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parte das vezes como um recurso que ajudou a criar um contorno e um continente
para a realização das atividades.

Como uma outra estratégia, procurávamos mobilizar os participantes a se perceberem
de maneiras não habituais e reconhecerem como eram afetados pelos recursos citados
acima, numa exploração através do uso de recursos individuais facilitadores da ela-
boração simbólica: pinturas, esculturas, movimentos corporais, dramatizações ou
textos, dentre outros. Procurávamos, dessa forma, favorecer o diálogo pessoal com
os símbolos focalizados, fossem eles oriundos dos contos ou mitos, ou de alguma
outra situação que estávamos trabalhando.

A associação desses recursos cria um campo de relação singular de cada partici-
pante com algo impessoal, da cultura, ajudando na sua “humanização”, isto é, na
construção constante de uma individualidade que se diferencie do todo sem, no
entanto, com ele romper. E, além de nosso esforço deliberado, o self grupal compa-
recia também, auxiliando-nos ao oferecer, incessantemente, inúmeras possibilidades
de troca e múltiplas interações.

Esta foi a proposta do curso “Jung e a elaboração simbólica: mitos, contos e recursos
expressivos” que conduzimos no Laboratório de Estudos da Personalidade (LEP) do
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A partir dessa complexidade e
dessa perspectiva de nosso olhar é que o curso foi elaborado, oferecido e vivenciado.

Apresentaremos a seguir alguns aspectos da prática, procurando explicitar conceitos
e parâmetros que fomos desenvolvendo. Realizamos entrevistas individuais de tria-
gem para formar o grupo, com a intenção de checar interesses e condições pessoais,
não apenas pelo fato de o curso ser vivencial e mobilizar a energia psíquica de
forma diferente de um curso teórico, mas também por ter finalidades formativas.
A disposição consciente precisa estar estruturada de forma a simultaneamente
tanto poder ser tocada por novos símbolos, quanto manter, ao ser afetada, a capa-
cidade de interagir e responder criativamente. Os participantes que não correspon-
deram a essas condições foram encaminhados para cursos de caráter mais informa-
tivo ou outros tipos de atendimento.

Propusemos as atividades buscando oferecer um espaço que permitisse a ampliação
da consciência e o surgimento do novo, por meio da atenção a formas e aspectos
menos utilizados cotidianamente. Já no início, optamos por uma forma de apresen-
tação que não apelasse à formalidade ou a estereotipias, bem como ajudasse na expli-
citação simbólica da proposta e na formação de um campo propício ao trabalho.

A PRIMEIRA AULA: APRESENTAÇÃO E REFLEXÕES
Na primeira aula, propusemos uma intensiva atividade de reconhecimento e explo-
ração do espaço e do outro, em que a visão e as emoções deveriam ser focalizadas.
Foi um recurso individual de facilitação da elaboração simbólica, utilizado no con-
texto grupal. Em seguida narramos um conto, apelando então para um recurso cul-
tural de facilitação da elaboração simbólica. Oferecemos assim aos participantes
um universo simbólico comum, continente a partir do qual a singularidade de cada
um poderia ser contatada e expressa. O conto escolhido, “A Verdade e a Parábola”,
relata a história da personagem Verdade, que tem dificuldades de relacionamento
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Estas reflexões são fruto da experiência das autoras com o uso de recursos facilita-
dores da elaboração simbólica no contexto grupal. Refletem também uma busca de
desenvolvimento de maneiras de trabalho alternativas e/ou complementares à prá-
tica clínica em consultório psicológico, bem como à prática educacional tradicional. 

A proposta inicial foi explorar num curso de difusão cultural uma forma de apre-
sentação de aspectos da teoria junguiana, articulada a vivências diversas que com-
pusessem a situação de aprendizagem de maneira diferente da exploração teórica
que privilegia a função pensamento. Em nosso meio sócio-cultural, o ensino-
aprendizagem é identificado quase que exclusivamente com o exercício dessa função.
A proposta de oferecer a possibilidade de experimentação do conhecimento de
forma diversificada e ativa visava oferecer espaço para outras formas de interação
com a teoria e os símbolos mobilizados.

