesso. Continua a 
mexer por um bom tempo. Coloca-se de pé e dessa 
posição pinga uma gota amarela no centro e depois 
outra, que se expandem bastante (1). No centro do 
amarelo pinga uma gota de azul violeta, que se 
expande dentro da mancha amarela (2), o que causa 
admiração em Ícaro. Aproxima a cabeça para ver 
mais de perto a reação da tinta e nesse momento se 
senta. Com a tinta verde faz cinco pingos, na 
seguinte sequência: canto inferior direito, canto 
superior direito, no centro, canto superior esquerdo e 
canto inferior esquerdo (3). Com a tinta dourada faz 
11 pingos, oito ao redor da mancha amarela e azul e 
3 dentro dela (4). Esses pingos acabam se 
deslocando da formação original. Com a tinta prata 
faz um pingo dentro dos três pingos feitos com o 
dourado, mas que acaba se dispersando. Com o 
amarelo faz dois pingos, um acima do outro, 
ladeando a margem direita (5). Pinga o vermelho 16 
vezes a partir do canto inferior direito, formando uma 
moldura (6). Aproxima e cabeça da bacia e assopra 
delicadamente o centro, fazendo com que algumas 
formas se movimentem. 

b 
Rostinho de 
criança  

Dois olhos, o nariz e os 
cabelinhos (dourados) 

c Mapa da Itália Se refere a bota da Itália 

d Veias  

Atenta para a cor 
vermelha e as formas 
que surgiram 

e Sangue  
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Cores: 

Amarelo  

Usou de propósito 
porque não havia 
gostado dessa cor na 
configuração As 

Verde  Não gostou 

Azul  

“o mais incrível dele é a 
reação: você pinga e ele 
páaaaaa...” 
 
Não gostou de como 
essa cor ficou no fundo, 
meio apagada 

Dourado  Gostou. Parece um sol 

 
 
Figura geométrica: cruz e círculo com três pontos centrais 
A partir dos pingos realizados com tinta dourada na superfície (Bs), formou-se uma figura circular com 
a demarcação de um centro triplo. Pela sequência da produção, primeiro aparece uma cruz e ao final 
a figura circular. Durante a produção, com a dispersão da tinta, os pingos dourados se movimentam, 
deformando parcialmente o círculo: 
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Configuração B (fundo) = Bf 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a Fogueira  
A configuração como 
um todo 

Mais uma vez Ícaro fica admirado com o resultado 
da configuração, que também lhe agrada muito. 
Lembra da sequência que realizou na superfície: 
primeiro o amarelo (1), azul (2), depois contornou 
com o verde (3) e com o vermelho (4). Atenta para a 
tonalidade de laranja que o agrada (5) e considera 
que a configuração como um todo lhe passa a ideia 
de adequação, de encaixe. 

 
Cores: 
Vermelho  Ficou forte 

Laranja  
Gostou da tonalidade a 
partir da mistura do 
vermelho e amarelo 

Dourado  Não gostou 
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Figura geométrica: retângulo com ponto central e retângulo como moldura 
A partir dos pingos realizados com tinta verde na superfície (Bs), formou-se uma figura retangular a 
partir da delimitação de quatro pontos angulares e um centro. E com a cor vermelha, formou-se outro 
retângulo demarcado a partir de dezesseis pontos ao longo das quatro margens. Ambas as figuras 
ficaram evidentes na configuração do fundo (Bf): 
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Configuração C (superfície) = Cs 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a Continentes  

Refere-se à América 
(mancha vermelha). À 
Europa e Ásia (azul e 
dourado), mas que 
parecem estranhas e 
Oceania (forma dourada 
no canto inferior direito).  
 
“Eu vejo o mundo bem 
de cabeça para ar”. 
 
“Muita coisa 
acontecendo, tecnologia 
cada vez mais... alta. 
Não sei aonde vamos 
parar, esse apocalipse 
também. Fim do 
mundo”. 
 
Em relação ao mundo: 
“eu me coloco... meio, 
me adaptando às... 
acho que essa é a 
melhor palavra pra mim. 
Tenho que me adaptar 
ao sistema né, já que 
não pode ser do meu 
jeito eu tenho que me 
adaptar”. 

