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RESUMO

Este Trabalho de Conclusão 

de Curso surgiu do desejo de 

repensar e compreender o 

papel do criador de moda em 

seu mercado, questionando 

os modos de produção, 

criação e venda. A partir do 

questionamento da necessidade 

de criar, utilizou-se das teorias do 

filósofo francês Edgar de Morin 

e dos estudos do inconsciente 

como base para costurar esta 

reflexão sobre a criação como 

forma de autoterapia, na busca da 

compreensão da essencialidade 

e priorização do processo criativo 

para o criador e libertação dos 

enquadramentos do sistema 

comercial da moda. Este projeto 

feito de forma reflexiva em uma 

coleção feminina de vestuário 

e acessórios, em que a inclusão 

do criador no processo era 

uma necessidade; partindo 

dos conceitos de Arte Terapia 

modelou-se cerâmica e tecido, 

teceram-se fios e histórias.

Palavras-chave: Moda, Criação 

em Moda, Vestuário Feminino, 

Arte, Arte Terapia, Psicologia. 
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Introdução

 O processo crítico de entender e refletir sobre nossas atitudes com 

resultado em nossas próprias vidas, e como membros de uma sociedade 

na vida de todos, nos leva a tentativas de compreensão dos porquês de 

nossas ações e desejos que nos levam à busca pelo conhecimento. 

 No âmbito da Moda, percebem-se diversas vertentes e 

caminhos: algumas mentes criativas que se encontram nesse mercado 

se expressam através de objetos vestíveis que vestem um corpo que 

compõe a identidade do ser. Neste caminho de mão dupla, tendo um 

produto final efêmero, muitas vezes toma-se o resultado final, produto, 

como uma verdade generalizada de todo o trabalho que foi feito por trás 

daquela peça. 

 Avaliar o trabalho de Moda pelo seu produto final efêmero, leva 

ao questionamento das profissões que ali estão envolvidas e diminuindo-

as ou as considerando  superficiais, sem função efetiva para o coletivo. 

Venho aqui expor um caminho de pensamento sobre a essencialidade 

do criar e a importância da imagem corporal que se compõe através do 

vestuário. 

 Este caminho irá abordar desde o início dos tempos, desde 

o início do pensamento, do desejo inconsciente, enfatizando todo o 

processo de criação ligado ao autoconhecimento do criador como arte 

terapia, até o  produto final efêmero, sendo ele resultado da expressão do 
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criador ou produto inicial para a construção da imagem e da identidade 

do consumidor. Compreendendo o início, enfatizando o processo para 

além do produto final efêmero.

 O capítulo inicial, A Arte e o Inconsciente, apresentará a teoria 

de Edgar Morin, como o surgimento da criação, e depois discutirá o 

inconsciente e seus estudos por Freud e Jung, até a ligação da terapia de 

libertação do inconsciente através da linguagem verbal com a libertação 

do inconsciente com a linguagem imagética da arte. O segundo 

capítulo, Arte como expressão e forma comunicação humana, mostrará 

a importância desta forma de expressão e do autoconhecimento através 

dela, chegando ao processo de Arte Terapia. 

 Já o terceiro capítulo, O inconsciente brasileiro, irá abordar o 

desenvolvimento nacional deste método, falando sobre os psiquiatras 

que foram percursores da Arte Terapia no Brasil, Osório César e Nise 

da Silveira, focando no trabalho desenvolvido por Nise no Museu do 

Inconsciente. Finalmente o quarto capítulo, Comunicação e expressão 

através da Moda, apresentará a importância da imagem do corpo para o 

bem estar psicológico e ele como  imagem comunicadora, traçando assim 

a relação mútua entre a criação em moda como forma de expressão para 

o criador e o produto final como forma de comunicação para o indivíduo 

que o veste, questionando a compreensão sobre o que seria Moda e o 

papel de seu criador dentro do contexto atual.
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Inconsciente 
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A 
evolução do homem 

como Homo Sapiens 

Sapiens possui uma 

diferenciação dos 

outros seres, não 

somente na sequência 

de nucleotídeos 

dos genes, mas na 

capacidade de questionamento e racionalização (BRUCE; DENNIS; KAREN, 

2006, p. 429). Essa capacidade nos leva a desenvolver pensamentos de 

origem filosófica sobre quem somos, para onde vamos, e, principalmente, 

como nos sentimos; essa reflexão sobre os próprios sentimentos nos leva 

à eflorescência deles próprios, concomitante à possível compreensão e 

tentativa de domínio sobre eles.

 Tudo começou pelo fim. A noção de morte nos levou à criação de 

um imaginário ligado à visão de mundo, resolvendo sua questão através 

do mito e da magia. A morte passou a não ser reconhecida como fato, mas 

concebida como transformação de estados de ser, trazendo, por sua vez, 

a consciência de tempo. Edgar Morin liga o nascimento do Homo Sapiens 

ao nascimento da arte, se baseando na máxima de que a novidade trazida 

pelo Sapiens não está na sociedade, na técnica ou na lógica, mas sim na 
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sepultura e suas pinturas. (MORIN, 2000, p.93) É a partir dessas próprias 

questões incertas, como a morte, que o imaginário do ser humano tentará 

desvendá-las, desenvolvendo o pensamento sob a perspectiva dos 

conceitos de mito e magia. 

 

 Desde o homem de neandertal foram encontrados indícios de 

tais desenvolvimentos mitológicos; o encontro de flores e de ossadas em 

posição fetal, como se estivessem a caminho de um renascimento, relata a 

ocorrência de uma cerimônia fúnebre. Os ossos aparecem pintados, junto 

a armas e alimentos, apresentando uma crença da sobrevivência do ser 

após a morte, porém em forma física diferenciada, se aproximando da 

ideia de espectro. Esses fatos mostram transformações antropológicas, 

apontando o desenvolvimento da individualidade. Morin chama esse 

evento de abertura da “brecha antropológica”, termo que traduz a ruptura 

causada pela consciência da morte. (MORIN, 2000, p.95)

 

A ligação de uma consciência de transcendência de uma consciência 

de imposições, de uma consciência do tempo, indicam no Sapiens 

a emergência de um grau mais complexo e de uma qualidade nova 

do conhecimento consciente.

(MORIN, 2000, p. 94)

É preciso que exista desenvolvimento desse novo epcentro que é 

a consciência de si no mundo para existir consciência da brecha 

mortal, confluência entre a afirmação objetiva da morte e a 

afirmação subjetiva da amortalidade individual. 
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 A pintura nas grutas de Altamira e Lascaux relata o nacimento 

da arte, não somente do pensamento artístico, mas da arte gráfica, 

ocorrendo assim, de acordo com Morin, o nascimento do Homo Sapiens e 

a aquisição de um novo modo de expressão e de comunicação. Essa nova 

forma de representação, em grafismos, revela uma ligação imaginária 

com o mundo, passando a ser aplicada em rituais mágicos e estéticos. 

Estes rituais ligados a imagens trazem a formação delas próprias e de 

seus símbolos. A representação gráfica do próprio homem, desenvolvida 

a partir da sombra e do reflexo, traz consigo o conceito de dupla imagem 

do ser.

 Temos assim a criação de uma imagem a partir da percepção de 

algo primariamente captado pela visão biológica¬. Esta imagem é, por 

fim, uma  recordação inventada que resulta na agradável sensação trazida 

através do belo e lúdico. A descoberta da sensibilidade estética, ligada à 

antropológica, alcança um prazer, o prazer na produção das formas, cores, 

sons e imagens, ou seja, a Arte pela Arte, o “gozo estético”, em um contexto 

que contribui para o equilíbrio e para o desenvolvimento organizacional 

interno, se tornando neguentrópico (MORIN, 2000, p.106).

 

(MORIN, 2000, p. 96)

A estética se desenvolve subitamente para além da sua raiz biológica 

e passa a ser uma característica fundamental da sensibilidade e da 

arte do Homo Sapiens. [...] As incertezas causadas pela regressão 

dos programas genéticos nos comportamentos humanos e das 

aptidões heurísticas, estratégicas, para resolver problemas de 
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 Desse processo resultam, assim, a descoberta e iniciativa criativa, 

desenvolvidas através de nossas mentes para compreender melhor o 

mundo quando nos faltam respostas. Edgar Morin nomeia esta ocorrência 

como o “desfraldamento imaginário”. (MORIN, 2000, p.106) 

 Após entendermos a origem da criação como a tentativa de 

compreensão resolvida por meio do mito e da magia, olhamos para 

as motivações desta tentativa. Morin ao formular o conceito dos sete 

saberes, texto apresentado em 1999 por iniciativa da UNESCO, apresenta 

um conjunto de reflexões e caminhos para aqueles que educam, mas 

principalmente, indica o desenvolvimento da metodologia da busca pelo 

conhecimento.

 O primeiro saber se baseia no fato de que toda percepção sobre 

algo é, por fim, uma reconstrução, já que conhecimento nunca é de fato 

a realidade, ou uma verdade única. O conhecimento é uma interpretação 

de partes, seguida de uma reconstrução com ponto de vista. Ele considera 

que a busca pelo conhecimento não deve ser um problema restrito aos 

filósofos, é uma questão de todos e que cada um deve considerá-lo desde 

cedo. 

 O segundo desrespeita as informações interpretadas, em que 

se considera que não é a quantidade ou a qualidade de informações 

conhecimento, leva-nos a interpretar as mensagens em operações 

empírico-lógicas, enfrentar a oposição entre soluções para o 

mesmo problema.

 (MORIN, 2000, p.103-104)
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que podem efetuar um conhecimento pertinente, e, sim, a capacidade 

de colocar o conhecimento em contexto. O terceiro aspecto é relativo à 

identidade humana, que engendra o conceito de que estamos em uma 

sociedade e a sociedade está em nós. Este conceito de fluidez mútua 

faz de nós veículo formador e absorvente da cultura pessoal e social, 

compreendendo a responsabilidade de nossa própria formação, já que 

esta pertence também a uma sociedade com a qual devemos contribuir.

 Portanto, o relacionamento entre indivíduo, sociedade e 

espécie é uma realidade humana trinitária, um dos termos gera o outro 

e um se encontra no outro. Compreendemos também que a identidade 

humana pode ser percebida pelo meio social, familiar, histórico e as 

relações humanas, além das questões cotidianas como o amor, a morte, 

a doença, o ciúme e a ambição. Todos esses elementos são necessários 

para entender que a vida não é aprendida somente nas ciências formais; 

podemos refletir a complexidade do ser humano a partir de relatos 

cotidianos, como a literatura e a poesia, por exemplo, que podem nos 

trazer qualidade poética para a vida. Por fim, é possível compreender que 

vivemos em função de mitos, crenças e acontecimentos, estes trazidos à 

vida pela arte.

 O quarto aspecto aborda a compreensão humana, a empatia e a 

identificação, que levam as pessoas se comoverem com o sofrimento do 

próximo, pois é possível compreender a dor e a emoção. Por isso, essas 

relações de compaixão permitem a verdadeira comunicação humana, já 

que a diminuição da percepção do outro é o que impede a compreensão, 

gera a visão unilateral e a falta de percepção da complexidade humana. O 

mundo está cada vez mais submerso em incompreensões, que é o mal do 
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relacionamento entre os seres humanos; somente a partir da necessidade 

de analisar a si próprio, trará a compreensão não só de si mesmo, mas de 

seus semelhantes. , 

Outros aspectos desta relação dos sete saberes, pontuam o ensino 

da condição humana, da identidade terrena, do enfrentamento das 

incertezas, do ensino à compreensão e a ética do gênero humano. Sendo 

possível, através deles, compreender o desenvolvimento da metodologia 

da busca pelo conhecimento.

(MORIN, 1999)

 Falamos sobre o desenvolvimento intelectual e antropológico 

do Ser e, para entender melhor como funciona este ambiente interior da 

mente humana, falaremos sobre psicologia e as questões mais profundas 

da psique, o inconsciente. Dentro das grandes teorias da psicologia, a 

Psicanálise é a que busca o fundamento mais profundo dos comportamentos 

e processos mentais, oriundos de uma fonte motivacional, o inconsciente. 

Sigmund Freud foi o grande médico neurologista fundador dessa linha 

da psicologia, a Psicanálise (1900-1940).1  Tomando os estudos sobre 

o inconsciente como base primária para o surgimento de impulsos 

e desejos – incluindo os criativos – traçamos aqui um paralelo entre as 

teorias de Freud e Carl Jung, psiquiatra e psicoterapeuta fundador da 

Psicologia analítica. (FREUD, 2015, p. 100)

 Freud e Jung foram grandes colaboradores do trabalho um 

do outro, baseando, assim, suas teorias sobre o mesmo pressuposto: o 

estudo dos conteúdos do inconsciente. Suas pesquisas foram tomando 

caminhos distintos: Freud manteve-se na Psicanálise e Jung fundou a 
1  Freud destruiu o material inicial do estudo, sendo assim, a data inicial 
de seu trabalho é incerta
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Psicologia analítica. Jung partilhava das ideias de Freud, mas acrescentou 

que o inconsciente possui diferentes níveis além do pessoal, que seria sua 

parte coletiva.  (JUNG, 2015, p. 15) 

2

2 Deixo clara minha intenção de apenas dar uma ideia geral sobre o tema, 
para melhor entendimento de minha linha de pensamento neste trabalho, consi-
derando que os estudos sobre a psicologia são incrivelmente vastos e demandam 
um entendimento embasado para uma discursão profunda.
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 A Psicanálise de Freud afirma que a essência do processo de 

repressão está em impedir que o instinto se torne consciente, e não em 

abolir a ideia que o representa. A repressão é um processo iniciado na 

primeira infância, sob a influência da moral do ambiente em que se vive, 

perdurando por toda vida; assim, elementos psicológicos incompatíveis 

são submetidos à repressão, tornando-se, desta forma, inconscientes. 

 Dizemos assim que a ideia reprimida se encontra em estado 

de inconsciente. Compreende-se então que o instinto, por sua vez 

inconsciente, pode produzir efeitos no âmbito da consciência, já que Jung 

e Freud apontaram diversas provas de que mesmo inconsciente, a ideia 

pode produzir efeitos, que acabam por atingir a consciência. 

A grande questão é no que consistem os processos inconscientes? 
Como se formam? Naturalmente, na medida em que são 
inconscientes, nada se pode dizer a respeito. Entretanto, às vezes 
se manifestam parcialmente através de sintomas, ações, opiniões, 
afetos, fantasias e sonhos. Não devemos, entretanto, iludir-nos 
pensando ter descoberto a verdadeira natureza do processo 
inconsciente. Jamais conseguiremos ultrapassar o hipotético 
“como se”.

 (JUNG, 2015, p.66)

1 Estudos do 
inconsciente e 
sua libertação 
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 Ao compreendermos que os dados da consciência possuem 

diversas brechas, tanto em pessoas com algum tipo de desvio psicológico 

quanto nas sadias, verificam-se com frequência atos psíquicos conscientes 

que pressupõem, para sua existência, atos inconscientes. Dentre esses 

atos não conscientes, podemos inferir que não existem apenas as ações 

falhas e os sonhos dos indivíduos sadios, e nem somente tudo o que é 

chamado de sintomas obsessivos. (FREUD, 2015, p.101) 

 Pensamentos espontâneos cuja origem não conhecemos e 

com resultados intelectuais cuja elaboração permanece oculta para 

nós, também revelam a existência de algo além da nossa consciência. 

Compreendemos também que o inconsciente jamais se encontra inativo, 

ele está sempre comprometido em reunir e organizar seus conteúdos, sua 

atividade parece ser contínua, pois mesmo quando dormimos, sonhamos 

– manifestação do inconsciente. Todos estes fatos são sintomas da 

ininterrupta atividade do nosso inconsciente, que vence ocasionalmente 

as inibições impostas pela consciência em nosso dia a dia, se tornando 

evidente nos sonhos ao dormirmos, ou em vestígios de memória que não 

lembrávamos, erros na fala, dentre outras situações. 

Os processos do sistema Ics são atemporais, isto é, não são 
ordenados temporariamente, não são alterados pela passagem 
do tempo, não tem relação nenhuma com o tempo. A referência 
ao tempo também se acha ligada ao trabalho do sistema Cs. Os 
processos do Ics tampouco levam em consideração a realidade. 
São sujeitos ao principio do prazer.

 (FREUD, 2015, p.128)
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 Dessa forma, é possível, então, afirmar que a suposição do 

inconsciente é necessária e legítima, e que possuímos diversas provas 

de sua existência. (JUNG, 2015, p.101) Quanto às suas características 

físicas, estas são completamente inacessíveis a nós, nenhuma concepção 

fisiológica ou processo químico pode nos dar ideia de sua essência, 

além da imagem de neurônios e sinapses. Por outro lado, verifica-se que 

o inconsciente possui um amplo contato com os processos psíquicos 

conscientes, já que mediante certo estímulo pode se transformar neles 

ou ser substituídos por eles, se expondo através de atos pessoais 

conscientes, tais como decisões, aspirações entre outros. O objetivo do 

inconsciente, por fim, é ser reconhecido e integrado, compensar a atitude 

da consciência e proporcionar maior plenitude ao homem, através de 

uma mensagem.

 Por meio da pesquisa analítica de Jung, sabemos que uma 

parte desses processos de conscientização possui características e 

peculiaridades que nos parecem muito abstratas, e que contrariam 

diretamente os nossos pensamentos racionais ligados ao funcionamento 

da mente. Assim, podemos compreender os estudos do inconsciente 

não como a afirmação de uma segunda consciência em nós, mas, sim, a 

existência de atos psíquicos privados de consciência. 

