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APRESENTAÇÃO

Nise da Silveira diz que aprendeu de um cliente a expressão “A Emoção de Lidar”,
com a qual ela substitui o termo “terapêutica ocupacional”, para intitular seu método de
trabalho centrado nas atividades e no afeto. De Antonin Artaud, ela utilizou a
expressão “inumeráveis estados do ser” para definir a experiência da loucura, no lugar
dos rótulos estigmatizantes da psiquiatria tradicional.
Ao pesquisador que deseje aprofundar-se no estudo das imagens, ela chamou de
“Benedito”, mesmo nome que atribuiu ao guia de leituras que elaborou nos últimos
anos de sua vida, como um roteiro epistemológico para a leitura das imagens segundo
o seu método.
Somos todos Beneditos! Seguindo as dicas da mestra, um grupo de pesquisadores
reuniu-se para empreender a leitura dos textos listados por ela, e o primeiro resultado
concretiza-se nestes anais do I Seminário de Leitura das Imagens – a epistemologia
de Nise da Silveira, realizado pelo Museu de Imagens do Inconsciente em 2017 no
Instituto Municipal Nise da Silveira – Rio de Janeiro.
O Grupo de Pesquisa Memória, Museus e Patrimônio congrega, entre outros,
estudantes, profissionais e pesquisadores do Museu de Imagens do Inconsciente e do
Núcleo Junguiano de Desenvolvimento Humano e Saúde Mental de Avaré (SP).
Seguindo o espírito da mestra, os trabalhos apresentados nesses anais, embora
possuam um perfil acadêmico, não são engessados segundo as normas restritivas
usuais nesse tipo de publicação, possuindo a liberdade de transgredir e assumir
formas diversas.
Seja esta publicação uma modesta contribuição para tornar mais acessíveis os
conceitos e ideias contidas nos textos indicados pela Dra. Nise.

Rio de Janeiro, agosto de 2018
Os organizadores
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Capa e frontispício do Benedito
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Carlos Pertuis
Acervo do Museu de
Imagens do Inconsciente
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LEO NAVRATIL: ESQUIZOFRENIA E ARTE
Eurípedes Gomes C. Junior1

Um

bucólico

lugarejo

da

Áustria

chamado

Maria

Gugging

ficou

internacionalmente conhecido por causa do trabalho implantado pelo psiquiatra e
antropólogo Leo Navratil (1921-2006). Ele começou a trabalhar no hospital psiquiátrico
em 1946; inicialmente interessou-se pelos testes “DAP/ DAT/ DAF” (iniciais em inglês
para

Desenhe-Uma-Pessoa

/

Desenhe-Uma-Árvore

/

Desenhe-Uma-Família),

aplicados em seus pacientes com finalidades diagnósticas. Entretanto, ao observar
que muitos dos desenhos resultantes extrapolavam o teste, ficou tão fascinado que
organizou um ateliê onde os pacientes pudessem expressar-se livremente,
reconhecendo os talentos e exibindo as obras ali criadas. A partir de 1970 começaram
as exposições e vendas das obras produzidas no ateliê; em 1981 Navratil criou a Casa
dos Artistas, destinado à moradia e trabalho de uma dúzia de pacientes entre os quais
estiveram os renomados criadores Johann Hauser, August Walla e Oswald Tschirtner,
cujas obras hoje integram as principais coleções do gênero no mundo. Posteriormente
o hospital foi desativado, e num dos espaços foi instalado o Museu Gugging,
inaugurado em junho de 2006.

Fig. 1 e 2 – Fachada do Museu Gugging e ateliê da Casa os Artistas

1

Formado em Composição pela Escola de Música da UFRJ, é Doutor em Museologia e
Patrimônio pela UNIRIO/Museu de Astronomia. Museólogo no Museu Nacional de Belas
Artes/Ibram/MinC. Membro líder do Grupo de Pesquisa Memória, Museus e Patrimônio.
Pesquisa realizada com apoio de bolsa da CAPES.
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Confesso que durante muito tempo tive preconceito contra o Dr. Navratil, pelo
fato dele empregar largamente o eletrochoque em seus pacientes. Mas a leitura de
seu principal livro, Esquizofrenia e Arte, recomendado pela Dra. Nise da Silveira na
página 43 do Benedito, foi uma grata surpresa. Pude observar em várias ocasiões as
afinidades entre o pensamento de Navratil e os princípios da mestra. Pode-se
vislumbrar nesse texto as valiosas dicas que com certeza não passaram
despercebidas pela Dra. Nise, como iremos observar ao longo desse artigo.
Outra grata surpresa veio do fato de utilizar-me do volume que pertence à
biblioteca da doutora, hoje sob a guarda do Museu de Imagens do Inconsciente, uma
primeira edição espanhola de 1965. No livro ela faz diversas anotações, comentários,
e sublinha os trechos que certamente lhe chamaram atenção. Pudemos assim olhá-lo
mais atentamente, guiados pelas anotações da própria Nise.
Poucos autores receberam comentários extensos no Benedito. Navratil está
entre estes. Entretanto, deixarei para o final as observações da mestra, já que trazem
uma síntese do texto. Destacaremos a seguir os trechos que consideramos
significativos para a compreensão do pensamento de Navratil e sua relação com o
trabalho da Dra. Nise.
A introdução traz de imediato uma afirmação e uma pergunta. “Os desenhos e
obras plásticas dos esquizofrênicos têm frequentemente algo assombrosamente
original e às vezes até artístico. Mas podem ser obras de arte as produções de
pessoas que antes da aparição da enfermidade mental jamais haviam exercido
atividades artísticas e não receberam formação de nenhuma espécie?” (p. 19)2
As opiniões sobre este assunto sempre estiveram divididas ou incompletas.
Mas para além dela, pergunta-se Navratil, podem surgir habilidades artísticas no
decorrer da enfermidade ou a psicose só pôs em marcha um talento anteriormente
não aproveitado?
Para responder essa pergunta, ele faz uma diferenciação entre talento e força
criadora. O talento é inato, uma capacidade para a imitação. A força criadora existe
independentemente do talento: “A originalidade dos esquizofrênicos flui dos processos
psíquicos da enfermidade, ou melhor dizendo, das tentativas de recuperação dentro
do curso da doença” (p. 20). O objeto de seu estudo não serão os gênios, mas os
“petits maîtres de la folie”, expressão pela qual Jean Cocteau denominou os
2

Todos os números de página entre parêntesis neste texto referem-se à obra em apreço,
Esquizofrenia e Arte.
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esquizofrênicos que exercem atividades artísticas: seu desejo era averiguar de que
modo a obra esquizofrênica recebe o sopro artístico, e em que está baseada a
produtividade desses doentes (p.20).

PONTOS DE PARTIDA
O transtorno mental esquizofrênico3
Nesse tópico encontramos um resumo do conhecimento sobre a gênese da
esquizofrenia e suas derivações. O autor afirma que após avaliar 50 anos de
investigação psiquiátrica verificou que não houve nenhum progresso essencial na
teoria esquizofrênica. Dá então razão a M. Bleuler, (filho do grande mestre), segundo o
qual “a natureza da esquizofrenia é um dos grandes enigmas de nossa época” (p.21).
Navratil aborda um assunto muito caro a Dra. Nise, que ela fará questão de
reafirmar sempre. Diz que durante muito tempo a esquizofrenia foi considerada como
um processo de embrutecimento resultado da visão organicista consolidada por
Kraepelin que cunhou o termo “demência precoce”. Quando se percebeu que as
funções intelectuais não eram perdidas no processo esquizofrênico, acreditou-se que
a doença era o resultado de um “isolamento afetivo”, termo que descreve uma
destruição organicamente condicionada da zona afetiva. Mas, Bleuler já afirmava em
1955 que o pensamento dos esquizofrênicos “está mais intensamente dominado pelos
afetos do que o das pessoas sãs” (p. 26). Ele (Bleuler) acreditava que em nenhum
caso a afetividade poderia desaparecer por completo.
Outro assunto caro à mestra é a tendência à ordenação, já visto por diversos
autores seja no campo da arte, da medicina e da psicanálise: “Numerosos sintomas
esquizofrênicos são compreendidos como resultado da atividade ordenadora de
alguns sistemas de regulação pré-existentes. A arte também é um desses sistemas”
(p. 28).

3

Os títulos a seguir são do próprio Navratil.
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O maneirismo artístico
A linguagem e a gesticulação de pessoas que vivenciam estados psicóticos
são,

em

muitos

casos,

extravagantes,

rebuscadas,

artificiais

e

afetadas,

comportamentos que a psiquiatria denomina de “maneirismos”, em analogia às
características desse estilo artístico. O maneirismo se realiza por meio de tendências
que se opõem ao estilo clássico. Existem vários períodos considerados maneiristas na
história da arte, sendo o último o da arte moderna que iria de 1880 a 1950. O
maneirismo de todas as épocas seria uma violência expressiva que se opõe ao estilo
clássico, baseado em determinadas condições psicológicas e sociológicas de um “tipo
humano maneirista”.
Alguns aspectos da representação maneirista seriam:
- perda da forma natural da figura humana estabelecida pelas regras da arte
clássica
- reduções bruscas ou expansões desmesuradas
-ausência de relação com o solo, preferência pela flutuação
-figuras afetadas, pretensiosas deslocadas, movidas, petrificadas
-cores contrastantes e pouco comuns
-contrastes agudos e luminosidade violenta sem sombras
Os motivos preferidos pelos maneiristas seriam a espiral, o labirinto, a
máscara, o tempo, o relógio, a morte, o olho único, os fragmentos corporais, a cara
bifronte, a paisagem antropomórfica. Por sua maneira de viver e seu comportamento,
frequentemente os maneiristas se mostram como tipos raros, chamando a atenção por
seus caprichos e extravagâncias. A inquietação interior, a tensão, o entusiasmo e a
negação do mundo são os determinantes mais profundos de sua existência espiritual.
A título de exemplo, Navratil comentou a produção plástica de alguns
pacientes.
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O ESTILO ESQUIZOFRÊNICO
Criadores esquizofrênicos
Franz: surdo, dezenove anos, pronunciava pouquíssimas palavras, não
conhecia as letras nem os conceitos, mas tinha um grande talento para o desenho.
Transtornos de comportamento similares aos portadores de lesões cerebrais da
primeira infância. Gostava de copiar motivos das revistas. Aos 24 anos irrompe a
psicose. Passa meses na cama, completamente autista: nesta fase só desenha
garatujas.

Fig. 3 Desenho de Franz antes do aparecimento da psicose

Inicia-se o tratamento com choques elétricos. Volta a desenhar, mas não
consegue se concentrar na atividade. Vejamos um de seus primeiros desenhos nesta
fase e a incipiente análise comparativa feita por Navratil, sublinhada pela mestra.

Fig. 4
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Após assinalar o caráter peculiarmente arcaico dessa imagem e o fato de
Franz anteriormente só desenhar cópias ou objetos familiares, do cotidiano, Navratil
pergunta: “o que poderia ter pensado Franz na realização destes esboços que
resultam tão enigmaticamente simbólicos?” (p. 40). Então escreve que os índios do
noroeste americano interpretam a alma que escapa do corpo como uma figura
humana sentada numa nave semelhante a um pássaro e de cuja boca sai uma
serpente. Talvez Franz quisesse expressar a mesma coisa. “Compreenda-se que esta
é uma interpretação nossa ao desenho”, afirma ele (p.40 ).

Fig. 5 - Encontramos paralelo ao desenho de Franz nesta reprodução de um petróglifo da
caverna La Moille, em Minnesota, datado entre 900 e 1650 D.C.
Fonte: http://wildbirdsbroadcasting.blogspot.com.br/2008/01/

Navratil diz ter sido capaz de prenunciar um novo surto psicótico de Franz
observando os desenhos, que se aproximavam cada vez mais das garatujas. Após um
novo tratamento de eletrochoques, dois meses depois do primeiro, Franz volta a
interessar-se pelas cópias e é induzido a retratar pessoas do seu redor, realizando um
grande número de retratos de seus companheiros de sanatório. “Depois de algumas
semanas os desenhos imaginativos ficaram cada vez menos frequentes e ao mesmo
tempo reapareceram aqueles de configuração realista” (p.48).
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Fig. 6 – desenhos de Franz durante o tratamento

Segundo Navratil, três meses após o segundo tratamento Franz estava em
melhor estado psíquico que antes da aparição da psicose. Desapareceram as
características esquizofrênicas de seu desenho e para ele não havia dúvida que
quanto mais estabilizado o estado do paciente, mais diminuía sua originalidade, a
aptidão criativa voltando ao estágio inicial.

Fig. 7 – Desenhos de Franz durante o tratamento
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Os desenhos do paciente realizados durante a psicose são mais enérgicos,
mais típicos na forma que as produções antes e depois da enfermidade (surto). O
aumento da força criadora, segundo Navratil, está relacionado com a fase do
transtorno que precede o restabelecimento (p.51). Termina citando Malraux (a criança
pode ser artista, mas não possui uma personalidade artística) e que isto se aplicaria
ao caso de Franz, onde “o artista era a psicose” (p.52).