Ícaro deposita a água no centro da bacia utilizando-
se de gestos suaves e lentos. Deposita o gesso na 
região central, quase que tudo de uma só vez. 
Começa a mexer o gesso a partir do centro e com as 
duas mãos. Faz isso de modo vagaroso, algumas 
vezes tirando as mãos da água para tirar o excesso 
de gesso que fica entre os dedos. Começa a pintar 
na posição de pé. Deposita um pouco de vermelho 
no canto superior esquerdo, que se expande (1). 
Pinga uma gota de dourado no canto inferior direito 
(2). Pinga uma gota de azul violeta no canto superior 
direito, que se expande. Depois com a mesma cor 
pinga no canto inferior esquerdo e depois várias 
vezes por toda a superfície (3). Olha para a 
configuração e nesse momento se senta. Pinga duas 
gotas de azul cyan, uma delas sobre a mancha 
vermelha e outra fora dela (4). O azul cyan colocado 
sobre o vermelho se expande um pouco e dentro 
dele Ícaro pinga 42 vezes o prata. Na sequência 
continua a pingar por toda a mancha vermelha (5). 
Pinga o dourado em algumas regiões (6). Contempla 
a configuração durante algum tempo. 
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Faz referência ao fato 
de estar procurando 
emprego, mas ressalta 
que não se adaptaria a 
qualquer um. Também 
pontua sobre o fato de, 
às vezes, parecer 
cômodo não tentar 
mudar essa situação e 
depender da ajuda do 
pai, que às vezes não e 
pontual.  

b 
Bola 
(explodindo) 

 

c Yin-Yang  

d Oceano   

e Gelo   

f Geleiras   

 
 
Cores: 

Azul violeta 
Vermelho 
Dourado  

Gostou dessas cores. A 
princípio tinha pensado 
em só usar essas três 
cores 

 

 

Figura geométrica: círculo com ponto central 
A partir dos pingos realizados com tinta dourada na superfície (Cs), formou-se uma figura circular com 
um ponto central: 
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Configuração C (fundo) = Cf 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a Círculo  
Bolinhas brancas ao 
redor e um centro 

Ícaro fica um pouco frustrado com o resultado e 
ressalta que havia gostado mais da configuração da 
superfície. Fica intrigado com os montes que se 
formaram de tinta dourada (1) e prateada (2), 
associando esse último a peixes mortos. Atenta que 
o vermelho que havia colocado não apareceu (3). 

b 
Peixes 
(mortos) 

“Parece que foram 
todos pescados”. 

 
Cores: 
Prata  Remete a peixes mortos 
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Configuração D (superfície) = Ds 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

  

Ícaro não identifica 
nenhum elemento. 
Pontua sobre a 
qualidade do elemento 
água e a partir disso faz 
algumas associações: 
 
Primeiro diz que não 
conseguiu se concentrar 
e refere sobre a 
‘qualidade aérea de ser’. 
Remete à cura, a viajar. 
Lembra a infância, 
líquido amniótico. 
Refere-se a dois termos 
musicais: delay e 
reverbe, que são efeitos 
que gosta em uma 
música, mas que têm 
como qualidade algo 
próximo da água – fala 
em se perder. 
Considera que trabalhar 
com a água é 
desafiador. Tem 
trabalhado questões 
importantes na terapia e 
esse elemento tocou em 
algo profundo com o 

Ícaro deposita a água no centro da bacia, 
ligeiramente próximo ao canto superior esquerdo, 
utilizando-se de gestos suaves e lentos. Despeja o 
gesso na região central, quase que tudo de uma só 
vez. Desta vez Ícaro pede um par de luvas. Começa 
a mexer o gesso a partir do centro e com as duas 
mãos. Faz isso de modo vagaroso, algumas vezes 
tirando as mãos da água para tirar o excesso de 
gesso que fica entre os dedos. Começando pelo 
canto superior esquerdo, pinga o amarelo por toda a 
superfície, procurando não deixar nenhuma parte 
sem tinta (1). Esse amarelo vai se misturar com 
outras cores. Com o verde, pinga 42 vezes formando 
dois quadrados e uma forma em cruz (2). Essas 
formas se dissipam durante o processo e, 
misturando-se ao amarelo, transforma-se em um 
verde amarelado. Pinga duas gotas de vermelho, 
uma do lado da outra e dentro do quadrado feito com 
pingos verdes do lado esquerdo. Espera a reação da 
tinta (3). Do mesmo modo pinga duas gotas de azul 
violeta, lado a lado, dentro da figura quadrada que 
estava no lado direito (4). Essa cor acaba 
submergindo. Pinga algumas gotas de vermelho em 
algumas partes da superfície (5). Depois de um 
longo tempo observando o que fez, utiliza 
novamente o vermelho, pingando-o ao longo das 
margens esquerda e superior (6). Deposita bastante 
azul violeta no canto superior direito, que se expande 
bastante (7). Ícaro aproxima a cabeça da 
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qual não está apto a 
lidar no momento. O 
resultado final da 
configuração lhe 
agrada. 
 
