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1. Introdução

A arte e a psicoterapia estabelecem diálogos desde Freud, especialmente a saúde 

mental encontrou na arte um campo de trabalho promissor. No entanto, alguns estilos 

artísticos apresentam uma maior  proximidade com a psicologia  do inconsciente,  é o 

caso  da  arte  moderna  e  da  arte  abstrata,  representada  por  artistas  como  Wassily 

Kandinsky, Piet Mondrian, Frantisek Kupka, Kazimir Malevitch,  entre outros que se 

destacam por buscar no “mundo interno” inspiração para suas obras. Silveira (2006, p. 

82), citando Paul Klee, afirma que os artistas abstratos se afastam das representações da 

natureza e buscam “tornar o invisível visível”. 

Neste  contexto,  temos  de  um  lado  artistas  que  através  de  suas  obras  se 

aproximam de concepções psicológicas, e de outro, médicos (especialmente psiquiatras) 

e psicólogos que passam a se interessar pelo tema da arte. Através de diversos enfoques 

esses pensadores destacam a importância do trabalho artístico para a compreensão do 

ser humano e particularmente de sua psique. Freud, por exemplo, em alguns de seus 

estudos  se  dedicou  a  compreender  o  processo  artístico,  destacando  especialmente  a 

relação entre a obra de arte e a história pessoal do artista. O fundador do movimento 

psicanalítico  coloca  a  imagem  em  plano  secundário,  para  ele  as  representações  da 

pintura e da escultura são meros disfarces de desejos e tendências inconscientes (Freud, 

1910).

 Nise da Silveira em seu livro “O Mundo das Imagens” (2006) destaca que para 

Freud as imagens que aparecem nos sonhos, nas produções plásticas e nas fantasias são 

reduzidas quase sempre a motivos de natureza sexual. A atitude do psicanalista diante 

das  imagens  pode  ser  compreendida  no  trabalho  de  1914  sobre  o  “Moisés”  de 

Michelangelo  e  no  estudo  de  1910  sobre  a  tela  “A  Virgem,  o  Menino  Jesus  e 

Sant’Anna”, de Leonardo da Vinci. Neste último, Freud revela de modo claro o seu 

método de interpretação, descrevendo vários fatos pessoais e lembranças do pintor para 

confirmar sua tese da arte como representação de desejos inconscientes (Silveira, 2006). 

Da mesma forma, a psicanálise influenciou as produções artísticas do início do 

século XX. O fundador do movimento surrealista, André Breton, teve contato com a 

obra de Freud. A inspiração para suas obras foram o tema dos sonhos, a associação livre 

e a escrita automática, na tentativa de reconciliar o consciente e o inconsciente. Segundo 

Aniela Jaffé, em seu capítulo “O simbolismo nas artes plásticas”, do livro “O homem e 

seu símbolos” (1964), este processo significou uma abertura do caminho para que o 



fluxo  das  imagens  inconscientes  chegasse  às  artes.  Os  quadros  surrealistas 

apresentariam com riqueza de fantasias e imagens a natureza do inconsciente. 

Hans Prinzhorn, psiquiatra alemão, também se interessou pelo estudo da arte, 

antes de se tornar psiquiatra estudou história da arte na Universidade de Viena, o que 

veio  a  contribuir  para  sua  formação.  Seu  conhecimento  sobre  arte  foi  um  dos 

motivadores  para  que  a  Clínica  de  Heildelberg  o  contratasse  para  supervisionar  a 

coleção de arte dos doentes mentais. A coleção de Heildelberg foi iniciada por Emil 

Kraepelin, no entanto é com Prinzhorn que a coleção se amplia e ganha novo sentido, 

chegando a 4.500 peças de 350 pacientes no ano de 1920 (Gramary, 2005).

Numa época  de novas investigações  sobre a  doença  mental,  Prinzhorn 
defendia  a  legitimidade  estética  dos  trabalhos  pintados  por  indivíduos 
psicóticos,  marginados  da  sociedade.  Em  comum  com  a  teoria 
expressionista  da  arte  (que,  por  sua  vez,  tinha  importantes  raízes  no 
romantismo do século  XIX)  Prinzhorn  acreditava  na  existência  de um 
impulso básico que levava à produção de imagens e que, em geral, está 
suprimido nos adultos (Gramary, 2005, p.48).