Fig. 8 – Desenhos de Franz após o tratamento

Seguem-se outros três casos onde Navratil analisa os desenhos, contrapondoos ao momento psíquico do paciente. Ele verifica não só aspectos formais da obra,
mas também arrisca timidamente uma interpretação de alguns elementos, sempre em
tom de sugestão, nunca de afirmação. Mas sempre chega á conclusões como esta,
destacada por Nise:
A atividade do desenho espontâneo nos esquizofrênicos resulta,
como na arte, dos esforços para dar sentido à vida e para alcançar o
domínio intelectual da existência, é um projeto de um novo mito,
capaz de tornar a dar coesão interior à pessoa que perdeu a
segurança devido à psicose” (p. 59)
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Ele observava seus pacientes enquanto desenhava: No caso do paciente
Alexander, diz que às vezes, enquanto desenhava, parecia que as associações de
suas vivências escorriam tão rápidas como um raio, deixando suas marcas no papel. E
que tal aceleração de lançamento das imagens íntimas pode perturbar gravemente a
compreensão dos processos do mundo exterior.

Fig. 9 – desenhos de Alexander

Ainda sobre este caso Navratil destaca a tendência reguladora de algumas
ações, como por exemplo, a repetição de motivos. Esta(s) tendência(s), segundo ele,
serviria(m) para deter a perda completa das relações com a realidade.4
Quanto aos elementos enigmáticos que aparecem nos desenhos desse
paciente, diz que caracterizam uma fase de transição entre um estado (ordem) original
e outro, mais elevado, demonstrando a situação de uma pessoa “que está prestes a
penetrar em uma nova ordem, mas não é capaz de dar este passo. O manejo
misterioso de números e letras nos desenhos dos esquizofrênicos é (...) uma tentativa
de dominar a própria instintividade” (p.66).

4

Navratil parece não levar em conta a grande importância que a repetição tem na arte não só
na formação de um estilo pessoal, como, na própria relação intrínseca dos conteúdos da obra
em si, fato observado com mais destaque na música. Esses dois aspectos podem ser
observados na magistral produção de dois criadores do Museu de Imagens do Inconsciente:
Carlos Pertuis (repetição de motivos com características modificadas) e Fernando Diniz (estilo
resultante da repetição de motivos).
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Fig. 10 – Desenho “enigmático” de Alexander. O caráter enigmático aqui é atribuído às inscrições que
remetem aos conhecidos enigmas chamados Rebus

Elementos estilísticos da criação esquizofrênica
Após a análise de outros casos, Navratil debruça-se sobre algumas tendências
nos desenhos de pacientes, como a disposição ao fechamento de limites e contornos,
os perfis mistos (citando aqui a obra de Picasso, Klee, Miró e muitos outros), a
geometrização, a deformação, as bordas, o espaço e seu preenchimento formal, o
movimento, a transparência, o simbolismo, o enigmático, o número, a espiral e o
labirinto, o olho, a anatomia, a máscara.
Dentre estes destacaremos aqui dois aspectos que muito interessaram à Dra.
Nise, a saber, o geometrismo e o simbolismo. O geometrismo (e sua contraparte, a
abstração) foi uma das primeiras pesquisas desenvolvidas pela dra. Nise. É o tema
que abre o livro Imagens do Inconsciente. Ela diz que não aceitava a opinião
estabelecida: pintura não figurativa significando embotamento da afetividade,
desligamento cada vez maior do mundo real. Isso porque “eu não examinava as
pinturas dos doentes que frequentavam nosso ateliê sentada no meu gabinete. Eu os
via pintar. Via suas faces crispadas, via o ímpeto que movia suas mãos” (1981, p. 17)
Nise diz que encontrou esclarecimentos no livro Abstração e Natureza (1953) do
historiador da arte Wilhelm Worringer, também citado por Navratil (Formprobleme der
Gotik, de 1913). Nise destaca a citação onde Navratil afirma que na criação gráfica
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dos esquizofrênicos as categorias geométricas devem ser consideradas como o
resultado de tentativas de restabelecimento, de recuperação5.

Fig. 11. Enquadramento e estilização geométrica na pintura de Fernando Diniz. Acervo do Museu de
Imagens do Inconsciente.

Navratil ressalta essa tendência ao geometrismo na esquizofrenia citando as
palavras de um paciente de Kretschmer6: “Gosto de imaginar todas as formas reais e
concretas

estilizadas

geometricamente

como

triângulo,

quadrado,

círculo.

Esquematizar tudo, desnudar a autêntica realidade!” (p. 91).
No acervo do Museu de Imagens do Inconsciente encontramos muitos
exemplos, entre os quais destacamos as pinturas de Fernando Diniz que aparecem no
documentário “Abstração e Geometrismo” (1984). No texto, Nise destaca a inquietação
que os seres vivos e o mundo externo provocam em Fernando; ele então se compraz
em esquematizar ao máximo os objetos, em desnaturalizar animais e homens.

5

Sob esse aspecto, do ponto de vista junguiana a mandala seria o ápice dessa consideração.
Ernst Kretschmer, psiquiatra (1888-1964). Foi o primeiro a descrever o estado vegetativo
persistente, também conhecido como Síndrome de Kretschmer. Outro termo médico cunhado
pelo seu nome é a Paranóia Sensitiva de Kretschmer. Desenvolveu o diagnóstico diferencial
entre esquizofrenia e psicose maníaco-depressiva.
6
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Fig. 12. Pintura de Fernando Diniz onde se vê a estilização do jogador de basquete.
Acervo do Museu de Imagens do Inconsciente

A estilização se baseia numa simplificação que só retém, de forma reduzida, o
essencial, o típico, Com frequência esta limitação ao essencial conduz à
geometrização. Navratil aponta para o acerto de Worringer em afirmar que a
capacidade de criação de imagens geométricas é inata e sua manifestação está
relacionada com a repressão dos instintos.
Num parágrafo destacado pela dra. Nise (p. 103), Navratil cita o texto onde
Kreschmer escreveu que a tendência à geometrização está estreitamente relacionada
com as tendências rítmicas da zona psicomotora, sendo preciso considerá-las como
uma tendência muito antiga e primária do aparato psíquico.
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Simbolismo
O simbolismo é uma das principais características da criação esquizofrênica
(Osório Cesar, Prinzhorn, Marcel Réja). Após citar alguns textos e discorrer sobre a
formação e significado dos símbolos (Häberlin, Jung, Von Siebenthal), Navratil afirma
que pertencem aos símbolos originais, ou antigos,
a serpente, o dragão, a caverna, a cruz, a fonte, a árvore da
vida. Estes símbolos têm significados múltiplos, que abraçam
também o contrário. [...]”. Talvez a contradição do conteúdo
significativo – traço essencial do símbolo primitivo – seja
também a chave para sua compreensão. [...] O paradoxo do
símbolo original permite supor que este surgiu com a intenção
de vencer os contrastes que havia no interior do homem (p.
124).
O homem primitivo experimentava com mais força que o homem atual o
contraste entre as duas esferas do ser – a erótica sexual e a religiosa – daí o caráter
ambíguo desses símbolos, que serviram para diminuir a tensão entre determinados
instintos e medos.
Como na esquizofrenia o plano racional se desestrutura, liberando instintos
perigosos que são rapidamente reprimidos, “a elevada necessidade de símbolos do
esquizofrênico está ligada à repressão dos instintos”. Reviver os símbolos antigos é
uma característica desse transtorno” (p. 125, grifo da Dra. Nise)., assim como a
geometrização, quando o ego já entrou em colapso essa tendência se origina pela
ação de princípios reguladores arcaicos. Nise destaca a última afirmação desse tópico,
na qual Navratil afirma que o símbolo pré-racional é a tentativa, ainda que imperfeita,
de dominação intelectual dos instintos.

CONTRIBUIÇÃO À PSICOLOGIA DA ARTE
Nesta segunda seção do livro, Navratil vai abordar o processo criativo, o artista,
a obra de arte. A Dra. Nise não faz destaques nesta parte, o que pode ser visto pelas
poucas marcas inseridas nas margens do texto.
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Entretanto achamos interessante destacar um texto (p. 155) onde Navratil fala
sobre um paciente de Rennert7 que desenhava seguindo o contorno da mão,
preenchendo-o com aquarela vermelha. Junto ao tema da mão, de efeito enigmático,
também pintava significativamente alguma figura geométrica. Essa descrição, que
Navratil afirma ser parecida com o comportamento de um de seus próprios pacientes,
encontra paralelo com pinturas de Fernando Diniz, apresentadas por Nise no primeiro
capítulo do livro Imagens do Inconsciente (O ateliê de pintura).

Figs . 13. E 14. Fernando Diniz, guache sobre papel. Acervo do Museu de Imagens do Inconsciente

Ainda nesta seção do livro Navratil escreve o tópico denomina A polêmica com
a arte. Aqui ele vai mostrar os pontos de vista antagônicos dos que atribuem – ou
negam – o valor artístico nas produções dos esquizofrênicos. Para Biswanger, por
exemplo, a produção plástica dos esquizofrênicos não se insere na história da arte e
nem representa uma ruptura com esta. Navratil então afirma: “Portanto, se as criações
dos esquizofrênicos se encontram fora da tradição artística, isso não se deve à
enfermidade, mas ao fato de que os doentes, que só começaram a produzir na
psicose, pertencerem aos peintres näifs. Estão socialmente isolados e empreendem
as tarefas artísticas na qualidade autodidatas” (p. 166).
Nise sinaliza um asterisco e escreve ao pé da página: “e o mundo interno?”

7

Helmut Rennert, psiquiatra alemão (1920-1994).
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RESUMO E CONCLUSÃO
Esta última seção do livro serve para Navratil condensar suas opiniões sobre o
que foi exposto. Destacamos os textos assinalados ou sublinhados pela Dra. Nise:
A produção criadora dos pacientes é um sintoma da doença, e o
processo formador que se baseia um processo da doença, melhor
dizendo, uma tentativa de recuperação dentro do curso da
enfermidade. [...]
Pudemos demonstrar que o estilo esquizofrênico corresponde em
todos os detalhes ao maneirismo na arte, e atribuímos uma analogia
essencial entre o tipo humano maneirista e o doente esquizofrênico
(p.175).
Somos da opinião que o dinamismo psíquico da produção é igual nas
pessoas sãs ou enfermas (p.176).
[...] a força criativa. Precisamente esta última capacidade, a mais
notável, temo-la encontrado também em nossos pacientes
esquizofrênicos. [...] A força criativa é independente do eu consciente.
Só ela traz originalidade. Frequentemente existe nela algo de
antissocial, desvio das normas, falta de comunicação, isolamento (p.
177).

O

livro

encerra

com

estas

palavras:

“A

atividade

artística

não

é

fundamentalmente dirigida pelo ego, mas serve para encontrá-lo, e o ego para entrar
em contato com o mundo – se bem que esta meta nem sempre seja alcançada” (p.
177).
O livro de Navratil nos apresenta um conteúdo consistente nas várias áreas
que aborda – arte, psicologia e psiquiatria, revelando uma visão diferenciada sobre a
produção plástica dos enfermos mentais, fato que se confirmaria com a criação e
consagração da Casa dos Artistas, onde os criadores ali reunidos dispuseram de um
ambiente de acolhimento à criatividade, alcançando reconhecimento e admiração
pelos seus trabalhos, hoje presentes em coleções, exposições e publicações.

21

Nise sobre Navratil (Benedito, páginas 43 e 44)

Leo Navratil é um psiquiatra clínico e um estudioso da arte e seus estilos. Na
bibliografia não constam Freud, Jung, M. Klein, embora recorra, não raro, a conceitos
da psicologia profunda. Usa largamente do eletrochoque, até dois choques no mesmo
dia! (p. 46)
A originalidade de Navratil, como psiquiatra, é admitir que a força criadora, fator
principal na criação artística, está também presente nos esquizofrênicos (p. 177).
Nesses doentes a força criadora é inerente à doença, é um sintoma da doença e uma
tentativa de restauração da psique (p. 175).
As funções criadoras surgem devido à repressão de instintos, às emoções
intensas, que ameaçam arrebentar a estrutura do ego. O artista consegue integrá-las
às normas convencionais de seu ego. Esta segunda etapa é difícil para o
esquizofrênico, embora também se esforce para restaurar o ego. Mas ele se inclina
para o não convencional, o insólito, o antinatural. Aproxima-se do maneirismo, estilo
artístico que se contrapõe ao naturalismo, ao classicismo. Escreve Navratil: “o estilo
esquizofrênico coresponde, em todos os detalhes, ao maneirismo na arte e atribuímos
isso a uma analogia essencial entre o tipo humano maneirista e o doente
esquizofrênico. Em ambos existe a falta de integração entre as zonas emocionalinstintiva e racional-intelectual do ser” (p. 175).
Para melhor compreender o maneirismo artístico, ver na seção de arte: Hocke,
G. R. – Labyrinthe de l‟art fantastique e Hauser, A. – Maneirismo.
A psiquiatria clássica denomina maneirismos certos sintomas, caracterizados
por atitudes sofisticadas, que se apresentam, às vezes, em esquizofrênicos. Suas
frases tornam-se complicadas e discordantes, tomam entonações teatrais. A mímica
adquire aspectos afetados.
Se bem pesquisado, o maneirismo encerra valores simbólicos.
A expressão “maneirismo” em psiquiatria foi, provavelmente, inspirada pelas
críticas ao estilo artístico maneirista.
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A CRIAÇÃO DE IMAGENS NA PSIQUE - notas sobre
Os Seminários das Visões
Márcia Gagliardi8