Pontua também sobre a 
importância de buscar 
por coisas concretas, 
em oposição à 
qualidade aérea que 
havia pontuado ou 
mesmo da qualidade da 
água e sua dispersão, 
não controle: 
 
“É, estou precisando, 
minha vida está 
chamando isso”. 

configuração para acompanhar o movimento 
espontâneo da tinta. Na segunda vez que faz isso, 
assopra delicadamente essa região, fazendo com 
que a tinta se movimente ainda mais. Com a mistura, 
o azul violeta se transforma em azul esverdeado. 

 
Cores: 

Amarelo  
Intenção de deixar o 
fundo todo amarelo, luz 

Vermelho 
Azul violeta 

Gostou  

Verde  Ficou intenso 

 

 

Figura geométrica: quadrados e cruz 
A partir dos pingos realizados com tinta verde na superfície (Ds), formaram-se dois quadrados 
dispostos simetricamente e uma cruz entre essas duas figuras. Durante a produção, com a dispersão 
da tinta, os pingos de tinta verde se movimentam, deformando essas figuras: 
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Configuração D (fundo) = Df 

 

Item Elemento Associações Descrição da produção plástica 

a 
Chuva de 
meteoro 

 Ícaro fica admirado com a configuração. De imediato 
se refere à imagem de uma chuva de meteoro. 
Aponta para uma forma que ficou em alto-relevo (1). b 

Labaredas de 
fogo 

 

 
Cores: 
Amarelo  Chuva de meteoro 

Azul violeta 
Vermelho  

Gostou  
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Apêndice B.1 Tabela de padrões relativos à preparação da técnica  

___________________________________________________________________ 

 

Configuração 
Como despeja a água  

na bacia 

Como despeja o gesso  

na bacia 
Como mexe o gesso 

A 

 Centro  

 A partir do canto 
superior esquerdo, 
ao longo das 
margens formando 
uma moldura, na 
região esquerda e 
finalmente no centro 

 A partir do centro, 
com as duas mãos e 
de modo bastante 
vagaroso 

B 

 Na região centro, 
quase que todo o 
conteúdo da 
embalagem de uma 
só vez 

C 

D 

 A partir do centro, 
com as duas mãos e 
de modo bastante 
vagaroso, só que 
utiliza luvas 
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Apêndice B.2 Tabela de sequência de cores 

___________________________________________________________________ 

 

As  Bs  Cs  Ds  

Azul violeta 

Vermelho 

Amarelo  

Dourado  

Verde  

Branco 

Prata 

Preto 

Magenta  

Dourado 

Vermelho 

Azul violeta 

Amarelo 

Verde  

Amarelo 

Azul violeta 

Verde 

Dourado 

Prata 

Amarelo  

Vermelho  

Vermelho 

Dourado 

Azul violeta 

Azul cyan 

Prata 

Dourado  

Amarelo 

Verde 

Vermelho 

Azul violeta 

Vermelho 

Azul violeta 
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Apêndice B.3 Tabela de associações primárias e secundárias 

___________________________________________________________________ 

 

       Associações primárias                                    Associações secundárias 

Astronomia  

Chuva de meteoros  Dfa  

 
Meteoros Asa  

Sol Bsa  

Superfície da lua Asd  

Geografia  

Continentes (América, Ásia, 

Oceania) 
Csa  

 
Mapa da Itália Bsc  

Oceano  Csd 

Natureza  

Chama  Asb  

 

Fogo  Asc  

Fogueira Bfa  

Geleiras  Csf 

Gelo  Cse 

Labaredas de fogo  Dfb  

Peixes mortos Cfb  

Outros  

Círculo Cfa  Cura  

Delay  

Fim do mundo 

Formas geométricas 

Letra de música 

Reverbe   

Viajar  

Medo Afa  

Obstáculos Afb  

Rostinho de criança  Bsb  

Sangue Bse  

Veias Bsd  

 
Associações a partir das configurações da superfície = 17 
Associações a partir das configurações do fundo      =  7 
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Anexo A Convocação para participação em pesquisa 

__________________________________________________________________ 

 

PERFIL DO ALUNO e DISPONIBILIDADE 

Estudante de Musicoterapia, com idade entre 18 e 25, homem ou mulher 

Duração de 4 encontros em uma mesma semana (de 2ª. à 5ª. feiras, das 13h30 às 15h30) 

 

Autor: Sandro José da Silva Leite 

Título: Paisagem Psíquica: uma técnica expressiva com fundamento na psicologia 

analítica: estudo piloto. 