A arte valorizada pelo psiquiatra  alemão é principalmente aquela que foge a 

certos padrões do academicismo. A arte dos internos encontra elementos análogos ao do 

movimento expressionista, da arte abstrata e da arte moderna. Prinzhorn estava a par 

deste paralelismo, defendia que tanto os artistas modernos quanto os pacientes tinham 

em comum um afastamento do mundo exterior e uma busca do caminho que leva ao 

interior da consciência. No entanto, a alienação do mundo externo era uma condição 

“imposta” no caso do esquizofrênico, enquanto que a alienação do artista é devida a 

uma “auto-análise” consciente. Prinzhorn admite que o poder criador está presente em 

todos os indivíduos, seu estudo ainda é pouco divulgado. Artistas como Paul Klee, Max 

Ernst e Kubin se interessaram pelo trabalho de Prinzhorn, antes mesmo de psiquiatras e 

psicólogos (Silveira, 2006).

Clínicos  de visão mais  tradicional  também se interessaram pela  arte  de seus 

pacientes,  como  o  Dr.  Robert  Volmat,  que  organizou  uma  exposição  com  obras 

plásticas  de  internos  em  hospitais  psiquiátricos  no  1º  Congresso  Internacional  de 

Psiquiatria. O Brasil contribui com essa exposição com cerca de duzentas obras. O livro 

do Dr. Volmat sobre essa exposição foi o ponto de partida para a fundação da Sociedade 

Internacional de Psicopatologia da Expressão, em 1958 (Silveira, 2006).

 No entanto, de todos esses estudiosos do campo da saúde e da psicologia é Carl 

Gustav Jung que se destaca por sua visão sobre a arte. Diferente de outras abordagens, 

seu método analítico considera o processo criativo como elemento essencial da psique. 



O volume XV de suas Obras Completas reflete sobre o tema em um livro intitulado “O 

espírito na arte e na ciência” (1987a). Para Jung a imagem adquiri aspecto especial, ela 

é a própria energia psíquica que toma forma, não é um significado oculto, mas a forma 

que o inconsciente encontra para se expressar. Seu significado não é apreendido por 

estar encoberto, mas porque desconhecemos ou esquecemos a linguagem das imagens e 

dos símbolos. 

É importante destacar que a metodologia de trabalho utilizada por Jung valoriza 

a  imagem  como  elemento  de  pesquisa.  Seu  método  compreende  características  do 

pensamento  associativo  e  fenomenológico  (Penna,  2004).  A  arte  moderna  e 

especialmente  a  arte  abstrata  oferecem  elementos  interessantes  para  o  estudo  da 

psicologia  do inconsciente.  No volume I  de  suas  “Cartas”,  Jung declara  que  a  arte 

moderna se aproximou do campo de estudo da psicologia: 

A razão disso parece-me ser  esta:  a  arte,  sem saber  invadiu o âmbito 
psíquico  e  quer  apresentar  o  sentido  inconsciente  pictoricamente.  Só 
consigo  entender  as  obras  de  arte  moderna  como  ídolos  do  mundo 
subterrâneo.  Mas  estes  só  se  tornam  acessíveis  à  minha  compreensão 
através  do  conhecimento  da  psicologia  do  inconsciente  (Jung,  2001, 
p.130).

A arte abstrata como reflexo dos tempos modernos abandona as representações 

da  natureza.  Kandinsky  foi  um  dos  artistas  abstratos  que  mais  refletiu  sobre  esse 

processo. Para ele, no momento em que a ciência avança em suas descobertas e mostra 

que a matéria não é tão “concreta” como se imaginava, a arte tem a possibilidade de se 

libertar das representações naturais.  Aniela Jaffé, citando o próprio Kandinsky, afirma:

só alguns poucos artistas tomaram consciência da relação existente entre a 
sua forma de expressão e a física e a psicologia.  Kandinsky é um dos 
mestres  que  expressou  a  profunda  emoção  que  lhe  despertaram  as 
primeiras descobertas da física moderna. “No meu espírito, o colapso do 
átomo foi o colapso de todo um mundo: de repente, tombaram as minhas 
mais firmes muralhas” (Jaffé, 1964, p.262).