Introdução
Os Seminários das Visões é uma publicação do ano de 1976, em dois volumes,
sem tradução para a língua portuguesa, e diz respeito a uma coletânea dos sonhos e
visões de uma paciente de Carl Gustav Jung, analisados por ele em reuniões com
grupos de alunos.
O material foi produzido através de anotações dos alunos, manualmente, e
depois transcrito e datilografado para posterior publicação, com a supervisão de Jung
e compilados por Mary Foote e contêm, além das interpretações que Jung realizou,
várias visões ilustradas pela paciente bem como as imagens advindas de seus
sonhos.
Utilizamos aqui a tradução realizada pelo Dr. Pethö Sandor, nos grupos de
estudo do Instituto Sedes Sapientiae - São Paulo - no decorrer do ano de 1982 e que
objetivava a formação de psicólogos na abordagem junguiana.
Essa tradução não foi publicada; tal como aconteceu com os alunos de Jung,
foram anotadas e escritas manualmente, formando posteriormente uma apostila
(datilografada) onde os estudos e o aprofundamento no entendimento das imagens
norteava nossos anseios por aprender.
Esse material, riquíssimo, com as explicações de Jung e o aprofundamento
que existe na leitura das imagens, foi digitado por mim; a numeração das páginas
citadas no decorrer deste artigo, referem-se a esse texto digitado. Uma cópia do
mesmo para futuras consultas será doada à Biblioteca do Museu de Imagens do
Inconsciente.
Dra. Nise da Silveira recomenda a leitura desta obra como parte de um extenso
material que aborda o estudo das imagens como ferramenta indispensável para o
acesso ao mundo do inconsciente. Ela aparece na seção Jung e Estudos Junguianos,
fazendo parte da fundamentação teórica e metodológica de sua epistemologia.
Nosso objetivo é levar ao leitor a importância do estudo das imagens enquanto
produção inconsciente e justifica-se o fato ao nos depararmos com a intensidade das
8
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produções, em termos dos motivos arquetípicos que se mostram nas telas bem como
nas produções oníricas, para o entendimento, compreensão e estudo que nos
apontam a riqueza e a profundidade das mesmas.
Através das imagens oriundas dessas fontes inconscientes é possível afirmar
que elas contêm material, que num primeiro momento, são incógnitas, repletas de
simbolismo e que num momento posterior, se revelam como fontes da mais alta
sabedoria.
Iniciamos nosso percurso fundamentando as colocações de Jung no decorrer
do Seminário das Visões, utilizando, sempre que necessário, o Compêndio da
Cambridge sobre Jung, editado por Polly Young-eisendrath e Terence Dawson,
Madras Editora, em 2011. Vale ressaltar que Jung comenta as visões e sonhos da
paciente e para que possamos compreender suas explicações, por vezes se faz
necessária a consulta a alguns textos adicionais para clarificar os temas por ele
abordados.

Os Seminários das Visões
Composto por dois volumes em língua inglesa, assim divididos:
Volume I: Parte I: 30/10 a 5/11/1930 = 6 sonhos; 2 visões; Parte II: 12/11 a
9/12/1930 = 1 sonho; 7 visões; Parte III: 13/1 a 25/3/1931 = 5 visões; Parte IV: 6/5
a 24/6/1931 = 9 visões; Parte V: 11/11 a 16/12/1931 = 5 visões; Parte VI:
16/12/1931 a 10/2/1932 = 4 visões e Parte VII: 17/2 a 9/3/1932 = 4 visões.
Illustrations 1 - 17
Volume II: Parte VIII: 9/3 a 22/6/1932 = 7 visões; Parte IX: 1/6/1932 a 18/1/1933 =
5 visões; Parte X: 25/1 a 21/6/1933 = 3 visões; Parte XI: 4/10 a 6/12/1933 = 04
visões; Parte XII: 24/01 a 21/03/1934 = 3 visões; Parte XIII: 7/3 a 21/3 de 1934 = 1
visão. Illustrations 18 - 28
O que são os "Seminários"? São as palestras que Jung iniciou em 30 de
outubro de 1930 e que envolviam o estudo da função transcendente através dos
sonhos e das imagens provenientes tanto dos sonhos como das visões de uma
paciente. Sua duração abrangeu o período de 1930 a 1934, totalizando a interpretação
de 7 sonhos e de 59 visões.
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Christiana Drummond Morgan (1897 - 1967)
A paciente é uma mulher de aproximadamente 30 anos. Pessoa extremamente
inteligente, educada, uma intelectual típica; com uma mente quase matemática. É
cientista; conhece mitologia egípcia. Casada; seu casamento não é uma união real (e
aqui Jung parece querer dizer que não é uma união que promova o desenvolvimento
no sentido da individuação de ambos). Não sabia o que fazer com sua vida nem como
continuá-la. Está isolada numa "torre de marfim" e sofre o gelo deste isolamento. Em
virtude de seus problemas, cresceu distante da atmosfera de sua família e de seus
amigos (p.1).
Fez análise durante 4 anos, quase diariamente. Colaborou com Henry Murray
na idealização do teste T.A.T. (Teste de Apercepção Temática). Ela relatava e
ilustrava suas visões em vários "livros".
Quando a paciente relatava essas "visões" Jung nunca as explicava, apenas
escutava. Relata que tomaria um tempo enorme analisá-las e a paciente tinha sonhos
e problemas conscientes para serem resolvidos. As "visões" ocorriam, no mínimo, a
cada dois dias. Ela não entendia o que significavam. As "visões" permaneceram
intocadas (p.9), somente sendo analisadas no grupo de estudos.
Jung omite intencionalmente os detalhes pessoais da mesma, e informa que
estes pouco importam para ele. Diz: "ficamos encantados pelas circunstâncias
externas e elas distraem nossas mentes da coisa real que é o fato de que somos
internamente cindidos" (p.2). E ainda: “Essa mulher entrou num buraco por volta dos
30 anos. Isto é muito bom!” (p.1).
Em relação ao conflito existente (provavelmente um distanciamento entre a
vida racional e a vida emocional) a paciente havia tentado de tudo, mas nada
funcionava. Segundo Jung, nada funcionaria, porque ela estava contra um fato
superior que realmente não era um elemento destrutivo, ou seja, era algo que, apesar
de doloroso, a levaria a um desenvolvimento no caminho da individuação. Foi a melhor
coisa que poderia acontecer a ela! (p.1).
Jung propõe a ela observar sua atividade como é apresentada nos sonhos,
pois eles emergem do inconsciente e este pode ajudar neste caso. A paciente
entendeu então que isso dependia inteiramente dela. A análise foi iniciada. De início,
os sonhos continham mais material pessoal. Depois, trouxeram as coisas
fundamentais, fornecendo a solução do seu problema (p.3).
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Alguns conceitos junguianos
Acompanhando a trajetória interna da paciente, através da interpretação de
seus sonhos e visões, nos deparamos com alguns conceitos junguianos que são
importantes para a compreensão da produção de imagens.
Primeiramente, nosso desenvolvimento psicológico. Jung acreditava que ele
continuava durante toda a vida. Esse caminho é sinuoso, recua e avança passando
por várias dimensões psicológicas. Nossa vida não tem início com o nascimento, onde
recebemos as impressões oriundas do meio externo e a partir das quais nos
desenvolvemos. Emergimos, desde o nascimento, como uma personalidade única,
com meios de agir e reagir ao mundo, com maneiras de enfrentar e vivenciar as mais
diferentes experiências. Apesar de recebermos de nossos pais e de outras fontes de
convivência os modelos de conduta e as formas de pensar e agir, os verdadeiros
condutores de nossa vida psíquica são as imagens que agem em nós, a partir de
dentro e que acabam por se tornar visíveis quando as projetamos no meio externo
(EISENDRATH; DAWSON, 2011).
Sabemos que tudo aquilo que é inconsciente acaba por se revelar a nós
primeiramente pelo mecanismo da projeção. E a distinção que podemos realizar
quanto a um conteúdo ser realmente um conteúdo projetado é dado pela carga afetiva
com o qual se manifesta no meio externo. Se tornam visíveis aqui os complexos, que
por carregarem consigo forte carga energética nos tomam por completo.
Dentro do processo de individuação, o primeiro olhar será para a região, onde
habitam nossos mais inconfessáveis desejos e nossos maiores conflitos: nossa
sombra.
Para tanto, nossa atitude deverá ser a de sempre permitir que um diálogo se
estabeleça entre a vida consciente e as intervenções que o inconsciente nos coloca,
através dos seus mais diversificados modos de se tornar presente: os sonhos, as
visões, as pinturas, os sintomas, enfim, através das imagens que nos chegam das
mais diferentes formas.
Uma ideia importantíssima ligada à sintomatologia é a orientação teleológica.
Um sintoma expressa um processo inconsciente, simbólico, que necessita ser
integrado à consciência, para que o processo de individuação se desenvolva. Os
símbolos são imagens vivas que refletem os processos psicológicos e que estão
carregados de significado. As imagens dão forma à emoção e nos ajudam a
transcender o conhecimento consciente.
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Para explicar a estruturação das imagens mentais e o seu efeito na
personalidade, Jung nos apresentou aos arquétipos, que seriam o mundo das
imagens. Nossa capacidade inata de apreender, organizar e criar experiência.
Circunscrevem a maneira como nos relacionamos com o mundo e tem como
linguagem principal, o símbolo (EISENDRATH; DAWSON, 2011).
Dentro da análise junguiana é a leitura das imagens, trazidas pelo paciente, e
somadas com sua história de vida, que darão o sentido simbólico para a integração
das partes dissociadas da psique rumo ao desenvolvimento sadio de sua
personalidade onde poderá vivenciar a experiência do significado.

As visões e os sonhos
A psique consiste essencialmente em imagens, ou seja, qualquer conteúdo
psíquico pode ser representado apenas se tiver a qualidade de uma imagem e talvez a
função mais importante realizada pelas imagens psíquicas seja ajudar o indivíduo a
transcender o conhecimento consciente. O processo de criação de imagens mentais
está no centro de todas as funções básicas da personalidade. Sem essa criação, a
autoconsciência, a fala, a escrita, a memória, os sonhos, a arte, a cultura –
basicamente tudo que chamamos de condição humana – seria impossível
(EISENDRATH; DAWSON, 2011).
As visões, denominadas pela paciente como transes, segundo Jung, é um
produto que emergiu em condição acordada e por isso lidamos com elas de modo um
tanto diferente do que com os sonhos. Ele comparou-as com o decurso dos
fenômenos mentais que ocorrem durante uma iniciação (p.34). Salienta como elas
proporcionam uma introvisão maravilhosa quanto às operações secretas do
inconsciente. Além, evidenciam como o inconsciente elabora certos símbolos, através
dos quais a paciente é ajudada a adquirir uma atitude que lhe possibilita viver.
Sempre que os pacientes produzem uma imagem especialmente bela, pode-se
ter a certeza de que a coisa que tentam expressar representa para eles um particular
valor (JUNG, 1976).
Não saber do inconsciente significa que nos desviamos dele, que não estamos
em harmonia com ele, e assim, ele trabalha contra nós. O valor destas visões é que
elas ajudaram a paciente a perceber os conteúdos inconscientes, já que eles não
podem atuar de modo adequado se não são admitidos à consciência (JUNG, 1976).
As visões levaram-na para trás; através das épocas; dos tempos medievais
cristãos; aos templos romanos e gregos; aos confins do mundo animal. Depois, ela
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começou a subir: à adoração do Sol; aos primeiros tempos do cristianismo (transição
do culto dionisíaco para os ideais cristãos); à transformação do simbolismo da
comunhão (JUNG, 1976).
Quanto aos desenhos, Jung comenta que ao fazer um desenho da imagem,
esta permanece no campo visual, fornecendo um contexto e que os conteúdos
inconscientes associam-se ao desenhado. Ele não sugeriu à paciente que desenhasse
e complementa dizendo que desenhar um conteúdo psíquico não significa arte, mas
sim auxílio (p.19).
A seguir alguns desenhos feitos pela paciente e a transcrição da visão
correspondente.
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Algumas visões

Ilustração 1: o índio parado na beira da piscina ao lado do cavalo morto

Fonte: Seminário das Visões

Visão: Eu olhava a cabeça de um carneiro. Este, de repente e com força temível,
atacou e foi acertado na testa pela lança de um índio. E nesse momento – acertado na
testa pela lança do índio – o carneiro desapareceu. O índio deitou-se junto com sua
lança. Depois, de repente, montou no seu cavalo – que era preto – e correu através de
planícies e montanhas até chegar a um lago preto circundado por montanhas pretas.
Aqui o cavalo não quis ir mais adiante, deitou e morreu. O índio permaneceu na beira
do lago e olhou o Sol, mas este não era mais visível, já se punha, era crepúsculo. De
repente o índio transformou-se num chinês que se ajoelhou perto do lago e abaixou
sua testa até o solo três vezes (p.36).
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Ilustração 2: Os olhos do animal

Fonte: Seminário das Visões

Visão: Eu vi uma face com olhos fechados. Eu rogava à face: “Abre teus olhos, olha
nos meus olhos para que eu possa vê-los” (Ela usa uma linguagem bíblica, mostrando
que essas coisas têm um caráter hierático para ela e já não são mais material
fantasiado). Então a face tornou-se muito escura e lentamente eu vi o que ninguém
devia ver: olhos cheios de beleza e sofrimento e luz, e eu não podia mais suportar isso
(p.56).
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Ilustração 3: O pássaro branco