As técnicas expressivas se tornaram, na atualidade, importantes instrumentos 
através do qual as pessoas podem se expressar, principalmente por priorizar um tipo de 
expressão de qualidade não-verbal que, aliada às expressões verbais, facilitam a 
emergência de imagens provindas do inconsciente. No presente estudo, pretende-se 
desenvolver uma técnica expressiva elaborada pelo autor da pesquisa, por meio do qual 
será possível compreender seu funcionamento e estabelecer parâmetros para sua validação 
enquanto técnica que pode gerar estados de reflexão e desencadeamentos psíquicos 
significativos aos participantes da pesquisa. 

Por tratar-se de uma técnica que se desenvolve por meio da expressão artística 
espontânea e cujas configurações imagéticas são de qualidade abstrata, o controle racional 
sobre a produção é limitado, permitindo assim acessar estados mais sutis da psique e, 
consequentemente, possibilitar descobertas pessoais que possam ser amplificadas, ou seja, 
essa qualidade abstrata sugere um tipo diferencial de percepção, pois pode relacionar-se 
com as profundezas desconhecidas da psique. Por outro lado, pode refletir um movimento 
compensatório em direção ao interior contraposto à figurabilidade da realidade exterior, 
justificando, de certa forma, uma relação com as imagens abstratas. 

A experiência enquanto artista plástico e arteterapeuta permitiu uma expansão da 
utilização dos recursos artísticos para dentro de um contexto focado na experimentação 
criativa, cujo intuito é sensibilizar o sujeito ao prover-lhe materiais que permitam a expressão 
plástica e, consequentemente, ampliação da visão de si mesmo por meio das imagens 
objetivadas. Esse pensamento norteou um caminho, em parte intuitivo e em parte inspirado 
no método da imaginação ativa desenvolvido por Jung, como possibilidade de integração da 
experiência criativa por meio da produção de imagens.  

 
Instrumentos: 

 Entrevista semidirigida 

 Aplicação da Técnica expressiva 

 Entrevista final 
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Procedimento e Cronograma de aplicação: 
 

1º. 2º. 3º. 4º. 

2a. feira 3a. feira 4ª. feira 5ª. Feira 

13h30 – 15h30         Sala 402 

Entrevista inicial  
+ 

3 produções                              
(= 6 configurações 

plásticas)  
+  

Associações  

1 produção                        
(= 2 configurações 

plásticas) 
+  

associações 

1 produção                               
(= 2 configurações 

plásticas) 
+  

Associações 

3 produções                         
(= 6 configurações 

plásticas) 
+ 

Associações 
+ 

Entrevista final 

 
 
Procedimento ético 

Esta pesquisa seguirá os procedimentos estabelecidos pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da PUC-SP de acordo com a resolução n. 06 de 20/11/1997 de acordo com as 
normas do Conselho Nacional de Saúde - CNS e da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa - CONEP/MS - n. 196/96. 
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Anexo B Convocação para participação em pesquisa 

__________________________________________________________________ 

 

 

Entrevista semidirigida 

 
 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

N° ______________ Complemento:____________________________________________ 

Bairro:__________________________________________ Cep:_______________________ 

Cidade:_______________________________________________Estado: ______________ 

Telefones:__________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____________ Sexo: (   ) F   (   ) M 

Estado civil: _______________________________________ 

 

 

ASPECTOS PESSOAIS 

 

1. Nacionalidade e ascendência:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Cidade em que nasceu: ________________________________________________________ 

 

3. Escolaridade:___________________________________________________________________ 

 

4. Ocupação:____________________________________________________________________ 

 

5. Situação familiar (pais, irmãos,...):_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Com quem você mora? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Relacionamentos – núcleo social (namorado(a), amigos(as)): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Já passou por algum processo terapêutico? (   ) S   (   )N 

Se sim, qual era o tipo ou a abordagem?__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Durante quanto tempo? __________________________________________________________ 

 

 

PERÍODO DA COLETA: 

...../ .....  a ...../ ...../ ............ 