Kandinsky (1990, p. 12) defende a idéia de que a própria arte deve refletir essa 

busca interior. Como princípio básico de todo trabalho criador, o pintor deveria procurar 

entrar em contato com a “a alma humana”, única garantia de profundidade da arte. O 

artista deve dispensar suas forças em uma obra que revele ressonância com seu interior, 

nesse ponto torna-se claro a comparação com a psicologia, em especial a psicoterapia de 

abordagem analítica.

Paul  Klee  foi  outro  artista  que  se  afastou  das  representações  naturais,  sua 

preocupação principal era compreender o processo que se desenvolve na criação de um 

quadro,  muito mais  do que seu produto formal.  Estava “mais interessado nas forças 



formativas do que nas formas que estas forças produzem”  (Jaffé, 1964, p.262). Paul 

Klee  é  um  dos  maiores  representantes  da  arte  moderna  do  século  XX  e,  como 

Kandinsky, além de artista, escreveu sobre seu processo de criação. O que se percebe 

nos artistas abstratos é que eles próprios buscavam educar o público, para que esses 

compreendessem a mensagem de suas obras. A arte moderna tem essa característica, ao 

lado dos trabalhos artísticos existem os manifestos, as explicações e os livros. Muitos 

outros  artistas  defensores  do  abstracionismo  ainda  poderiam  ser  citados  como  Piet 

Mondrian, Frantisek Kupka e Kazimir Malevitch.

 No Brasil, temos o primeiro grupo de arte não figurativa no Rio de Janeiro, 

formado por Almir Mavignier, Ivan Serpa e Abraham Palatnik, subsidiados por Mario 

Pedrosa. O interesse de se reunirem partia do pressuposto de que cada um fosse capaz 

de encontrar seu estilo próprio. Mavignier se destaca do conjunto por ter sido um dos 

primeiros  artistas  a  se  interessar  pelo  trabalho  de  Nise  da  Silveira,  sendo  um dos 

responsáveis  pela  criação  do  ateliê  de  Engenho  de  Dentro  em 1946,  que  reunia  o 

trabalho psiquiátrico inovador de Nise da Silveira à arte. Mavigner organizou diversas 

exposições  com  as  obras  dos  pacientes  de  Engenho  de  Dentro,  seu  trabalho  foi 

amplamente discutido pela imprensa e especialmente por críticos de arte O interesse de 

Mavigner  era  principalmente  de descobrir  novos talentos  entre  os internos,  o  artista 

inclusive levou seus parceiros de arte para conhecer o trabalho do ateliê. Para Palatnik, 

o contato com as teorias psicológicas e o trabalho de Nise da Silveria serviu como uma 

reestruturação dos modos de conceber sua arte, criando novas formas de representação, 

como a arte cinética (Bôas, 2008).

O estudo de diferentes  artistas e suas obras é de interesse para a psicologia. 

Segundo Barcellos (2004, p. 28), o que importa é buscar na arte uma reflexão genuína 

que  renove  a  prática  clínica,  possibilitando  colocar  as  categorias  do  pensamento  a 

serviço da compreensão do indivíduo, “do mundo”, “das coisas do mundo”, enfim, “da 

alma do mundo”.

A arte abstrata pode ser descrita como uma técnica de expressar conteúdos da 

psique. A psicologia, já há algum tempo, tem buscado na arte uma forma de trabalho 

com pacientes. Podemos citar o conhecido trabalho de Nise da Silveira que fundou o 

Museu de Imagens do Inconsciente em 1952 (Silveira, 2006). As imagens dos pacientes 

psiquiátricos  muito  se  assemelham  ao  trabalho  dos  artistas  consagrados  citados. 