Visão: A canoa aproximou-se de um penhasco, uma espécie de muro de rocha e o
jovem jogou sua lança contra o penhasco, onde ela fixou-se e uma gota de água saiu
do lugar atingido. A canoa, então, estremeceu, e desaparecendo, deixou o jovem na
rocha. Ele olha na água e vê a face de uma mulher. Pulou na água seguindo-a, e
chegou a uma caverna em que haviam três bruxas; elas disseram ter vindo da terra do
abençoado. Ele tirou um dente da boca de uma das bruxas e saiu correndo da
caverna. Depois foi atacado por animais selvagens e bravios e chegou a sangrar de
muitas feridas. Depois apareceu um velho que expulsou os animais selvagens.
Embrulhou o jovem num cobertor e deitou-o na rocha com o rosto voltado para o céu,
e nesta noite houve um círculo de fogo que desceu e ardia numa roda flamejante em
redor dele. Então o jovem disse: “Eu sou o sacrifício” e o fogo o consumou. Do seu
peito elevou-se um pássaro branco que voou além das chamas (p.60).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Penetrar no mundo das imagens requer muito estudo...
Jung nos brinda, através de todo o Seminário das Visões, com ampla cultura e
conhecimentos nas áreas da mitologia, das religiões orientais e do cristianismo, além
do simbolismo nas artes e na literatura.
A leitura da interpretação realizada por Jung em cada uma das visões da
paciente, nos conduz a outros textos para entendimento mais profundo de cada cena e
de cada símbolo que o inconsciente fez uso para direcionar o processo de
individuação da mesma.
É um material fecundo e rico para os estudiosos da psicologia, da psiquiatria e
de demais áreas afins que, ao se depararem com a riqueza da vida inconsciente,
decidam penetrar cada vez mais fundo no universo simbólico para extrair dessa fonte,
as riquezas psíquicas que nos conduzem ao encontro de nós mesmos.
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A PRÁTICA DA PSICOTERAPIA NO MUNDO DAS IMAGENS
Luciana Aparecida de Almeida Oliveira9

O presente texto pretende comentar o volume 16/1 das Obras Completas de
Jung – A prática da psicoterapia, focando apenas nos três capítulos elencados pela
Dra. Nise no Benedito, sendo eles: VII. Medicina e psicoterapia, VIII. Psicoterapia e
atualidade e IX. Questões básicas da psicoterapia.
Com o intuito de esclarecer a posição específica da psicoterapia em relação à
Medicina, Jung (2013) afirma existirem três fases do procedimento médico: anamnese,
diagnóstico e a terapia. Explica que na psicoterapia - considerando a patologia da
neurose, também vão existir tais fases, porém com algumas diferenças consideráveis.
A anamnese, como na medicina, é uma tentativa de recompor de maneira mais
completa possível o material histórico do caso, porém para entendimento da
complexidade presente em cada individualidade, adverte para a necessidade de se
estender as perguntas, pois dessa forma é possível compreender o sistema de
representações do indivíduo, ou seja, a forma que o mesmo interpreta e pensa sua
realidade, onde o ambiente na qual está inserido pode estar incluído como um valor
positivo ou negativo para o desenvolvimento da doença. “O psicoterapeuta tem que
esforçar-se, e fazer perguntas que aparentemente não tem nada a ver com o caso da
doença apresentada” (JUNG, 2013, p. 100).
Já o diagnóstico psicológico, tem como objetivo principal o descobrimento dos
complexos envolvidos na problemática, na qual em seu núcleo reside “a origem do
mal, propriamente dita”. Os complexos são aspectos psíquicos relativamente
autônomos que não se ajustam à vontade da consciência (JUNG, 2013, p. 102). Para
maior entendimento do conceito de complexo, Silveira (1997, p. 30) nos explica que:
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os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados
de afetividade. Compõe-se primariamente de um núcleo possuidor de
intensa carga afetiva. Secundariamente estabelece-se associações
com outros elementos afins, cuja coesão em torno de um núcleo é
mantida pelo afeto comum a seus elementos.

Ainda sobre o diagnóstico Jung (2013) complementa que na medicina geral o
diagnóstico possibilita um prognóstico dentro de uma margem mais ou menos segura,
porém na psicoterapia o prognóstico não depende tanto do diagnóstico inicial, de
forma que, o diagnóstico verdadeiro só vai se revelar no final do tratamento. Partindo
deste pensamento pode-se pensar no cuidado a se tomar com diagnósticos inicias,
para se evitar a tendência à rotulação, onde o que se passa a ver é somente a
doença, esquecendo a pessoa humana que está com a integridade perturbada. Olhar
para o individuo possibilita identificar o melhor tratamento, aquilo que a doença
enquanto sintoma quer mostrar sobre a sua inteireza em busca do equilíbrio, Jung
(2013, p. 31) afirma que a sintomatologia apresentada pelo indivíduo, ou seja, a
neurose é causada pela “discrepância entre a atitude consciente e a tendência
insciente” a doença surge na tentativa de compensar a atitude da consciência. Já a
terapia visa tornar consciente o que está no inconsciente.
Até o momento havíamos discorrido sobre a prática da psicoterapia segundo
Jung, levando em conta a problemática da neurose. No trabalho desenvolvido pela
dra. Nise, as palavras de Jung se fazem presente, mesmo que o contexto vivenciado
seja o cenário da psicose, pois tal como Jung nos lembra, a psicoterapia refere-se ao
“tratamento da alma”; diz ele que “nos distúrbios psíquicos talvez apareça com maior
clareza do que nas doenças físicas, que a alma é um todo, onde tudo depende de
tudo”. Sendo assim, o doente não se mostra enquanto especialidade específica da
neurose ou psicose, mas de toda uma alma, de todo um mundo, de forma que a
psique (alma) depende do indivíduo para entendê-la e integrá-la (JUNG, 2013, p. 109
e 110).
Quando a Dra. Nise assumiu a Seção de Terapêutica Ocupacional, dentre as
tantas atividades ali instaladas foi o ateliê de pintura que mais a intrigou; em suas
palavras comenta que “era surpreendente verificar a existência de uma pulsão
configuradora de imagens sobrevivendo mesmo quando a personalidade estava
desagregada” (SILVEIRA, 2015, p. 15). Ela conseguia ver a alma viva em meio ao
caos da fragmentação da consciência, presente na psicose.
Dentre tantas imagens, uma surgia com regularidade e de forma espontânea
no ateliê: eram imagens circulares que muito intrigaram a Dra. Nise, já que segundo a
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psiquiatria vigente na época, a cisão psíquica é uma das características mais
perceptíveis na esquizofrenia. Sendo assim, havia de se esperar que tal fragmentação
se mostrasse também nas produções plásticas de modo geral. Porém, eram comuns
imagens tendendo ao círculo, algumas irregulares, outras bastante harmoniosas. Tais
imagens se apresentavam a Dra. Nise como um dos primeiros desafios para
entendimento do símbolo (MELLO, 2015).
O símbolo estabelece uma ponte entre o consciente e o inconsciente, a forma
em que se apresenta expressa coisas significativas, que não trazem em si uma
explicação, mas que apontam para um sentido ainda distante, de modo que nenhuma
outra forma de expressão poderia conter o significado de maneira mais satisfatória. Os
símbolos têm vida, mas quando compreendidos pelo pensamento lógico, cumprem a
sua função, esvaziam-se e morrem. “O símbolo, na concepção junguiana, é uma
linguagem universal infinitamente rica, capaz de exprimir por meio de imagens muitas
coisas que transcendem as problemáticas específicas dos indivíduos” (SILVEIRA,
1997, p. 72).
A busca para compreensão dos símbolos presente nas pinturas levou a Dra.
Nise ao contato com Jung e sua psicologia, na qual ela teve a confirmação de sua
hipótese, de que as imagens circulares que surgiam espontaneamente nas produções
plásticas no Engenho de Dentro, eram realmente mandalas (MELLO, 2015).
Segundo Jung (2013, p. 117), frente ao caos da desagregação psíquica, o
“inconsciente coletivo dá origem a uma reação em contrário, na forma de processo
centrador, caracterizado por símbolos inconfundíveis”, surge o símbolo do “Si-mesmo”,
que demonstra a tendência do inconsciente para compensar a fragmentação da
consciência.

As imagens circulares demonstram a mobilização de forças

autocurativas a fim de compensar a desordem interna (MELLO, 2015).
Outro ponto levantado por Jung em seus escritos, é que assim como a
medicina de modo geral, a psicoterapia enquanto ciência começa combatendo o
sintoma, “mas aí ela percebeu, relativamente depressa que o combate ao sintoma ou como passou a chamar-se agora - a análise dos sintomas, era incompleta, e que, na
realidade, era preciso tratar do homem psíquico inteiro”, que num termo mais atual
poderíamos chamar de “biopsicossocial” (JUNG, 2013, p. 104).
Movida por esse mesmo olhar de “tratar o homem psíquico por inteiro” vemos
na prática da Dra. Nise o trabalho humanizado no tratamento com os esquizofrênicos,
demonstrado nas palavras de Mello (2015, p. 93):
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[...] ela logo percebeu a importância da qualidade da relação no
tratamento do psicótico e sempre agiu movida pelo afeto; procurava
despertar nos monitores e nos estagiários a possibilidade de acolher
os clientes do ateliê como pessoas dignas de respeito e de carinho.

No esquizofrênico, muitas vezes o contato com a realidade, quando não
perdido totalmente, se mostra muito débil; a relação com o outro, quando provida de
afeto, pode possibilitar o resgate desse contato. Mas para que isso ocorra, é
necessário, segundo Nise (apud MELLO, 2015, p. 93-94) “um ambiente livre de
qualquer coação para que relações de amizade e de compreensão possam ser
criadas. Sem a ponte desse relacionamento a cura será quase impossível”.
Ainda como forma de criar pontes de comunicação com os esquizofrênicos, a
Dra. Nise utilizou os animais, que para ela funcionavam como coterapeutas; seu
objetivo era facilitar a construção de elos com a realidade externa. Silveira afirma:
Sobretudo o cão reúne qualidades que o fazem muito apto a tornar-se
um ponto de referencia estável no mundo externo. Nunca provoca
frustrações, dá incondicional afeto sem nada pedir em troca, traz
calor e alegria ao frio ambiente hospitalar (apud MELLO, 2015, p.
103).

Segundo Jung (2013), com a retirada das projeções do mundo exterior, elas
recaem sobre a própria alma, ou seja, voltam para o inconsciente onde se formaram,
em grande parte. O eu, que antes estava dissolvido nas relações com o mundo
externo, ao desligar-se das projeções, dissolve-se no conteúdo do inconsciente
coletivo, o que em alguns casos pode ser perigoso caso o indivíduo tenha uma
tendência psicótica. Jung afirma que o pai e a mãe, ou as figuras que cumpram tal
papel, formam o primeiro mundo experienciado pela criança, o mundo infantil. Já na
infância a criança se vê frente a outros mundos: no convívio com os irmãos logo
percebe que os mesmos não são o pai ou a mãe verdadeiros. Na escola, se depara
com o professor que o coloca diante de deveres sem considerar se gosta ou não do
que lhe foi proposto. Mais tarde, enquanto marido ou esposa, o indivíduo se depara
com o outro, um estranho, com uma vivência muitas vezes totalmente diferente dele
(a), sendo nesse momento forçado a desempenhar o papel de mãe ou pai, que antes
só via nos outros.
A utilização de animais como coterapeutas possibilitou aos pacientes
estabelecer contato com a realidade através do mecanismo de projeção, já que muitos
tinham apego aos animais de maneira espontânea, o que fazia que, por determinado
tempo, saíssem do caos vivenciado na esquizofrenia, para dedicar-se ao cuidado e
bem estar dos animais.
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Em meio a tantas vivências o mecanismo de projeção se faz presente, são
projetadas nos outros as “imagos parentais”, que Jung explica serem construídas a
partir da imagem dos próprios pais, vivenciados pela pessoa e mais pelo arquétipo
parental (de pai e de mãe). Tudo o que é arquetípico, é típico do humano, os
arquétipos são todas as possibilidades de vivências adquiridas pela humanidade.
Como sempre houve na história da humanidade crianças que se tornaram pais, essa
vivência do relacionamento com os pais é arquetípica (JUNG, 2013).
Segundo Silveira (1997) é na consciência que ocorrem as interações entre os
conteúdos psíquicos e o ego, sendo este o centro da consciência. É importante
ressaltar que para um conteúdo psíquico tornar-se consciente terá que se relacionar
com o ego. Porém na vivência da psicose, é possível através da pintura observar a
luta entre ego e o inconsciente, luta que para Silveira define a esquizofrenia: “o ego
fraqueja, é derrotado diante do ataque violento do inconsciente. E o mundo externo
desorganiza-se como num terremoto” (SILVEIRA, 2015, p. 42). Aqui a projeção deixa
de habitar o mundo externo, o ego sucumbido mergulha no inconsciente coletivo.
Promover relações saudáveis, proporcionar um ambiente acolhedor, bem como a
utilização de animais no tratamento, possibilitava aos clientes a criação de elos com a
realidade, na tentativa de manter os egos fragilizados em contato com o mundo
externo.
Expandindo um pouco mais a questão das relações estabelecidas pelo
indivíduo com seu meio, Jung traz a reflexão acerca da ideologia política vigente na
Europa, no ano de 1945. Havia um movimento crescente pelo prevalecimento do
totalitarismo do Estado. Ele afirma que, ao prevalecer o objetivo político, o indivíduo se
engana quanto ao seu destino verdadeiro; a sociedade, que seria uma simples
condição para a existência humana é apresentada como fim. Assim, a ideia implícita
em tal ideologia é que já não importa mais o indivíduo, apenas a sociedade. Sendo
assim, o Estado não poderia tolerar que a psicoterapia se atribua o direito de ajudar
uma pessoa a realizar-se naquilo que lhe foi determinado pela natureza. Alega que
psicoterapia passaria a ser apenas um meio a serviço do Estado, para a produção de
forças úteis a ele. Quanto ao critério de cura, seria o total enquadramento do indivíduo
no aparelho estatal. A alma perderia sua vida própria, tornando-se uma função a ser
utilizada pelo Estado a seu bel-prazer. Reitera “que a alma é a matriz de toda ação, e,
consequentemente, de todos os acontecimentos determinados pela vontade dos
homens”. Sendo assim, os fatos coletivos não deveriam ser ignorados, é importante
saber de que mundo vem o doente, e a que mundo deve ele se ajustar, visto que o
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homem também é um pedaço do mundo e ele traz esse mundo dentro de si. (JUNG,
2013, p. 109).
Dra. Nise se deparou com aquilo que Jung (2013, p. 29) chamou de
“mentalidade da época (Zeitgeist)”, que é o que a coletividade acredita ser o certo,
justo, bom e belo em uma determinada época; ela se rebelou contra os métodos
convencionais que considerava bastante agressivos, como vemos neste desabafo:
Uma coisa que me decepciona é a falta de compreensão de alguns
médicos que aqui trabalham. [...] Para que eu mantenha meu setor
em atividade, esforço-me mais do que era preciso. É enorme a
dificuldade com que consigo alguns doentes. Saio implorando a um e
outro colega, mas eles não dão valor à “ocupação terapêutica”.
Acreditam mais em “choques” elétricos e outros processos. Talvez
seja influência da época que atravessamos: a era da máquina. A
alma é colocada em segundo lugar (SILVEIRA apud MELLO, 2015, p.
99).