Tal proposta focalizava também a criação e manutenção de um campo de interação
específico, o constelado pelo arquétipo do mestre-aprendiz, em que o conhecimento
pode ser assimilado ao interagir com a personalidade inteira, fruto da experiência
vivida e da elaboração teórica compartilhada e construída num contexto grupal
(Freitas, 1990).

Era nossa intenção que os participantes pudessem perceber que o conhecimento,
quando vivenciado de maneira mais integral, pode ser incorporado à vida. Nesse
sentido, nos aproximávamos do que Byington (2003) propõe como uma pedagogia
simbólica, cujo objetivo é a formação e o desenvolvimento da personalidade, com
métodos centrados na vivência e não na abstração: quem estuda sem vivenciar
“absorve o ensino somente no nível racional e logo o esquece” (p.17).

Adotamos como eixo norteador o processo de elaboração simbólica e o curso con-
sistiu basicamente na criação e proposição de recursos facilitadores da mesma.
Compreendemos a elaboração simbólica como um processo que acontece na relação
dinâmica entre o símbolo, o self e a consciência, onde cada um afeta, constitui e é
constituído pelo outro. Consideramos no trabalho aqui comentado também a arti-
culação entre o self grupal e os indivíduos envolvidos. A elaboração simbólica refe-
re-se a um processo dinâmico de convivência e relação com os símbolos, que é
transformador da personalidade. O símbolo, segundo Jung (1928/1977), é um fato
complexo ainda não claramente apreendido pela consciência que, no entanto, traz a
possibilidade de ampliá-la. Esta concepção, em seu caráter intrinsicamente dinâmico,
é central quando se trabalha com processos psíquicos e de transformação.

Para tanto, escolhemos transitar pelo universo cultural dos mitos e contos, como
recursos culturais facilitadores da elaboração simbólica. São culturais por consti-
tuírem produções disponíveis na cultura, que fazem parte da consciência coletiva e
podem auxiliar no processo. Segundo Halpern-Chalom (2001), são obras disponíveis
no acervo cultural que, através de sua trama simbólica, apresentam trajetórias que
refletem processos psíquicos ordinários. “Neles a imaginação criadora articula
valores essenciais dos seres humanos, ao mesmo tempo em que acorda no ouvin-
te imagens que lhe são próprias” (p.39). Usamo-los, na maioria das vezes como
matriz e continente, gerador e contorno, a partir do qual os conteúdos individuais
e grupais foram trabalhados. Já a música, outro recurso cultural, foi usada na maior

o conhecimento [...]
pode ser incorporado

à vida.

05.Mitos, Contos e Recursos  15.10.06  22:26  Page 40



Hermes 11 - 43

individuais pela possibilidade de expressão e seu reconhecimento. Cada um pode sair de
sua solidão existencial e é favorecida a troca, a quebra de preconceitos e o contato com
a diversidade e com o diferente. Ao ser compartilhado, aquilo que foi expresso e
reconhecido ganha pertinência social, ampliando-se sua possibilidade de significa-
ção e re-significação. Por outro lado, amplia-se o campo de compreensão do vivido
quando são oferecidas visões diferentes diante de estímulos comuns. Começamos a
vivenciar e perceber a elaboração simbólica se dando e a focalizar a consciência no
processo sendo vivido. Percebemos que expressão, reconhecimento e comparti-
lhamento formam um tripé importante do processo.

Usamos também músicas, outro recurso cultural que escolhíamos em função do
que a atividade mobilizava. Costumávamos pôr a tocar as mais introspectivas nos
momentos de confecção das produções e as mais eliciadoras de movimentação nos
aquecimentos; alternávamos entre as mais suaves e as mais intensas, dependendo
do que desejávamos mobilizar. Percebemos que a música pode criar um continente
facilitador da entrega para o trabalho.