 De acordo com a teoria de Freud, o inconsciente contém apenas 

as partes da personalidade que poderiam ser conscientes se os processos 

de educação e a cultura não as tivessem reprimido, sendo o inconsciente 

um recipiente de repressões. Jung acredita que o inconsciente consiste 

em um âmbito muito maior do que somente elas, o conteúdo reprimido 

é uma parte do inconsciente, possuindo, além deste, outros aspectos, 
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incluindo não apenas conteúdos reprimidos, mas todo o material 

psíquico que subjaz ao limiar da consciência. Sendo assim, para Jung 

seria impossível explicar pelo princípio da repressão de Freud a natureza 

subliminal de todo este material; caso contrário, a conscientização das 

repressões proporcionaria ao indivíduo uma memória onipotente na qual 

nada seria esquecido. 

 A existência do inconsciente pessoal e coletivo, inclusive das 

percepções subliminares dos sentidos no inconsciente, é a primeira 

formulação dos conceitos da psicologia analítica, assim como o arquétipo3  

e a persona 4. Jung descreve a relação entre a consciência do eu como 

ego e o processo inconsciente. Especialmente fenômenos que podem ser 

qualificados como manifestações reativas da personalidade consciente, 

diante das influências do inconsciente como já citados anteriormente.

 O inconsciente permanece em contínua atividade, uma vez que 

não só contém a libido5 , mas é sua fonte, a partir da qual os elementos 

psíquicos fluem. Seria prepotente acreditar que através de qualquer tipo 

de teoria ou método tornar-se-ia viável exaurir a libido do inconsciente, 

anulando-o. Sendo assim, esses fatos acentuam que, além do material 

reprimido, o inconsciente domina todos aqueles componentes psíquicos 

subliminais. Compreendendo através de experiências empíricas e 

entendimentos teóricos que o inconsciente também contém todo o 

3 De acordo com Jung, arquétipo seria a estrutura universal oriunda do 
inconsciente coletivo que se manifesta em conto, mitos e todas as produções 
imaginárias do indivíduo.
4  De acordo com Jung, persona seria a personalidade que o ser apresen-
ta à sociedade, que é diferente do que ela é de fato, no caso, diferente do Self e 
do ego.
5  Impulso energético vital para os instintos da vida humana.
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material que ainda não alcançou a fronteira da consciência, afirma-se 

que os conteúdos inconscientes constituem as sementes de futuros 

conteúdos conscientes, se manifestando em forma de impulsos e desejos. 

Essas sementes seriam, não somente, mas também, o interesse por tipos 

específicos de conhecimento, ou de abordar certas temáticas. 

 Para Jung os sonhos são como um desabrochar de algumas 

dessas sementes, eles contêm as associações de pensamento que criamos 

através da intenção consciente. Eles aparecem de modo espontâneo, 

sem nossa intervenção e revelam uma atividade psíquica alheia à nossa 

vontade consciente. 

 O sonho é, portanto, um produto natural e altamente objetivo 

da psique, da qual podemos esperar indicações, ou, ao menos, pistas, 

de certas tendências básicas do processo psíquico. Assim, podemos 

esperar que os sonhos nos forneçam certos indícios sobre os objetos 

da causalidade e suas tendências, pois são verdadeiros autorretratos do 

processo psíquico. (JUNG, 2015, p. 19). Os sonhos acabam por repetir o 

ponto de vista consciente, mas sem a crítica consciente que é aplicada a 

eles.

Sua mentalidade é de caráter instintivo, não tem funções 
diferenciadas, nem pensa segundo os moldes daquilo que 
entendemos por pensar. Ele somente cria uma imagem que 
responde à situação da consciência; esta imagem é tão impregnada 
de ideia como de sentimento e libera-se tudo, menos o produto 
de uma reflexão racionalista. Seria mais certo considerarmos tal 
imagem como uma visão artística. 

(JUNG, 2015, p.73)
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 Essas imagens livres de amarras e repressões são as imagens 

inconscientes. Esta forma de representação dos conteúdos conscientes 

nos sonhos não corresponde à sua totalidade, mas, sim, a um ponto 

de vista simbólico, já que é próprio do inconsciente se comunicar 

dessa forma, através de signos. O próprio conceito de símbolo diz que 

nunca poderemos esgotar por completo seus significados, ficando um 

aspecto seu sempre inconsciente, ou seja, o inconsciente só possui a 

capacidade de se manifestar dessa maneira, não obtendo uma linguagem 

mais semelhante à que compreendemos racionalmente através da 

consciência.  

 Por isso, é importante tomar conhecimento das associações, dos 

contextos vivenciados por cada indivíduo, para compreender a utilização 

de tais imagens por seu inconsciente, percebendo, assim, a relação que 

ele possui com elas e sua linguagem através delas. “Pode-se afirmar que 

os conteúdos são pessoais, na medida em que forem adquiridos durante 

a existência do indivíduo”. (JUNG, 2015, p.16)

 As imagens pessoais de cada indivíduo estão diretamente 

relacionadas ao inconsciente pessoal. Esta camada do inconsciente possui 

conteúdos de natureza pessoal que se compõem a partir de aquisições 

derivadas da vida individual e fatores psicológicos, que também podem 

ser conscientes. Quando os conteúdos do inconsciente pessoal são 

trazidos à consciência moral, desenvolvem uma considerável ampliação 

da visão de mundo, aprofundamento do autoconhecimento e, por isso, 

humanizam o indivíduo ao ampliar sua personalidade.
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 As questões sobre o inconsciente pessoal e o inconsciente 

coletivo se assemelham à relação entre o indivíduo e a sociedade; 

a psique humana não é algo isolado e somente individual, mas um 

fenômeno coletivo, assim como o indivíduo não é apenas um ser singular, 

mas um ser social. (JUNG, 2015, p.35)   Certas funções 

sociais se opõem aos interesses deste indivíduo, da mesma maneira que 

o inconsciente é dotado de certas funções que, devido à sua natureza 

coletiva, se opõem aos conteúdos individuais, e por isso são reprimidos 

formando o inconsciente coletivo. “A semelhança universal dos cérebros 

determina a possibilidade universal de uma função mental similar. Essa 

função é a psique coletiva.” (JUNG, 2015, p.36)

 O conceito de inconsciente coletivo se apresentou para Jung 

através de um sonho:

Eu estava numa casa que tinha dois andares e era minha própria 
casa. O andar superior, por seus móveis e quadros, era de estilo 
do século XVIII. Desci ao andar térreo. Tudo parecia bastante mais 
antigo: móveis medievais e pavimento de tijolo vermelho, como 
se este pavimento datasse do século XV ou XVI. Tudo era escuro. 
Andei pela casa até dar com uma pesada porta. Abrindo-a, vi uma 
escada de pedra que conduzia à adega. Desci e encontrei-me 
numa grande sala abobadada dos tempos romanos. O solo era de 
pedras e numa delas percebi uma argola. Puxei a argola e vi uma 
escada estreita de degraus de pedra. Descendo-a penetrei numa 
caverna escavada dentro de uma rocha. O solo estava recoberto 
de espessas camadas de poeira, onde se achavam esparsos 
fragmentos de cerâmica primitiva, ossos e dois crânios humanos 
muito antigos e bastante danificados. 

(JUNG, C.G. Apud SILVEIRA, Nise. 2015. p.253)
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 A psique coletiva compreende as camadas profundas das funções 

psíquicas, isto é, a base herdada e que funciona de forma automática, 

sempre embasando a psique individual. As camadas superiores das 

funções psíquicas, que são adquiridas e desenvolvidas, correspondem ao 

consciente e inconsciente pessoais. Dessa forma, o consciente pessoal e 

o inconsciente pessoal produzem conteúdos que trazem informações do 

inconsciente coletivo, como instintos gerais, qualidades e defeitos e até 

ideais imagéticos. 

  Essas questões se devem ao fato de o homem nascer com 

um cérebro altamente diferenciado, que o dota de uma ampla faixa de 

funções mentais possíveis. Na medida em que os cérebros humanos são 

uniformemente diferenciados, a função mental possibilitada é coletiva 

e universal. Assim se explica o fato de que os processos inconscientes 

de povos e etnias em diferentes localizações apresentem uma 

correspondência impressionante que se manifesta pelos temas e formas 

mitológicas, entre outros. 

 No inconsciente coletivo estariam presentes os arquétipos, 

que são imagens primordiais herdadas por todos através da constante 

repetição nas psiques durante a história da humanidade. “A repressão da 

psique coletiva foi uma condição necessária para o desenvolvimento da 

personalidade.” (JUNG, 2015, p.144)

 Em alguns casos, os conteúdos do inconsciente coletivo podem 

ser confundidos com a Criptomnésia, termo criado por Théodore Flournoy 

para designar a memória inconsciente de fatos ocorridos. O psicólogo 

cognitivo Ronald T. Kellogg define criptomnésia como “a crença de que 

um pensamento é novo quando na verdade é uma memória”.  “Não se 
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trata de ideias inatas, mas de caminhos virtuais herdados6.” (JUNG, 2015, 

p.26)

 O inconsciente coletivo trata-se, de fato, de uma imagem 

histórica/primitiva fundadora da psique da espécie humana. Entretanto, 

somente se manifesta a partir de cada indivíduo. Diante desse fato, Jung 

afirma que o inconsciente contém não somente componentes de ordem 

pessoal, mas também impessoal, de forma coletiva, sob a forma de 

conteúdos herdados ou arquétipos. 

 Com isto, propôs a hipótese de que o inconsciente em seus 

níveis mais profundos possui conteúdo coletivo em estado relativamente 

ativo, por isso foi nomeado de inconsciente coletivo. A atividade do 

inconsciente coletivo pode ser detectada através dos sonhos por seus 

símbolos. O “cósmico” parece ser um sinal infalível das imagens coletivas, 

o aparecimento de

motivos mitológicos e religiosos nos sonhos também indica esta 

manifestação. 

 

6 Carlos S Alvaro, Brief biography: Théodore Flournoy. Disponível em:< 
http://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/theodore-flournoy>. Acesso em: 
21/09/2016)

Assim é que se explica o fato de que os processos inconscientes 
dos povos e raças, separados no tempo e no espaço, apresentam 
uma correspondência impressionante, que se manifesta, entre 
outras, pela semelhança fartamente confirmada de temas de temas 
e formas mitológicas.
 
(JUNG, 2015, p.35) 
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 Sendo assim, pode-se dizer que o nosso consciente pessoal 

repousa sobre a base psíquica e universal herdada, na qual a natureza 

é inconsciente, pelo fato de a psique coletiva compreender as partes 

inferiores das funções psíquicas, constituindo a base da personalidade. O 

processo de inventário das funções psíquicas, utilizado na análise, se baseia 

neste fato, buscando a assimilação e libertação do inconsciente, levando 

ao acréscimo do material inconsciente à consciência determinando 

uma considerável ampliação dos horizontes e aprofundamento do 

autoconhecimento, tornando o indivíduo consciente de si. 

 Para Jung, o objetivo da análise é o fortalecimento da identidade 

individual do ser, um caminho que cada indivíduo percorre de forma 

única em busca de sua unidade interna, seu centro interior, o Self. 

 Quanto mais conscientes nos tornamos de nós mesmos 

através do autoconhecimento, mais se reduzirá a camada superior, ou 

seja, pessoal do inconsciente, que recobre o inconsciente coletivo, 

aproximando o inconsciente coletivo da consciência. A possibilidade de 

abertura dessa passagem da psique coletiva significa uma renovação de 

vida para o indivíduo, mas existem duas possibilidades: uma fortalece 

Em geral, tudo começa por um esforço pertinaz de dominar a 
situação problemática pela força de vontade; ocorre então o colapso 
e essa vontade diretora é completamente aniquilada. A energia 
assim liberada desaparece do consciente e cai no inconsciente. 
[...] Evidentemente, nesse caso, a energia que desapareceu da 
consciência ativou o inconsciente. O resultado imediato foi a brusca 
alteração dos sentidos.
 
(JUNG, 2015, p.51)
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o Self 7 e a outra causa a perda da essência ao causar uma eventual 

dissolução da personalidade na psique coletiva (JUNG, 2015, p. 39). O 

maior perigo reside nessa dissolução prematura através de uma invasão 

do inconsciente coletivo. 

 Jung torna compreensível para nós o fato de a psique coletiva 

ser inconsciente, para isso ele desenvolveu a teoria sobre o conteúdo de 

virtudes e vícios na psique coletiva, explicando que lá se hospedam as 

virtudes e as maldades imaginárias, elas formam os pares de opostos de 

ordem moral, nomeados por Jung como pares antagônicos. Sendo assim, 

caso o processo de assimilação do inconsciente relacionado às funções 

psíquicas pessoais se incluísse de forma equivocada à psique coletiva, 

levaria a uma possível dissolução da personalidade em seus pares 

antagônicos. 

 De acordo com Freud a busca do ser humano é ser bom e, 

portanto, temos o instinto de reprimir o mal; ao encontrarmos as maldades 

imaginárias entre os pares de opostos de ordem moral na psique coletiva, 

reprimimos esse mal, tornando inconsciente toda a psique coletiva em 

que ele se encontra presente.

 O desenvolvimento da personalidade depende de sua 

diferenciação da psique coletiva; sendo assim, a ocorrência de um desvio 

na diferenciação produzirá imediatamente uma fusão do individual no 

coletivo. Disso resulta que os efeitos internos do inconsciente coletivo 

sobre a psique individual parecem incompreensíveis, e as pessoas que 

sofrem tal influência são compreendidas como casos patológicos de 

7  Self- em termos psicológicos é a essência do ser
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neurose. O colapso se dá quando o inconsciente coletivo assume a direção 

da psique; levando os conteúdos inconscientes à consciência, é possível 

que se desenvolvam casos como: paranoia, esquizofrenia, excentricidade, 

retrocesso à infância e regressiva da persona. Devemos existir na plenitude 

de nossos seres, pois caso nos apequenemos, iremos retroceder ao ponto 

de somente sermos mantidos às custas de indisposições neuróticas. 

 Freud, ao formular suas ideias, sempre partiu do ponto de que 

o inconsciente não faz mais do que reagir aos conteúdos conscientes. 

Se observamos deste ponto de vista as compensações produzidas pelo 

inconsciente, fica claro a espontaneidade de seus atos e sua possibilidade 

de apropriar-se da direção do processo psíquico. Justificando, assim, os 

possíveis resultados do processo de inventário das funções psíquicas. “[...] 

os processos inconscientes se acham numa relação compensatória em 

relação à consciência.” (JUNG, 2015, p.67)

 Compreende-se que o consciente e o inconsciente se 

complementam mutuamente, para formar uma totalidade: o si-mesmo 

(selbst). De acordo com esta definição, o si-mesmo é uma instância 

que engloba o eu consciente; é impossível chegar a uma consciência 

completa do si-mesmo, porque por mais que ampliemos nosso campo de 

consciência, sempre haverá uma quantidade indeterminada de material 

inconsciente, que está em constante crescimento. Este é o motivo pelo 

qual ele sempre constituirá em uma grandeza que ultrapassa nossos 

domínios.

 Entendemos agora que o processo de assimilação do inconsciente 

coincide em um ponto situado entre o consciente e o inconsciente, que 
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leva ao centro da personalidade total. O centro da personalidade total 

será o ponto de um novo equilíbrio, espécie de centro virtual que, devido 

à sua posição focal, passa a garantir uma base nova e mais sólida para a 

personalidade.

 O ato psíquico para tal identificação, de acordo com Freud, 

ocorre em duas fases: na primeira fase ele é inconsciente e pertence ao 

sistema Ics8 ; se na análise ele é rejeitado pela censura no sistema Pcs 

,9 não consegue passar para a segunda fase, que seria o sistema Cs 10, 

então ele é reprimido e tem de permanecer inconsciente. Existe a 

possibilidade de um conteúdo existir simultaneamente em dois lugares 

do aparelho psíquico, mesmo não sendo inibido pela censura, circulando 

regularmente de um sistema para o outro. 

 As ideias conscientes e inconscientes são registros diferentes, 

topograficamente separados, do mesmo conteúdo. (JUNG, 2015, p.119)

 Chegamos ao resultado de que a repressão é, na sua essência, 

um processo que se verifica em ideias na fronteira dos sistemas Ics e Pcs. 

O conteúdo reprimido permanece capaz de ação no Ics; a passagem do 

sistema Ics para o seguinte não ocorre por um novo registro, mas por 

uma mudança de estado, uma modificação do local de depósito deste 

conteúdo. Freud decidiu chamar o processo de deslocamento de uma 

ideia, assim como o de condensação, de processo psíquico primário.  A 

angústia é o sentimento pelo qual são trocados todos os afetos reprimidos.

8  Inconsciente
9  Pré-consciente
10  Consciente
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 Ausência de contradição, processo primário da mobilidade, 

atemporalidade e substituição da realidade externa pela psíquica são as 

características que podemos esperar encontrar nos processos do sistema 

Ics de acordo com Freud. Ao sistema Pcs cabe o estabelecimento de uma 

capacidade de comunicação entre os conteúdos das ideias, de maneira 

que possam influenciar uns aos outros, e é em sua fronteira que ocorre o 

processo de censura, negando o Ics.

 No que se refere aos instintos, os sistemas possuem uma ampla 

comunicação entre si; uma parte desses processos passa pelo Ics como 

um estágio preparatório, alcançando assim um alto desenvolvimento 

psíquico no Cs; já a outra parte se direciona para o Ics. A pesquisa de casos 

patológicos revela uma autonomia e impermeabilidade das influências 

por parte do Ics. Por isso, o tratamento psicanalítico se dá pela influência 

sobre o Ics a partir do Cs. A cooperação entre um impulso pré-consciente 

e um inconsciente pode ocorrer quando o impulso Ics é capaz de agir no 

mesmo sentido de uma das tendências dominantes. 

