
Resumo: Este artigo se propõe demonstrar a relação entre arte e desen-

volvimento humano. Baseado nas proposições de Carl Gustavjung, estu-

da o conceito de individuação e símbolo com enfoque no desenvolvimento

do indivíduo e da humanidade. Procurando esclarecer a relação entre arte

e desenvolvimento, analisa a música "É isso aí" de Damien Rice, versão de

Ana Carolina (2005) e interpretação desta e de Seu Jorge. Finalmente

demonstra que a comunicação desta música, conscientizada ou não pelo

ouvinte, estimula a sensibilidade ao outro, à diferença, e ao sentimento.

De maneira simples e intensa, a música demonstra na prática a que vem a

arte: ela vem ensinar ao homem o que ele precisa aprender, e propiciar-

lhe desenvolvimento, mediante comunicações compensatórias à conduta

unilateral de seu tempo.

Palavras-chave: Arte, Individuação, Desenvolvimento, Jung.

Abstract: This article proposes to demonstrate the relation between art and

human development. Baseei on Cor/ Gustavjung's theory, it studies individua-

tion and symbol concept focusing on the development ofthe individual and of

humanity. \t tries to c/ear the relationship between art and development and

analyzes the music "The biower's daughter" of Damien Rice, version of" Ana

Carolina (2005) and her interpretation with Mr. Jorge. It finally demonstrates

that music communication, whether the listener is conscious ofit or nott it

stimulates the sensibility to the other, to the difference, and to the feeling. In
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a simplc and intense way, the mus/c cfemonstrates the reason ofart: li comes

to teach the man what he needs to learn, and propitiate him development, by

means of compensatory Communications to the unilateral conduct ofhis time.

Key words: An, Individuation, Development, Jung.

ARTE EINDIVIDUAÇÁO

Arte... por quê? Para quê?

Muito se tem falado sobre a arte. De diferentes pontos de vista,

com diferentes enfoques e finalidades. Interessa-nos, contudo, abordá-la

com um propósito particular. Motiva-nos demonstrar, mesmo que sucin-

tamente, a ligação entre arte e desenvolvimento humano.

Não se pode, decerto, compreender por completo a arte. Ela sem-

pre ultrapassa os limites do entendimento humano. Mas podemos, com

algum esforço, esclarecer alguns dos seus aspectos. Apreender direções.

Elucidar temáticas essenciais.

Tentaremos, pois, lançar luz sobre as relações entre a psicologia

analítica de Jung e a arte, no sentido de fortalecer a idéia de que ela, a arte,

ensina. E se ensina, é porque temos e tendemos a aprender. Faremos isso

conscientes de que este movimento, entre o produzir sempre, aprender

com o que se produziu - e voltar a produzir, é o melhor que o homem

pode fazer por si mesmo.

Talvez, para revelar esta necessidade, o homem se expresse artis-

ticamente desde tempos imemoriais. Segundo Johnson (1991) desde que
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o homem existe, se expressa pela arte. A arte o diferencia dos outros

seres vivos.

Para tal realização, lançaremos mão do conceito de individuação

da psicologia analítica de Carl Gustavjung e da música "É isso aí", versão

de Ana Carolina e Seu Jorge (2005).
v

INDIVIDUACÁO

Os estudos sobre o tema individuação permitem dizer que a apren-

dizagem acerca da obra junguiana se dê a partir de um dos seus grandes

conceitos. Presente desde seu rompimento com Freud até sua morte, o

tema individuação pode operar como um guia, ou espinha dorsal para o

estudo do restante de sua obra. Como afirma Stein (2006, p. 197):

O tema individuação soa ao longo dos escritos dejung como um

leitmotiv, desde seu rompimento com Freud e a psicanálise, sem

pausa, até a sua morte. Talvez seja sua maior idéia psicológica, um

tipo de coluna vertebral para o resto do corpo.