No final da aula pedimos que, como “lição de casa”, os alunos trouxessem para o pró-
ximo encontro algo a partir do que havia sido mobilizado ali. Esse foi outro recurso
desenvolvido para trazer consciência ao processo de elaboração simbólica. Como
nossas aulas mobilizam processos que não terminam quando o encontro finda, ado-
tamos tal prática buscando dar expressão e trazer consciência à vivência da conti-
nuidade, que é característica da elaboração simbólica. Ao fazer a “lição de casa”, era
comum que se aprofundasse a compreensão do vivido em sala e que se desse uma
associação com conteúdos pessoais de forma mais ampla. Tempo e espaço ganha-
vam múltiplas dimensões, o que caracteriza os processos psíquicos. Estendem-se os
laços no grupo ao abrangerem-se também os momentos em que as pessoas não
estão juntas concretamente.

UMA FORMA DE OLHAR E ESCOLHER AS ATIVIDADES
Durante o curso, várias propostas foram se seguindo: narramos contos, propusemos
desenhos, esculturas de argila, representações dos espaços mencionados nos contos,
pinturas, criação de sons, movimentos corporais, etc. Usamos técnicas diversas para
ajudar os participantes a reconhecer e expressar, ou vice versa, e então se apro-
priar do que o conto mobilizara. Exploramos recursos variados, com o intuito de
facilitar a elaboração dos símbolos e tramas simbólicas apresentados. Às vezes
mudávamos o recurso, buscando outra maneira de expressão; em outras, mantí-
nhamos o recurso, mas inovávamos na maneira de utilizá-lo.

Pretendemos nessa forma de trabalhar, manter a fluidez da elaboração simbólica,
trazendo o novo tanto no conteúdo quanto na forma. Privilegiamos o elemento
surpresa, procurando não deixar que o ego fosse tomado pela inércia e se acomo-
dasse ao já conhecido. Tal diversidade serve também para instrumentalizar profis-
sionais no uso de diferentes recursos, além de possibilitar a exploração e experi-
mentação de formas distintas de se ampliar a consciência.

Como coordenadoras, buscávamos o tempo todo acompanhar o processo do grupo
e os processos individuais, postura que nos colocava numa posição inquieta, pois
aberta e disposta a interagir com o momento específico sendo vivido pelo grupo.
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por causar aversão nas pessoas ao andar nua pela cidade. A outra personagem do
conto, a Parábola sugere-lhe que use roupas para melhorar suas interações. O conto
trata, dentre outros aspectos, da busca de canais expressivos que melhorem a inte-
ração, as possibilidades de relacionamento e a perspectiva de vida. Dá-se o foco nas
formas de humanizar o potencial arquetípico da personalidade e desenvolver a cria-
tividade da persona. Era isso mesmo que pretendíamos favorecer com o curso.

Esse conto, assim como outros que narramos em aulas posteriores, ajudou a cons-
truir a qualidade de continência do grupo, na medida em que se ofereceu como
recurso que toca a todos, trazendo o conforto de compartilhar uma realidade exis-
tencial comum, já elaborada culturalmente, para além das diferenças individuais.

Muitas vezes, narrarmos um conto ou mito e a seguir oferecemos recursos variados,
com a intenção de facilitar o contato com o que foi sensibilizado e sua expressão.
Em alguns momentos, usamos movimentos corporais e de imaginação para que o
conto possa ser sentido e percebido sensorialmente. Em outros, fornecemos material
gráfico ou plástico. Em outras ocasiões ainda, associamos os dois.

Retomando a seqüência da primeira aula, pedimos que, ao escutar a narrativa, os
participantes deixassem o conto se movimentar dentro deles e atentassem às sen-
sações, emoções e imagens que se apresentassem. Solicitamos que percebessem
também como se sentiam em relação ao curso e que relembrassem como tinham
chegado até ali. Conduzimos dessa forma a atenção dos participantes para o que
fora mobilizado pessoalmente. Sugerimos então que deixassem emergir um movi-
mento corporal e que o manifestassem no espaço. Oferecemos a seguir papel e lápis
colorido e a consigna de fazer um desenho. Expressão e reconhecimento cami-
nham juntos e se complementam no processo de tomada de consciência.