Horário:............................. 
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9. Possui alguma religião ou crença? Qual? _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ASPECTOS CLÍNICOS 

 

10. Possui alguma doença genética ou crônica? Qual? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Possui algum tipo de dor ou sintoma? 

Em que região? Com que freqüência? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Toma algum medicamento? Qual? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

13. Faz algum tipo de atividade física, yoga, relaxamento, entre outras? Qual? Há 

quanto tempo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Tem algum tipo de alergia? Qual? Com tinta à base de álcool ou gesso? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

                                                                    

15. Possui algum tipo de comprometimento (doença) visual? (Caso positivo, explique): 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ASPECTOS ARTÍSTICO-EXPRESSIVOS 

 

16. Tem alguma habilidade com: 
 

(   ) desenho                         (   ) pintura          

(   ) gravura                            (   ) modelagem / escultura             

(   ) trabalho em vidro           (   ) outros. Especificar:  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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17. Desenvolve alguma atividade artística (profissional ou amador)? Qual? 

Com que frequência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

18. Prefere pinturas com figuras ou pinturas abstratas? 

Explique:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

19. Das atividades culturais que têm aspectos visuais, qual(is) você prefere? 
 

(   ) show musical (   ) ópera 

(   ) dança  (   ) teatro 

(   ) artes visuais (   ) cinema 

 

20. Qual sua relação com as cores? 
 

(   ) não penso muito sobre isso 

(   ) às vezes reparo nelas 

(   ) fundamental  

 

21. Relacione as cores com algum tipo de sentimento ou sensação: 

 

Magenta:__________________________________________________________________ 

Azul Cyan:_________________________________________________________________ 

Amarelo:__________________________________________________________________ 

Azul violeta:_______________________________________________________________ 

Vermelho:_________________________________________________________________ 

Verde:_____________________________________________________________________ 

Branco:____________________________________________________________________ 

Preto:______________________________________________________________________ 

Prata:______________________________________________________________________ 

Ouro:______________________________________________________________________ 

 
 



215 

 

Anexo C Termo de consentimento livre e esclarecido 

___________________________________________________________________ 

 
 
1. Nome do projeto: Paisagem Psíquica: uma técnica expressiva com fundamento na 
psicologia analítica: estudo piloto. 
 
2. O presente projeto está vinculado ao Programa Stricto Sensu: Mestrado em Psicologia Clínica 
(Núcleo de Estudos Junguianos) sob orientação da Profa. Dra. Liliana Liviano Wahba, da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), situada à Rua Monte Alegre, 984, Perdizes, CEP 
05014-901, SP, Telefone: (11) 3670.8000. 
 
3. Objetivos: 

 Demonstrar a aplicação da técnica em estudo piloto; 

 Realizar uma leitura simbólica das produções realizadas. 
 
4. Procedimentos:  
Trata-se de uma pesquisa de enfoque qualitativo em psicologia clínica realizada com estudantes de 
graduação. Você será devidamente orientado sobre os procedimentos do projeto e, concordando com 
estes, assinará o presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Serão realizados 04 (quatro) 
encontros com duração de 2h cada para aplicação da técnica expressiva, contando com uma 
entrevista inicial e outra final e aplicação de um questionário sobre qualidade de vida. Esse 
procedimento será feito com 4 participantes, com o objetivo de oferecer espaço para que estes 
possam entrar em contato com a técnica e possam se expressar. A partir desse processo serão 
estabelecidos critérios para validação da técnica expressiva proposta. A pesquisa oferece risco 
mínimo para os participantes da pesquisa e em casos em que haja necessidade de um atendimento 
especial em virtude da problemática a ser trabalhada, o profissional em questão estará à disposição 
para dar todo tipo de assistência ou fará o encaminhamento para profissional especializado, tendo em 
vista questões éticas envolvidas na relação pesquisador-participante. As entrevistas serão gravadas 
por meio de gravador de voz, os encontros filmados com câmera digital e as produções plásticas 
ficarão em poder do pesquisador até que este faça os devidos registros fotográficos e análise dos 
dados. Na sequência serão devolvidas aos participantes, caso estes desejem ficar em posse delas. 
Não há, para o participante, nenhum tipo de gasto financeiro para participar da pesquisa. 
 
5. Garantia de acesso:  
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa para 
esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Mestrando 
........................................................ que pode ser encontrado nos telefones: (....)..............................., 
ou pelos emails: ..................................................................................................................................... 
 