O conteúdo do Ics pode ser comparado a uma população 
aborígine da psique. Se no ser humano existem formações 
psíquicas herdadas, algo análogo ao instinto  dos animais, 
então isso constitui o âmago  do Ics. Junta-se a isso, mais 
tarde, o que durante o desenvolvimento infantil é eliminado 
por ser inutilizável, e que não precisa ser diferente, em sua 
natureza, daquilo que foi herdado. Uma divisão clara e 
definitiva no conteúdo dos dois sistemas só se estabelece, 
via de regra, no momento da puberdade

(JUNG, 2015, p.138)
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 Freud acreditava saber como uma representação consciente 

se distingue de uma inconsciente. As duas não são, como achávamos, 

diferentes registros do mesmo conteúdo em diferentes locais psíquicos, 

e tampouco diferentes condições funcionais de estímulo no mesmo local, 

mas, sim, representação consciente abrangendo a representação da coisa 

e sua descrição verbal correspondente, e a inconsciente sendo apenas 

representação da coisa. Sendo assim, a representação não colocada 

em palavras ou ato psíquico não desenvolvido permanece então no 

inconsciente, como algo reprimido.

 Ao desenvolver a tese de que os processos são inconscientes 

em si, Freud concluiu que apenas os ligando às percepções agregadas 

às palavras, eles passam a obter a capacidade de se tornar conscientes. A 

ligação com a ideia, seja ela com a palavra ou com as imagens nos sonhos, 

demonstra a necessidade do inconsciente de se manifestar a partir dessa 

relação de mutualismo com signos conhecidos pelo ser. Essa relação 

antropofágica entre imagem, significado e ideia inconsciente se veicula 

através da expressão. 

Observa-se nos esquizofrênicos, sobretudo nos instrutivos 
estágios iniciais, um bom número de mudanças na 
linguagem, das quais algumas merecem ser examinadas 
de um certo ponto de vista. Frequentemente o modo 
de expressão é objeto de um cuidado especial, torna-se 
“rebuscado”, “afetado”. 

(JUNG, 2015, p.140)

A saída que se oferece é o investimento da representação verbal 
não pertencer ao ato de repressão, mas constituir a primeira 
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 Freud e Jung acreditavam no processo de libertação do 

inconsciente através da palavra, eles ligaram este processo a outras 

formas de expressão, como a Arte.

das tentativas de restabelecimento ou cura que tão claramente 
dominam o quadro da esquizofrenia. 

(JUNG, 2015, p.149)
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 O homem utiliza a Arte desde a era paleolítica, e ela desde então 

vem sendo um meio de expressão e fuga, como analisamos através das 

ideias de Edgar Morin. Mas a Arte, com o passar dos tempos, começou a 

ser compreendida e aplicada em diversas áreas e somente a partir século 

XIX passou a ser utilizada como base para a terapia. Foi em 1876 que o 

psiquiatra Max Simon, ao analisar pinturas de seus pacientes e catalogá-

las de acordo com os respectivos desvios psicológicos de seus criadores, 

deu início à aplicabilidade das artes na psicologia; outros médicos 

europeus também passaram a se interessar pelas expressões artísticas de 

seus pacientes paralelamente. 11

 Esse desejo de conhecimento psicológico através das artes 

ocorreu paralelo a movimentos artísticos ligados ao Impressionismo 

(1874), que valorizavam a sensação causada pelas cores e pinceladas, 

além da primeira impressão visual da imagem natural, modificando a 

compreensão que se tinha de Arte, já 

que antes desse movimento ela se restringia à academia e era somente 

uma cópia da realidade. (DEMPSEY, 2010, p.14)

11 Prof.ª. Otília Rosângela Silva de Souza, Histórico da Arte Terapia. Dispo-
nível em:< http://www.ubaat.org>. Acesso em: 04/09/2016

1.2 Libertação 
pela Arte  
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 No século XIX a existência do Ser ganhou notoriedade a partir da 

publicação da obra de Charles Darwin, “A origem das espécies” (1859). 

Este período foi marcado pelo desenvolvimento de diversas áreas do 

saber, aberturas de núcleos de ensino e museus, além do crescimento 

da sociedade científica e grandes gênios. Influenciadas pelas mudanças 

e pelo desenvolvimento científico, as ciências humanas observaram o 

surgimento de novas áreas como a Sociologia e a Psicologia. Os assuntos 

de ordem científica e estética passaram a despertar o interesse da 

população. 

 Entretanto, foi Mohr, 30 anos depois desses acontecimentos 

(1906), já no início do séc. XX, que efetuou estudos comparando os 

trabalhos das pessoas com desvios mentais com os das pessoas saudáveis 

e de grandes artistas. Este trabalho se tornou muito importante ao perceber 

a manifestação de histórias de vida e de conflitos pessoais em suas 

criações. Tal estudo influenciou posteriormente o desenvolvimento de 

testes utilizados pela psicologia, como o Rorschach e TAT, que envolvem 

figuras e imagens, incluindo efetivamente a arte, enquanto imagem, na 

psicologia.

Imagem 1 - Teste de Rorschach
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 Freud passou a se interessar pela arte nesta mesma época; dando 

origem à teoria psicanalítica, declarou que o inconsciente se manifesta 

através de imagens, por essas transmitirem mais diretamente seu conteúdo 

do que as palavras, por escaparem mais facilmente da censura da mente 

do que as palavras. Segundo observou Freud, o artista poderia simbolizar 

concretamente o inconsciente em sua produção, retratando conteúdos 

psíquicos que, de acordo com ele, seria um processo de catarse. O 

processo de revelar à consciência conteúdos presentes no inconsciente, 

causando uma libertação de emoções ou tensões reprimidas, esvaindo 

sentimentos de agonia e neuroses associadas a estes bloqueios, é por fim, 

a catarse em si.   

 As análises de Freud não se propunham a descobrir as neuroses 

do criador, mas consideravam que o processo de criação artística era 

delimitado pelos elementos que constituíam a neurose. Isso se torna 

compreensível nos textos sobre Michelangelo e Leonardo da Vinci, sobre 

os quais Freud escreve sob o ponto de vista psicanalítico, com a intenção 

de trazer ao conhecimento o que ainda não se é notório, princípio que 

rege o tratamento analítico, sendo, a partir de então, aplicado ao campo 

Freud propõe então tais perguntas, que aproximações podemos 
fazer entre o trabalho do artista e do psicanalista? Tem a arte 
o poder de atenuar o sofrimento psíquico? – Se tem esse poder 
sobre o doente, tem esse poder sobre pessoas sãs de modo mais 
ameno? – Freud investiga os processos criativos dos artistas, através 
da literatura, artes e artistas, dando importância ao tema da criação 
artística e do efeito das obras de arte sobre o espectador. 

(FREUD, 2015, p.11)
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da estética e da filosofia da Arte. 

 Freud, ao estudar o quadro de Da Vinci A Virgem e o Menino 

com Sant’Ana, afirma que o pintor havia representado questões relativas à 

infância e à própria personalidade.  Analisou, também, a escultura Moisés, 

de Michelangelo, acreditando que o artista havia colocado cólera na 

expressão de Moisés, que poderia representar indignação em relação ao 

povo ou ao conturbado relacionamento que Michelangelo mantinha com 

o papa na época. 

Imagem 2 - A Virgem e o Menino de Sant’Ana, de Da Vinci
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 Embora a credibilidade12  de tais análises tenha sido posta em 

cheque, pois na época do feitio das obras analisadas muitas ainda eram 

realizadas sob encomenda, comprometendo seus temas, ainda assim se 

faz relevante o foco sobre os traços e elementos de cada obra que são 

postos de acordo com o desejo do artista. Freud efetua estas análises 

levando em consideração outros aspectos essenciais, como a inserção 

histórica da obra e, portanto, do próprio processo criativo do artista no 

seu contexto. “Poderíamos dizer então que, para Freud, a criação artística 

é sinônimo de metamorfose.” (CHAVES, 2015, p.16-17)

 A obra de Arte para Freud seria a sublimação de desejos e 

impulsos instintivos que não podem ser satisfeitos no plano da realidade; 

sendo assim, os artistas encontram na expressão imagética um escape 

para sua materialização real através dos símbolos. Para o pensamento 

freudiano, este processo possui uma função catártica, que sinaliza para o 

aspecto dos ideais da iluminação (Aufklärung), a ideia de que a arte deve 

e necessita ter uma utilidade. 

 Para a comprovação de seus ideais, Freud utiliza argumento da 

Verdade histórica de Leopold Von Ranke, no qual o historiador alemão 

relata que a “verdade” só se mostra a partir das distorções do que seria 

12  A figura e a obra de Da Vinci foram objeto de indagação, na tentativa de 
entender o seu processo de criação e o seu modo tão pouco usual de se relacionar 
com sua obra. Embora a análise do quadro de Sant’Anna tenha tido questões 
relacionadas ao engano de Freud sobre o abutre, que se localizava próximo ao 
rosto do menino, que na verdade era um milhave de acordo com Eric Maclagan – 
levaria por água abaixo toda sua argumentação acerca da relação entre o pássaro 
e a mitologia egípcia. O que se retém de principal em suas observações é a análise, 
de forma a problematizar a relação entre autor e obra.
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utopicamente a realidade para afirmar a importância das fantasias, como 

mitos e lendas, já que elas são formas distorcidas e equivocadas, sob as 

quais se esconde uma “verdade”. “A partir deste embasamento, Freud 

estabelece a relação entre a psiconeurose e as formações culturais, 

religião, filosofia e a própria Arte.” (CHAVES, 2015, p. 20)

 Podemos, desta forma, afirmar que os processos de catarse 

presentes no surgimento das formações culturais colocam em movimento 

uma lógica da distinção, uma vez que esta torna possível a busca de um 

núcleo de identidade no campo da cultura. “Tais processos acabam por 

constituir uma conexão entre as próprias formações culturais, na qual a 

arte se torna o ponto essencial.” (CHAVES, 2015, p. 26-27)

 Assim como a psicanálise utilizou a arte para seus estudos, a arte 

também utilizou a psicanálise e seus conceitos em busca da libertação 

do inconsciente para uma nova arte, mais íntima e profunda. Muitos 

movimentos artísticos surgiram com a intenção de retratar uma arte 

inconsciente, libertando este conteúdo e nos mostrando, desta forma, um 

caminho de via dupla, no qual a psicologia se apropria da arte e a arte da 

própria psicologia. 

 

 Um desses movimentos foi o Surrealismo, definido pelo seu 

fundador, André Breton, como “o pensamento que é expresso na ausência 

de qualquer controle exercido pela razão e alheio a todas as considerações 

morais e estéticas”. Breton considerava Freud seu precursor ideológico. 

(BRETON apud DEMPSEY, 2011, p.151) “Todo homem criador sabe que 

o elemento involuntário é a qualidade essencial do pensamento criador.” 

(JUNG, 2015, p. 75)
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 Os surrealistas pretenderam evocar a total transformação do 

modo de pensar das pessoas, ao derrubarem as barreiras entre seus 

universos internos e externos, através da mudança do modo como 

elas percebiam a realidade. O surrealismo libertaria o inconsciente, 

elevando-o ao plano consciente, e também livraria a humanidade do 

enquadramento da lógica e da razão, que até então haviam conduzido, 

para eles, unicamente a desastres como a guerra.

 Os artistas da segunda corrente do Surrealismo buscam a 

libertação da mente e dão vazão ao inconsciente, sem nenhum controle da 

razão. Joan Miró, Max Ernst e René Magritte foram grandes representantes 

desse movimento. Ernst estudou filosofia antes de se interessar pelas 

Artes e tudo que o levasse à pintura. Suas obras retratam um universo 

onírico; abordando uma variedade de ideias através de diversos meios 

expressivos, ele se tornou uma figura central no movimento surrealista. 

Por volta de 1930, Max Ernst se voltou para as colagens lançando a série 

“romances de colagem”.  (DEMPSEY, 2010, p.153)

 O surrealismo orgânico de Joan Miró traz obras que possuem em 

sua maioria formas curvas, linhas fluidas e muitas cores. Miró começou a 

pintar na adolescência, depois de um episódio de depressão. Nos anos 

1920, em Paris, identificou-se com artistas do movimento surrealista, ao ir 

Talvez a influência mais importante do surrealismo tenha sido a 
de Freud. O inconsciente, os sonhos e inúmeras teorias freudianas 
fundamentais foram usados pelos surrealistas como repertorio de 
imagens reprimidas, a serem exploradas à vontade.

(DEMPSEY,2011. p. 153)
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ao encontro da ideia de que a razão bloqueava a criatividade verdadeira, 

puramente inconsciente. Deixou, então, de representar a realidade em 

suas pinturas e, através do método que provocava alucinações, dedicou-

se a redescobrir o aspecto mágico e religioso das representações, típicos 

dos povos primitivos. Essa intenção é evidente nas produções do fim dos 

anos 1940 em diante. 

 Imagem 3 - Pintura e colagem em papel de Joan Miró

 Miró acreditava que a fome era capaz de sedar sua consciência 

e permitir a livre transição de ideias e imagens oriundas do inconsciente. 

Para alcançar esse estado, ele jejuava dias com o objetivo de provocar 

tais alucinações. A partir de uma análise dos signos das obras do artista, 
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pode-se compreender que Miró criou códigos para suas memórias em 

suas obras, a partir da introdução de alguns objetos nelas.

 Este caminho desenvolvimento criativo do qual Miró participava 

demonstra a libertação do inconsciente através de outra possibilidade 

de linguagem, a não verbal, a linguagem da imagem, substituindo a 

linguagem verbal do processo terapêutico da psicanálise de Freud e da 

psicologia analítica de Jung.
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Arte como 
expressão 
e forma de 

comunicação 
humana
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O entendimento do 

c o m p o r t a m e n t o 

individual passa pela 

compreensão de si 

mesmo, essa reflexão 

se dá através da 

expressão, seja ela 

verbal ou não-verbal, 

pela fala ou pela Arte.

Poder-se-ia perguntar aqui porque é tão desejável que um homem 
se individue. Eu acrescentaria que não só é desejável como 
também é absolutamente necessário que o seja. Caso contrário, 
sua fusão com os outros o levaria a situações e ações que o 
poriam em desarmonia consigo mesmo. Dos estados de mistura 
do inconsciente e de indiferenciação brotam compulsões e ações 
que se opõem aquilo que se é realmente. Dessa forma, o homem 
não pode sentir-se unido consigo mesmo, nem poderá aceitar 
uma responsabilidade. A desunião consigo mesmo é a condição 
neurótica por excelência, que se torna insuportável para o indivíduo 
e da qual ele que livrar-se. Mas esta liberdade só ocorre quando 
ele se torna capaz de agir em conformidade com o ser que ele é. 
Inicialmente, o homem tem para isso apenas um sentimento vago 
e inseguro; no entanto, na medida em que seu desenvolvimento 
avança, tal sentimento se torna mais claro e forte. Quando alguém 
pode dizer, verdadeiramente, acerca de seus estados interiores e 
de seus atos: ”assim sou, e assim atuo”, então terá alcançado essa 
unidade consigo mesmo. 

(FREUD, 2015, p.116-117)
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 Estas são as razões pelas quais a individuação é indispensável; 

para Jung ela não significa uma necessidade terapêutica ordinária, 

mas sim, uma ideia de que podemos existir na plenitude do melhor de 

nós, por nós mesmos como pessoas e pelo próximo em sociedade. Até 

então, falamos que o processo de libertação do inconsciente propicia 

uma melhor compreensão do Self; neste capítulo, abordaremos em que 

consiste a persona. Essa identificação psicológica com a persona, e com a 

construção de sua imagem, se dá de diversas formas, compreenderemos 

os fatores formadores dessa imagem e sua necessidade para a plenitude 

da psique.



55

 

A meta da individualização13  é diferenciar o si-mesmo das falsas 

percepções da persona. Compreendendo que o Self, si-mesmo e ego 

são esta camada inconsciente que desejamos compreender através do 

autoconhecimento14 , e a persona por sua vez, é aquilo que pretendemos 

ser diante da sociedade. Através da persona, buscamos construir uma 

máscara que passa uma imagem de nós, ou nos esconde, como forma 

de proteção. Tais processos têm a particularidade de ser inicialmente 

subliminais, isto é, inconscientes, só alcançando a consciência de modo 

gradual. 

 Compreendemos que através da anexação das camadas mais 

profundas do inconsciente se produz uma ampliação da personalidade; 

a consciência pessoal formadora da singularidade do indivíduo consiste 

na combinação única de fatos e aptidões psíquicas universais como 

componentes do Self. Freud, ao analisar uma paciente, afirmou que através 

de seu progresso na conscientização de conteúdos inconscientes, ela 

chega a seu equilíbrio psíquico. Percebemos, assim, que a individualidade 

do ser é essencial para o bem estar psicológico. “Ela encontrou-se a si 

mesma e às suas verdadeiras potencialidades.” (FREUD, 2015, p. 49)

 Persona significa originalmente a máscara usada pelo ator,

13 Do alemão Verselbstung, o tornar-se si-mesmo: individualidade
14 Do alemão Selbstverwirklichung, o realizar-se do si-mesmo: autoconhe-
cimento

2.1 Olhar para si: 
Autoconhecimento
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 sendo assim a persona não passa de uma máscara da psique coletiva. 

Ela representa um compromisso entre o indivíduo e a sociedade, acerca 

daquilo que alguém parece ser; como nome, título, ocupação... A persona 

é uma aparência. Existe algo de individual na escolha e na definição de 

uma persona, embora a verdadeira individualidade não deixe de estar 

sempre presente, pois o si-mesmo (selbst) inconsciente não pode ser 

reprimido a ponto de extinguir-se. (JUNG, 2015, p.47) 

 A atitude pessoal da consciência como persona produz reações 

da parte do inconsciente – Self – e estas, juntamente com as repressões 

pessoais – sombra do Self – contêm as sementes do desenvolvimento 

individual. De acordo com Jung o ego é composto pela parte consciente 

e pela parte inconsciente, que ele nomeia de Sombra. 