Ao longo do curso, alternamos entre usar recursos efêmeros – aqueles que se man-
têm na consciência apenas graças à memória, e recursos fixos – os que podem ser
revisitados em sua concretude. Exemplos dos primeiros são recursos corporais, movi-
mentos e coreografias; sonoros, músicas, produção de sons e falas; dramáticos, e
puramente imaginativos. Eles permitem expressões de momentos únicos e resultam
em um registro diferente dos segundos. Estes, por sua vez, consolidam-se em obras,
que podem ser plásticas, como desenhos, esculturas e pinturas; ou textuais, sejam
teóricas ou literárias.

A seguir, sentados em roda, pedimos que compartilhassem os desenhos e a expe-
riência vivida, e que então se apresentassem como desejassem. Compartilhar os
desenhos, que têm forma e presença concreta, favoreceu um diálogo em alteridade,
uma vez que outros participantes mencionavam aspectos da produção que o criador
não havia percebido. Os participantes também falaram sobre compreensões, inten-
ções, processos de realização, desejos e medos. Percebemos que as apresentações,
feitas apenas nesse momento da aula, foram singulares. Cada um se apresentou já a
partir de um fazer, mobilizado e em pleno processo de elaboração de algo já sendo
vivido no âmbito do curso. Acreditamos que se houvéssemos começado o curso
com as apresentações, estas seriam mais formais e ligadas a um fazer cotidiano
independente do grupo, provavelmente mais estereotipadas. O momento de com-
partilhar é importante no processo. Por um lado, confere autenticidade às vivências
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A TEORIZAÇÃO COMO RECURSO FACILITADOR DA ELABORAÇÃO SIMBÓLICA
Enveredamos também por um caminho teórico conectado com o vivido nas aulas.
Propusemos, em uma das aulas, que se fizesse uma apresentação em subgrupos,
como se estivessem em um congresso, de conceitos que havíamos definido previa-
mente: elaboração simbólica, recursos facilitadores da elaboração simbólica, recursos
culturais, recursos individuais, recursos fixos, recursos efêmeros, recursos plásticos,
recursos corporais, e recursos teóricos. O “congresso”, realizado na penúltima aula,
foi uma vivência bastante significativa, tendo colaborado com a realização de arti-
culações teóricas sobre esse tipo de aprendizagem. O foco acabou não sendo nos con-
ceitos junguianos básicos, mas na continuidade da elaboração, agora numa lingua-
gem mais habitual à teoria, do que havia sido vivenciado nos encontros.

O respeito à individualidade que foi se constelando no grupo construiu um caldeirão
fértil para muitos pratos diferentes. As possibilidades de vibrar, envolver-se, mos-
trar-se, esconder-se, gostar, não gostar, participar, etc, foram frutos do encontro
que ali aconteceu. Essa disposição foi um dos elementos-chave no trabalho desen-
volvido e é central na elaboração psicológica tal qual a compreendemos: abertura e
disponibilidade para o novo, o diferente, o singular, bem como para o igual, o
comum. Da parte da coordenação, atenção para o processo que se desenvolve no
grupo, compreendendo-o como uma totalidade, o self grupal sem, no entanto, per-
der a consideração de cada participante individualmente.

Vivenciamos assim a riqueza e contribuição de trabalhos em grupo com a utilização de
recursos diversos, permitindo expressões autênticas e constitutivas da personalidade e
da relação com o mundo, quando propostos com um eixo, simultaneamente consis-
tente e poroso, aberto aos símbolos que vão emergindo no processo. Pudemos acom-
panhar transformações e, contrariamente à alienação e à passividade tão comuns nos
dias de hoje, vivenciamos um ambiente de envolvimento e troca, que favoreceu rela-
ções criativas e vitais de cada um consigo, com os outros e com o conhecimento.