Concordando com os dizeres de Prinzhorn, isso se deve provavelmente ao fato de que 

os  elementos  criativos  não  se  encontrarem  estagnados  e  estão  presentes  tanto  nos 



indivíduos considerados sãos como nos doentes (Gramary, 2005). Da mesma forma, é 

possível  perceber  que  tanto  os  pacientes  como  os  artistas  estão  tentando  expressar 

conteúdos internos, fatores que se expressam através de imagens. Portanto, partindo do 

pressuposto de que a imagem é uma ferramenta de pesquisa na metodologia de trabalho 

de Carl Gustav Jung, a análise de pintores abstratos pode auxiliar no trabalho clínico em 

psicologia através de um estudo comparativo.

1.2 Justificativa

        O projeto em questão surgiu como proposta a partir do estágio em Psicologia 

Analítica  coordenado  pelo  professor  Dr.  Walter  Melo  Júnior,  do  Departamento  de 

Psicologia (DPSIC) da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ). Este estágio 

faz  parte  das  atividades  do  Núcleo  de  Estudo,  Pesquisa  e  Intervenção  em  Saúde 

(NEPIS)  da  UFSJ,  tendo  como  objetivo  o  estudo  das  obras  de  Carl  Gustav  Jung, 

especialmente  as  que  abordam  sua  prática  clínica,  treinamento  e  atendimento 

terapêutico às pessoas inscritas no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da UFSJ. No 

ano de 2011 participaram do estágio três alunos graduandos de Psicologia. Os livros 

estudados  foram  “A  Prática  da  Psicoterapia”  (1981),  “Fundamentos  da  Psicologia 

Analítica” (2011) e “Ab-Reação, Análise dos Sonhos, Transferência” (1987b). No ano 

de 2012, mais quatro alunos ingressaram no referido estágio. 

Em todos os livros estudados podemos perceber a importância dada à imagem, 

seja a imagem que se apresenta através de sonhos, fantasias ou trabalhos artísticos. Jung 

(1981) ressalta que quando os pacientes lhe ofereciam sonhos com riqueza de imagens e 

símbolos, ele geralmente solicitava que transformassem em pinturas ou desenhos:

Por isso estimulo meus pacientes, nessas horas a pintar de verdade o que 
viram no sonho ou na fantasia. Em geral objetam que não são pintores: 
costumo responder que os pintores, hoje em dia, também não o são, que 
atualmente a arte é totalmente livre, e que o que importa não é a perfeição 
do  quadro,  mas  unicamente  o  esforço  que  se  faz  para  pintá-lo. 
Recentemente  pude  observar  o  quanto  era  verdadeira  essa  afirmação 
numa  cliente  minha,  retratista  profissional  de  grande  talento.  Suas 
tentativas  iniciais  foram  desajeitadas  como  as  de  uma  criança,  até 
conseguir pintar do modo que eu lhe sugeria. Era literalmente como se 
jamais  tivesse  segurado  um pincel  na  mão.  É  que  a  arte  de  pintar  o 
exterior é bem diferente do que pintar de dentro para fora (Jung, 1981, p. 
45).

O trabalho com imagens no meio psicológico está ligado ao que se chama arte-

terapia. Normalmente esta técnica é utilizada no setor da saúde mental para determinar 



sintomas  de  possíveis  doenças  ou  como  auxiliar  de  diagnósticos  e  avaliações.   A 

proposta  de Jung, reforçada por Silveira  (2006),  difere deste contexto.  A arte não é 

utilizada como técnica psicopatologizante, mas como método de oferecer ao paciente 

formas  de linguagem e de expressão.  O terapeuta  de orientação  analítica  busca nas 

produções  plásticas  as  emoções  mais  profundas  vivenciadas  pelos  doentes,  seus 

problemas,  sofrimentos  e  potencialidades,  normalmente  refletidos  nas  obras  e  não 

expressos pela linguagem comum das palavras. 