Ao se negar a apertar o botão e aplicar o eletrochoque em um cliente, ela se
torna “a rebelde”, e também inicia um movimento de quebra da “mentalidade da
época”. Jung (2013, p. 125) afirma que “a nossa missão e, sobretudo, a nossa primeira
obrigação como psicólogos, é entender a situação psíquica do nosso tempo e ter dela
uma visão clara, para percebermos as questões e exigências do nosso tempo”.
Mostra-nos a necessidade de estarmos conscientes e fiéis ao verdadeiro propósito da
psicoterapia, ao tratamento da alma, bem como à situação psíquica coletiva que
atravessamos.
Quando nos deparamos com o trabalho desenvolvido pela Dra. Nise, uma das
questões levantadas por Jung se faz muito presente: a necessidade do estudo
aprofundado, especialmente da mitologia, para compreensão das produções plásticas
e delírios presentes na vivência dos clientes. Jung afirma que:
A psicologia do inconsciente comporta-se da mesma forma que as
sagas, lendas, mitos, e religiões, com as figuras psíquicas, que
surgem nos sonhos, nas fantasias, nas visões e alucinações. No
conjunto desse campo e psíquico existem motivos, quer dizer, figuras
típicas, cujos rastos podem ser seguidos até a história antiga e
mesmo até a pré-história e, por conseguinte, podem ser chamadas de
arquetípicas (JUNG, 2013, p. 141).

Segundo Silveira (1997), os mitos surgem da tendência do inconsciente em
projetar os conteúdos internos sobre os fenômenos exteriores, traduzindo-se em
imagens. São experiências vividas repetitivamente pelos seres humanos ao longo dos
milênios. Para compreensão das obras produzidas nos ateliês de atividades
expressivas do hospital psiquiátrico, que demonstravam não só a psique individual
com os temas míticos presentes, mas que também, muitas vezes, traziam em si temas
universais, um mergulho profundo fez-se necessário levando a Dra. Nise a
desenvolver pesquisas e análises comparativas nomeando esta tarefa de “arqueologia
da psique” (MELLO, 2015, p. 265).
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Jung (2013, p. 246) afirma que vez por outra o inconsciente “produz
representações, que provavelmente não há outra maneira de definir, a não ser como
arcaicas”. No Museu de Imagens do Inconsciente, encontramos trabalhos como os de
Adelina Gomes, cujas esculturas em barro possuem características de um arcaísmo
que nos remete às deusas mães da Idade da Pedra.

Fig. 1 À esquerda: Adelina Gomes – modelagem em barro, década de 1950; à direita: escultura
em terracota, Creta, período Neolítico.

Dra. Nise explica que só através do conceito de inconsciente coletivo podemos
compreender como uma moça semianalfabeta como Adelina, nascida numa cidade do
interior, pode alcançar dentro de si as Grandes Mães do Neolítico, para então voltar e
retratar a Grande Mãe da nossa época: a Virgem Maria, presente também em suas
produções (MELLO, p. 267). Neste exemplo podemos observar o quão profundo foi o
mergulho de Adelina, atingindo as camadas mais primitivas da psique pertencentes ao
inconsciente coletivo, no qual residem as experiências fundamentais dos seres
humanos ao longo do seu desenvolvimento.
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Considerações finais

Empiricamente, através de uma vasta pesquisa comparativa e valendo-se da
psicologia de Jung, a Dra. Nise da Silveira pode encontrar subsídios para
entendimento das imagens produzidas pelos seus clientes, bem como a compreensão
de seus significados, deixando um legado inestimável não só pelo trabalho
desenvolvido, mas também pela sua jornada pessoal. Uma mulher que enfrentou “a
mentalidade da época”, vivenciando ela própria, muitas vezes, o mito do herói,
enfrentando o descaso de colegas e instituições, sempre movida pelo ímpeto de tratar
seus clientes com dignidade. Observando o que de mais individual eles possuíam,
enxergou o ouro onde a grande maioria só via o caos. Fez aquilo que nas palavras de
Jung (2013, p. 126) é a tarefa mais nobre da psicoterapia: “continuar firmemente a
serviço do desenvolvimento do indivíduo”.
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NISE DA SILVEIRA, A ESQUIZOFRENIA E O BENEDITO
José Augusto Affonso Teixeira10

Resumo
Este trabalho se propõe a apresentar o pensamento de C.G.Jung a respeito da
esquizofrenia em um dos seus últimos trabalhos sobre o tema. Restabelece uma
discussão da possível gênese desse transtorno com enfoque na compreensão
psicológica dos sintomas, de fatores adjacentes que possam contribuir para sua
irrupção sob a forma de surto psicótico, bem como de condutas terapêuticas que
possam colaborar para o tratamento. O contexto dessa apresentação se dá a partir da
referência a esse trabalho em uma coletânea de indicações bibliográficas comentadas
e produzidas por Nise da Silveira denominada Benedito, onde sua autora apresenta os
caminhos teóricos trilhados na construção da genealogia de seu pensamento, bem
como de sua atuação terapêutica junto a pacientes esquizofrênicos nos ateliês criados
por ela. Aponta para a observação da presença de sentido nas manifestações dos
sintomas esquizofrênicos e para a importância das funções do ego.

Palavras-chave: Esquizofrenia. Benedito. Saúde Mental. Nise da Silveira. Processo
criativo.

Introdução
A Dra. Nise da Silveira, médica psiquiatra por formação, desenvolveu seu
trabalho junto a pacientes psicóticos, especialmente os esquizofrênicos, que se tornou
referência no tratamento desse transtorno e conhecido internacionalmente. Sua
técnica refere-se, principalmente, ao uso de materiais que possibilitem a expressão
plástica, como tintas, papéis e argila, dentre outros, e serviu para reafirmar suas ideias
como aplicação de uma prática terapêutica.
Segundo seu principal biógrafo Luiz Carlos Mello e ela própria, o percurso para
tal reconhecimento foi difícil, cheio de incertezas e dificuldades, árido de apoio, mas
rico em estudo e empenho antes e durante a criação do Setor de Terapia Ocupacional
e Reabilitação, local no qual desenvolveu seus vários ateliês, inclusive os de pintura e
modelagem, para tratamento de pacientes internos no Centro Psiquiátrico Pedro II,
hoje denominado Instituto Municipal Nise da Silveira.
Na fundamentação teórica do trato com a psicose a Dra. Nise aponta uma
vasta lista de autores, teóricos da psicanálise, historiadores da arte, especialistas em
mitologia, artistas e outros autores da psicologia. Dentre tantos, a doutora aponta C.G.
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Jung e a Psicologia Analítica como a referência principal para o seu trabalho, servindo
de estrutura e de fundamentação para o mesmo. Todo seu percurso no campo da
pesquisa sobre a leitura de imagens procurou resumir em um “pequeno fichário”, ainda
não publicado, que denominou Benedito.
Nesse registro ela indica algumas obras de C. G. Jung, especialmente o
capítulo IX, do volume III de suas Obras Completas, onde aborda o tema da
esquizofrenia. Trata-se de um texto transcrito de uma palestra proferida em 1958, três
anos antes da morte do autor. Seu início já dá o tom de sua visão sobre a doença e de
sua abordagem terapêutica a essa altura de sua vida: “Um dos privilégios da velhice é
a possibilidade de rever os caminhos que já foram percorridos” (Jung, 1999, § 553).
Uma vez que todo o volume III de sua obra destina-se a tratar da psicogênese das
doenças mentais, com artigos organizados em ordem cronológica de apresentação, e
este é o último, dá-nos a indicação de que pretendia uma revisão de seu pensamento
a respeito desse tema.
A leitura desse texto sinaliza um valor especial quanto ao seu olhar sobre a
psique, o inconsciente e a consciência. Em todo o volume III das Obras Completas,
Jung percorre os caminhos que buscam explicar e compreender as estruturas da
psique e suas relações com os transtornos mentais, “os inumeráveis estados do ser”,
no dizer de Antonin Artaud. Percebemos que a Dra. Nise atribui importância especial a
essas considerações de Jung sobre a esquizofrenia, mesmo citando outros capítulos
do mesmo volume em sua obra, uma vez que o autor reafirma a grande maioria de
suas observações sobre os processos da doença e de seu tratamento, após mais de
cinquenta anos de exercício da psicoterapia.

Discussão
Inicialmente, Jung trata dos complexos de tonalidade afetiva a partir de
experiências com testes com associação de palavras, indicando que os resultados não
apresentam diferenças entre aqueles aplicados em doentes em fases não agudas e
neuróticos, ao contrário daqueles casos típicos da esquizofrenia, que apresentam
como especial diferença um quadro de “acidentalidade assistemática” (Jung, 1999).
Assim, Jung aponta para uma conexão entre a neurose e seu caráter sistemático,
repetitivo, e para a perda dessa característica com a eclosão da esquizofrenia e a
decorrente produção de um discurso fragmentado e estranho.
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Uma importante constatação de Jung a respeito de tal fragmentação foi a
percepção de que tal fenômeno também era presente nos sonhos.
Ainda nesse percurso, ele observa um “número relativamente grande de
esquizofrenias latentes que evitam o hospício, de modo inconsciente, mas sistemático,
buscando auxílio e orientação a psicólogos”(Jung, 1999, § 553). Tratar-se-iam de
psicoses que ainda não minaram a ação da consciência.
No momento desse texto Jung está com mais de cinquenta anos de prática
clínica e, justamente por essa experiência, empírica, demonstra uma convicção na
possibilidade de tratamento dos distúrbios esquizofrênicos por meios psicológicos. A
diferença entre os neuróticos e os esquizofrênicos estaria na solidez de estruturas da
consciência ante a ameaça de um “caos incontrolável de acontecimentos casuais” a
partir de afetos que as violentam. Enquanto as imagens produzidas pelas fantasias
neuróticas estão carregadas de “dramatização e exageros”, na esquizofrenia elas se
configurariam como extremamente ameaçadoras. Nos casos das psicoses latentes
com os conteúdos inconscientes são recomendados maior cuidado, justamente em
função da ativação de afetos que poderiam atuar produzindo crises esquizofrênicas.
Uma grande preocupação com as psicoses latentes está manifesta no
pensamento de Jung nesse trabalho, assim como com pacientes esquizofrênicos que
possam apresentar sinais de crises ou recaídas.

Como procedimento terapêutico

indica um afastamento drástico a uma distância segura do inconsciente, sugerindo a
possibilidade de representação da situação psíquica através de um desenho ou de um
quadro, especialmente se houver uso da cor. O caos passa a ser visualizado,
distanciado, e permitindo uma interpretação da consciência (Jung, 1999). A emoção
ou o afeto que ameaça é representado pela imagem, ou faz parte desta.
“Quando o paciente se vê ameaçado pelos afetos da experiência originária, as
imagens por ele projetadas servirão para aplacar o terror.” (Jung, 1999, § 553).
A partir dessa possibilidade de expressão, decorreu a percepção de que os
conteúdos de tais representações apresentavam formas arcaicas encontradas em
diversos relatos mitológicos. Tal constatação indicou a Jung a presença de elementos
na psique que não se justificavam a partir de uma perda de conteúdos da consciência
apenas, mas que integravam uma camada ainda mais profunda dessa mesma psique,
composta por “atitudes típicas, modos de agir, de formar ideias e impulsos que
deveriam constituir o comportamento tipicamente instintivo da humanidade”11.
Impulsos e formas instintivas herdadas, denominadas arquétipos, que atuariam
isoladamente ou em grupos, denominados complexos. Dado um momento no qual a
vida se apresente em situação extrema e ameaçada, a base instintiva da psique se
11