Esse curso de difusão, que repetimos em quatro diferentes semestres, trouxe-nos a
perspectiva de pensar e explorar formas de ensino-aprendizagem diferentes das
tradicionais, e aponta também para a possibilidade de um trabalho terapêutico nos
mesmos moldes, ampliando as possibilidades do fazer do psicólogo.
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A cada vez, planejávamos o encontro seguinte norteadas por esse fluxo dinâmico e
contínuo. Percebíamos um ego grupal se constituindo mais nitidamente à medida
que o trabalho ia se desenvolvendo. Procurávamos facilitar a exploração pela cons-
ciência dos símbolos que estavam emergindo, e sua interação com ela. A partir dessa
base, escolhíamos as próximas consignas a dar e os mitos ou contos a usar. Depois
de cada aula, trocávamos as impressões e emoções em nós suscitadas, as quais, ora
comuns ora complementares, serviam como matéria-prima para esboçarmos a aula
seguinte. Pelo fato de estarmos realizando um curso cujo eixo era a elaboração sim-
bólica, buscávamos respeitar e dar atenção a esse processo em todos os envolvidos,
tanto em nós, coordenadoras, quanto nos alunos, na definição de cada passo, aten-
tando às manifestações individuais e considerando sua inserção no self grupal.
Trabalhamos, desta forma com a “co-contra-transferência” grupal, o que o trabalho
de coordenação em dupla permite. Cuidamos da formação e continência do grupo,
dispondo-nos a acolher as experiências manifestas e compartilhadas. Ficamos atentas
buscando discriminar as falas porta-vozes do grupo e as que expressavam movimentos
individuais, procurando favorecer que cada uma delas pudesse ter seu espaço.

Uma vez, numa vivência com tecidos, surgiu um desentendimento entre dois parti-
cipantes. Para o encontro seguinte, resolvemos levar um conto que abordava o tema
da discórdia e preparamos uma aula que suscitasse incômodo. Separamos o grupo
em duas metades e cada coordenadora ficou responsável por uma delas. A primeira
pediu que os alunos, individualmente, fizessem uma colagem em papel, bem íntima.
A outra levou o restante dos participantes para o jardim e pediu que cada um esco-
lhesse uma árvore e a explorasse sob vários ângulos, interagindo com ela; a seguir
conduziu-os de volta à sala e deu-lhes a consigna de escolher uma colagem, para
ali expressar graficamente sua vivência no jardim, interferindo ativamente no tra-
balho plástico do colega. Como a diretriz em sala havia sido fazer algo bem íntimo,
imaginamos que assim surgiria conflito e sensação de estar sendo invadido. A
seguir, narramos um conto que descrevia duas pessoas brigando por obra de uma
terceira, que lhes armara uma cilada. A vivência anterior havia sido mobilizadora de
fortes emoções e eles mal se lembraram do conto, quando sentamos para compar-
tilhar experiências. Cada um pôde expor o que sentiu, ouvir e ser ouvido pelos
outros e o conflito pôde ser perspectivado na dimensão grupal.

Constatamos que no trabalho em grupo as vivências individuais encontram resso-
nância no contato com outras pessoas. O contexto grupal potencializa a capacidade
constitutiva de identidade a partir das relações interpessoais, na medida em que as
diversas singularidades multiplicam as condições de elaboração individual e coletiva.
Freqüentemente os participantes se identificavam com a fala e a compreensão de
outros e revelavam o quanto elas haviam ampliado a sua própria elaboração.
Quando algo novo é compartilhado e reconhecido pelos outros, inauguram-se pos-
sibilidades de estar no mundo de formas diferentes.

E os contos e mitos, recursos culturais, também provocam esse efeito, uma vez que
favorecem o encontro entre realidades arquetípicas e pessoais. Em ambos os casos,
há a possibilidade de serem compartilhadas realidades existenciais e humanas que,
quando reconhecidas e acolhidas colaboram para o desenvolvimento da personali-
dade. Dessa forma, aproveitamos a consciência coletiva para favorecer a ampliação
da consciência individual, e vice-versa.

Percebíamos um ego
grupal se constituindo

mais nitidamente
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