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As artes plásticas para crianças e adolescentes são um meio privilegiado 
de expressão. É ao mesmo tempo uma atividade lúdica e sensório-motora, 
ou seja., é um campo para o desenvolvimento da coordenação motora global, 
da coordenação óculo-manual e da motricidade fina (preensão do 
instrumento), propiciando o reequilíbrio tônico (percepção da força necessária 
para uso dos instrumentos). 

Além do valor educativo consideramos o aspecto terapêutico, porque 
por meio dessas atividades o aluno encontra uma linguagem mais fácil de ser 
submetida à sua fantasia do que as palavras. O desenho deixa vestígios e 
afirma-se como um resultado carregado de simbologia., ao passo que a palavra 
esvanece-se instantaneamente. O processo criativo é resultante de uma 
articulação interior, o aluno descobre conteúdos e potencialidades antes 
latentes, que integradas na consciência fortalecem a sua personalidade. 
Surpreendeu-nos a atmosfera criada pelos alunos durante as aulas de 
xilogravura, uma vez que concentrados nos seus próprios trabalhos, 
mergulhavam dentro de si mesmos, num processo de interiorização. 

Como afirma Nize da Silveira (1981): "No mistério do ato criadO!; o 
artista mergulha até as funduras imensas do inconsciente. Ele dá forma 
e traduz na linguagem do seu tempo as intuições primordiais e, assim 
fazendo, torna acessíveis a todos as fontes profundas da vida". 

Na linguagem da xilogravura aparece a contraposição do branco e do 
negro, representando o princípio positivo e o negativo, isto é, masculino e 
feminino, como polaridade simultânea ou como mutação sucessiva e alternada 
numa fórmula dual. Esta simbologia é de extrema importância, pois surgiu 
sempre na história da humanidade, em lendas, mitos e artes. Estabelece-se a 

65 



HERMES 

conexão com o símbolo binário do Yang-Yin chinês e também com todos os 
sistemas de simbolismo gráfico que definem duas correntes inversas (como o 
signo de gêmeos). Trata-se, pois, de um símbolo de inversão, um dos 
fundamentais pontos do simbolismo tradicional, pelo qual se explicam as 
alternações e eternas mudanças (vida-morte, luz-escuridão) que possibilitam 
a continuidade fenomênica do mundo. 

O branco, princípio positivo, tem uma função derivada do solar, da 
iluminação mística, é a cor da intuição e do além, em seu aspecto afirmativo 
e espiritual. Em termos psicológicos refere-se à consciência, àquilo que vem 
à luz, que se toma claro. O negro, em termos gerais, indica a etapa - como 
na alquimia - inicial e germinal; relaciona-se à sabedoria primordial que flui 
da fonte escondida, mas ainda num estágio inconsciente (negro ou oculto). 
Entre os povos primitivos, o negro é a cor das zonas interiores e subterrâneas, 
refere-se, portanto, ao inconsciente. 

No processo de desenvolvimento do ego (centro da personalidade), o 
consciente se defronta com conteúdos do inconsciente que quando assimilados 
e não reprimidos, fortalecem a personalidade individual. 

A natureza humana não se compõe somente de luz, mas também de 
sombra. Segundo Jung, a sombra coincide em alguns aspectos com o 
inconsciente pessoal, isto é, personifica o conjunto daquilo que o sujeito não 
reconhece como parte de sua psique e que direta ou indiretamente, o persegue 
sem trégua. Geralmente, sombra é a personificação inferior, dos mais baixos 
níveis daquilo que é discernível dentro da instintividade animal. 

O homem culto se esforça para reprimir o homem inferior sem perceber 
que agindo assim, obriga este último a se tomar revolucionário. Ele não suspeita 
que sua sombra reprimida no inconsciente aparentemente inofensiva é dotada 
de características de natureza emocional, com uma espécie de autonomia e, 
por conseguinte, de uma qualidade obsessional, ou melhor, possessiva. 

Quando os homens se reúnem para constituir massas nas quais o individuo 
é abafado, esta sombra é mobilizada e também personificada, isto é, projetada 
em uma parte da sociedade. Assim o "Malandro" é o símbolo coletivo da 
sombra, é uma soma de todas as qualidades de caráter individuais inferior. A 
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sombra coletiva pode se manifestar sob a fonna de um personagem mitológico, 
entretanto, atualmente, os mitologemasprirnitivos são cada vez mais reprimidos 
e negligenciados, de modo que esta sombra coletiva se encontra desviada 
para outros grupos sociais e para outros povos, ou seja, é projetada sobre 
estes. Daí a necessidade de se preservar a religião, a cultura primitiva do 
índio, do negro e o folclore, porque tais atividades possibilitam à criança e ao 
adolescente estabelecer a ponte entre o "homem primitivo" e o "homem culto" 
(civilizado) dentro de si, isto é, entrar em contato com o primitivo e a força 
instintiva (conteúdos inconscientes) assimilando-os e integrando-os. Assim 
dirigirá suas potencialidades de maneira mais construtiva e criativa livrando
se da identificação com os conteúdos da Sombra, na busca constante de 
maior integração de sua psique. Convém ressaltar que o estilete era o 
instrumento utilizado por eles na execução da xilogravura, estiletes que em 
outras situações foram usados para agredir. 

Para Jung (1974): "Não existe luz sem sombra e nenhuma totalidade 
psíquica sem imperfeição. Não é de perfeição que a vida necessita para 
seu desabrochar, mas sim de plenitude ". 