 A sombra, figura que Jung utilizou para descrever a personalidade, 

é o que foi reprimido para formarmos um ego aceito pela sociedade. Ela 

representa nosso inconsciente pessoal e, como tudo que é inconsciente, 

é projetada no outro. 

 Desde a infância tentamos nos comportar para sermos aprovados 

perante nossos educadores, que moldam nossos valores a partir das 

repressões; assim desenvolvemos nossa persona. Porém, não devemos 

nos esquecer de nosso “ego”, nosso verdadeiro eu, pois quando alguém 

se identifica somente com a persona e esquece-se do ego, tende a 

desenvolver uma falta de personalidade, se sentindo vazio. 

 A persona consiste em uma relação entre a consciência individual 

e a sociedade, sendo uma máscara com o objetivo de produzir um 

determinado efeito sobre os outros, ao mesmo tempo em que protege 

o Self do indivíduo. Cada um deve ocupar o lugar que lhe corresponde 
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como Ser. Assim, se estabelece a necessidade de construir uma máscara/

personalidade social, condizente com o Ser pessoal. 

 A construção de uma persona coletivamente adequada significa 

o sacrifício pessoal do consenso entre o eu a identificação com a persona. 

Isto leva, em muitos casos, ao questionamento do Ser e de sua existência, 

por isso se torna importante a meta da individuação, da realização do si-

mesmo, e que o indivíduo aprenda a distinguir entre o que parece ser 

para si mesmo e o que é para os outros. Desta forma, percebemos que 

da palavra persona derivam os conceitos modernos de pessoal e de 

personalidade. (JUNG, 2015, p.95) 

 Embora estejamos abordando o autoconhecimento, devemos 

compreender que assim como o inconsciente é inesgotável, o 

autoconhecimento também o é, já que está em constante construção, 

modificando o Self. Sendo assim, a busca de si mesmo é real, mas é uma 

idealização achar que chegaremos a algum ponto específico. O que nos 

beneficia são os momentos de catarse desse processo contínuo.
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 Embora Freud apresentasse estudos sobre a leitura psicológica da 

arte, foi Jung, na década de 1920, o primeiro a utilizar a expressão artística 

em consultório. Para ele, a simbolização do inconsciente individual e do 

coletivo ocorre na arte. Sendo assim, ele utilizou a linguagem expressiva 

como forma de tratamento, pedindo aos clientes 15 que fizessem desenhos 

livres que retratassem imagens de sentimentos, de sonhos, de situações 

conflituosas entre outros; priorizando a expressão artística e a verbal 

como componentes de cura. Jung afirmou que a criatividade tem uma 

função psíquica natural, estruturante, e não é sublimação de instintos 

sexuais como acreditava Freud. 

 A doutrina de Jung afirma que a atividade plástica e a 

criatividade são funções psíquicas congênitas, já que possuímos 

pré-disposições para a configuração de arquétipos que surgem nos 

sonhos e em trabalhos artísticos. Estas funções contribuem para o 

desenvolvimento da personalidade, ajudando na compreensão do 

comportamento individual por meio da ordenação do pensamento pela 

catarse. O Homem e seus Símbolos, um importante livro escrito por esse 

15  Assim serão chamados os “pacientes” de clinicas psiquiátricas, seguin-
do as diretrizes de Nise da Silveira. Questão explicada no próximo capítulo.

2.2 Arte Terapia: 
arte como meio 
de expressão e 
tratamento
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teórico, demonstra como conteúdos psíquicos estão presentes nas obras 

de arte realizadas pelo ser humano. 

 Com o passar das décadas, diversos psicanalistas passaram 

a utilizar os princípios da arte em seu consultório, como forma de 

tratamento. Margaret Naumburg (1941), foi uma das precursoras do 

processo terapêutico da Arte Terapia, passando a ministrar, mais tarde, 

cursos complementares de psicologia na área. Já Edith Kramer (1958) 

passou a priorizar o processo, e não somente o resultado final. Dando 

prioridade à análise do comportamento durante a execução, acredita que 

a ênfase no trabalho está na relação transferencial, sem a necessidade de 

verbalização.

 Outra forma de aplicabilidade inicial da arte na terapia é descrita 

por Dolto (1956), pela maneira como ela apresentava às crianças papel, 

lápis de cor e massa de modelar. Desenhos, cores espalhadas e formas se 

tornam meios de expressão espontâneos para a maioria das crianças; elas 

gostam de relatar aquilo que é traduzido de suas fantasias até o papel, 

verbalizando a partir desta imagem, seja ela desenhada ou modelada, 

podendo ser compreendida por aquele que assim deseja. (DOLTO, 2015, 

p.2)

  As produções das crianças são representação, através das quais 

são decodificadas as estruturas do inconsciente. Particularmente nas 

crianças, essa técnica se torna essencial, pois aquilo que nos adultos é 

decifrado a partir de suas associações de ideias sobre um sonho contado, 

por exemplo, pode ser ilustrado pelas crianças, e analisado por aquilo 

que dizem sobre os grafismos e as composições plásticas que fazem, já 

que estes são o suporte de seus fantasmas e de suas fabulações. A partir 
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desta técnica pode-se ajudar no desenvolvimento motor, no raciocínio e 

no relacionamento afetivo das crianças.

 A aplicabilidade da arte terapia começou a ir além de desenhos e 

esculturas, passando a ser trabalhada por Natalie Rogers (1974) através da 

teoria centrada na pessoa junto ao trabalho expressivo, como expressão 

corporal, teatro, dança, música, poesia e mímica. Acreditando que a 

expressão deve ser verbalizada e compreendida pelo próprio paciente, e 

não interpretada pelo terapeuta, denominando este trabalho de Conexão 

criativa.

 Em suas diferentes técnicas, os arteterapeutas são profissionais 

habilitados duplamente, em arte e psicologia, acreditando no potencial 

curativo de ambas as áreas, utilizando-as em tratamentos, avaliações 

e pesquisas. Diversas áreas estão envolvidas na arte terapia, como 

psicologia, pedagogia, psiquiatria, fonoaudiologia, arte-educação, 

enfermagem entre outras, onde cada uma delas agrega seus 

conhecimentos habilitados profissionalmente. O processo de arte terapia 

busca através da expressão artística dois tipos de objetivos, o processo 

criativo em si ou ele como meio de análise através de suas simbologias 

que são expostas em imagens extraídas do inconsciente ou do consciente 

do cliente. A Arte Terapia pode ser praticada por pessoas independente 

de seu estado psicológico, estejam elas com algum tipo de transtorno 

psicológico, vindas de traumas ou dificuldades na vida, ou aquelas que 

buscam desenvolvimento pessoal.  16

16  Prof.ª. Otília Rosângela Silva de Souza, Histórico da Arte Terapia. Dispo-
nível em:< http://www.ubaat.org>. Acesso em: 04/09/2016
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 Por fim, compreendemos que a Arte Terapia é o uso da arte como 

base de um processo terapêutico, utilizado por proporcionar resultados em 

um breve espaço de tempo, facilitando a resolução de conflitos interiores 

e o desenvolvimento da personalidade. Sua finalidade é a de expansão da 

consciência de si e reconciliação de conflitos emocionais, estimulando o 

desenvolvimento pessoal através das modificações psíquicas.

Este processo ocorre por meio da criação da arte, utilização da expressão 

simbólica de forma espontânea, sem preocupar-se com a estética, através 

de modalidades expressivas como: pintura, modelagem, colagem, 

desenho, tecelagem, expressão corporal, sons, músicas, criação de 

personagens, dentre outras. Através da reflexão sobre os processos e 

trabalhos artísticos resultantes, as pessoas podem ampliar o conhecimento 

de si e dos outros. 

As diversas técnicas para atuação no campo da Arte Terapia, são 

direcionadas para a pessoa que está em tratamento de acordo com sua 

necessidades, não bastando colocar a pessoa para somente efetuar 

o desenvolvimento artístico, sendo necessário um trabalho integral e 

direcionado à problemática do cliente.

Após compreendermos melhor a Arte Terapia, olharemos para o território 

nacional, para os trabalhos de psiquiatras brasileiros que abriram as portas 

para este tipo de desenvolvimento e estudo no brasil.
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inconsciente 

brasileiro 
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A trajetória da Arte 

Terapia no Brasil será 

abordada aqui a partir 

dos dois grandes 

psiquiatras brasileiros 

que fermentaram uma 

mudança no modo de 

lidar com seus clientes 

e com a arte: Osório 

César e Nise da Silveira. Abordando, além da história de ambos, os 

trabalhos de seus principais clientes.

 O texto aqui utilizado como base sobre os relatos de Osório 

César é o mais importante de seu trabalho, sendo por isso o escolhido. 

Este material foi publicado em 1924, com linguagens usuais da época, 

como a utilização da palavra alienados ao se referir aos clientes do 

hospital psiquiátrico; mas nesta monografia usaremos a forma com que 

Nise chamava seus pacientes. Ela acreditava que eles não mereciam tal 

nomenclatura, pois dizia que estavam ali para serem tratados da melhor 

forma possível, sendo então clientes, sendo assim os chamaremos 

conforme os preceitos da médica.

 O capítulo se desdobrará em dois subtítulos, o primeiro dará 

início ao contexto dos dois principais psiquiatras do movimento; e o 

segundo, ao falar sobre seus principais artistas, irá abordar a arte dos 

clientes e seus efeitos na terapia.
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 Osório César, nascido em 1875 na Paraíba, formou-se em 

medicina no Rio de Janeiro dando continuidade a seus estudos na Europa, 

onde trabalhou no Hospital de Salpêtrière. Foi lá que obteve contato com 

a psicologia analítica de Jung, mas sua ligação mais forte, de fato, foi 

com Freud, com quem manteve constantes correspondências, trocando 

experiências, contribuindo em artigos e afins. 

 César foi uma figura importante no meio artístico paulistano, 

tendo sido um dos maridos de Tarsila do Amaral, o que possibilitou 

grande troca de influências no trabalho de ambos. Considerado um 

intelectual no cenário brasileiro, foi um renomado psiquiatra, sendo 

um dos pioneiros na introdução do processo artístico como terapia no 

tratamento de psicopatias, indo de encontro aos métodos agressivos de 

tratamento então vigentes. 

 César deu início à introdução da arte em seu trabalho em 1923, no 

Hospital Psiquiátrico do Juquery, no estado de São Paulo, onde trabalharia 

pelos próximos 40 anos implantando atividades artísticas como terapia 

no tratamento de psicopatias dos pacientes esquizofrênicos. Fundou 

nesse hospital a Escola Livre de Artes Plásticas, promovendo inúmeras 

exposições das obras de seus internos, atraindo a atenção para as 

questões relacionadas à arte psicopatológica, obtendo grande interesse 

de grandes nomes do cenário artístico.

  Sob a influência da psicanálise freudiana, publica em 1924 A Arte 

3.1 Osório César 
e Nise da Silveira
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primitiva dos alienados17 : manifestação escultórica com caráter simbólico 

feiticista num caso de síndrome paranoide18 , em que o autor relata e 

analisa o caso e as obras do paciente T.. 

 O médico relata que é constantemente observada nos 

manicômios a necessidade que certos clientes têm de realizar os seus 

sentimentos estéticos, representados em escultura, desenhos e pinturas 

ou até mesmo em versos. Ele afirma que grande parte dos artistas possui 

verdadeira idolatria por tudo o que produzem, rechaçando a ideia de que 

as atitudes artísticas entre os clientes do hospital são somente reproduções 

mecânicas e não despertam neles qualquer sentimento de apego.

 As manifestações dos clientes através de poesias e outras formas 

de literatura são menores se comparadas com as imagéticas, como 

pinturas, desenhos e esculturas. César creditava na teoria do sentimento 

atávico, ancestral, o que nada mais é do que uma variação do conceito de 

inconsciente coletivo, diferenciando-se quando parte do pressuposto de 

que o conteúdo é evocado a partir da alma dos antepassados de sua raça. 

 Osório afirma, ainda, que as produções dos clientes dominados 

pelo inconsciente coletivo partem do mesmo princípio mágico, em 

alguns casos transparecendo este sentimento atávico, ancestral. O “grito 

atávico” passa, assim, a ser uma expressão histórica do “eu”, se igualando 

à hereditariedade biológica de características psicológicas, intelectuais, 

comportamentais. 

 A partir da análise dos trabalhos do paciente T., César vai 

17 César utiliza esta palavra para denominar as pessoas que são domina-
das pelo inconsciente, estando assim alienadas de consciência
18 Artigo publicado em Memórias do Hospícios de Juquery, v.1, n.1, p.111-
125
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encontrando tais manifestações. T. modelou diversas figuras ligada a 

feitiços, como a estátua de barro de 21cm de altura nomeada pelo paciente 

como “São Jacinto”. De acordo com ele, a obra é um feitiço: “foi construída 

com o ouro mais puro da mina que encontrei no terreiro e ela possui a 

virtude de espalhar a felicidade entre os homens”, transparecendo, assim, 

o impulso atávico. (T. apud CÉSAR p.120 )

 Mas quando refletimos sobre as deformidades estéticas nas artes 

não as encontramos somente entre as expressões imagéticas dos clientes 

dominados pelo inconsciente, as vemos igualmente estudadas entre os 

artistas modernos e representadas desde a Antiguidade, reafirmando o 

conceito atávico. A expressão da mentalidade do primitivo representa a 

partir de uma ideia religiosa sob uma forma plástica, retoma o nascimento 

da arte pelo misticismo abordado por Edgar Morin, em que o autor afirma 

que a expressão artística surgiu a partir da necessidade de desvendar o 

mito da morte que não fora compreendida.

A beleza estética que imediatamente se desprende da natureza, 
suscita na alma do artista, propensa ao êxtase, verdadeiras torrentes 
sensações. Essas, por sua vez, emprestam seus elementos para 
a integração fantástica, produzindo, por assim dizer, a imagem 
virtual. Mas, do mesmo modo que imagem refletida no espelho 
das águas correntes varia, quebra-se ou desaparece segundo 
a intensidade e a direção do movimento, assim também vai 
mudando esta imagem no espírito do artista, e, em definitiva, é 
distinta da imagem refletida pela água imóvel, que vem a ser a 
imagem da recordação. Apesar da sua mobilidade, encontra-se, 
entretanto, em íntima conexão com a natureza da qual procede. 
Na imagem concreta, deste modo lograda, se contém todos os 
elementos formais, porém o processo que conduz aos meios de 
expressão está determinado de antemão. A beleza não é uma 
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 A tendência religiosa plástica manifestada nas criações de T. é 

explicada por Osório através da herança atávico-religiosa. Tendo a África 

ocidental como país dos feitiços, ele deduz que as esculturas em barro de 

T. com virtudes místicas são o resultado da explosão de crenças feiticistas 

de seus antepassados, que somente agora foram despertadas em razão 

de seu estado mental. “Cada indivíduo no seu desenvolvimento próprio, 

repete em estética como em fisiologia e psicologia, o desenvolvimento 

da espécie, à maneira de rápida recapitulação.” (Mario Pilo. Manual da 

estética. Tradução portuguesa, 1904, p. 115 apud CÉSAR, Osório)

 César, de acordo com os conceitos de Freud, explica os seres 

primitivos, aqueles afastados das civilizações como os indígenas, 

afirmando que eles possuem uma psique essencialmente coletiva, e por 

tanto, inconsciente. Para os primitivos, o processo de individualização, 

que desenvolve a personalidade, é uma questão de “prestigio mágico”. 

 A peculiaridade de sua aparência externa o separa dos demais, 

utilizando máscaras nas cerimônias como meio de exaltar ou transformar 

sua personalidade. Esta segregação almejada através da imagem se 

realça pela posse de segredos rituais no prestígio mágico. Esses seres 

ancestrais seriam, de acordo com César, a base do inconsciente coletivo 

para os seres ditos alienados, ou seja, os pacientes esquizofrênicos de 

César, como T. 

 

manifestação de escola criada para uma admiração universal. Ela é 
só́ uma questão de temperamento.

(CÉSAR, 1924, p. 116)
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 Outras análises sobre as obras e os traços de T. são de teor 

artístico em si, comparando-as a obras impressionistas e futuristas, 

podendo encontrar-se nelas também referencias cubistas, de acordo com 

César.

 
 

Imagem 3- São Jacinto, estátua de barro feita por T.
Imagem 4- Santo Antonio da Rocha, escultura de barro feita por T.

Imagem 5- Head of a woman 1909, Pablo Picasso.

 César costuma traçar em seus artigos a ligação do resultado 

final da expressão artística entre os clientes do manicômio e os artistas 

A estética futurista apresenta vários pontos de contato com 
a dos manicômios. Não desejamos com isto censurar essa 
nova manifestação de arte; longe disto. Achamo-la até muito 
interessante, assim como a estética dos alienados. Ambas são 
manifestações de arte e por isto são sentidas por temperamentos 
diversos e reproduzidos com sinceridade.

 (CÉSAR, 1924, p.117).

4 65
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modernistas brasileiros. Deve-se compreender o embasamento que ele 

possuía para tais observações, já que estava inserido em um contexto 

artístico do modernismo brasileiro, inclusive influenciando a fase social 

nas obras de Tarsila do Amaral, sua esposa na época.

 Tarsila, antes de se envolver amorosamente com César, vivenciara 

o abandono de seu companheiro na vida e no trabalho, Oswald de 

Andrade; junto a isso, perdera toda a fortuna de sua família, passando 

por dificuldades financeiras. Ela encontra em César um psiquiatra que 

viria a contribuir para sua obra e para o cunho de seu trabalho. A relação 

com Tarsila mostra o envolvimento com o mundo das artes plásticas 

brasileiras que César possuía, não só pelos seus próprios meios, mas pela 

troca de conhecimento que este relacionamento trouxe, esta simbiose de 

psicologia e arte.