Ibidem, pr. 565
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mobilizaria de forma compensatória, embora caótica, na tentativa de construção de
algum tipo de imagem que a representasse, mesmo que de forma arcaica.
Ainda nesse trabalho, retorna à reflexão quanto à redução dos níveis de
consciência serem produzidos a partir de substâncias tóxicas e o surgimento de
“variações inconscientes da percepção” não percebidas pela consciência até então. É
admitida a possibilidade de que tais toxinas sejam geradas a partir de afetos muito
intensos, que deixariam evidentes conteúdos arquetípicos. Mantém as portas das
pesquisas abertas para a sondagem de causas patogênicas ou psicogênicas.
Entretanto, é perceptível que, em função de toda a sua vasta experiência clínica, ele
aponta para uma probabilidade maior de uma origem psicogênica e das possibilidades
de recuperação por meios terapêuticos.
Jung assinala ainda, pensamento com o qual Nise comungava antes mesmo
de conhecê-lo, a necessidade da observação de certos pressupostos, como o
“sacrifício pessoal, a seriedade de propósito e a abnegação”, a atenção, o interesse,
por parte daqueles que lidam com essa clínica, o restabelecimento do rapport com o
doente. Apesar do seu olhar otimista e realista, uma vez que está baseado na
experiência clínica, fica admitido que tal disposição não é possível para todo terapeuta
e alerta para um olhar de cuidado com a “preservação da constituição do próprio
terapeuta” (Jung, 1999, § 565).
O tema da atuação do afeto junto aos arquétipos ou aos complexos tem
destaque de tema central na obra de Jung, como um produtor de sintomas tanto nas
neuroses quanto na esquizofrenia, nesse caso com intensidade e frequência muito
maiores. Tal ação nem sempre é observável do ponto de vista externo, já que assume
a produção de fenômenos internos junto ao inconsciente, responsáveis tanto pelas
manifestações delirantes quanto dos conteúdos dos sonhos. O que para uma pessoa
normal pode ser passageiro e provocar pequena perturbação da consciência, na
esquizofrenia assumirá caráter intenso e poderoso, capaz de se apoderar da
consciência, decorrendo daí o estado de alienação e destruição da personalidade.
O papel do afeto na psique, com sua intensidade, deve ser entendido como
principal fator gerador de interferências sejam na consciência, na personalidade ou no
comportamento. O mesmo papel do afeto será considerado pela Dra. Nise em sua
obra, não só no adoecimento, mas também como importante agente terapêutico. Sua
obra é repleta de referências ao afeto e vai oferecer um olhar diferenciado em sua
abordagem clínica por meio da atuação inicial da figura do monitor, não especialista,
um agente de relacionamento que represente um apoio sobre o qual o doente faça um
investimento afetivo abrindo possibilidades de reorganização psíquica.
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Considerações Finais
O tema da esquizofrenia da forma como está abordado nessa obra de
C.G.Jung, parece-nos angular como referência aos postulados principais no
entendimento da doença e nos métodos desenvolvidos pela Dra. Nise da Silveira. A
partir dessa e de outras leituras indicadas no Benedito, compreendemos as conexões
estabelecidas entre as possibilidades e recursos no trato com esquizofrênicos e as
causas da doença, a compreensão dos sintomas e seu sentido sob a ótica psicológica,
o enfraquecimento das energias psíquicas, que se apoderam do "eu" buscando a
redução de potência da atuação dos complexos arquetípicos, por meio da prática de
recursos expressivos e do papel do afeto no fortalecimento das funções do ego e no
tratamento psicológico.
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O SIMBOLISMO DA MANDALA

André Henrique Faria Thereza

12

Resumo
O presente artigo é fruto da leitura do Capítulo XII do Livro „Os arquétipos e o
Inconsciente Coletivo‟ das Obras Completas de Carl Gustav Jung, com o mesmo título
„O Simbolismo da Mandala‟. Neste capítulo Jung analisa 54 imagens de mandalas
esclarecendo-nos do sentido e da riqueza simbólica desta expressão. Jung no
decorrer de sua prática, observou em suas pesquisas, especialmente em seus
pacientes que a mandala é a expressão da totalidade da personalidade – o que ele
denomina de self. Mais tarde, Dra. Nise da Silveira perante as obras pintadas pelos
Esquizofrênicos em Engenho de Dentro - RJ, notou o surgimento espontâneo de
formas circulares. Reunindo um conjunto dessas pinturas, dra. Nise enviou-as a Jung
indagando se de fato tratavam-se de expressões mandálicas, uma vez que tais
pinturas haviam sido feitas por pessoas cuja personalidade estava cindida e caótica.
Jung brevemente respondeu dizendo que de fato eram mandalas, expressão da
tentativa reorganizadora e da força compensatória da psique diante da dissociação. A
metodologia utilizada nesse artigo foi a pesquisa bibliográfica com a leitura de livros de
C. G. Jung e Nise da Silveira, tratando do tema sobre as mandalas, além de outros
autores que estudaram o assunto. O resultado foi a validação do trabalho de Nise a
partir da teoria de Jung e a partir de sua prática no ateliê de pintura com pacientes
psiquiátricos que desenhavam e pintavam mandalas espontaneamente.
Palavras-Chave: Mandala. Símbolo do self. Carl Gustav Jung. Nise da Silveira.
Psicologia Analítica.
INTRODUÇÃO
Vários estudiosos nos ajudam a compreender a conceituação da „mandala‟,
Carl Gustav Jung, Chevalier e Gheerbrant, entre outros, se debruçaram sobre o
significado delas. Ela pode ser compreendida como círculo mágico, símbolo do centro,
do self, daquilo que é a totalidade da personalidade. Jung incluiu a mandala em suas
pesquisas de maneira significativa, oferecendo especial atenção a estas imagens. Ele
observou a presença delas nos movimentos culturais e religiosos, onde a
manifestação e a utilização delas como meio de contemplação, levaria a um caminho
condutor do self ou si-mesmo. Silveira (2015), perante o surgimento espontâneo
destas imagens circulares nas pinturas dos esquizofrênicos de Engenho de Dentro –
Rio de Janeiro, notou a prova convincente da existência de forças compensatórias do
Inconsciente frente à dissociação psíquica.
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O objetivo desse artigo é analisar o conceito de self e a manifestação desse
centro da psique na forma de mandalas como tentativas de auto-cura. A metodologia
empregada foi a pesquisa bibliográfica com base em alguns autores da psicologia
analítica que pesquisaram e estudaram esse tema.
O resultado foi a análise das mandalas na teoria de Jung e as pesquisas de
Nise da Silveira no hospital de Engenho de Dentro com pacientes psiquiátricos,
demonstrando a importância dessa descoberta na psicologia analítica e dando
validação

ao

poder

curativo

das

mandalas

quando

as

mesmas

surgem

espontaneamente como uma tentativa de cura e auto-regulação psíquica.

A definição de mandala
A expressão „mandala‟, proveniente do sânscrito, idioma falado na Índia antiga,
significa „círculo‟. Portanto, trata-se de um termo indiano para os desenhos circulares
realizados em rituais no chão com giz e areias coloridos ou até mesmo com argila
vermelha nas paredes caiadas de muitas cabanas tibetanas. A criação de mandalas
nestes rituais é uma ajuda para a concentração, pois diminuem o campo circular da
visão, restringindo-a ao centro (JUNG, 2012).

A mandala e as tradições
Numa de suas viagens ao templo de Madura (sul da Índia), Jung (2012)
comenta que observou uma mandala sendo construída por uma mulher. Curioso,
pediu informações à desenhista, que recusou expressar o que fazia, não querendo ser
perturbada no seu trabalho, pois se tratava de um trabalho minucioso e contemplativo.
Esta experiência trouxe para Jung o entendimento de que este centro - a mandala, é
tratado de diversas maneiras, dependendo das exigências rituais, do grau de iniciação
da pessoa que a constrói e da orientação religiosa. De maneira geral este centro
aponta uma divindade, geralmente Shiva com suas mais diversas expressões de
criação, ou seja, é dali, do centro, que emana todas as coisas (JUNG, 2012). A seguir
algumas representações apresentadas por Jung, para ilustrar a importância das
mandalas nas culturas orientais.
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Figura 1: Mandala yantra
Fonte: JUNG, 2012.

A figura 1 é uma mandala do tipo „Yantra‟, de acordo com Jung (2012),
literalmente significa apoio, um ponto de apoio para a concentração. Através da
visualização de um Yantra é possível alcançar, de acordo com o ritual, a união com o
Divino. A ideia religiosa é que o centro da personalidade é um lugar central no interior
da alma, onde tudo está conectado, que oferece ordem a todas as coisas. Este centro
não é o ego – o eu, mas o si-mesmo.
A meta da contemplação dos processos representados na mandala é
que o iogue perceba (interiormente) o deus, isto é, pela contemplação
ele se reconhece a si mesmo como deus, retornando assim da ilusão
da existência individual à totalidade universal do estado divino
(JUNG, 2012, p.361).
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Figura 2: Mandala tibetana
Fonte: JUNG, 2012.

Jung (2012) apresenta nesta imagem uma mandala tibetana, intitulada como “A
roda do mundo”. O Tibet é uma região da China contemporânea, onde o Budismo é a
religião predominante. Jung descobriu que as mandalas na tradição tibetana derivam
dos lamas, expressão cujo significado é „guru-mestre‟. Os lamas consideram a
mandala uma imagem interna, construída nos momentos de perturbação psíquica ou
quando um pensamento está sendo procurado. Para eles a mandala é um guia da
imaginação, no seu centro está o trono de uma divindade, onde a palavra do mestre
(lama) é capaz de invocá-la (DIBO, 2006).
Especificamente nesta imagem,

Jung

comenta que a roda

é uma

representação do mundo. Nesta mandala, o mundo (a roda) está sendo sustentada
pelo deus da morte - Yama. De fato, conforme Jung, o mundo da velhice, da doença e
da morte está sob o domínio do „demônio da morte‟ (JUNG, 2012).
Os exemplos de mandalas apresentados por Jung nestas duas figuras, são
demonstrações de imagens baseadas numa tradição, seguindo um modelo, variando
de acordo com os costumes, com as tradições, diferente das mandalas individuais, as
quais comentaremos mais adiante.
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A mandala e a Psicologia Analítica
As pesquisas de Jung (2012) sobre o simbolismo das mandalas provêm da sua
vasta vivência terapêutica com seus pacientes, de inúmeros materiais colhidos na
prática analítica. Neste artigo em especial, diante deste vasto material espontâneo,
rico de conteúdo, o autor da Psicologia Analítica identificou uma relação das mandalas
espontâneas com as crises interiores que seus pacientes estavam atravessando.
Como fenômeno psicológico, Jung diz que as mandalas aparecem espontaneamente
em sonhos, em certos estados conflitivos e na esquizofrenia.
Para Dibo (2006), o surgimento de imagens circulares – mandalas, nos sonhos
e na imaginação ativa simbolizam a integridade natural da psique, sua totalidade,
possuindo eficácia na conservação da ordem psíquica se essa ordem já existe ou
possibilitando o reestabelecimento da ordem onde ela desapareceu.
Esses „estranhos‟ símbolos levaram Jung a perceber a profundidade do sentido
psicológico que tais imagens forneciam. É por esta razão, que o tema „mandala‟ é
encontrado nas obras complementares de Jung. Ele utiliza a mandala para designar
uma representação simbólica da psique, que sintetiza toda sua obra.
As mandalas surgem com diversas formas e desenhos, porém há elementos e
formatos regulares: circular, elaborada como flor, centro figurado pelo Sol; estrela,
cruz, geralmente de quatro, oito ou doze raios; esferas cruciformes frequentemente em
rotação; serpente enrolada circularmente ou espiralada em torno de um centro;
castelo, cidade, pátio quadrado ou circular (JUNG, 2012).
(...) Seu tema básico é o pressentimento de um centro da
personalidade, por assim dizer um lugar central no interior da alma,
com o qual tudo se relaciona e que ordena todas as coisas,
representando ao mesmo tempo uma fonte de energia. A energia do
ponto central manifesta-se na compulsão e ímpeto irresistíveis de
tornar-se o que se é, tal como todo organismo é compelido a assumir
aproximadamente a forma que lhe é essencialmente própria. Este
centro não é pensado como sendo o eu, mas se assim se pode dizer,
como o si-mesmo (JUNG, 2012, p.361).

Aqui está o tema básico levantado pelas mandalas: a existência de um centro
no interior da alma. Neste centro todas as coisas estão relacionadas, ele ordena tudo.
Ao mesmo tempo é a fonte de energia, força interior que se manifesta conforme
comenta Jung, como um ímpeto (impulso, força intensa) de tornar-se o que se é de
fato, assumindo a própria essência. A meu ver, o que Jung está dizendo é: que uma
árvore seja uma árvore, que um gato seja um gato, ou seja, que cada organismo é
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chamado a assumir o que é de sua essência, e assim, desenvolver suas
potencialidades.
(...) embora o centro represente, por um lado, um ponto mais interior,
a ele pertence também, por outro lado, uma periferia ou área
circundante, que contém tudo quando pertence ao si-mesmo, isto é,
os pares de opostos que constituem o todo da personalidade. A isso
em primeiro lugar, pertence a consciência, depois o assim chamado
inconsciente pessoal, e finalmente um segmento de tamanho
indefinido do inconsciente coletivo, cujos arquétipos são comuns a
toda humanidade. Alguns deles estão incluídos permanente ou
temporariamente no âmbito da personalidade e adquirem, através
desse contato, uma marca individual, como por exemplo – para
mencionar algumas das figuras conhecidas – a sombra, o animus e a
anima. O si-mesmo apesar de ser simples, por um lado, é, por outro,
uma montagem extremamente complexa (JUNG, 2012, p. 361, 362).

