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“Por que não se deitar comigo por um tempo?” – O “Ficar com a imagem” em três cenas
clínicas da Psicologia Arquetípica
Marcus Quintaes
“Fique com a imagem”. É com esta convocação, feita sob a forma de convite, que um
analista regido pelas idéias da Psicologia Arquetípica irá definir seu método.
Apenas uma regra. Somente uma proposta. Uma insinuação declarada. Uma sedução
explícita. Nenhum objetivo comum, tampouco um ideal a ser alcançado.
Os participantes deste encontro específico – analista e analisando – não necessitam estar em
acordo sobre muita coisa, apenas pagar o preço que defina um comprometimento decidido,
o que inclui regularidade e proximidade dos encontros e, sobretudo, haver, por parte do
analisante, um desejo derramado em debruçar-se, impiedosamente, com respeito e suor,
sobre as imagens que lhe acontecem. Sim, imagens como acontecimentos que se precipitam
em nós. A indicação é poética, pantaneira: “Respeito muito o que me acontece” já escreveu
Manoel de Barros.
Curiosa declaração esta – “ficar com a imagem” – quase irônica, diríamos, pois basta tentar
colocá-la em uso para que se revele o quão difícil é permanecer fiel à sua intenção, ou seja,
o quanto somos conduzidos de diferentes maneiras a nos afastar do âmago da experiência
que a proposta da Psicologia Arquetípica nos apresenta. A realidade da clínica nos confirma
essa declaração, embora não inteiramente. Apesar disso, ela é definitivamente real.
Com o convite para “ficar com a imagem”, postulando que isto seja possível, deseja-se uma
mudança de posição, uma provocação que desloque o paciente do lugar ordinário com o
qual se relaciona com as imagens, um susto em suas certezas identitárias, a fim de que o
espanto da novidade psíquica, característica inerente da imagem, possa realizar sua
apresentação radical. É a provocação do efeito de suspensão dos sentidos apriorísticos que
poderá fazer com que o jogo imaginativo e polissêmico junto às imagens possa ser
inaugurado. Para que isso ocorra, alguns cuidados e precauções são necessários.
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Afinal, o que é “ficar com a imagem?”
Ao longo de sua vasta obra, Hillman sempre aponta os trabalhos de Jung e Rafael LopezPedrasa como fonte desta perspectiva, adotada como lema pela Psicologia Arquetípica. Ele
faz menção ao texto de Jung cujo título é “A aplicação prática da análise dos sonhos”, onde
Jung escreve:
“Para compreender o sentido de um sonho tenho que me ater tão fielmente quanto
possível à imagem onírica. (...) Se alguém sonha com uma mesa de pinho, por
exemplo, não basta associar-lhe a sua escrivaninha pela simples razão de que ela
não é de pinho. O sonho se refere a uma mesa de pinho.
Jung prossegue:
“Suponhamos que eu não tenha a menor idéia do que significam estas palavras –
“mesa de pinho”. Por favor, descreva-me o objeto em todos os seus detalhes e
diga-me tudo o que sabe a respeito, inclusive de seu aspecto científico, até eu
entender de que objeto se trata.”
É a este método proposto por Jung que Rafael Lopez-Pedraza irá nomear, de modo bastante
feliz, na opinião de Hillman, como “aderir à imagem”, o que irá convocar a presença de
uma atitude fenomenológica e uma ética poética-imaginativa por parte do sujeito sonhador.
É necessário ir adiante e afirmar que o uso que Hillman faz da palavra “imagem” é herança
direta da definição de Jung para esse termo. No seu livro “Tipos Psicológicos”, Jung define
imagem do seguinte modo:
“Quando falo de imagem não me refiro à reprodução psíquica do objeto externo,
mas sobretudo, a uma visão que emana do uso da linguagem poética, isto é, à
imagem da fantasia que só indiretamente se relaciona com a percepção do objeto
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exterior. (...) essa imagem baseia-se, antes, na atividade inconsciente da fantasia,
cujo produto se impôe mais ou menos bruscamente à consciência”.
O que quero destacar é que tanto para Jung mas, principalmente, para Hillman, há uma
absoluta independência da imagem frente a qualquer referente externo, a qualquer
representação que possa vir a ser motivo da sua presentificação. A imagem não é um signo
no campo da representação; pelo contrário, ela se revela como uma apresentação, radical
alteridade, absoluta diversidade. Numa preciosa expressão cunhada por Hillman, ele diz: “a
imagem é uma metáfora sem referente”.
Lançar-se sobre a imagem como figura de linguagem poética é potencializá-la como prenhe
de sentidos literários e não literais, pois funda-se aqui uma radical separação entre qualquer
tentativa de aprisionar o fenômeno imagístico ao campo da percepção visual. Como nos
ensina Hillman, a partir das idéias de seu amigo Edward Casey, “uma imagem não é aquilo
que se vê mas a maneira como se vê”. Isso implica dizer que qualquer clínica fundada nos
princípios da Psicologia Arquetípica só é possível pela adoção da perspectiva imaginativa e
pelo ato de imaginar. E, mais ainda, o ato imaginativo não pode ser subsumido ao verbo
“ver”, pois não se trata mais da imagem literal aprisionada pelo campo da percepção ótica.
A imagem não é um fenômeno óptico e deve ser liberada das perspectivas literalizantes da
visibilidade.
Lembremos de outra fundamental herança na obra de Hillman, chamada Gaston Bachelard.
O filósofo francês, em sua imensa obra sobre a imaginação dos elementos, usou diversas,
infinitas e plurais imagens para escrever seus pensamentos e idéias, porém nenhuma
imagem visual, são todas imagens literárias: Shakespeare, Baudelaire, Bréton, Rimbaud,
Balzac e tantos outros. Nenhum quadro, nenhuma pintura, nenhum registro de imagens
visuais. Somente Imagens literárias. Palavras poéticas como imagens. Imagens como
poesia. A íntima relação entre literatura e imaginação.
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Outros verbos são convocados diante do trabalho com as imagens e, dentre eles, um par
indissociável: escutar e falar. Aqui a arte do analista é tributária de seu método: como
“escutar” uma imagem? Como “fazer falar” a imagem?
A clínica da Psicologia Arquetípica deseja penetrar no fenômeno em sua infinita
profundidade e fazer com que analista e analisante possam circumambular a imagem
provocando o aumento de seu volume e, consequentemente, sua diferenciação. Trata-se de
um método imaginativo que conjuga apreciação estética, pluralidade de sentidos e senso
psicológico sustentados na noção arquetípica de diferença. Este trabalho tem nome, “fazeralma” (Soul Making) e é a via–régia para toda e qualquer possibilidade de afirmação de
uma vida psicológica que se funda na realidade primeira, primária e objetiva da alma em
sua composição como imagens de fantasia. Aderir à esta perspectiva é declarar que o
homem é, por excelência, um criador de imagens e que sua existência é fantasia encarnada
em cenas, sonhos, dramas, atos que necessitam ser alquimicamente destilados pelo espírito
metafórico da atitude imaginativa.
Porém, como já dito, nada é tão simples assim e determinadas precauções, alertas e cautelas
são condições sine qua non para que o opus nomeado “ficar com a imagem” possa se
realizar. Essas condições podem ser apresentadas como uma via negativa de cuidados
inerentes ao trabalho com as imagens.
“Ficar com a imagem” é evitar reduzir a imagem a um conceito, pois esta sempre será mais
abrangente e complexa que o conceito. Consiste na recusa da prática interpretativa como
tradução, o repúdio à tentativa de encarcerar a polissemia inerente a toda e qualquer
imagem em um sentido unívoco do discurso conceitual. Na interpretação, o que vigora é o
império do sentido, que busca aprisionar a imagem em suas redes conceituais. Imagens
metafóricas são violentamente coaguladas em signos literalizantes ou, como exemplifica
Hillman:
“O cão amarelo mostrando os dentes que mantém você fora de sua própria casa
em um sonho transforma-se em seus impulsos desagradáveis rosnando que lhe