O processo de individuação aparece na obra de Jung em diferentes

momentos históricos, com diferentes enfoques. Em 1917, por exemplo,

afirma ser este um processo natural, realização da personalidade escon-

dida no germe, desdobramento da completude original, potencial. Em suas

palavras (Jung, 1987, p. 100-1):

A função transcendente não se desenvolve sem meta, mas conduz

à revelação do essencial no homem. No início não passa de um

processo natural. Há casos em que ela se desenvolve sem que to-
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memos consciência, sem nossa contribuição, e pode até impor-se

a força, contrariando a resistência do indivíduo. O sentido e a meta

do processo são a realização da personalidade originária, presente no

germe embrionário, em todos os seus aspectos. É o estabelecimen-

to e o desabrochar da totalidade originária, potencial. Os símbolos

utilizados pelo inconsciente para exprimi-las são os mesmos que a

humanidade sempre empregou para exprimir a totalidade, a inte-

gridade e a perfeição; em geral, esses símbolos são formas qua-

ternárias e círculos. Chamei a este processo de processo de indivi-

duação (grifos originais do autor).

Em O eu e o inconsciente, a individuação aparece como um proces-

so de diferenciação que tem como objetivo o desenvolvimento da perso-

nalidade "individual", no lugar de germinal. É visto como um processo que

leva às relações coletivas mais amplas e não ao isolamento. Aqui, a sua

ênfase é um pouco diferente (idem, 1987, p. 49):

Há uma destinação, uma possível meta além das fases ou estádios

que tratamos na primeira parte deste livro: é o caminho da indi-

viduação. Individuação significa tornar-se um ser único, na medida

em que por "individualidade" entendermos nossa singularidade mais

íntima, última e incomparável, significando também que nos torna-

mos o nosso próprio si-mesmo. Podemos pois traduzir "individua-

ção" como "tornar-se si-mesmo" (Verselbstung) ou "o realizar-se

do si-mesmo" (Selbstverwirklichung).

Em Os arquétipos e o inconsciente coletivo (ibidem, 2000, p. 49), a

idéia da totalidade original retorna. Há referência à individuação como o
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processo natural de uma vida, sendo a consciência a causa de dificuldades.

Aqui aparece o importante fator da união de polaridades:

Este processo corresponde ao decorrer natural de uma vida, em

que o indivíduo se torna o que sempre foi. E porque o homem

tem consciência, um desenvolvimento desta espécie não decorre

sem dificuldades; muitas vezes ele é vário e perturbado, porque a

consciência se desvia sempre de novo da base arquetípica instin-

tiva, pondo-se em oposição a ela. Disto resulta a necessidade da

síntese das duas posições.

Jung não é permanente em seus conceitos. Há diferenças explici-

tadas no caso do conceito de individuação acima referido, por exemplo.

Não se observa, contudo, qualquer elemento que prejudique a compreen-

são da essência do processo de individuação, aspecto fundamental de sua

obra. Abordaremos neste trabalho a individuação com referência tanto

no desenvolvimento do indivíduo como no da humanidade. Para tanto,

vamos rever alguns autores a seu respeito.

Psyche e cosmos são, para Perry, organismos em constante muta-

ção e em processo de evolução. As diferenciações que acontecem duran-

te o desenvolvimento são visíveis pelo mito e pela imagem ritual. Há me-

canismos de auto-regulação e inter-relacionamento entre as partes do

universo. Há, também, uma ordem para este desenvolvimento, que é

conhecido pela humanidade como proveniente de Deus. Em suas pala-

vras (Perry, 1987, p. 187):

Minha conclusão destas incursões por histórias culturais é que a

psique e a sociedade são organismos que se curam em condições
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de tumulto e que se auto-organizam no curso da evolução. As di-

ferenciações que acontecem ao longo desse desenvolvimento são

visíveis pelas imagens dos mitos e rituais que retratam o trabalho

de organização do arquétipo central. Paralelamente emerge o amor

que cuida agindo no princípio de amarração do organismo social,

que é, indubitavelmente, na modalidade da experiência humana, a

mesma propriedade que esteve sempre atuando em todas as fases

no envolvente processo, com diferentes níveis de ascensão e de

organização no cosmos. Este vem sendo reconhecido pela huma-

nidade como Deus.