 O processo de entrelaçamento da arte e dos estudos da 

psique é constante, e foi fora da área da psiquiatria que se desenvolveu 

o movimento contrário à discriminação das expressões de arte libertas 

dos moldes culturais. O movimento, liderado pelo pintor Jean Dubuffet, 

incluía a arte de clientes de hospitais psiquiátricos, presidiários e seres 

marginalizados em geral, nomeado em 1945 , quando é fundado, 

Companhia de Arte Bruta, e tinha como objetivo reunir e proteger a obras 

desses cidadãos marginalizados. Assim se definia a Arte Bruta: “Operação 

artística inteiramente pura, bruta, reinventada em todas as suas fases pelo 

autor, a partir somente de seus próprios impulsos”. (Thevos, M. APUD 

Silveira, Nise. 2015 p. 18)

 Os estudos de César sobre a visão médica dessa arte bruta 

resultaram em publicações de diversos textos que contribuiriam para o 
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estudo do simbolismo e das expressões artísticas dos seres ditos alienados, 

de 1927 até 1929; em 1948 obteve o prêmio maior da Academia Brasileira 

de Letras por Misticismo e Loucura. César se tornou patrono da cadeira nº. 

68 da Academia de Medicina de São Paulo e foi membro fundador da 

Sociedade Brasileira de Psicanálise, em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

Sua obra influenciou o trabalho de diversos profissionais ligados ao tema 

da humanização dos métodos de tratamento psiquiátrico, como Nise da 

Silveira. 

 Nise da Silveira foi uma das grandes psiquiatras brasileiras; sob a 

ótica da teoria junguiana fez um estudo sem precedentes no país e deixou 

um grande legado para a Arte Terapia no Brasil. Nise nasceu do dia 15 

de fevereiro de 1905, em Maceió, em um contexto familiar amoroso e 

intelectualmente enriquecedor. 

 
 Seu pai, Faustino, era professor de matemática e jornalista, 

sua mãe, Maria Lídia, pianista. Quando criança, Nise fazia parte do que 

poderia se chamar de aristocracia alagoana; estudou no liceu alagoano, 

melhor colégio da cidade, onde aprendeu francês. Formou-se em um 

ambiente boêmio, artístico e intelectual; seu pai por ser editor do jornal 

em sua cidade e sua mãe por estar na cena musical, conheciam muitas 

Minha família não era rica, mas me deu tudo o que de melhor 
havia. Fui filha única, muito mimada, naturalmente. Meus pais eram 
gente avançadíssima, os dois extremamente sensíveis. Nunca sofri 
qualquer tipo de repressão, sempre fiz o que quis – e isso até hoje.

 (SILVEIRA, Nice Apud MELLO, p.48)
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pessoas da imprensa, artistas, inclusive estrangeiros. “Foram realmente 

pais extraordinários que eu tive, nessa área da música, de arte, de poesia. 

Minha mãe musicou quase toda poesia de Castro Alves.” (SILVEIRA, 

Nice Apud MELLO, p. 48) O hábito de fazer recepções em sua casa era 

frequente e regido pela música de sua mãe.

 Em 1920, Nise concluiu o curso secundário e em seguida para 

Salvador prestar exame para a Faculdade de Medicina da Bahia. Ela se 

tornou a única aluna mulher na faculdade, 157 homens e Nise.

 Em seu quinto ano de faculdade, já pensando sobre o assunto de 

sua tese, Nise foi para Alagoas visitar a família, e foi nesse momento que 

obteve o primeiro contato com a psiquiatria: uma matéria em uma revista 

de criminologia sobre a psicopatologia da vida cotidiana, de Freud. 

Encaminhando sua tese para este assunto, Nise foi visitar o presídio de 

Recife, foi aí então que ela teve o primeiro contato com uma pessoa com 

algum tipo de distúrbio mental; uma mulher presa por homicídio, mas 

que de fato era delirante. Sendo assim o título da tese de Nise foi Ensaio 

da criminalidade da mulher no Brasil. (SILVEIRA, Nice Apud MELLO, p.55)

 Desde cedo, Nise já se mostrava uma mulher de postura 

revolucionária, se interessava pelos marginalizados e dizia que talvez por 

isso tenha sido fácil sua adaptação com os ditos loucos. (MELLO, 2015, 

p. 56) Tudo isso foi possível pela relação de respeito mútuo com seus 

pais, e principalmente o estímulo dado por Faustino, que a acompanhava 

em cada prova; este contexto familiar rico em cultura e troca favoreceu 

o florescimento de sua liberdade de pensamento. Seu pai, absorto em 

uma leitura em sua cadeira de balanço, lhe ensinara a expressão “arte de 

pensar”, que posteriormente ela empregaria como a “arte de lidar”.



77

 Nise se forma em dezembro de 1926 e em fevereiro do seguinte 

ano, cinco dias antes de seu aniversário, que era no mesmo dia do de seu 

pai, ele morre:

 Nise e sua mãe venderam tudo, inclusive os dois pianos de cauda 

da casa. Sua mãe foi morar com sua avó e tia, enquanto Nise se mudou 

para o Rio de Janeiro em abril de 1927.

 Mas Nise não estava sozinha. Ela se apaixonou profundamente 

por seu primo distante, Mário Magalhães da Silveira, que cursara a mesma 

faculdade que ela e viria futuramente a ser um dos grandes médicos 

sanitaristas do Brasil e foi o grande companheiro de Nise até sua morte 

em 1986.

 A chegada de Nise ao Rio de Janeiro foi complicada e ao mesmo 

tempo repleta de felizes momentos e descobertas. Com pouco dinheiro 

e sem conseguir um emprego, Nise e Mário alugaram um quarto em uma 

Quando ele morreu, a vida da minha mãe ficou bem modesta em 
Maceió e eu cheguei a passar dificuldade no início da vida no Rio 
de Janeiro. Eu tinha então 21 anos, me formei em medicina em 
dezembro – e papai morreu em fevereiro. Foi uma perda afetiva 
enorme, ele foi meu grande amor.

( SILVEIRA, Nise apud MELLO, p.59)

“Eu me formei em 1926...
Até aí eu era uma garota muito folgada.
Tinha conta livre em livrarias, em casa de modas...
Bobagens de filha única.”

(SILVEIRA, Nise apud MELLO, p. 58)
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pensão em Santa Tereza. O quarto possuía uma bela vista e foi ali que Nise 

aprendeu rapidamente que era possível ser feliz mesmo levando uma 

vida modesta. De acordo com Laura, mulher de Octávio, vizinhos de Nise 

que logo se tornaram amigos, a felicidade morava na Rua do Curvelo. 

(MELLO, Luiz Carlos. 2015, p. 64) Nise também fizera amizade com Manuel 

Bandeira, que morava na mesma rua.

 A vinda de Nise para o Rio de Janeiro foi também motivada pelo 

intuito de especializar-se em neurologia; conseguindo finalmente um 

estágio na renomada clínica neurológica do Dr. Antônio Austregésilo, da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil. Nessa mesma época, 

Nise participou de reuniões do partido comunista, mas sua presença nelas 

foi curta, pois Nise não considerava de sua índole se limitar a qualquer 

enquadramento ideológico. 

 Com as dificuldades financeiras aumentando, Nise foi morar no 

Hospício da Praia Vermelha, acolhida pelo professor Austregésilo, figura 

mentora importante em sua carreira. Em seus estudos, ao ler nos livros que 

os esquizofrênicos não possuíam afetividade, Nise começou a questioná-

los e aos próprios médicos, na sua convivência com eles quando morava 

no hospício.

Eu andava muito por ali e observava aquelas internadas. E gostava 
muito delas. Comecei a me interessar por aquele mundo. [...] É um 
mundo de pessoas incríveis, descobri isso na convivência com elas, 
eu era residente na clínica. Elas tinham uma finura, uma delicadeza, 
muitas vezes tão superior à das outras pessoas... Não tive dúvidas, 
iria me especializar em Psiquiatria [...]

(SILVEIRA, Nise apud MELLO, p.70)
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 Depois de um ano trabalhando como auxiliar no Pavilhão da 

Clínica, Nise foi aprovada no concurso para médica psiquiátrica da antiga 

Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental, e ali vivenciou experiências 

valiosas para a construção de suas características ao lidar com os seus 

clientes. Trabalhou durantes os três anos seguintes contando com a ajuda 

de Luiza, cliente da clínica, para acordá-la todas as manhãs, desenvolvendo 

um laço com ela que demonstrou a Nise um caminho para tratamentos 

diferenciados após vivenciar a melhora do comportamento de Luiza e suas 

capacidades. Esta troca foi quebrada com a prisão de Nise em 1936, após 

ser denunciada por uma enfermeira do hospital por ter livros marxistas. 

 Após o levante militar contra o governo iniciou-se um período 

rígido de caça não somente aos integrantes do movimento comunista, 

mas a quaisquer intelectuais, escritores, artistas e cientistas que pudessem 

simpatizar com o movimento. Nise foi uma das pessoas atingidas por esse 

momento nacional, ficando presa um ano e meio. Nesse tempo Nise 

aproveitou para ler toda a obra de Proust e Freud.

 Sua experiência na prisão foi marcada pelos relatos de Olga 

Prestes e Elisa Berger, ouvir e saber sobre as torturas a atingiram de tal 

forma que mudou sua visão de vida e liberdade. Na cadeia, Nise conheceu 

Graciliano Ramos e Eneida de Morais e estreitou laços com eles. Solta em 

1927, Nise passou a viver escondida em lugares no norte e nordeste do 

país, casou-se com Mario em Manaus, mas só voltou a ser servidora pública 

em 1944 de volta ao Rio de janeiro, quando finalmente ingressa no Centro 

Psiquiátrico Nacional, localizado no bairro do Engenho de Dentro.

 Após todos esses anos afastada, Nise aumentou seu repertorio 

literário, dedicando-se especialmente à obra do filosofo holandês Baruch 
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Spinoza. Mas, quando voltou à ativa, muitas novas técnicas na psiquiatria, 

como a lobotomia, eletrochoque, entre outras das quais Nise discordava 

veementemente, estavam sendo utilizadas como forma de tratamento. 

Mas foi ali que começou o trabalho de sua vida:

  

 Esta atitude de revolta guiaria Nise na busca de novas formas de 

tratamento, diferentes das que ocorriam ali no Engenho de Dentro.

Fui trabalhar numa enfermaria com um médico inteligente, mas que 
estava adaptado àquelas inovações. Então me disse:
- A senhora vai aprender as novas técnicas de tratamento. 
Vamos começar pelo eletrochoque.
Paramos diante da cama de um doente que estava ali para tomar 
eletrochoque. O psiquiatra apertou o botão e o homem entrou 
em convulsão. Ele então mandou levar aquele paciente para a 
enfermaria e pediu que trouxessem outro. Quando o novo paciente 
ficou pronto para a aplicação do choque, o médico me disse:
- Aperte o botão.
E eu respondi:
- Não aperto. 
Aí começou a rebelde.

(SILVEIRA, Nise apud MELLO, p. 89)
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 Não se conformando com os novos métodos apresentados, 

Nise procurou outras maneiras para trabalhar ali. O Dr. Fábio Sodré havia 

transformado um pequeno dormitório do hospital em sala para atividades 

ocupacionais, que no momento se destinavam a costura e bordado, um 

trabalho ainda muito rígido e sem liberdade para os clientes, mas foi ali 

que ela encontrou um caminho, ainda que embrionário. Foi somente após 

a saída do Dr. Fábio que Nise pode mudar o que acontecia ali, abrindo 

caminho para uma abordagem mais humanística da doença mental 

– a terapia ocupacional, fundando em 1946 a Seção de Terapêutica 

Ocupacional e Reabilitação, a STOR.

 Nise tinha como o principal objetivo estimular a capacidade de 

expressão de seus frequentadores, os clientes, usando as técnicas da 

terapia ocupacional como forma primária de tratamento, algo que não 

ocorria ainda. Na época, a T.O. 19 era considerada um método subalterno, 

auxiliar, sendo uma forma de utilizar a mão de obra dos clientes para 

tarefas cotidianas, como limpar banheiros, costurar colchões e aventais, 

como acontecia quando Nise chegou ao Hospital.

 Mesmo com uma verba quase inexistente, a médica conseguiu 

revolucionar desde cedo sua ala, mas ainda faltava mão de obra 

19  Terapia ocupacional

2.2 O museu do 
inconsciente, a 
arte de lidar e 
seus frutos
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qualificada, ou ao menos que compreendesse o trabalho proposto por 

ela. Naquela época, não havia faculdade ou cursos de terapia ocupacional; 

o que reinava era a mentalidade e visão do cenário em que o hospital se 

encontrava anteriormente.

 Nise organizou, então, diversos cursos para os funcionários, 

obtendo resultados que superavam suas expectativas. Em 1952, pela 

primeira vez foram nomeados oficialmente auxiliares de praxiterapia em 

um hospital brasileiro, fato que demonstrou mais uma vez a característica 

de pioneirismo e iniciativa de Nise.

 A partir de então, os setores ocupacionais foram desenvolvendo-

se progressivamente, até atingirem dezessete atividades, como teatro, 

recreação, sapataria e cestaria, jardinagem, música, carpintaria e 

encadernação. Antes mesmo dessa expansão, as produções criadas nos 

ateliês de atividades expressivas, como pintura, modelagem e xilogravura, 

mostraram-se tão impressionantes e significativas que motivaram Nise a 

fundar, em 1952, o Museu de Imagens do Inconsciente no Engenho de 

Dentro, RJ, com o objetivo de transformá-lo em um centro de estudos e 

pesquisa para a compreensão do processo psicótico.

 O ateliê de pintura era inicialmente apenas um setor de atividade 

entre tantos outros, mas as atividades espontâneas ali nascidas revelaram-

se de tão grande interesse científico e artístico que esse setor cedo 

adquiriu posição especial. Para Nise, o ateliê de pintura a fez compreender 

a principal função das atividades na terapia ocupacional, a de criar 

oportunidade para que as imagens do inconsciente encontrassem formas 

de expressão.
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 Três meses após o início das atividades no ateliê, já havia material 

suficiente para uma exposição, e assim foi feito. Grandes críticos de arte, 

como Mario Pedrosa, se interessaram pela exposição, até mesmo em maior 

número do que psiquiatras. Pedrosa escreve, então, no jornal Correio da 

Manhã um artigo que demonstra de forma objetiva sua visão:

Você não pode querer compreender alguém estabelecendo 
apenas uma maneira de se aproximar dele. O importante não é a 
linguagem, é se comunicar com o outro. Se não, é como falar em 
português com um árabe.

( SILVEIRA, Nise apud MELLO, p. 71)

Pela imagem, sim, que é a direta forma de expressão dos processos 
inconscientes profundos, muitos o fizeram, e fazem todos os dias, 
usando lápis e pincéis. Pela palavra, não. Pois a linguagem verbal é, 
por excelência, o instrumento do raciocínio. E essas experiências, 
às quais Artaud dá forma por meio de palavras, passam-se a mil 
léguas da esfera racional
.
(SILVEIRA, Nise apud MELLO, p. 34)

O artista não é aquele que sai diplomado da Escola Nacional 
de Belas Artes, do contrário não haveria artistas entre os povos 
primitivos, inclusive entre os nossos índios. Uma das funções 
mais poderosas da arte – descoberta da psicologia moderna – é a 
revelação do inconsciente, e este é tão misterioso no normal como 
no chamado anormal. As imagens do inconsciente são apenas 
uma linguagem simbólica que o psiquiatra tem por dever decifrar. 
Mas ninguém impede que essas imagens e sinais sejam, além do 
mais, harmoniosas, sedutoras, dramáticas, vivas ou belas, enfim, 
constituindo em si verdadeiras obras de arte. 

(SILVEIRA, Nise apud MELLO, p.18)
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 O diretor do museu de Arte Moderna de São Paulo, o crítico 

de arte francês Leon Degand, visitou, em 1949, o ateliê de Terapêutica 

Ocupacional no Engenho de Dentro a convite de Mário Pedrosa. 

Encantado com o que viu ali, sugeriu uma exposição em São Paulo no 

MAM, que teve como título 9 Artistas de Engenho de Dentro. No prefácio 

do catálogo dessa amostra, Nise comenta:

O diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo visitou o estúdio 
de pintura e escultura do Centro Psiquiátrico do Rio, e não teve 
dúvida em atribuir valor artístico verdadeiro a muitas das obras 
realizadas por homens e mulheres aí internados. Talvez esta opinião 
de um conhecedor de arte deixe muita gente surpreendida. É 
que os loucos são considerados comumente seres embrutecidos 
e absurdos. Custará admitir que indivíduos assim rotulados em 
hospícios sejam capazes de realizar alguma coisa comparável às 
criações de legítimos artistas – que se afirmem justo no domínio da 
arte, a mais alta atividade humana.

(SILVEIRA, Nise, 2015, p. 19)

[...] ser Raphael um artista da sensibilidade de um Matisse ou de 
um Klee, e que o Municipal, de Emygdio, por exemplo, é uma tela 
que, pela força de expressão, o sopro criador, a atmosfera especial 
e o arranco da imaginação, não tem talvez segunda na pintura 
brasileira. 

(PEDROSA, Mario apud MELLO, p. 19)

[...] possivelmente, a maior contribuição de nossa crítica de arte 
à cultura visual brasileira e/ou universal foi o reconhecimento da 
altíssima qualidade estética das obras criadas pelos internos [...] 
no Engenho de Dentro. As análises que vêm sendo feitas da obra 
ali criada por artistas excepcionais como Fernando Diniz, Raphael, 
Adelina de Barros ou Carlos Pertuis, entre outros, desde o final dos 
anos 40, revela, igualmente, a autonomia e a maturidade de nossa 
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Por fim Nise, disse:

 Com a repercussão e ganho de respeitabilidade de seu trabalho, 

Nise  expunha cada vez mais a destruição da criatividade e da inteligência 

de um ser humano pela forma com que os clientes eram tratados nas 

clínicas, efetuando essa denúncia em livros e palestras.