Jung utiliza o formato da mandala, especificamente a representação do centro,
para apontar as estruturas arquetípicas da psique humana. Ele considera a
simplicidade do si-mesmo, mas também a complexidade da estrutura psíquica, uma
vez que toda essa estrutura está de certa maneira relacionada ao centro. Neste
sentido, para a Psicologia Analítica, dentre os arquétipos, o mais importante é o que
Jung denominou de self ou si-mesmo, o qual é simbolizado de diversas maneiras,
sendo a mandala uma delas. Este símbolo aparece espontaneamente no processo
terapêutico dos pacientes de Jung. Tais imagens são analisadas por Jung,
fornecendo-nos entendimento da condição psíquica de cada autor, o que será descrito
a seguir.
A psicoterapia de Jung, conforme Silveira (2015), está repleta de atividade,
possibilitando o revelar do inconsciente. Jung (2012) tomava como ponto de partida a
imagem de sonho ou fantasia e pedia ao paciente que desenvolvesse de forma livre a
temática da imagem, podendo ser feita de várias maneiras: pintura, desenho,
modelagem, etc. – através destes recursos projetivos, Jung percebeu que havia um
processo inconsciente que ocorria em seus pacientes: o processo de individuação, o
tornar-se si-mesmo, fundamento de da Psicologia Analítica.
Como vimos, o surgimento das mandalas ocorrem em estados conflitivos e na
esquizofrenia. Para a Psicologia Analítica, conforme Silveira (2015), a comunicação
com o esquizofrênico, em especial nos casos mais graves, dificilmente ocorrerá no
nível verbal (somente quando o processo de cura estiver avançado). Neste sentido, é
eficaz recorrer ao nível não verbal, possibilitando àquele que se encontra mergulhado
nas profundezas do inconsciente, a expressão de vivências internas por meio de
atividades expressivas, conforme Jung o fez com seus pacientes.
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Ainda segundo Silveira (2015), o objetivo da psicoterapia junguiana não é só a
dissolução dos conflitos do mundo interno, mas o desenvolvimento das „sementes
criativas‟ presentes na personalidade doente; é nas atividades feitas com as mãos que
estas „sementes‟ se revelam. “Se houver alto grau de crispação do consciente, muitas
vezes só as mãos são capazes de fantasia.” (JUNG, apud SILVEIRA, 2015).
Jung (2012) chama-nos a atenção para investirmos nosso tempo em investigar
e estudar, ou seja, mergulhar ainda mais, a fim de ampliar nosso conhecimento sobre
o arquétipo da mandala, favorecendo a análise psíquica dos pacientes:
O conhecimento da origem comum do simbolismo inconsciente préformado se havia perdido por completo para nós. Para trazê-lo de
volta à luz do dia devemos ler antigos textos e investigar culturas
arcaicas, a fim de poder compreender aquilo que os nossos pacientes
nos trazem hoje para o esclarecimento de sua evolução psíquica.
Penetrando mais profundamente nas camadas interiores da alma,
deparamos com estratos históricos que não constituem letra morta,
mas continuam vivos e atuantes em todo ser humano; ultrapassam
nossa possibilidade de apreensão, no estado atual de nossos
conhecimentos (JUNG, 2012, p.392).

Mandalas individuais
Ao comentar sobre uma mandala pintada por um de seus pacientes, Jung
escreveu: “... é possível intuir com um pouco de sensibilidade o sentido mais profundo
que o autor tenta expressar através dessas imagens, muitas vezes pintadas com o
amor, embora com mãos desajeitadas.” (JUNG, 2012, p.391). É o olhar sensível que
encontrará o sentido real da „forma circular‟ expressa pelo paciente e não um olhar
qualquer. Há uma quantidade de energia psíquica depositada naquela obra, seja ela
qual for. As mandalas confeccionadas servem a um propósito: estabelecer a ordem
interior. Essas imagens individuais são frequentemente encontradas em série, e de
acordo com autor da Psicologia Analítica: “... aparecem logo depois de estados
caóticos, desordenados, conflitivos ligados ao medo. Expressam, por conseguinte a
ideia do refúgio seguro, da reconciliação interior e da totalidade.” (JUNG, 2012).
Para Jung (2012) há diferença das mandalas coletivas (apresentadas no início
deste artigo) das mandalas individuais. As mandalas individuais são pintadas
espontaneamente dentro de um processo terapêutico, sendo necessário portanto, um
conhecimento vasto da condição psíquica momentânea do paciente. Elas não se
baseiam em nenhuma tradição, em nenhum modelo, como nas mandalas coletivas.
Representam criações livres da fantasia do indivíduo, tendo por base os arquétipos
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(desconhecidos pelos autores das mandalas). É por esse motivo - o pressuposto
arquetípico - que muitos elementos se repetem, que semelhanças são encontradas em
tais desenhos (JUNG, 2012).
De acordo com estágio do processo terapêutico, segundo Jung (2012), há
variações nas expressões mandálicas, certas variações apontando para o surgimento
de uma nova ordem da personalidade. É por isso que as mandalas surgem depois de
estados de caos interno, tendendo a transformar a confusão em ordem. Neste
contexto, não há intenção consciente no surgimento das mandalas, é um impulso
inconsciente, um „ímpeto irresistível‟ do self.
Em todo caso, as mandalas, expressam ordem, equilíbrio e
totalidade. Frequentemente os pacientes ressaltam o efeito benéfico
ou tranquilizador de tal imagem. Em geral, representações e
pensamentos religiosos, isto é, numinosos ou então ideias filosóficas
se exprimem através das mandalas (JUNG, 2012, p.365).

Dentre as 54 imagens que Jung apresenta para exemplificar o sentido psíquico
das mandalas, apresentarei a seguir 7 imagens bem como os comentários de Jung
sobre elas.

Figura 3: Mandala espontânea
Fonte: JUNG, 2012.

“A autora é uma mulher de meia-idade com predisposição para a esquizofrenia.
Muitas vezes pintou mandalas espontaneamente, pois estes sempre tinham um efeito
ordenador sobre os seus estados psíquicos caóticos...” (JUNG, 2012, p.368).
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Figura 4: Mandala espontânea “...da mesma autora (...). No tratamento seu mundo originário
emergiu novamente com esses desenhos e isso determinou sua cura anímica.” (JUNG, 2012,
p.370).

Figura 5: Mandala espontânea
Fonte: JUNG, 2012.

“Reconhece-se através deles não só a extraordinária concentração da
desenhista como também a vitória do „ornamento floral‟ do Oriente sobre o
intelectualismo, racionalismo e moralismo demoníacos do Ocidente. (...) torna-se
visível o novo centramento da personalidade.” (JUNG, 2012, p.371).
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Figura 6: Mandala espontânea
Fonte: JUNG, 2012.

“(...) O centro é frequentemente caracterizado como o „tesouro difícil de
alcançar.” (JUNG, 2012, p.374)
Este tesouro difícil de alcançar é apontado de outras maneiras em outros
lugares. Tereza D‟Ávila (2015) em „Moradas‟ ou „Castelo interior‟, percebe que há um
caminho a percorrer no castelo para encontrar o Rei, que habita o seu centro.

Figura 7: Mandala espontânea. A autora é uma mulher de setenta anos, com dons artísticos. O
processo de individuação desencadeado pelo tratamento, que esteve bloqueado por muito
tempo, mobilizou sua atividade criativa, dando oportunidade ao surgimento de uma série de
quadros bem-sucedidos e de cores alegres, os quais exprimem eloquentemente a intensidade
da vivência (JUNG, 2012).
.
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Figura 8: Mandala espontânea
Fonte: JUNG, 2012.

“No processo de individuação as projeções originárias refluem para dentro, isto
é, são novamente integradas na personalidade.” (JUNG, 2012, p.380).

Figura 9: Mandala espontânea. Fonte: JUNG, 2012. Esta imagem foi desenhada por um
menino de sete anos cujos pais eram problemáticos. Ele havia feito uma série de desenhos de
círculos cercando com eles sua cama. Ele os chamava seus „amados‟ e não dormia sem eles
em torno. Isto indica que as imagens „mágicas‟ tinham para ele ainda o significado originário e
funcionavam como círculos encantados protetores (JUNG, 2012, p.383).
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Ao expor e comentar sobre as mandalas elaboradas pelos seus pacientes,
podemos perceber que elas expressam o estado momentâneo da psique,
possibilitando assim ao terapeuta colher os dados que emergem do mundo interno do
paciente, levando em consideração o movimento natural de autocura e de
compensação do estado caótico da personalidade.
Trata-se de um impulso instintivo, só resta aguardarmos o seu surgimento,
neste sentindo outro fator importante a considerar a respeito do surgimento destas
imagens circulares é que os autores experimentam um efeito terapêutico considerável
quando elas surgem no contexto terapêutico espontaneamente. Só há efeito curativo
quando as mandalas ocorrem de forma natural. Jung mesmo adverte que: Nada se
deve esperar de uma repetição artificial ou de uma imitação proposital de tais imagens
(JUNG, 2012), ou seja, quem conduz o processo é o self do paciente, é de lá que virá
informações por meio das imagens. A nós, resta acompanhar atentamente este
processo, respeitando a autonomia da psique.

Nise da Silveira e as mandalas
Era de se esperar de acordo com o pensamento científico vigente na época de
Dra. Nise da Silveira, que as expressões produzidas pelos esquizofrênicos fossem em
sua maioria desenhos caóticos, desmembramentos de corpos humanos ou de
animais, corpos sem cabeça, sem braços, sem pernas, árvores cortadas apontando o
despedaçamento da personalidade (SILVEIRA, 2015).
No entanto, de acordo com Silveira (2015), as imagens circulares, algumas
complexas, outras harmoniosas, impunham presença na produção espontânea dos
esquizofrênicos. Ela mesma comenta que teve dificuldade de compreender tais
imagens – faltava-lhe conhecimento sobre as atividades da psique que formavam
essas imagens.
Após reunir essas imagens circulares, pintadas por autores diferentes e com a
dúvida se tais imagens eram de fato mandalas, como aquelas produzidas pelas
religiões orientais, Dra. Nise da Silveira encaminhou uma carta ao Dr. Carl Gustav
Jung, em 12 de novembro de 1954; a resposta – escrita pela colaboradora de Jung,
Sra. Aniela Jaffé é datada em 15 de dezembro de 1954. Na resposta, Jung expressa à
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Dra. Nise, que de fato, trata-se de mandalas, demonstrando a tendência do
inconsciente para formar uma compensação à situação do caos do consciente. A partir
desta resposta, Dra. Nise se viu diante de uma nova compreensão da esquizofrenia
(SILVEIRA, 2015), além de estabelecer uma correspondência com Jung, com envio de
outras fotografias de pinturas sobre temas que surgiam e traziam sintonia com os
estudos junguianos sobre os arquétipos (MELLO, 2014).
Portanto, de acordo com Mello (2014), este foi o primeiro desafio de Dra. Nise,
dentre tantos, para a compreensão dos símbolos que iam surgindo nas pinturas dos
frequentadores do ateliê de pintura. Este tema é tão caro para Dra. Nise que as
mandalas constituíram o primeiro álbum do acervo do Museu de Imagens do
Inconsciente.

Conclusão
Notamos que Carl Gustav Jung, ofereceu especial atenção à representação de
mandalas no contexto cultural-religioso oriental, apontando em especial os efeitos que
elas exerciam sobre os que a desenhavam, cada qual em sua tradição, sobretudo
favorecendo a meditação e o centramento; tanto que o termo sânscrito „mandala‟
aponta um círculo, uma forma circular. O autor da Psicologia Analítica reconheceu a
mandala como representação do self, como um importante símbolo da totalidade.
Como vimos neste artigo, Jung não somente pesquisou nas expressões culturais e
religiosas a configuração da mandala, mas observou essas expressões simbólicas na
psique de seus pacientes, como manifestação particular do self, podendo serem vistas
nos sonhos e expressões projetivas (pinturas, desenhos, etc.) durante o processo
psicoterapêutico, conforme ele mesmo vivenciou em si mesmo e em seus pacientes.
Mais tarde, Dra. Nise da Silveira, observou a configuração espontâena de mandalas
nos esquizofrênicos de Engenho de Dentro – Rio de Janeiro, enquanto eles pintavam
livremente no ateliê de pintura, atestando o movimento natural de autocura e
compensação dos estados caóticos da psique.
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NISE, JUNG E WILHELM: O PODER DO ENCONTRO NO CAMINHO DO
SELF – A BUSCA DA FLOR DE OURO

Alcides Goulart Junior13

Resumo
Jung debruça-se sobre os estudos do inconsciente coletivo, chegando a resultados
revolucionários, comparados aos conceitos vigentes na época no que se refere à
psique humana. Entretanto, carecia de instrumentos que embasassem suas
descobertas, de modo a descaracterizar a possível imagem de superficialidade,
confirmando, desta forma, o viés científico do tema. Amigo e admirador de Richard
Wilhelm, recebeu deste a incumbência de fazer o prefácio de um texto chinês
traduzido por ele, chamado O segredo da flor de ouro, que viria a ser publicado em
1929. Jung constatou no texto o paralelo às suas descobertas, pois através da
conjunção entre as ciências ocidental e oriental, vislumbrou a possibilidade de
começar a divulgar e ampliar os resultados dos seus estudos. Considero que a
confirmação de Jung à médica psiquiatra brasileira Dra Nise da Silveira, quando esta
enviou a ele fotografias dos trabalhos realizados pelos seus clientes, no então Centro
Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, questionando-o se as imagens apresentadas
poderiam ser consideradas mandalas, tenha sido para o psiquiatra o mesmo sinal de
que estava precisando quando em suas primeiras pesquisas teve a confirmação pelo
texto enviado por Wilhelm. O objetivo desse artigo é mostrar como a importância do
encontro de Jung e Wilhelm foi decisiva para dar segurança a Jung e suas
descobertas e como o mesmo se repete no trabalho de Nise da Silveira ao encontrar
com Jung. Ambas as parcerias assumem o papel central para o desenvolvimento de
trabalhos relevantes na psicologia analítica. A metodologia usada no artigo foi o
estudo de livros de Nise da Silveira, Carl Gustav Jung e autores que falaram sobre a
obra de ambos, numa restrita revisão bibliográfica. Os resultados apontam para a
importância do encontro de Jung e Nise como fomentador de estudos e formação de
posterior trabalho no Museu de Imagens do Inconsciente.