O processo de individuação é tratado por Stein como ocorrendo

desde o nascimento. O primeiro estágio da individuação é representado

simbolicamente pela mãe. O pai assume este lugar simbólico no segundo

estágio. Este segundo estágio é governado pelo princípio de realidade.

Citamos Stein (2006, p. 205), que aborda bem este tema em capítulo inti-

tulado "Individuation":

Enquanto a mãe ocupa o centro simbólico do primeiro estágio

de individuação, o pai assume sua posição no segundo estágio.

(...) o segundo estágio é governado, pela lei das conseqüências,

pelas ações realizadas (o princípio de realidade) e pela constante

demanda por performance e aquisição na dimensão ampliada de

mundo.

No terceiro estágio o ego começa a responder a uma demanda

interna, e a buscar coerência com o seu psiquismo. A persona é gradual-

mente destruída por uma nova estrutura que emerge a partir de expe-
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riências novas, advindas de fantasias, sonhos, intuições ou mesmo impul-

sos com sentido pessoal (idem, p. 21 I):

O ego agora começa a responder a uma demanda interna e a pedir

obediência da psique, mais do que primariamente a algo externo

derivado da autoridade na sociedade. A nova estrutura que emer-

ge das imagens dos sonhos, intuições, inspirações, ambições re-

lembradas, fantasias e de um forte impulso em direção ao significa-

do pessoal, gradualmente destrói e recoloca a persona. Trabalhar

para viver e sobreviver não é mais suficiente; devemos achar agora

algo que tenha valor para se viver por, e esta nova direção deve ser

um ajuste feito sob medida pelo indivíduo. De fato, ele cresce no

indivíduo que está se individuando profunda e construtivamente na

segunda parte da vida.

Jung vivenciou e esclareceu muitos fatos em sua obra. Como visto

anteriormente, viu no processo de individuação a possibilidade de ligação

e a integração dos opostos, Yang e Ying, consciente e inconsciente, claro e

escuro. Não propôs que o ser humano tenha a capacidade de conhecer

tudo, mas que, em atitude honesta e conhecedora dos próprios limites,

que pode ser chamada de inteireza, integridade ou de totalidade, busque

aproximar os opostos evitando a unilateralidade. Em perfeita concordân-

cia com ele, afirma Stein (2006, p. 212): "Caminha em direção à inclusão e

integração de polaridades e complexidades dentro e fora".

Alguns pesquisadores vêm se dedicando aos processos sociais e

culturais, observados do ponto de vista da individuação da humanidade. A

análise do mundo atual tem revelado um enorme número de indicadores
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de desequilíbrio. Concordamos com Zoja (2005, p. 30) quando ele afirma

que o nosso mundo é unilateral e dês balanceado.

Mas, do ponto de vista mais propriamente nosso, como podemos

reagir a um mundo desbalanceado, unilateral, que cultiva o indivi-

dualismo e a competição e esquece dos valores morais da socie-

dade? (...)

Não há discordância entre os autores com relação à unilateralida-

de atual do ser humano. O excesso de competição, de individualismo, e a

falta de valores ligados à compreensão e à sensibilidade ao outro fazem

parte deste quadro. O amor, como princípio de união, é o grande articu-

lador desta busca natural humana, esclarecida por Jung. É ele quem per-

mite a integração de opostos, e o conseqüente encontro com o sentido

de integridade. A capacidade de compreensão e de colocar o poder a

serviço do amor são tópicos especialmente abordados por Perry (1987,

p. 208), que se dedica especialmente neste trecho à investigação da pala-

vra caring (cuidado):

Cuidado é a motivação de todo este estudo. O mundo por si mes-

mo envia uma rica demonstração de associações. Derivada do la-

tim cor/tos, cuidado a quem se quer bem, tem a mesma conotação

do grego agape; ambos implicam em carinho, amor, "afeição" como

demonstração dos afetos. Estas são as qualidades do modo de Eros

emergir tomando espaço em nosso novo mundo imagético e em

nossa visão de mundo. O claritas, o conhecimento representado

em nossa ciência, e o cantos, o cuidado amoroso que acompanha

nossa nova visão de mundo, devem se manter lado a lado: Yang e
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OiYing em equilíbrio; Vjara e Padma; Conhecimento e Compaixão;

Prometeu e Ásia em sua parceria presidindo uma transformação

imagética do mundo. Esta é a figura da totalidade, do cuidado, e da

aquisição da completude.