 O intuito das pesquisas que Nice realizava no museu não era 

somente analisar manifestações do inconsciente nas obras, mas de 

compreender as dimensões e os processos desse ambiente psíquico 

através do estudo sequencial da produção de cada cliente. As imagens 

então se fizeram material de estudo na busca pela compreensão dos seus 

possíveis sentidos por meio da pesquisa e do repertório como a história 

da religião, da arte e da mitologia, entre outros conhecimentos, tornando 

esse tipo de análise uma verdadeira arqueologia da psique. (MELLO, 

2015, p.21) Fernando, um dos casos mais impressionantes do Museu 

disse: “Mudei para o mundo das imagens. Mudou a alma para outra coisa. 

As imagens tomam a alma da pessoa”. (DINIZ, Fernando apud SILVEIRA, p. 

15)

Tudo isso me alegrava profundamente. Mas sempre me mantive 
discreta quanto a pronunciamentos sobre a qualidade das criações 
plásticas dos doentes. Isso competia aos conhecedores de arte. O 
que me cabia era estudar os problemas científicos levantados por 
esta criação.

(SILVEIRA, Nise apud MELLO, p. 20)

crítica de arte. 

(MORAIS, Frederico apud MELLO, p. 20)
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 Mas as imagens produzidas no ateliê levantavam questões que 

não encontravam respostas nos estudos de formação acadêmica. Sendo 

assim, Nise partiu para a busca de aprofundamento do seu conhecimento, 

algo que pudesse esclarecer os processos que se desdobravam no interior 

daqueles indivíduos revelados através de imagens e simbologias.

 Os psiquiatras notaram nas produções plásticas dos artistas 

esquizofrênicos do Museu a predominância de obras ligadas a abstração, 

estilização e geometrismo, e a quase ausência da representação da figura 

humana e das formas orgânicas em geral. Estes resultados estéticos são 

oriundos de um processo regressivo que partiria da desumanização 

e caminharia pelo não figurativismo, estilização, geometrismo, até a 

dissolução da realidade. A expressão plástica, neste processo, revelaria 

um avanço da anulação da afetividade, ocasionando um desligamento 

cada vez maior do mundo real.

 Nise não considerava aceitável a ideia de que a pintura não 

figurativa significasse anulação da afetividade e distanciamento do 

universo real. Ela então encontrou esclarecimento mais pertinente para 

a questão no livro do historiador de arte Wilhelm Worringer, Abstração 

e natureza. Worringer propunha que o sentimento estético seguia dois 

impulsos: a necessidade de empatia e a necessidade de abstração. 

“Empatia e satisfação são necessárias para a apreciação do objeto e para 

a criação estética. Ambas se acham presentes em todo indivíduo, embora 

desigualmente diferenciadas” (WORRINGER, Wilhelm apud SILVEIRA, p. 
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21) 

 Uma dessas tendências básicas será majoritariamente 

incorporada de acordo com a relação do ser com sua vivência no universo. 

Se esta relação lhe traz confiança, o prazer estético se encontrará no 

deleite de si mesmo objetivado, resultando na empatia com o objeto. Mas, 

se o universo no qual esse ser está inserido o faz sentir medo, provocando 

inquietação interior, se pode observar a tendência à abstração. 

 A compreensão do ser foi se dando entre a psicologia e a 

arte, entre historiadores e psicólogos por meio da arte. Ambos os 

campos, buscando uma dimensão maior, mais abrangente e capaz de 

entendimento. 

 Retomando Jung, a abstração consiste no processo de 

introversão da libido que está aderida aos objetos, tendo o esgotamento 

da significação desse objeto como consequência. O indivíduo deseja uma 

relação íntima com os objetos do mundo externo, mas só alcançará essa 

relação a partir da transferência de conteúdos da psique para os objetos 

em si, agregando a eles características invisíveis, criando laços de empatia.

A arte virá retirar as coisas desse redemoinho perturbador, virá 
esvaziá-la através da imagens, como materialização desse mundo 
imaginário. Por meio do processo de abstração, o homem procura  
um ponto de tranquilidade e um refúgio.

 (Worringer, W. Apud Silveira, Nise. p. 20. 2015)

Do mesmo modo que na empatia o indivíduo inconscientemente 
encontra prazer nos seus próprios sentimentos projetados sobre o 
objeto, na abstração, sem o saber, está se contemplando a si mesmo 
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 O apego que o cliente possui por sua obra, diversas vezes 

testemunhado no ateliê, demonstra o ponto de ligação deles com o 

mundo real, material. Processo que leva à transferência pela empatia. A 

série de esculturas de Mario Marini, estudadas por Aniela Jaffé, ilustra a 

trajetória do artista a partir do realismo para a abstração, movido pelo 

pânico, em seu livro Le symbolisme dans les arts pratique. (JAFFÉ, A. apud 

SILVEIRA, Nise. 2015, p. 21)

 Certamente a linguagem abstrata presta-se a dar forma a 

questões íntimas pessoais, satisfazendo uma necessidade de expressão 

sem que outros as revelem. A experiência no ateliê de pintura comprova 

o afastamento diante das ameaças da realidade externa vivenciada, assim 

como o medo da realidade interna, possivelmente ainda mais ameaçadora 

para estes clientes. Mas a condição psicótica, a realidade externa e interna 

muitas vezes se misturam. Este fusão de realidades são visualmente 

relatadas pelas pinturas dos clientes do ateliê. “Quanto mais o mundo se 

torna horrificante (sic) (como atualmente) mais a arte se torna abstrata; 

um mundo em paz sucinta em arte realista”. (KLEE, P. Apud SILVEIRA, Nise. 

2015 p.21)

Nas pinturas de Emygdio de Barros podemos ver esta conversa entre os 

dois universos. A diferenciação dos dois se dá através da janela, entre 

quando se aterroriza com a impressão que o objeto faz sobre ele. 
[...] Empatia e abstração são necessárias para a apreciação do 
objeto e para a criação estética. Ambas se acham presentes em 
todo indivíduo, embora desigualmente diferenciadas. 

(JUNG, C.G. apud Silveira, Nise. p. 21. 2015) 
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o interior e o exterior. Mas em outra obra, Emygdio dispõe imagens 

circulares em sequência, demonstrando uma força organizadora interna, 

que mais tarde traria a melhora de seu estado. 

Imagem 8- Obra de Emygdio de Barros, 1968

 Já o caso de Fernando Diniz demonstra o inicial tumulto de 

emoções internas na busca pelo espaço cotidiano. Fernando teve uma 

infância difícil, nunca possuiu de fato uma casa para chamar de lar; quando 

era criança morava em um bordel com sua mãe; depois, por dificuldades 

financeiras, vai morar em colégio interno e após uma desilusão amorosa 

se inicia a sua exclusão do mundo externo pelo sentimento de exclusão 

Imagem 7- Obra de Emygdio de Barros, 1967
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social e amorosa. O espaço externo era seu inimigo; assim, Fernando 

desenvolveu esquizofrenia, relatando que os prédios na rua se dobravam 

sobre ele, no intuito de esmagá-lo. “Na criação da obra de arte o homem 

engaja-se numa luta com a natureza, não pela sua existência física, mas 

pela sua existência mental” (READ, H. Apud SILVEIRA, Nise. 2015. p.44)

 O desejo não realizado de habitar em um ambiente seu, uma 

casa ou quarto, foi manifestado por Fernando através de telas que 

relatavam esse lar onírico. Primeiro ele pinta objetos referentes à casa de 

maneira desordenada, depois começam a se organizar em disposição 

quaternária, reflexo da estrutura básica da psique, tentando ordenar a 

sua confusão na construção de um espaço cotidiano. Após muitas obras 

com as características anteriores, Fernando finalmente começa a situar de 

forma coerente os objetos decorando a casa, e por fim desenha um plano 

total de um cômodo, recuperando seu espaço cotidiano.

 Paralelo a esse processo imagético, Fernando foi apresentando 

melhoras clínicas, como melhor relacionamento interpessoal e interesse 

pelos estudos. Suas telas foram apresentando janelas abertas para o 

mundo exterior e a presença da figura humana finalmente se manifesta. 

A reconstrução do espaço cotidiano de Fernando acompanhou a 

Decerto, mundo externo e mundo interno não se acham separados 
por fronteiras instransponíveis. Esses dois mundos interpenetram-
se em graus diferentes. Isso ocorre a cada instante na vida cotidiana 
e torna-se particularmente manifesto nas obras de arte, plástica e 
literárias.

(SILVEIRA, 2015, p. 119)
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reconstrução do seu ego.

 Esta colocação de Kandiski se refere aos saltos inconscientes se 

manifestando como impulsos, como foi explicado no Capítulo 1 sobre a 

libertação e manifestação dos conteúdos inconscientes. Isso demonstra, de 

fato, que nossos impulsos criativos não passam de conteúdo inconsciente 

liberto. “A pintura permite que o invisível se torne visível” (KLEE, Paul apud 

SILVEIRA. 2015. p. 42)

 Entretanto, foi na psicologia Junguiana que Nise encontrou 

embasamento mais consistente para a prática terapêutica e para 

a compreensão do material que era produzido nos ateliês. Assim, 

compreendeu o porquê de os esquizofrênicos reproduzirem tantas 

mandalas, já que elas são símbolo de reintegração e organização do 

pensamento, enquanto os esquizofrênicos sofrem da dissociação dele. Ao 

levar ao conhecimento de Jung o material ali produzido, ele reafirma que 

as mandalas representavam o potencial autocurativo existente na psique, 

mobilizado espontaneamente como uma forma natural e não consciente 

de compensar a dissociação vivida, de forma a mostrar o potencial da 

autoterapia do corpo, da mente através da produção da imagem.  

 

Expressões, em grande parte inconscientes e quase sempre 
formadas de súbito, originadas de acontecimentos interiores, por 
tanto impressões de Natureza Interior. Eu as chamo Improvisações.

KANDISKI, W. Apud SILVEIRA, Nise. 2015. p. 23)



92

 Este processo de cura seria relativo aos problemas psiquiátricos 

causados por intensas e avassaladoras cargas afetivas. Entretanto Jung 

observava que esta não necessariamente poderia ser a causa absoluta, 

que a presença de toxinas resultante de fenômenos de desintegração 

orgânica provocados pelo impacto de emoções pode dar início ou 

contribuir para tais questões.20  “Quanto mais examinamos os sintomas 

mais se torna aparente que foi a partir de um forte afeto que os distúrbios 

iniciais se desenvolveram.” (JUNG,C.G. apud SILVEIRA, Nise. p. 102)

 A psicoterapia de Jung está repleta de estímulo a atividades 

que ocupem e estimulem a mente, reforçando a importância do trabalho 

para o ser. A psicoterapia junguiana tem por meta não só a dissolução de 

conflitos interpessoais, mas favorecer o desenvolvimento das “sementes 

criativas” essenciais ao indivíduo. E é justamente em atividade feitas com 

as mãos que, com bastante frequência, se revela a vida dessas “sementes 

criativas”. “Se houver alto grau de crispação do consciente, muitas vezes 

só as mãos são capazes de fantasia” (JUNG, C. G. Apud SILVEIRA, Nise. p. 

111)

20 Embora a psicoterapia das psicoses seja posta em questionamento até 
hoje e as diferenças de tratamento em psicose de transferência e psicose narcisis-
ta existam, são tópicos que não entraremos em questão aqui

Como todo o sistema biológico se defende, por que o psíquico 
seria o único a não se defender? A auto regulação biológica se 
processa e a psíquica não pode fugir a uma regra de todo sistema 
biológico. 

(SILVEIRA, 2015, p.27) 
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 Nise foi mais uma vez grande pioneira na introdução e 

intensificação do estudo da psicologia junguiana no Brasil, fundando um 

grupo de estudo sobre o trabalho de Jung em 1955, ao lado de Lígia 

Lureiro, Manoel Machado e Nelson de Mello. Esta iniciativa rendeu à 

médica muitos congressos, exposições e seminários. Em uma delas 

ocorreu o marcante encontro de Nise e Jung, onde ele abrira a exposição 

A esquizofrenia em imagens.

 Nise, através de um sonho, simbolizou a tarefa que teria pela 

frente, a de mapear o inconsciente por meio do conteúdo das obras dos 

seres que nele estão submersos e que nele perderam o contato com o 

mundo exterior e mergulharam no interior, registrando e revelando, 

assim, as suas imagens, os arquétipos que compõem a nossa psique. 

“Toda obra de arte é um documento imagético da psique.” (GIEDION,S. 

Apud SILVEIRA, Nise)

 A partir de tantos resultados relevantes com os estudos feitos 

no ateliê, Nise decide definitivamente investir seus estudos nas questões 

levantadas pela imagem. Promoveu exposições, cursos, seminários e 

fundou em 1968 o Grupo de Estudos do Museu de Imagens Inconsciente.

 Foi através de Jung que Nise percebeu a necessidade de 

aprofundar seus estudos em outras áreas, pois o conteúdo das pinturas 

A neurose está intimamente ligada aos problemas do 
nosso tempo. Representa, por assim dizer, uma tentativa 
malograda do indivíduo para resolver em si próprio o 
problema geral.

(JUNG, C.G. apud SILVEIRA, Nise. p. 116) 
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dos pacientes não se limitava ao abstrato, a mitologia muitas vezes era 

representada. Os conhecimentos de mitologia se fariam essenciais 

para compor o repertório necessário para compreensão dos conteúdos 

do inconsciente coletivos expostos nas obras. “Será preciso conhecer 

mitologia, história das religiões, história da civilização e da filosofia, 

psicologia dos primitivos” (JUNG, C.G. Apud SILVEIRA, Nice. p. 115)

 Ao lado de Emygdio de Barros, Raphael Domingues foi um dos 

pacientes de mais prestígio com suas obras do ateliê. Sua produção inicial 

era somente composta por linhas, até que elas passam a formar desenhos 

e estes desenhos texturas e cores, apresentando um nível artístico superior. 

Muito desse desenvolvimento foi devido ao apoio afetivo encontrado em 

um dos monitores do ateliê; quando o monitor Almir partiu para a Europa, 

a produção de Raphael entrou em declínio, reduzindo-a a pequenos 

traços repetidos apresentando um desligamento cada vez maior com a 

realidade. 

 Nise convida, então, uma desenhista, Martha Pires Ferreira para 

acompanhar Raphael. Aos poucos a relação entre os dois se estreita e é 

através de suas obras que Raphael demonstra sua afetividade.

 A partir dessa experiência, a médica vai de encontro à teoria 

do “embotamento afetivo” nos esquizofrênicos, alegando nunca o ter 

encontrado, em sua experiência de 30 anos. Este fato ressalta o que Nise 

chama de “afeto catalisador”, um ponto de apoio, um catalisador, o qual o 

paciente possa ter como depósito afetivo. O processo de restauração da 

realidade depende desse relacionamento de confiança com o catalisador, 

que no ateliê são os monitores.  

 Nise também foi grande defensora da coterapia por animais. 
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 Nesta citação anterior Nise fala sobre um de seus clientes que 

possuía uma relação afetiva com um cachorro; esta relação também se 

encaixa nos conceitos de afeto catalisador. A visão que Nise explicita, 

reforça a ideia de Morrin, de que cuidar do próximo é cuidar de si, 

considerando que fazemos parte de um todo social que interfere em nós, 

em uma relação mútua. 

 A luta de Nise passou a alcançar patamares mais importantes, 

conseguindo a mudança de leis federais, como a substituição gradativa 

de manicômios por lares abrigados, e o apoio, em 1961, do presidente 

Jânio Quadros feito de forma oficial nos jornais, nos quais ele defendia e 

apoiava o trabalho de Nise, além de recomendar sua ampliação. Muitos 

outros projetos públicos foram planejados, almejando um incentivo ao 

Museu e ao trabalho que ali ocorria, mas nenhum deles de foi posto em 

prática, acarretando constante esforço da coordenação do museu para 

mantê-lo. “Tenho Lampião debaixo da pele... Também, se não tivesse, já 

tinha sido esmagada há muito tempo...” Nise. p. 294

 A repercussão do trabalho feito no Engenho de Dentro se 

deu primordialmente pelas exposições, as de maior importância foram 

Imagens do inconsciente, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; 

Os inumeráveis estados do ser, no Paço Imperial do Rio de Janeiro, em 

[...] ele tomou conta tão bem dela que se curou. Eu então o peguei 
pelo braço e o levei até o diretor:- Está aqui uma pessoa erradamente 
internada como doente e que deve ser nomeada monitor. E assim 
ele, de doente, passou a monitor de encadernações, graças ao 
tratamento de Caralâmpia.” 

(SILVEIRA, 2015, p. 91)
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Lisboa e em Roma como representante dos países de língua portuguesa 

nas comemorações dos cinquenta anos da ONU; Arqueologia da psique, 

na Casa França-Brasil e em outras capitais brasileiras. 

 Em 1999, Nise morre de insuficiência respiratória, lúcida, 

no Hospital da Lagoa no Rio de Janeiro. Mesmo após a sua morte, 

seus projetos e lutas não cessaram; o trabalho de Gladys Schincariol e 

Eurípedes Júnior na coordenação da ala psiquiátrica e do Museu deu 

continuidade ao seu trabalho de acordo com todos os seus preceitos.