A obra de C. G. Jung é ampla, seus livros abordam os mais diversos aspectos do 

pensamento,  suas obras completas são compostas por estudos experimentais,  estudos 

sobre religião, medicina, psicanálise, bem como por temas considerados controversos 

como a alquimia. No entanto, mesmo entre os psicólogos e terapeutas de abordagem 

analítica,  o estudo da arte,  tão apreciado por Jung,  é relegado a  um segundo plano 

(Barcellos,  2004).  O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  preencher  esta  lacuna, 

associando o estudo das imagens da pintura moderna, especialmente da arte abstrata, ao 

trabalho  clínico  e  analítico,  como  também  a  análise  de  trabalhos  de  pacientes 

psiquiátricos.

Para  este  último ponto  do trabalho  busca-se uma parceria  entre  a  UFSJ e  o 

Museu de Imagens do Inconsciente, localizado no Instituto Municipal de Assistência à 

Saúde Nise da Silveira (IMAS Nise da Silveira). Já no ano de 2011, participantes do 

NEPIS,  filiado  ao  Laboratório  de  Pesquisa  e  Intervenção  Psicossocial  (LAPIP)  tem 

estabelecido  contatos  com profissionais  do Museu de Imagens  do Inconsciente  para 

estabelecimento de um convênio de cooperação e trabalho. Os setores responsáveis das 

duas  instituições  já  estão  devidamente  informados  sobre  este  processo.  O Setor  de 

Contratos e Convênios Nacionais (SECOC) da UFSJ, através de sua responsável Denise 

Fonseca,  e  a  coordenadora  do  Centro  de  Estudos,  Treinamento  e  Aperfeiçoamento 

Paulo Elejalde (CETAPE), Paula Barros, que darão encaminhamento na documentação 

necessária  para  firmar  o  referido  acordo.  O  CETAPE  é  o  setor  responsável  pelos 

contratos do Museu de Imagens do Inconsciente. A meta é que no ano de 2012 esta 

parceria  seja  firmada  definitivamente,  onde  será  possível  intercâmbio  de  alunos  e 

pesquisadores que tenham interesse no estudo dos processos da arte que contribuem 

para a prática clínica da psicologia.

Os arquivos do Museu de Imagens do Inconsciente possuem longas séries de 

imagens e produções plásticas, separadas por autores e em ordem cronológica, sendo 

possível acompanhar o desenvolvimento dos casos. O Museu permite ainda uma forma 



de pesquisa interdisciplinar, através de uma troca de conhecimentos e experiências nos 

setores  clínicos  da  psicologia  e  da  psiquiatria,  da  arte,  da  antropologia  cultural,  da 

educação e da história (Silveira, 2006).

2. Objetivo

2.1. Objetivo geral:

O objetivo da presente pesquisa é analisar as contribuições da arte abstrata 

para a psicoterapia, através de um estudo comparativo das obras de alguns artistas 

abstratos e de obras do acervo do Museu de Imagens do Inconsciente, estabelecendo 

aproximações/diferenciações, sob o enfoque da psicologia analítica de C. G. Jung. 

     2.2. Objetivos Específicos:

. Pesquisar  o  papel  da  imagem  como  recurso  de  linguagem  no  tratamento 

psicoterápico.

. Analisar obras de artistas abstratos, especialmente  Wassily Kandinsky e Paul 

Klee segundo as teorias de C. G. Jung.

3. Metodologia:

Através de uma abordagem qualitativa, a metodologia utilizada será a pesquisa 

bibliográfica e documental. Na fase inicial será realizado um levantamento de artigos e 

livros  que  tenham  como  foco  o  tema  proposto.  Do  conjunto  dos  diversos  artistas 

abstratos existentes, dois foram selecionados Wassily Kandinsky e Paul Klee. A escolha 

foi motivada pelo fato de os dois artistas serem reconhecidos no âmbito da arte abstrata 

e escreverem sobre o processo criativo, com livros e textos que explicam as formas de 

construção de sua arte. Essa seleção não exclui a possibilidade de utilização de obras de 

outros artistas que forem consideradas pertinentes.

Em seguida será  feito  um levantamento  das obras do Museu de Imagens do 

Inconsciente,  selecionando-se alguns  trabalhos  para posterior  análise  comparativa.  O 

referido Museu possui longas séries de trabalhos de pacientes. As obras são arquivadas 

como documentos, organizados cronologicamente e divididos por autor. Cada conjunto 



de documentos  possui história,  com descrições  de caso e dos caminhos terapêuticos 

utilizados. 