A ARTE E A INTEGRAÇÃO DE OPOSTOS

Temos presenciado a emergência de novos padrões em nosso mun-

do. Um novo tipo de homem, um novo tipo de mulher e, sobretudo, um

movimento de busca de convergências entre o que era antigamente tra-

tado como antitético no mundo: o masculino e o feminino, construção hu-

mana e respeito à natureza, trabalho e prazer, lazer e consciência, e inú-

meros outros. Podemos chamar este quadro revelador da busca de um

novo tipo de consciência, que pode se revelar nas artes, nos mitos, e mes-

mo em grandes movimentos sociais e culturais. Afirma Stein (2006, p. 198):

A história dos mitos nos remete à conclusão que a nova forma de

consciência é o trabalho da psique arquetípica, que constela o prin-

cípio feminino e o modo receptivo, como freqüentemente fez no

passado com o impacto poderoso resultando no desenvolvimento

de culturas maravilhosas. A estrutura da mente, que mantém em

foco a necessidade do todo e as relações dos membros do todo,

não tem afinidade com o espírito dos movimentos revolucionários

que estivemos revendo. Que visão de polis e de uma nova ordem

devemos estar esperando agora?

Nosso propósito é, justamente, trabalhar para o nosso próprio

desenvolvimento em congruência com o desenvolvimento universal. Para
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isto, inclusive, estudamos individuação e procuramos observar se a músi-

ca escolhida é reveladora em relação ao desenvolvimento da humanidade.

Aceitamos a contribuição de Amui (2006, p. 34) quando afirma que

a música, apesar de não estar freqüentemente presente na obra de Jung,

é apontada por ele como cheia de possíveis significados:

No entanto, as contribuições teóricas de Jung sobre música, ape-

sar de raras, são positivas e reveladoras. Jung relaciona, por exem-

plo, a música à psique arquetípica (Jung, 2001 [1950]), aos tipos

psicológicos, à teoria dos complexos, ao desenvolvimento da psi-

que, ao processo de individuação. Além do mais, Jung utilizou-se

da música metaforicamente, a fim de representar certos estados e

qualidades psíquicas; assim como afirma ser importante o uso da

música no contexto analítico. (McGuire, I982[I955])

A seguir, citamos uma proposição de Jung (l 987, p. 71) que reforça

a importância da obra de arte para o desenvolvimento da humanidade.

É aí que está o significado social da obra de arte: ela trabalha con-

tinuamente na educação do espírito da época, pois traz à tona

aquelas formas das quais a época mais necessita. Partindo da insatis-

fação do presente, a ânsia do artista recua até encontrar no incons-

ciente aquela imagem primordial adequada para compensar de

modo mais efetivo a carência e a unilateralidade do espírito da época.

A seguir faremos a análise melódica* e textual da música "É isso aí"

(The blower's daughter) de Damien Rice, versão de Ana Carolina, e inter-

pretação de Ana Carolina e Seu Jorge (2005). Algumas considerações so-

bre a música escolhida e sua relação com o homem atual serão feitas após

a análise da música.
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A música "É isso aí" é uma balada. Sua condução melódica leva o

ouvinte ao universo sentimental. A simplicidade dos conteúdos aborda-

dos pela letra, junto à emocionalidade presente na melodia, remetem o

ouvinte à amplitude da vida experienciada. Ao ouvi-la, a vivência deixa

claro que a atividade intelectual pouco contribui com a experiência.