Com o reconhecimento da Sombra manifestam-se os opostos gerando 
um conflito, como na gravura nO 1, onde um não vê o outro. Uma solução real 
é então exigida, necessitando-se um terceiro termo no qual os opostos possam 
se unir. Esta resolução é sempre um processo energético, age simbolicamente, 
no sentido mais ex ato da palavra, fazendo algo que expressa as duas partes, 
assim como a queda d' água une visivelmente o alto e o baixo. A queda d' água 
é, então, ela mesma um terceiro tenno, de uma ordem diferente. Num conflito 
aberto e sem solução, as gravuras vêm ilustrar tensão e a natureza dos opostos, 
preparando assim sua síntese. Este processo é claramente visível na gravura 
n02. 
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"Mexicanos" 1986 
Roberto A. Costa - Xilografia 

18,5 X 18,5cm-UE-3 
N"1 

Sem Título 1986 
Antonio Batista Silva Neto 

Xilogravura 10 X 20 cm 
N"2 

Assim, O processo da xilogravura proporciona um meio indiscutível para 
a manifestação e elaboração desses conteúdos, ajudando na estruturação da 
personalidade da criança e do adolescente. 

Para que o fator terapêutico seja eficaz, é necessário que o aluno tenha ao 
seu lado, durante a atividade, alguém que represente um ponto de apoio 
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sobre o qual ele faça investimento afetivo; daí a importância dos monitores e 
técnicos oferecerem às crianças e adolescentes consistência e estabilidade 
incrementando entre ambos (profissional-aluno) o vínculo afetivo. Dess~ 
maneira, o profissional será um catalisador do processo terapêutico do alu
no. Era possível observar a intensidade do afeto investido no relato de Roberto 
quando comentava sua gravura "O Cristo" (nO 3) com a professora d~ 
xilogravura: "Os cabelos dele são parecidos com os da senhora". 

"O Cristo" 1986 
Roberto Aparecido Costa 

Xilogravura27,5X42cm- UE-3 
N"3 

Com o mesmo sentido, os vasos muitas vezes representados, indicam o 
continente, ligado ao dinamismo feminino, que nutre o processo de desenvol
vimento da personalidade (planta-flor). Na gravura "Flores", Adilson diz que 
a planta necessita de água para que dê flores e quem cuida dela é a "coroa" 
(mãe). 

No caso de Antonio Marcos, observamos que se sentia inseguro para 
criar suas próprias gravuras. Incentivado pela professora e pela psicóloga 
esforçou-se então para desenhar: primeiro surge um tronco firme, depois os 
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galhos ainda com poucas folhas, assim refletem uma personalidade se forta
lecendo. Num processo semelhante, José realizou a gravura de um menino 
de corpo fino, com os pés bem apoiados tentando equilibrar-se, com olhos 
bem demarcados, que observam o que acontece ao seu redor. 

Ainda representando a personalidade que se fortalece, surgiram as gravu
ras de casas, a fortaleza de Carlos Roberto e o barco de Antonio Marcos. 
Também a gravura de Edigeres aponta a possibilidade de um fortalecimento 
interno, "alguém" colhe as flores e frutos da "árvore da vida", ou seja, surge 
a possibilidade de usar adequadamente suas potencialidades. 

Foi surpreendente a grande quantidade de figuras arquetípicas surgidas 
nos trabalhos dos alunos: Cristo, Santas, Mandalas. Marie Louise V Franz 
(1964, p.304) elucida que: "As poderosasforças do inconsciente mani
festam-se não apenas no material clínico, mas também no mitológico, 
no religioso, no artístico e em todas as atividades culturais através das 
quais o homem se expressa. Obviamente se todos os homens receberam 
uma herança comum de padrões de comportamento emocional e inte
lectual, a que Jung chamava arquétipos, é natural que os seus produtos 
(fantasias simbólicas, pensamentos ou ações) apareçam em praticamente 
todos os campos da atividade humana ". 

Logo, através de atividades de xilogravurae semelhantes, o símbolo age 
sobre a psique, num processo de reintegração psicológica e de busca de 
redenção. 

Nize da Silveira (1981, p.55) aponta que a função das forças instintivas 
inconscientes é compensar e reorganizar a confusão psíquica. Mencionando 
Jung afirma: "que essas forças expressas na mandala ligam e submetem 
os poderes sem lei pertencentes ao mundo da escuridão e configuram ou 
criam uma ordem que transforma o caos em cosmos". 

Assim, Dirceu após realizar a gravura da "estrela" (nO 4) responde à psi
cóloga: 

D: - Lembra as estrelas do céu. As estrelas são bonitas, ajudam a lua 
a iluminar a terra. 
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P: - E isso é importante? 

D: - O que seria do mundo sem luz?! 

"Mexicanos", 1986. Roberto 

"Sem Título", 1986. Antonio 

"O Cristo", 1986. Roberto 

"Estrela", 1986. Dirceu 

"Estrela" 1986 
Dirceu José Alves 

Xilogravura 13,5 X 16,5 cm -UE - 15 
N"4 
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(*) Este trabalho, de intervenção terapêutica e análise psicológica da cri
ação artística de adolescentes, foi realizado entre agosto de 1986 e março de 
1987, no decorrer dos cursos de xilogravura. Estes, coordenados e ministra
dos por Marisi Mancini, artista plástica, nas unidades educacionais UE-3 e 
UE-15 da FebemlTatuapé (Fundação do Bem-Estar do Menor) na gestão 
do Dr. Nazih Meserani, no governo Montoro. 
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