 Na “análise e tratamento do material empírico e documental” (Minayo, 1993, 

p.26),  o  trabalho  será  dividido  em  etapas  de  ordenação,  classificação  e  análise 

propriamente  dita.  Para  análise  será  utilizada  a  abordagem  de  Jung.  O  método 

compreensivo  de  interpretação  de  Jung  tem  características  fenomenológicas  e  de 

interacionismo  simbólico  com  destaque  para  a  análise  comparativa  de  aspectos 

objetivos e subjetivos.  O projeto em questão busca, dessa forma, estabelecer paralelos 

entre o trabalho clínico e o trabalho artístico (Jung, 1981; 1987a; 1987b).

4. Referências Bibliográficas:

Barcellos,  G. (2004). Jung, junguianos e arte:  uma breve apreciação.  Pró-Posições,  
v.15, n.1. p. 27-38. 

Bôas, G. V. (2008). A estética da conversão: o ateliê do Engenho de Dentro e a arte  
concreta carioca (1946-1951). Tempo Social, v.20, n.2, p. 197-219.

Freud, S. (1910).  Cinco lições de psicanálise, Leonardo da Vinci e outros trabalhos.  
(Vol. 11). Rio de janeiro: Imago.

Gramary,  A. (2005).  De Prinzhorn a Dubuffet: A repercussão das coleções de arte  
criadas por doentes psiquiátricos na arte do século XX. Revista Saúde Mental,  
v. 8, Março/Abril, p. 47-50.

Jaffé A. (1964). O simbolismo nas artes plásticas.  In: Jung, C. G. (org).  O Homem e 
seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. p. 232-271.

Jung, C. G. (1981). A prática da psicoterapia (Vol. 16/1). Petrópolis: Vozes.

__________. (1987a). O espírito na arte e na ciência (Vol. 15). Petrópolis:Vozes

__________.(1987b).  Ab-Reação:  análise  dos  sonhos,  transferência  (Vol.  16/2).  
Petrópolis:Vozes

__________. (2001). Cartas de C. G. Jung (Vol. 1). Petrópolis: Vozes.

__________. (2011).  Fundamentos da Psicologia  Analítica.  In.:  Jung, C. G.  A vida  
simbólica (Vol. 18/1). Petrópolis:Vozes. P. 23-185.

Minayo, M. C. de S.(1993).  Pesquisa Social teoria, método e criatividade. Petrópolis: 
Vozes.



Penna, E. M. D. (2004). O paradigma junguiano no contexto da metodologia qualitativa 
de pesquisa. Psicologia USP, v.16, n.3, p.71-94.

Silveira, N. (2006). O mundo das Imagens. São Paulo: Ática

Kandinsky, W. (1990).  Do espiritual na arte: e na pintura em particular. São Paulo: 
Martins Fontes.

5. Plano de Trabalho:

1. Levantar material bibliográfico.

2. Selecionar obras de Wassily Kandinsky e Paul Klee.

3. Selecionar obras do Museu de Imagens do Inconsciente.

4. Efetuar estudo comparativo entre as obras selecionadas,  tendo por 

base a teoria de C. G. Jung

5. Analisar as contribuições do estudo para a prática clínica 

6. Elaborar trabalho para congressos

7. Elaborar artigo a partir do material de pesquisa

8. Elaborar o Relatório Final 



6. Cronograma:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Levantar 
material 
bibliográfico

X X

Selecionar 
obras  dos 
artistas citados

X X

Selecionar 
obras  do 
Museu  de 
imagens  do 
Inconsciente

X X

Efetuar  estudo 
comparativo 
entre  as  obras 
selecionadas, 
tendo por base 
a  teoria  de  C. 
G. Jung

X X X X X X

Analisar  as 
contribuições 
do estudo para 
a  prática 
clínica 

X X X X X X

Elaborar 
trabalho  para 
congressos

X X

Elaborar 
artigo  à  partir 
do material de 
pesquisa

X X

Elaborar 
Relatório 
Final 

X X