Por sua natureza dramática a música cria expectativa nos versos

que começam com "é isso aí" que sempre remetem a algum conteúdo -

"a vida tão simples é boa", "os passos vão pelas ruas", "há quem acredite
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em milagres" e deixa o descanso completo para o refrão. Nestas estrofes

o conteúdo - o tema tratado - fica claro: a vida simples, a sensibilidade,

valores morais. No refrão cria-se uma tensão redobrada, e uma demora

para retornar à situação de descanso emocional. É justamente o refrão

que se dedica a olhar o outro afirmando "eu não sei parar de te olhar",

repetidas vezes em frases similares. O grande envolvimento promovido

por ela neste refrão liga-se, desta maneira, ao tema da alteridade, colo-

cando em foco o amor ao outro.

O tema da alteridade está presente nesta música, neste arranjo e

nesta versão. A composição - união de melodia e letra, remetem à rela-

ção amorosa com o outro, como visto acima, com intensidade máxima.

A versão e o arranjo de Ana Carolina permitem esta i n ter penetração en-

tre letra e melodia, e esta intensidade percebida ultrapassa os limites do

que pudemos analisar. Finalmente, a interpretação é realizada por ela e

Seu Jorge. Ela, mulher. Ele, homem. Ela, homossexual. Dele, não sabe-

mos mais detalhes sobre opções sexuais. Ela, branca. Ele, negro. Enfim,

em vários aspectos o ouvinte é remetido à diferença.

Eles cantam separadamente as estrofes. Os vocalizes mostram al-

guma interpenetração. Ela vocaliza a estrofe que ele canta, e vice-versa. E

enfim, em momento de êxtase, cantam juntos o refrão que diz "eu não

sei parar de te olhar" repetidas vezes, em frases similares. A experiência,

como já vimos, é de respeito às individualidades e devoção amorosa, ao

outro. A versão e interpretação da música mostram grandes diferenças

sendo contempladas e, amorosamente, unidas, depois de grande e tensa

espera.

Revista FAMOSR São Paulo, n. 3, (p. 7-26). 2006



O apelo desta música é para o sentimento humano. Ela trata da

relação amorosa com o outro, e com a vida, tanto na letra como na me-

lodia. O refrão é enfático por ser onde se sente a maior tensão, e onde a

letra insiste no olhar ao outro.

Neste momento do trabalho, podemos dizer que a leitura da letra

retrata uma necessidade da alma humana no momento atual. Não temos

pesquisas objetivas para afirmá-lo, mas há uma somatória de citações de

autores que abordam a necessidade do homem, hoje, de retornar à sua

ligação original com a natureza, e com a vida. O excesso de intelectualida-

de e de valores objetivos com o objeto único da aquisição de poder têm

afastado o homem, cada vez mais, de si mesmo.

Para aproximar os elementos da música dos conceitos estudados

temos que retomar, mesmo que sucintamente, o conceito de símbolo.

Para Jung(l967, p. 543), símbolo é a melhor expressão possível para algo

desconhecido:

(...) O símbolo pressupõe sempre que a expressão escolhida cons-

titui a melhor designação ou a melhor fórmula possível para um

estado de coisas relativamente desconhecido, mas que se reco-

nhece como existente ou como tal é reclamado. (...)

A experiência de ouvir música pode provocar, em qualquer ouvin-

te, comoção. Esta música em especial toca o ouvinte de uma maneira tal,

que outra não faria. O fato de esta experiência não ser passível de tra-

dução revela que há muito o que viver, no que tange a elementos rela-

tivamente desconhecidos para o sujeito que ouve a obra. Não é possível

atingir, contudo, o mesmo estado de outra forma, a não ser pelo contato
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com aquela obra que toca o sujeito daquela maneira específica (idem, p.

543):

(...) é simbólica toda e qualquer concepção que declare a expres-

são simbólica como sendo a melhor fórmula possível, logo, impos-

sível de expor em termos mais claros e característicos, para desig-

nar uma coisa relativamente desconhecida. (...)