6. Garantia de saída:  
É garantida a liberdade da retirada de seu consentimento a qualquer momento, deixando de participar 
deste estudo, sem qualquer prejuízo. 
 
7. Direito de confidencialidade:  

Será preservada sua identidade, assim como as identidades de todas as pessoas por você referidas. 

 

 
8. Uso dos dados coletados:  
O pesquisador reitera que as informações acima citadas serão utilizadas única e exclusivamente 
para a pesquisa em questão e que a identidade do sujeito será preservada em todos os seus 
direitos. Sempre que a ele for reportado, será utilizado um pseudônimo, bem como daqueles sujeitos 
que venham a ser citados pelo participante da pesquisa. 
 
Caso as produções plásticas estejam assinadas, o pesquisador usará de recurso computacional 
para apagá-las, preservando assim sua identidade. 
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Os dados coletados servirão para a pesquisa e poderão ser utilizados para a produção de artigos 
em revistas e jornais especializados, poderão compor capítulos de livros, e em qualquer desses 
meios as produções plásticas poderão ser utilizadas para ilustrar o processo de criação plástica da 
técnica expressiva aplicada. Dados da pesquisa poderão ser apresentados em apresentações 
públicas, com o intuito de divulgar os resultados obtidos.  
As imagens registradas pela filmadora digital poderão ser utilizadas para se demonstrar o funcionamento (passo a 

passo) da técnica expressiva. 

 

 

 
 
 
Eu, ________________________________________________________________________ RG 
ou CPF:____________________ acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li ou 
do que foi lido para mim, descrevendo o estudo “Paisagem Psíquica: uma técnica expressiva 
com fundamento na psicologia analítica: estudo piloto”. 

 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo, sabendo que poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante a realização do mesmo, sem penalidades ou 
prejuízos. Bem como autorizo a utilização dos dados coletados de acordo com o que o reza o Item 8. 
 
  
_________________________________               __________________            /        / 
                Assinatura do sujeito                                                     Local                             Data 
 
 
  
 

 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
sujeito ou de seu representante legal para a participação neste estudo. 

 
 
__________________________________              _________________              /         / 
            Assinatura do pesquisador                            Local                            Data 
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Anexo D Termo de compromisso do pesquisador 

___________________________________________________________________ 

São Paulo, ....... de ............................. de .................. 
 

Termo de Compromisso do Pesquisador Responsável 
Título da pesquisa:  
O pesquisador, abaixo assinado, se compromete a: 

 Respeitar e cumprir a Teoria Principialista que visa salvaguardar a autonomia, 
beneficência, não maleficência, justiça, privacidade e confidencialidade (Res. 
196/96 CONEP/CNS/MS); 

 Não violar as normas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

 Comunicar ao sujeito da pesquisa todas as informações necessárias para um 
adequado “consentimento livre e esclarecido” e solicitar o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, apenas, quando o sujeito da pesquisa tenha conhecimento 
adequado dos fatos e das consequências de sua participação, e tenha tido 
oportunidade para considerar livremente se quer participar da pesquisa ou não; 

 Obter de casa sujeito de pesquisa um documento assinado ou com impressão 
datiloscópica como evidência do consentimento livre e esclarecido; 

 Renovar o consentimento livre e esclarecido de cada sujeito se houver alterações 
nas condições ou procedimentos da pesquisa, informando procedimento ao CEP; 

 Manter absoluto e total sigilo e confidencialidade em relação à identificação do sujeito 
da pesquisa e dados constantes em prontuários ou banco de dados; 

 Respeitar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e derivados; 

 Não prejudicar o meio ambiente em sua totalidade (fauna e a flora); 

 Cumprir na integralidade todas as resoluções do Conselho Nacional de Saúde 
CNS/MS, bem como todos os diplomas legais referentes ao tema da ética em 
pesquisa, dos quais declaramos ter pleno conhecimento; 

 Desta forma, nós pesquisadores abaixo subscritos, nos comprometemos, em caráter 
irrevogável e irretratável, por prazo indeterminado, a cumprir toda legislação vigente, 
bem como as disposições deste Termo de Compromisso. 

 
 

 

 

Nome do(a) Orientador(a): 

Assinatura do(a) Orientador(a): 

CPF No.   RG No. 

 

Nome do(a) Autor(a): 

Assinatura do(a) Autor(a): 

CPF No.   RG No. 