Palavras-Chave: Inconsciente coletivo. Flor de ouro. Jung.
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Introdução
De acordo com os estudos de Jung, a psique humana é composta por diversas
estruturas ou sistemas, entre elas, o consciente e o inconsciente.
O consciente é considerado tudo aquilo que faz parte das nossas percepções,
sentimentos, vivências, recordações; sobre os quais até podemos exercer alguma
interferência. “A consciência [...] é um fenômeno efêmero, responsável por todas as
adaptações e orientações de cada momento, e por isso seu desempenho pode ser
comparado muitíssimo bem com a orientação no espaço”. (JUNG, 1984, p.103).
Já o inconsciente “não se identifica simplesmente com o desconhecido; é antes
o psíquico desconhecido, ou seja, tudo aquilo que, supostamente, não se distinguiria
dos conteúdos psíquicos conhecidos quando se chegasse à consciência”. (JUNG,
1984, p.131-132). É o conteúdo que está abaixo do limiar da consciência e pode ser
dividido entre o inconsciente pessoal e inconsciente coletivo.
O inconsciente pessoal é fruto de nossas próprias vivências, ele se desenvolve
individualmente, como se fosse nossa própria alma. “[...] o inconsciente pessoal é
constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e, no entanto
desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos [...]”. (JUNG,
2000, p.51)
O inconsciente coletivo contém os arquétipos que são padrões que se
manifestam através das chamadas imagens arquetípicas. Por exemplo, pessoas que
nunca se viram e que vivem em polos distantes da terra, podem apresentar padrões
instintuais semelhantes diante das mesmas situações. [...] “os conteúdos do
inconsciente coletivo parecem estranhos e como que vindos de fora” (JUNG, 1984,
p.591). Nas palavras de Jung, “sob um ponto de vista puramente psicológico, trata-se
de instintos gerais de representação e ação” (JUNG, 1986, p.19).
Jung e Wilhelm
Durante quinze anos, Jung deu especial atenção aos estudos do inconsciente
coletivo. Fez importantes descobertas, mas, não se sentia seguramente embasado a
ponto de divulgá-las.
Desde 1913 eu me ocupava com os problemas do inconsciente
coletivo, e chegara a resultados que me pareciam questionáveis sob
vários aspectos. [...] Tratava-se de uma vasta fenomenologia, à qual
não se podia aplicar as categorias e métodos até então conhecidos.
Os resultados a que chegara, [...] pareciam flutuar, sem qualquer
possibilidade de confronto. Nenhum campo da experiência humana
poderia proporcionar algum apoio ou segurança aos resultados
obtidos [...]. (JUNG, 1986, p.11).
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Em 1928, recebendo de seu amigo Richard Wilhelm o texto chinês “O Segredo
da Flor de Ouro”, traduzido para o alemão, Jung foi convidado a escrever o prefácio
desta tradução, que foi publicada em 1929.
Segundo Jung, Wilhelm partira para a China, em sua mocidade, “a serviço da
Missão cristã e lá se abriu para ele o mundo da espiritualidade oriental” (JUNG, 2015,
p.371).

Figura 1: Richard Wilhelm

Fonte: Google Imagens

Antes de traduzir O segredo da flor de ouro, Wilhelm, falecido em 1930, já
havia traduzido com o sábio Lao Nai-hsüan, o livro e oráculo chinês I Ching, sendo
mais lembrado nos dias de hoje por esta obra, que foi muito divulgada no ocidente.
Pouco antes de receber o texto da flor de ouro, Jung acabara de pintar uma
mandala, onde, no centro, havia um castelo dourado pintado segundo um caractere
chinês, sem que houvesse um motivo aparente. Leu o texto tão profunda e
rapidamente quanto pode, pois, descreveu-o como “uma confirmação incrível” (apud
HANNAH, 2003, p.196) de suas próprias ideias, um acontecimento que, segundo ele,
rompeu seu isolamento em relação às suas descobertas teóricas.
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Wilhelm também se surpreendeu com Jung,
[...] Por outro lado, o que lhe apontei sobre os resultados de minhas
pesquisas a respeito do inconsciente, deixou-o mergulhado no mais
profundo espanto: ele reconhecia o que, até então, havia considerado
algo privado da tradição filosófica chinesa. (JUNG, 2015, p.371).

Considerada um símbolo mandálico, a flor de ouro é desenhada com formas
geométricas ou como uma flor que brota das profundezas. “[...] é uma formação que
irrompe do fundo da obscuridade, em cores luminosas e incandescentes,
desabrochando no alto de sua flor de luz um símbolo semelhante ao da árvore de
Natal” (JUNG, 1986, p.29).
Figura 2: Exemplar de O Segredo da Flor de Ouro pertencente a Jung

Fonte: reprodução de imagem do livro C. J. Jung – Uma biografia em livros
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A flor de ouro dos chineses corresponde à flor de lótus da Índia, à rosa dos
rosa-cruzes e à rosa mística do paraíso de Dante. A rosa e a flor de lótus são em geral
dispostas em quatro raios, o que indica [...] a união dos opostos (JUNG, 2000, p. 368).
É comum encontrarmos no centro do mandala a flor de lótus, que em “todo o
Oriente é considerada como símbolo da pureza e de espiritualidade, já que suas folhas
e flores saem imaculadas do lodo” (ALMEIDA, FRAGA, OLIVEIRA, SOUSA, GRANJA,
WALGODE, MORAIS, 2012).
O emergir da flor de ouro (flor de lótus), pode ser associado ao mito do dragãobaleia. Ser devorado por uma baleia indica o mergulho do herói no inconsciente e a
posterior “libertação das trevas da inconsciência. Ele conseguiu escapar do
redemoinho dos desejos e das emoções”. (NISE, 1997, p.115).
Figura 3: flor de lótus

Fonte: acervo do autor

Esta transformação simboliza um processo alquímico, “[...] a partir do „chumbo
da região da água‟ cresce o ouro nobre; o inconsciente torna-se consciente, mediante
um processo de vida e crescimento [...]”. (JUNG, 1986, p.35).
Ao refletirmos sobre esta transformação, poderíamos inferir que ela é definitiva,
mas a psique humana não é resultante de fórmulas matemáticas ou de conceitos
exatos. De acordo com Jung (apud SILVEIRA, 1997, p.115),
“os sofrimentos do herói renovam-se incessantemente, pois se uma
parte o atrai a conquista de níveis de consciência mais altos, de outra
parte também o fascina a volta ao inconsciente, que tem as seduções
do abraço materno. Ele sofre, dividido por forças opostas. A luta pela
vitória da consciência é o eterno combate de todo homem”.
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Jung e Nise

Fernando Diniz, cliente do Centro Psiquiátrico de Engenho de Dentro, mesmo
após progresso substancial com a terapia ocupacional, sofreu um período de
regressão na sua organização psíquica, retomando em parte, o caos, perceptível nas
suas pinturas. Nise, mais uma vez, sem nenhuma ação mirabolante, orienta os
monitores para que se posicionassem próximos aos clientes no período em que
estivessem desenvolvendo seu trabalho artístico/terapêutico, sem interferir, sem
elogiar ou criticar, apenas que tivessem uma atitude de simpatia com o trabalho que
estava sendo feito. (MELLO, 2014, p.221).
Jung percebia nos desenhos de seus pacientes europeus a representação de
mandalas de diversos tipos, sempre criados espontaneamente, sem qualquer espécie
de sugestão ou influência. Mais tarde, conheceu mandalas feitas no Brasil, através
de imagens enviadas por Nise da Silveira, produzidos por pacientes do então Hospital
Psiquiátrico Pedro II, hoje Instituto Municipal Nise da Silveira.
Em O segredo da flor de ouro, o cerne da questão é a integração de consciente
e inconsciente, que, separados no nascimento, devem ser integrados através da
meditação. “[...] o desfecho da meditação leva necessariamente à dissolução de todas
as diferenças numa unidade última e vital, sem dualidade” (JUNG, 2013, p.85).
Podemos observar na tela Planetário de Deus, de Carlos Pertuis (Figura 4), no
centro a flor de ouro, simbolizando o self, assim como o centro dos mandalas, que em
sânscrito significam círculos e são “símbolos universais da unidade, da integração e da
totalidade do ser” (MELLO, 2014, p.22).
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Figura 4: Planetário de Deus – Carlos Pertuis
Fonte: reprodução de imagem do livro Nise da Silveira: caminhos de uma psiquiatra rebelde

Sobre esta mesma imagem, Nise (2015, p.309) discorre:
O centro da imagem é uma flor de ouro, símbolo do sol e da
divindade. Do gineceu da flor partem quatro longos filamentos
vermelhos em dentre dez pequenas pétalas, destacam-se quatro
pétalas grandes dirigidas em sentidos opostos, ficando assim
nitidamente marcada a estrutura quaternária dessa imagem.
Embaixo, cruzam-se duas serpentes negras, símbolos da escuridão e
do mal. A visão de Carlos é uma espantosa mandala macrocósmica,
uma imagem do universo.

O trabalho realizado no Hospital Psiquiátrico Pedro II, através de imagens
espontâneas que brotam do inconsciente do cliente, é uma tentativa de ajudar o
cliente na sua reorganização interna, respeitando seu processo de individuação.

“Descobri que, via de regra quando aparecem conteúdos arquetípicos
nos sonhos, etc., deles emanam efeitos numinosos e curativos. São
experiências psíquicas primitivas que reabrem muitas vezes para os
pacientes o acesso a verdades religiosas soterradas.” (JUNG, 2002,
p.231).
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Jung faz algumas referências à arte com o cuidado de não fazer interpretações
psicológicas reducionistas.
[...] quando falamos da relação entre psicologia e a arte, estaremos
tratando apenas daquele aspecto da arte que pode ser submetido à
pesquisa psicológica sem violar a sua natureza. Seja o que for que a
psicologia possa fazer com a arte, terá que se limitar ao processo
psíquico da criação artística e nunca atingir a essência profunda da
arte em si [...]. (JUNG, 1985, p.66)

De fato, é perceptível a necessidade dessa conjunção de conhecimentos do
ocidente e do oriente. Há um enriquecimento para ambos os lados. Sobre Wilhelm,
“[...] Ele, sinólogo, e eu, médico, nunca teríamos nos encontrado se tivéssemos
permanecido fechados em nossa especialidade. Encontramo-nos, porém, na esfera
humana que se inicia além das fronteiras acadêmicas [...]”. (JUNG, 1985, p.55).
Nos comentários sobre O segredo da flor de ouro, Jung deixa clara a
importância deste texto na divulgação dos resultados dos seus estudos sobre o
inconsciente coletivo, “[...] quero apenas sublinhar o fato de ter sido o texto da flor de
ouro que me ajudou a encontrar a via correta. A alquimia medieval representa o traço
de união entre a gnose e os processos do inconsciente coletivo que podem ser
observados no homem de hoje”. (JUNG, 1986, p.12). O texto “representa um paralelo
vivo com o que ocorre no processo de desenvolvimento psíquico de meus pacientes
[...]”. (Idem, p.18).
A princípio, os comentários de Jung sobre o texto chinês despertaram em
Heinrich Zimmer uma reação negativa, pois segundo Shamdasani, ele “ficou com tanta
raiva que jogou o livro contra a parede, reagindo contra a interpretação psicológica
deste texto” (SHAMDASANI, 2014, p. 160). Mais tarde, porém, devido a familiaridade
que já tinha com textos indianos, voltou novamente sua atenção ao texto,
impressionando-se com os paralelos apresentados na obra de Jung, colaborando com
ele e participando em seminários de 1933, em Berlim.
Da mesma maneira que Carl Gustav Jung vislumbrou na obra de Wilhelm a
confirmação das suas pesquisas, também para Nise, descobrir um paralelo teórico na
psicologia analítica em relação às experiências obtidas com os internos do hospital
psiquiátrico no setor de terapêutica ocupacional foi determinante para que ampliasse
seu trabalho de pesquisa. Segundo Mello (2014), Nise declarou em relação a essa
questão:
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Foi [...] na psicologia junguiana que Nise encontrou embasamento
mais consistente para a prática terapêutica e para a compreensão
das imagens que surgiam espontaneamente nos ateliês. As formas
circulares ou próximas do círculo apareciam em grande quantidade
na pintura dos clientes que apresentavam quadros graves de
esquizofrenia [...]. (MELLO, 2014, p.22)

Para Mello (2014), Nise foi uma das precursoras da luta antimanicomial no
Brasil. Em sua vida pessoal e profissional, das sombras em várias ocasiões e por
motivos diversos, surgiu a expressão do seu self, sua flor de ouro ou de lótus. Dos
mais difíceis recursos e dificuldades, Nise conseguia vislumbrar e trazer à tona a
essência da sua individuação, despertando naqueles que conviveram com ela a busca
para que também vivessem seus processos. Essa era a flor de Nise, sua essência,
seu Self que ao ser tocado, expandia para o seu trabalho e suas relações humanas a
busca de cada um pelo seu processo de individuação. Era essa flor que ela queria
vislumbrar, descrita no poema abaixo... Essa era a flor de Nise, a essência e seu
profundo encontro com sua alma e com as daqueles por quem passou.
Portanto, os encontros de Jung e Wilhelm, Nise e Jung promoveram um
aprofundamento e uma direção para suas pesquisas, sendo determinantes na
construção teórica de ambos e em futuros trabalhos que vieram a partir de seus
estudos.

Figura 5: anotação de Nise em caderno de viagem

Fonte: reprodução de imagem do livro Nise da Silveira: caminhos de uma psiquiatra rebelde
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