 Um ano depois de sua morte, ocorre a Amostra do 

Redescobrimento, realizada em São Paulo, em 2000, onde se procurou 

fazer, pela primeira vez, um panorama completo das artes visuais 

brasileiras, sendo as obras do Museu do Inconsciente um dos destaques 

da mostra; passando a integrar, de forma definitiva, a história da arte 

brasileira.

 Nise recebeu diversos prêmios e condecorações, recebeu 

títulos e foi homenageada em diferentes áreas entre a psiquiatria e a 

arte, em reconhecimento à importância da sua obra. Seu trabalho, seus 

princípios e sua própria história de vida inspiram e motivam a todos que 

o conhecem. “A indignação é fundamental para a transformação, sem ela 

não conseguimos mudar quase nada.” (SILVEIRA, Nise apud MELLO, p. 

304)

A Sociedade Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente foi 
criado em 1974, a partir da proximidade da aposentadoria de 
Nise e visando reunir um grupo de pessoas que desse suporte às 
múltiplas atividades desenvolvidas pelo museu e que garantisse sua 
preservação. Desde então, vem sendo realizados cursos, convênios, 
projetos de pesquisa, restauração e condicionamentos de obras, 
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 Atualmente o acervo do Museu de Imagens do Inconsciente 

contém cerca de 380 mil obras (Schincariol, Gladys Maio 2017), entre 

pinturas, desenhos, modelagens e xilogravuras, sendo uma das maiores e 

mais diferenciadas coleções desse gênero do mundo. Graças ao trabalho 

de Gladys Schincariol e Eurípedes Júnior na sua coordenação, além do 

curador do Museu Luiz Carlos Mello, que foi secretário particular da Dra. 

Nise por 28 anos e contribuiu muito com o projeto dela até hoje. Mesmo 

após a morte de Nise, os trabalhos iniciados no Museu continuam vivos de 

acordo com seus preceitos.

 Por fim, entendemos que a Arte Terapia se trata de uma 

modalidade terapêutica que vem se desenvolvendo cada vez mais, 

apesar de não ser ainda um curso de graduação no Brasil, já é uma 

especialização em várias faculdades. No entanto, Nise não utilizava esse 

termo arte terapia, que não existia ainda no início do seu trabalho em 

1946. Ela insistia muito que seu objetivo não era buscar ou fazer artistas, 

por isso chamava as atividades dos ateliês de "atividades expressivas 

criativas livres". (Schincariol, Gladys. 2017)

 No Museu do Inconsciente existem parcerias com vários cursos 

de arte terapia oferecendo campo de estudo e pesquisa. Eu mesma 

fui atendida atenciosamente pela Gladys e Marize que estão sempre 

de portas abertas em novos projetos que incluam o conhecimento do 

trabalho ali feito.

documentários científicos, exposições, publicações, entre outros.

(MELLO, Luiz Carlos, 2015, p.37)
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O corpo humano 

consiste em um 

receptáculo de todo 

sistema psicológico 

que forma a 

personalidade de 

cada um, é através 

dele que nos 

expressamos, não 

somente por gestos e pela fala, mas pela imagem dele em si. A imagem 

que passamos se dá através de elementos que agregamos a este corpo 

ao qual pertencemos. Em todo o reino animal e vegetal, o exterior, o 

corpo ou a casca comunicam: as flores usam suas cores para atrair insetos 

polinizadores; já os insetos utilizam suas cores para se camuflar ou até 

mesmo indicar que são venenosos. A imagem do corpo humano não seria 

diferente, nos comunicamos através dela utilizando o corpo em si como 

base para ornamentos que comunicam.
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 De acordo com Freud, a consciência do corpo parte de duas 

frentes distintas, as fases de desenvolvimento do sistema corporal, 

anal, oral e fálica, que procuram amadurecer a busca pelo prazer, e o 

desenvolvimento da imagem do corpo, que amplia o inconsciente. Já 

para Françoise Dolto, o esquema corporal reflete o indivíduo como 

espécie, sendo, a princípio, o mesmo para todos, enquanto a imagem do 

corpo é especifica a cada um, estando ligada ao sujeito e sua história. 

Base do narcisismo, a imagem do corpo é eminentemente inconsciente, é 

o simbolismo do sujeito que deseja. (DOLTO, 2015, p. 15) 

 Apoiando-se na psicologia analítica de Jung, Dolto, em seu livro 

A imagem inconsciente do corpo, relata o processo de desenvolvimento 

da imagem do corpo, fase a fase, mostrando a superação de cada uma 

delas após suas respectivas castrações. O “eu” se suporta pela imagem do 

corpo, elabora através de uma série de castrações simbolígenas, resultado 

do processo de humanização. 

 O início do processo de tomada de consciência do corpo se dá 

ainda na infância sobre objetos inanimados, como móveis ou animados 

como o ser humano ou um animal. As pessoas são para a criança, até 

então, massas nas quais ela pode esbarrar, mas que podem possuir um 

contato com ela; um móvel é uma massa na qual ela esbarra, mas que 

não estabelece contato. Enquanto existe uma testemunha humana, real 

ou memorizada, o esquema corporal, lugar de necessidade, que constitui 

o corpo, se mistura com a imagem do corpo, lugar de desejo. É essa trama 

4.1 O corpo
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de relações que permitirá a estruturação da criança como ser humano. 

Mais tarde, as relações humanas assim introspectivas, permitirão a relação 

narcísica consigo mesma, no narcisismo secundário. Assim, com o tempo, 

ao esbarrar em um móvel, a criança irá interagir com seu próprio corpo, 

sem depender da mãe para cuidar de si.

 É na medida em que a imagem do corpo se estrutura que se 

constrói a relação de linguagem com o outro, a imagem do corpo se 

constitui como meio, como ponto de comunicação. Os três aspectos 

dinâmicos de uma mesma imagem de corpo consistem na imagem de 

base, na imagem funcional e na imagem erógena, as quais, em conjunto, 

constituem e asseguram a imagem do corpo vivente e o narcisismo do 

sujeito a cada estágio de sua evolução. A imagem de base é o primeiro 

componente da imagem do corpo, é o que permite à criança sentir-se em 

uma continuidade de ser, ou seja, em uma continuidade narcísica. É assim 

que Dolto define o narcisismo: como a mesmice de ser. É dessa mesmice, 

intensa ou tenuamente perene, que vem a noção de existência. (DOLTO, 

2015, p. 130)

 Se o lugar, fonte de pulsões, é o esquema corporal, o lugar de sua 

representação é a imagem do corpo, ela é peculiar a cada um de nós, está 

ligada ao sujeito e à sua história, sendo majoritariamente inconsciente; 

ela pode se tornar em parte pré-consciente, utilizando-se de símbolos 

referentes à imagem do corpo, tanto nos gestos de linguagem quanto na 

linguagem verbal.

 Todo o contato com o outro é subentendido pela imagem do 

corpo, pois é a partir desta que se realiza o primeiro contato com o 

próximo. O esquema corporal, que é a abstração de uma experiência 
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de vida do corpo nas três dimensões da realidade, estrutura-se pela 

aprendizagem e pela experiência, ao passo que a imagem do corpo se 

estrutura pela comunicação entre sujeitos em uma dimensão simbólica; o 

narcisismo passa, assim, a ser o fio condutor dessa articulação. 

 A nossa identidade dita nossas emoções, nossas palavras e nossos 

atos. O narcisismo é necessário para defender a coesão do sujeito em 

sua relação com o “Eu” através do corpo, com a aparência que ele revela. 

(DOLTO, 2015, p. 134) O corpo é o utensílio organizador entro o sujeito 

e o mundo, possuindo uma utilização funcional adaptada ao consciente 

do sujeito. Desta forma, o corpo passa a ser a imagem como forma de 

expressão de cada Ser da sua identidade com o mundo, essa identificação 

e colocação perante a sociedade é essencial para o equilíbrio da mente. 

 Por isso é essencial que a composição da imagem corporal por 

meio de ornamentos como roupas e afins ocorra de forma a expressar, ou 

até mesmo reservar a identidade de cada Ser, se tornando uma forma de 

expressão entre a psique individual e a sociedade, ou a imagem que este 

indivíduo gostaria de passar para a sociedade.
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4.2  Moda e 
expressão

Tinha frio e cobria-se, não há dúvida. Mas também não há 
dúvida que, poucos dias depois da invenção do primeiro 
traje de peles, se terá criado a distinção entre os bons 
caçadores – munidos das suas peles, conquistadas pelo 
preço de uma dura luta – e outros, os inaptos, os sem-
peles. Não é preciso muita imaginação para enxergar a 
circunstância social em que os caçadores envergaram as 
peles, já não para proteger-se do frio, mas para afirmar que 
pertenciam à classe dominante. 

(ECO, 1975, p. 15)

“É claro que uma roupa serve principalmente para nos cobrirmos com ela 

[...] O vestuário também é comunicação.” (ECO, 1975, p. 7) Para Umberto 

Eco, semiólogo italiano que estudou a utilização das roupas como forma 

de comunicação, seja qual tenha sido sua utilização original, as roupas 

logo se tornaram símbolos de poder. Se consolida assim então o motivo 

psicológico e social, no qual a indumentária é vista através da semiótica 

e entendida como uma linguagem não verbal carregada de significados.

 Embora o uso da pele tenha se iniciado por uma necessidade 

fisiológica, com o tempo seu emprego para cobrir-se foi se popularizando, 

já não para proteger-se do frio, mas para afirmar que pertencia à classe 

dominante. Vestir roupas nos define como espécie, tanto quanto a 

capacidade de usar o polegar, de andar ereto ou de ter raciocínios 
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complexos. As imagens mais antigas de homens usando algum tipo de 

traje confirmam a utilização das roupas como forma de diferenciação 

entre os indivíduos, seja para identificar o mais forte entre os caçadores, 

para distinguir o sagrado ou diferenciar classes sociais. 

 Ou seja, quanto mais as pessoas vão se tornando parte de tipos 

e classes na sociedade, mais se diversificam as roupas e vestimentas, pois 

é através da indumentária que o indivíduo irá comunicar essa identidade 

com a construção de sua imagem. A dificuldade para imaginar uma 

sociedade sem roupas está justamente na perda da diferenciação entre 

os indivíduos. O homem possui a constante necessidade de se diferenciar 

uns dos outros, se não fosse pela indumentária seria por algum outro de 

modificação de sua imagem. A indumentária, por se tornar uma extensão 

da imagem corporal, se torna essencial no processo não só de consciência 

corporal, mas principalmente no de desenvolvimento da individualidade 

e da persona. 

 Eco (1975, p. 21) relata os motivos principais para a existência da 

indumentária, sendo eles físico, cultural e psicológico e social, e especifica 

três que obtêm uma ordem de prioridade, a decoração, o pudor e a 

proteção, como motivações que induzem a humanidade a se interessar 

de grande forma pelo vestuário. 

 A proteção surge como a motivação de menor influência, pois o 

homem pode sentir necessidade de cobrir-se, mas só o carece, de fato, à 

noite em locais frios, o que seria resolvido ao procurar um abrigo, ou a se 

limitar a habitar terras de clima quente. “...existem sanções sempre que um 

código da maneira de vestir se faz  coincidir com uma opção ideológica.” 

(ECO, 1975, p. 17) A linguagem do vestuário, tal como a verbal, não serve 
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...como o psiquiatra ao analisar o seu paciente procura ver também 
os sinais que ele recebeu como agentes físicos que modificam a 
sua estrutura neuro-fisiológica (sic), assim o semiólogo é autorizado 
a ver os objetos funcionais também como sinais. E há casos em que 
o objeto perde a tal ponto a sua funcionalidade física e adquire um 
valor comunicativo a tal ponto que se torna acima de tudo um sinal, 
e permanece objeto apenas em segunda instância.

(ECO, 1975, p. 15)

apenas para transmitir certos significados, serve também para identificar 

posições ideológicas segundo os significados transmitidos e as formas 

significativas que foram escolhidas para transmiti-los. 

 Eco insere a nossa noção de comunicabilidade do vestuário num 

quadro mais amplo, no quadro de uma vida em sociedade onde tudo 

é comunicação, mas contextualiza que, para quem possui uma visão de 

mundo de acordo com a semiologia, tudo é Comunicação. A necessidade 

de comunicação do homem leva a roupa a ser o veículo tradutor da 

primeira impressão, compondo sua imagem, com a qual passa uma 

mensagem. Deve-se considerar que o valor semântico da comunicação 

muda de acordo com as zonas étnicas e culturais, pois são dependentes 

do background de conhecimento e cultura variados.

 A comunicação não verbal é extremamente abrangente. 

Portanto, se ela se estende a níveis tão diversos, possibilita a existência de 

uma ciência da moda como comunicação e do vestuário como linguagem 

articulada. Os sinais, palavras e gestos, transmitem de imediato, e em sua 

maioria, de forma a não permitir equívocos, servindo especificamente para 



110

a comunicação, mas ao percebermos algumas peças da indumentária – 

como o chapéu de mitra, por exemplo, que não serve para proteger do 

sol ou de intempéries do tempo, mas sim para dizer que quem o usa é um 

bispo – vemos que muitas vezes seu caráter é pouco funcional, elevando 

assim seu caráter de comunicação e expressão. (ECO, 1975, p.14) 

 Como vimos, a identificação psicológica com a persona, e com a 

construção da imagem dessa persona, é o meio para a individualidade do 

ser, aspecto essencial para o bem-estar da psique. Este fato se desenvolve 

a partir de diversos aspectos psicológicos, um deles o desenvolvimento da 

identidade a partir da consciência da imagem do corpo. Compreendendo 

a importância da imagem, e que o corpo é a ponte de expressão do ser 

e a sociedade, e de suporte da necessidade eminente de nos cobrirmos, 

conclui-se que a roupa passa a ser o meio pelo qual construímos esta 

imagem do corpo. Aliando a este fato o entendimento da moda como 

uma forma possível de arte, e arte como uma forma de expressão; 

encontramos assim, na moda um ponto de via dupla.

 A moda passa a ser entendida assim, não somente como aspecto 

que ajuda a construir a individualidade do ser, essencial para o bem-estar 

psicológico, ao utilizarmos roupas, mas como meio de expressão para 

quem as criam, quando desenvolvida a partir de um processo criativo 

expressivo.

 Na sociedade contemporânea podem-se apontar diversos focos 

de emergência desse fenômeno ligado à sua utilização. A roupa ligada à 

religião, por exemplo, na qual cada código de vestimenta está ligado a 

uma crença, e que alguns, por serem mais típicos se tornam facilmente 

perceptíveis. O ato de fantasiar-se expõe perfeitamente como o modo 
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de nos vestir diz sobre quem somos. A antropofagia do significado da 

pessoa, que se torna imagem ao fazermos a nossa se assemelhar a tal 

referência. Um exemplo seria a fantasia de super-heróis para crianças, 

pois elas acreditam ter poderes específicos de cada personagem quando 

vestidas de forma semelhante a eles.

 Os adornos corporais utilizados por tribos também demonstram 

uma forma de comunicação a partir de seus símbolos expostos no corpo.  

Na psicanálise, ao falarmos dos povos de origem primitiva, entendemos 

que o desenvolvimento da personalidade é uma questão de “prestigio 

mágico”, no qual o desenvolvimento da pessoa em si se forma através de 

sua ligação e força espiritual.

 De acordo com Freud, a figura do feiticeiro e a do chefe da 

tribo se distinguem pelos seus ornamentos e seu modo de vida, os 

adornos corporais utilizados por estes povos demonstram uma forma de 

comunicação através de seus símbolos expostos a partir do corpo. Estes 

símbolos exprimem seu papel social, ocasionando sua diferenciação 

através dos ornamentos, através dos quais a peculiaridade de sua 

aparência externa o separa dos demais. A utilização de máscaras nas 

cerimônias como meio de exaltar ou transformar sua personalidade, 

através da alteração da sua imagem pelos ornamentos, é um excelente 

exemplo dessa manifestação.  (JUNG, 2015, p. 35)

 As tribos indígenas brasileiras efetuam essa diferenciação pelos 

ornamentos com pinturas corporais e adereços, como o cocar. Estas 

manifestações visuais dos primitivos através da imagem do corpo podem 

representar um parâmetro de como nos expressaríamos se não existisse o 

vestuário.
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Podemos nós partir do principio de que os limites e fronteiras do 
corpo humano em si são coisas evidentes? Terminará o <corpo> na 
pele ou deveremos incluir também o cabelo, as unhas?

(DICKENS, apud WILSON, 1989, p. 13)

 

 As roupas se estabelecem em uma posição dúbia entre o ser e a 

sociedade, se as compreendermos como uma extensão de nossos corpos, 

mas elas de fato, não são exatamente uma parte dele. A indumentária 

não somente conecta o corpo ao mundo como também o protege dele, 

passando a ser uma espécie de segunda pele social, constituída através 

da identidade da persona, uma fronteira entre o que somos ou deixamos 

de ser. (WILSON, 1989, p. 13) “Uma parte desta estranheza das roupas, 

reside no fato de elas ligarem o corpo biológico com o ser social, e o 

público com o privado.” (WILSON, 1989, p. 12-13)

 Apesar de sua possível efemeridade, como diria Lipovetsky 

(2009, p. 24) a moda reforça a identidade social, contribuindo para a 

identificação de grupos e expressão individual, muitas vezes utilizada 

como meio político de resistência e veículo de revoltas e reformas sociais, 

reafirmando o diálogo íntimo entre as nossas roupas e o nosso corpo. 

 Isso se tornou possível, a partir do século XX, com o 

desenvolvimento do ready to wear no pós-Segunda Guerra Mundial. 

(BRAGA, 2011, p. 81) A acessibilidade às roupas favoreceu um leque 

maior de possibilidades para a expressão; assim como com o passar dos 

anos uma criança passa a ampliar seu repertório de palavras, e com isso 

se expressa de melhor forma, a população passou a possuir maior acesso 

a matéria prima para desenvolver essa linguagem não-verbal. 
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 Esse tipo de produção em escala industrial do vestuário, 

surgida nos Estados Unidos e disseminada posteriormente na Europa, 

ajudou os indivíduos a se expressarem e a definir a sua individualidade. 