A música tende a tocar uma pessoa em particular, durante um cer-

to tempo. Depois ela pode perder a importância, ou até deixar de signi-

ficar completamente. Este é um processo que acontece naturalmente na

relação do ouvinte com qualquer música. De tempos em tempos o inte-

resse se movimenta. A música continua existindo, mas o ouvinte que a

elegia como símbolo deixa de fazê-lo. Neste momento observamos que

aquela expressão já não é a melhor fórmula, pois já não revela ter signi-

ficado para o ouvinte (ibidem, p. 543):

Enquanto um símbolo se mantém vivo, é porque constitui a me-

lhor expressão de uma coisa. O símbolo só se considera vivo en-

quanto estiver repleto de significado. Mas logo que o seu sentido

se esclarece, ou melhor, quando se encontra a expressão que for-

mula melhor que o símbolo a coisa procurada, pode-se então afir-

mar que o símbolo morre.

Tratamos neste caso de uma música, portanto, uma obra de arte.

A obra de arte predispõe o espectador ao contato com o universo sim-

bólico. Pode acontecer de ela ter mais ou menos significado para um ou

outro, o que é natural. Isto nos remete às diferenças nas disposições cons-

cientes que a consideram (ibidem, p. 545):
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Que alguma coisa seja ou não simbólica depende, em primeiro lu-

gar, da disposição da consciência que a considera (...) O caso inver-

so também é possível. Ora, com efeito, existem produtos cujo

caráter simbólico não depende apenas da disposição da consciên-

cia que considera, revelando-se por si próprios ao observador, atra-

vés de seus efeitos simbólicos. São produtos de uma natureza tal

que ficariam destituídos de todo o sentido se não se lhes atribuísse

um significado simbólico.

A disposição da consciência vai ligar o espectador mais a determi-

nadas expressões do que outras. No entanto, todo o símbolo nos remete

às diferentes funções psíquicas, e a uma enormidade de aspectos da vida.

Afirma Jung (ibidem, p. 547):

O símbolo é sempre uma contextura de natureza bastante com-

plexa, pois em sua composição participam dados de todas as fun-

ções psíquicas. De modo que sua natureza não é racional nem irra-

cional. (...)

Chegamos aqui em um momento importante do trabalho, quando

os elementos anteriormente levantados são conectados. Segundo Samuels

et ai (1988) Self pode ser definido como uma incitação arquetípica para

coordenar, relativizar e intermediar a tensão de opostos. Ao partirmos da

idéia de uma humanidade unilateral, certamente encontraremos mecanis-

mos de compensação propiciados por Se/f. As comunicações tenderão a

vir, de maneira compensatória, para que o equilíbrio se restabeleça. O

símbolo é um dos grandes veículos de comunicação com o inconsciente.

Uma das grandes funções do símbolo é a sua capacidade de revelar o que
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está escondido, sem atenção da área consciente. Esta sua propriedade

colabora tanto com o indivíduo como com a humanidade, à medida que

compensa a atitude unilateral, indicando caminhos para um novo equilí-

brio. Afirma Jung (1967, p. 549):

Quando a consciência fica paralisada ou inativa o inconsciente entra

em atividade, sendo nele que todas as funções diferenciadas têm

suas raízes arcaicas comuns e onde subsiste o amálgama de con-

teúdos de que a mentalidade primitiva ainda revela abundantes vestí-

gios. A atividade do inconsciente faz emergir um conteúdo em que

se patenteia, em idêntica medida, o influxo da tese e da antítese, e

que, em relação a ambas, conduz-se com efeitos compensatórios.

Terminamos com uma citação de Jung (1989, p. 221) que mostra o

quanto o símbolo é necessário para aproximar da consciência aquilo que

dela está afastado: "Os símbolos funcionam como transformadores, con-

duzindo a libido de uma forma 'inferior' para uma forma superior".

Aqui estão esclarecidos os elementos que indicam a possibilidade

de a obra analisada ser um símbolo atual. Ela fala do que o homem atual

perdeu de vista. O sentimento, a simplicidade, e os bons valores. É um

prato cheio para tocar os corações e estimulá-los a valorizar a diferença e

a união. Mas estas são apenas algumas considerações a respeito. O que

vale mesmo a pena é ouvi-la, e deixar-se tocar.
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