(WILSON, 1989, p. 25) Tornando possível a utilização dela como meio de 

autoafirmação e de autoexpressão para a maioria das pessoas – apesar 

dos ônus em relação às questões sobre exploração da mão de obra, que 

não nos aprofundaremos aqui.

 As questões históricas, psicológicas e econômicas são os três 

pilares de visões analisadas da moda, as óticas da estética, teoria social e 

política também. A moda possui sim, uma obsessão com a superfície, com 

a novidade e com o estilo pelo estilo. No entanto, a moda também toca 

claramente a origem inconsciente da emoção profunda e, de qualquer 

forma, ela trata mais do que simplesmente da superfície. A moda, como 

expressão, se assemelha à visão que Freud possuía da mente inconsciente. 

(WILSON, 1989, p. 24)

 Além disso, de uma perspectiva psicanalítica, podemos encarar 

o vestuário da moda no mundo ocidental como um meio através do 

qual um eu fragmentado é unificado e aparenta certa identidade. A 

identidade passa a ser certo tipo de problema da modernidade. A moda 

faz transparecer uma tensão entre a multidão e o indivíduo, a pluralidade 

e o individualismo, em todas as fases de desenvolvimento da metrópole.

 O individualismo moderno constitui um sentido do eu exagerado 

e, no entanto, frágil. A maneira com a qual nos vestimos pode apaziguar 

esse medo, estabilizando a nossa identidade individual, trazendo a moda 

como solução, assim como a arte quanto imagem, é solução para o mito 

desde o início do Homo Sapiens. Ela poderá estabelecer uma ponte para 
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A moda é um dos meios mais acessíveis e mais flexíveis, através 
do qual expressa estas ambiguidades. A ambiguidade do próprio 
sistema capitalista, com a sua enorme riqueza e a sua enorme 
sordidez, a sua capacidade de criação e o seu terrível desperdício; 
a ambiguidade da nossa identidade, da ambiguidade do eu com 
o corpo e do eu com o mundo, e a ambiguidade da arte, da sua 
finalidade e do seu significado.

(SOUZA, 1987, p.28)

A produção em massa de estilos de moda – que é, em si, uma coisa 
contraditória – liga a política da moda à moda enquanto arte. Ela 
está ligada simultaneamente à evolução dos estilos que circulam na 
arte <séria> e de vanguarda e ao gosto e cultura populares. 

(WILSON, 1989, p.19/20) 

a solidão do homem massificado, ligando-o ao grupo social. Constitui 

uma espécie de tecido de ligação do nosso organismo cultural. 

 

 A Moda, o Design e a Arte trilham caminhos paralelos que muitas 

vezes se combinam. Afirmar o que eles são de fato, ou deixam de ser 

se torna algo inviável pela fluidez de suas definições. Podemos assim, 

somente apresentar pontos de vistas, como em todos os aspectos do 

saber, como já indicara Morin.

 Para Gilda de Melo e Souza, a moda constitui, de certa forma, um 

ramo da Arte. Ela poderia ter sido arte antes da era industrial, mas hoje ela 

consistiria em uma “pseudo-arte”. (SOUZA, 1987, p. 30)
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O elemento artístico estaria, assim, relegado para segundo 
plano, e o que importa é esse “jogo de reforçar a ignorância do 
consumidor, afastando o pensamento do preço do material, do 
artesanato e da durabilidade, encorajando o gasto na produção, 
impedindo o desenvolvimento independente do gosto do 
público, acostumando-o no hábito de seguir certos árbitros em vez 
de repousar em seus próprios valores estéticos”

 (GREGORY, 1947, p. 8 apud SOUZA, 1987, p. 30-31)

A mulher poderá assim atar ao pescoço uma echarpe fantasmal 
de salvador Dali, ou deixar correr sobre seu corpo os fogosos 
cavalinhos de De Chirico, assustados pela voz do oráculo. 

(SOUZA, 1987, p. 38)

 “Ora, esta expressão artística de uma linguagem social ou 

psicológica, talvez seja uma de suas faces mais apaixonantes. “(SOUZA, 

1987. p.26) As ideias de Souza consistem em certa divergência entre a 

exaltação da parte artística da moda e, do seu ponto de vista, sua morte 

após a era industrial. Estes pensamentos refletem tempos diferentes dos 

atuais (1987) embora nas décadas de 1950 e 1960 a Arte Pop já criticasse 

com suas obras a massificação, questionando por fim os limites da arte 

relacionados à indústria e massificação.

 Após grandes movimentos de vanguarda artísticos a concepção 

da Arte foi ampliada, tornando quase impossível impor suas barreiras. Se 

considerarmos a Arte como forma de expressão a aproximamos da moda. 

As roupas são utilizadas como vitrines de nossas crenças; como exemplo, 

podemos olhar para Sonia Delaunay, pintora e design, que estampava sua 

arte em telas e tecidos.
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As unidades básicas da moda são, como vemos, as mesmas das 
demais artes do espaço, e por isso é possível que, independente 
da vida efêmera e dos objetos mais imediatos, se ligue de alguma 
maneira às correntes estéticas de seu tempo. Principalmente à 
arquitetura e à pintura.

(SOUZA, 1987, p. 34)

Para que a vestimenta exista como arte é necessário que entre 
ela e a pessoa humana se estabeleça aquele elo de identidade e 
concordância [...]. Recompondo-se a cada momento, jogando com 
o imprevisto, dependendo do gesto, jogando com o imprevisto, é 
a moda a mais viva, a mais humana das artes. 

(SOUZA, 1987, p. 41)

 A semelhança entre o artista das telas e o das roupas se destaca 

no, desenvolver de peças com a reflexão sobre soluções de uma obra que 

veste o corpo, a partir de cores, materiais, formas e outros. 

 

 A Moda como Arte vestível é dependente do movimento, pois 

está sujeito a ele, e às necessidades e especificações do corpo. Enquanto 

o quadro só pode ser visto de frente e a estátua permanece parada, a 

vestimenta possui vida junto ao corpo. O movimento se torna, por fim, um 

dos princípios estéticos definidores da moda. 

 O movimento, na vestibilidade, foi se tornando prioridade. Hoje 

é a própria mobilidade que dita o desenho dos trajes. Uma questão que 

distancia a Moda da Arte é esta dependência às condições sociais, que a 
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Imagem 9- Obra de Jana Sterback, Flash Dress for an Albino Anorectic.

aproxima do conceito de Design Thinking21 . Até então, a roupa não era 

feita para dar comodidade, a emancipação das mulheres e a difusão dos 

esportes, colaboraram para a modificação das silhuetas que libertaram o 

movimento e deram conforto com o passar das décadas. 

 No livro Fashion and Art, Adam Geczy e Vicki Karaminas discorrem 

sobre a obra de Jana Sterbak Flash Dress for an Albino Anorectic. A obra 

da artista canadense repousa sobre o conceito de que o corpo veste a 

alma, e critica a objetificação da mulher, representando distúrbios do 

corpo feminino devido à construção de uma imagem sexualizada  pela 

mídia; esta obra de 1987 consiste em um vestido feito de carne. (GECZY, 

Adam; KARAMINAS, Vicki, 2012)

 Se um vestido de carne pode simbolizar tantas coisas, ele é 

considerado arte pelo o que significa ou pela intenção de ser arte? Caso 

a pessoa que o tenha feito fosse um criador de moda, questionando 

21  O modo de pensar do Design, buscando sempre a melhor forma para a 
função do produto.
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os mesmo pontos, ele ainda seria considerado arte? Uma obra de 

arte em forma de vestido pertence à moda ou à arte? Esta barreira de 

pertencimento deve ser imposta? 

 O conceito da obra tem como resultado final um objeto, o que 

o diferencia de um objeto ordinário, arte e objeto de design, é possuir 

uma função? Então, se olhássemos a moda somente pelo vestir de forma 

funcional um corpo, e a roupa sendo por si só uma peça necessária para 

a existência humana em comunidade, seria ela somente design? E quanto 

ao conceito da obra quanto peça de roupa é tão grande que limita sua 

usabilidade, isso é o que as torna arte? A falta de usabilidade? Porque as 

relações da moda com o design ou a arte são necessárias e não somente 

a moda em si já possui um significado amplo e completo de todas suas 

abrangências?

 Nos tempos de Worth22,  os criadores de moda eram considerados 

artistas; seria considerado isso por conta da valorização da manufatura? 

Seria o método de produção, exclusividade e inovação que elevariam 

a peça de roupa em moda ao seu patamar artístico? (GECZY, Adam; 

KARAMINAS, Vicki, 2012, p. 14)

 Ao considerar o aspecto efêmero da Moda, ela denuncia a 

frivolidade superficial da sociedade presente em qualquer bem de 

consumo. A moda atual na ambiguidade do fast fashion e expressão 

pessoal resulta em desdobramentos de questões que circundam a 

apropriação cultural e as questões de gênero. No entanto, Li Edelkoort, 

pesquisadora renomada de tendências na moda e no design, confirma 

que a sociedade de consumo já está caminhando para um equilíbrio entre 

22 Britânico considerado o precursor da alta costura
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inspiration, and artists have sought creative collaborations 
with designers. It was the direct relationship between the 
body and creative expression that was to fascinate artists 
and draw them into the sphere of the couturier’s salon. 

(GECZY, Adam; KARAMINAS, Vicki, 2012, p.1) 

o Fast fashion e o Slow fashion, em uma tendência de valorização da mão 

de obra, melhor aproveitamento, consumo consciente, valorização dos 

objetos entre outros. (PALESTRA TALKING TEXTILES E VISIONAIRE VERÃO 

2018, 17/11/2016, São Paulo, SP.)

 Willian Morris23 artista, escritor, designer e ativista politico 

britânico conhecido por participar do movimento Arts and Crafts , já 

abordava esta questão, em que a indústria separou o pensar do fazer, e 

acabamos fazendo sem pensar. A indústria distanciou a mão de obra e 

a beleza do processo e do artesão, que elevavam a moda a arte. O que 

vemos atualmente é um processo de resgate da valorização do processo 

e da produção, a aproximação da moda e da arte.

 As relações entre artistas plásticos e criadores de moda se 

evidenciaram com trabalhos de Elsa Schiaparelli em parcerias com 

Salvador Dali e suas lagostas em 1937, obras que viraram ícones tanto 

do universo da moda quanto das artes. Estas ligações foram seguidas por 

peças de Yves Saint Laurent com imagens de obras de Mondrian, entre 

outros. (GECZY, Adam; KARAMINAS, Vicki, 2012, p. 14)

23 William Morris And Revolutionary Marxism: Crossing The ‘River Of 
Fire <Http://Pubs.socialistreviewindex.org.uk/Isj71/Morris.htm> Acessado Em 
25/04/2017
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 A ligação entre arte e moda é uma via de mão dupla; não somente a 

moda se apropriou da arte assim como a arte se apropriou da moda como bem 

expôs Adorno: “Great artists since Baudelaire were in conspirancy with fashion” 

(ADORNO apud GECZY, Adam; KARAMINAS, Vicki, 2012, p. 1). Talvez a ligação 

desses modos de expressão ocorra através dessa apropriação, ou referências de 

uma área em relação a outra, da psicologia para a arte, da arte para a psicologia, da 

arte para a moda, da moda para a arte, entre tantos outros.

 Por fim, compreendemos que as manifestações artísticas podem 

concluir em um resultado final como peça de roupa, ao vestir um corpo, mas elas 

continuaram sendo arte; já uma peça de roupa, quanto forma de expressão criativa, 

continuará partindo de um cenário de moda e continuará fazendo parte da moda, 

tanto quanto o vestido como arte continuará sendo um vestido. O que delimitaria 

esta diferença seria a intenção, o impulso original para a construção de tal objeto, 

 O processo criativo em moda pode ser considerado um processo artístico, 

obtendo um conceito, uma mensagem, mas seu produto final ao ser comercializado 

e vestido de forma efêmera, perde sua aura artística e ganha um novo significado 

ligado à comunicação, ao design e à imagem. Ao passar de ser a expressão do 

artista para a expressão de identidade e comunicação do consumidor.

 Se torna compreensível a visão efêmera da moda, já que sua definição 

parte de uma mudança constante que causa desejo e assim é seguida em massa. O 

produto de moda é efêmero, mas cabe aos criadores da área de moda, sejam eles 

fotógrafos, estilistas, jornalistas, entre outros tantos papeis dentro desse cenário, 

iluminar e exaltar a versão antropológica, psicológica, comunicativa, artística, social 

da Moda.
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O criador de moda, mais do que qualquer outro criador, terá, não 
há duvida, de alertar sua sensibilidade para o momento social e 
pressentir os esgotamentos estéticos em vias de se processar. Mas 
pelo pressentimento genial de que um novo público estava em vias 
de se formar. Se a moda depende das condições sociais e utiliza 
em larga escala a propaganda e as técnicas da indústria, nem por 
isso deixa de ser uma arte. 

(SOUZA, 1987, p. 31)

 Compreendemos até aqui que os impulsos criativos são 

inconscientes e preferencialmente carregam intenções de acordo com 

questões pessoais de cada autor como uma forma de expressão artística. 

Quando se cria uma obra, desenvolve-se um conceito e é este conceito 

que eleva à Arte. Mas a criação e a inspiração passam por diferentes 

processos e podem vir de diferentes cenários, o criador de indumentária 

se torna um catalisador do mundo e do momento vivido em sociedade, 

cada momento histórico apresenta um reflexo diferente na sua imagem 

do corpo e na sua intenção de vesti-lo.

 Descrever cronologicamente um único processo criativo em 

moda, assim como qualquer outro processo de criação em arte, seria 

engessar todas as suas possibilidades. A busca pelo tema, pela forma e 

pelo material, percorre diferentes caminhos internos em cada criador, 

estes caminhos de criação são pessoais, desenvolvendo métodos e 

processos únicos. Mas o contexto de tempo e espaço em que se está 

inserido influenciam simultaneamente cada obra, motivando o início de 

cada processo. Podemos assim, abordar alguns desses contextos.

 Eco já explicitava uma das influências existentes das formas, a 

arquitetura de uma época pode exercer grande impacto sobre a moda. 
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No entanto, se cada vez que o estilo varia a moda cai sob domínio 
da arte, o que explica a mudança? [...] Esta pergunta quem a 
responde, a nossa ver, não é mais a estética e sim a sociologia. 

(SOUZA, 1987, p. 51)

Mas, como sabemos, a Arte e a Moda, assim como a arquitetura, estão 

sempre ligadas. Charles Lalo aponta uma dessas possíveis influências: 

“é problemático que tenha havido alguma interferência do pontilhismo 

nos tecidos pintalgados de antes da guerra” (LALO apud SOUZA, 1987, 

p.37). Porém, é recorrente também a volta ao passado, com inspirações 

em silhuetas que já existiram. Li Edelkoort24  fala que nos inspiramos no 

passado, pois foi o primeiro momento em que criamos do zero. Hoje 

possuímos um híbrido de diferentes datas e épocas. 

 As formas surgem de acordo com a necessidade da sociedade 

de passar uma mensagem. Isto fica explícito na relação que se faz 

recorrentemente das cartolas em forma cilíndrica ligadas às chaminés 

da era industrial. Imprimem-se no subconsciente e o homem também se 

torna cilíndrico, com suas calças, cartolas e sobrecasaca. “A arquitetura 

afetou a roupa, as roupas modificaram a anatomia” (SOUZA, 1987, p. 34) 

 Para compreender a Moda, devemos estar atentos às questões 

sociais. Se a indumentária existe para o Ser como divisão do eu para a 

sociedade, a sociedade interfere diretamente nas mudanças da moda, 

este fato reflete o quarto saber de Edgar Morin, no qual nós somos parte 
da sociedade e a sociedade é uma parte de nós.

24  PALESTRA TALKING TEXTILES E VISIONAIRE VERÃO 2018, 17/11/2016, 
São Paulo, SP
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 Em suas diferentes fontes de inspiração e reflexão de uma época, 
a indumentária não somente documenta um pensamento, mas se faz 
imprescindível para a expressão de seus criadores.



124



125

Considerações 
finais 
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D
iscursos embasados e cheios de fatos e certezas 
me cansam e não despertam em mim qualquer 
tipo de frenesi. Mas as pessoas por trás de cada 
discurso, essas sim me encantam. As pessoas 
me instigam. Por que pensam assim? Por que 
fazem isso? Por que se sentem assim? São 
essas as perguntas que guiam meu olhar e que 
inquietam minha criação. Busco entender o 
universo particular das pessoas. 

 Ana Luisa Fernandes, estudante de design de moda da Fundação 
Armando Álvares Penteado. Uma estudante concluindo um ciclo de 
aprendizado. Vejo neste trabalho final a necessidade da busca de um 
sentido para todo o processo que passei dentro desses quatro anos; 
olho para minha função e para o que quero trazer para a sociedade. Usar 
como inspiração algum artista específico ou movimento não era uma 
opção, entender esse processo e as pessoas que o fazem se tornou uma 
necessidade eminente. Fiz desse trabalho uma satisfação pessoal e uma 
metalinguagem de meu universo. 
 Busco uma justificativa, uma importância para aquilo que faço, 
não só a Moda da efemeridade, mas a Moda como Arte, como expressão 
sendo, assim, essencial de fato para o bem-estar de cada indivíduo. 
Tiro de mim toda e qualquer possibilidade de culpa ou ideia de pouca 
importância perante minha profissão, e faço deste trabalho de conclusão 
um manifesto de exaltação e admissão da Moda como elemento 
insubstituível para a sociedade.
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