5

impedem de "estar em casa", seja esta a sua casa diurna com sua família ou estar
à vontade em sua própria interioridade”.
Uma vez que o sentido é obtido através da interpretação, não se faz mais necessária a
imagem. Você pode se livrar dela. Moral da história: ganhe o sentido e perca a imagem.
Aqui o percurso perigoso se desvela como a prática obsessiva de classificar as coisas,
primeiro como tipos, depois como estereótipos e, finalmente, como arquétipos. “Somente a
imagem”, diz Hillman, “pode livrar-nos do moldar de tipos, uma vez que cada imagem
possui sua peculiaridade particular que não se enquadra numa moldura preconcebida.
Não pode haver nenhum dogmatismo da imagem e o maior inimigo do dogmatismo é a
liberdade espontânea da imaginação”.
Dizer não ao reducionismo conceitual, a fim de afirmar a diferença singular digna da
imagem, alia-se a outra recomendação: a negação à hermenêutica.
O que testemunhamos como prática comum dentro da grande tradição clássica junguiana é
a constatação de que as amplificações hermenêuticas, motivadas pela busca de significados,
nos conduzem a outros lugares em inúmeras culturas, na intenção de buscar semelhanças
entre as imagens. Entretanto, efeito lógico deste procedimento é negligenciar as
especifidades da imagem presentificada para cada sujeito. A busca intermitente e, muitas
vezes, paranóica, por uma “arché” como lugar de origem - herança platônica metafísica
presente em alguns textos junguianos - tem como desdobramento transformar a
singularidade idiossincrática da imagem em uma categoria universal simbólica. Este é o
caminho oposto daquele sugerido pela Psicologia Arquetípica.
A Psicologia Arquetípica não é uma psicologia dos arquétipos. Sua atividade básica não é
procurar e elencar temas na mitologia, nas artes, religião que sejam similares aos temas da e
na vida. Ao invés da hipótese metafísica dos arquétipos, Hillman elege a realidade
fenomenológica da imagem.
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“Ficar com a imagem” é um dos nomes da operação que possibilita a passagem da busca do
arquétipo como estrutura à construção do arquetípico como valor afetivo dado à imagem.
Se o arquetípico, como Hillman propõe nos anos 70, em sua famosa trilogia de textos sobre
as imagens, não diz mais respeito a uma condição substantiva e sim adjetivante , ou seja, o
arquetípico passou a ser pensado como atribuição de valor que qualifica e diferencia uma
imagem, então considerar o arquetípico na imagem em momento algum poderá ser
confundido com um movimento hermenêutico. Este é, sem dúvida,

um movimento

imagístico.
Amplificar uma imagem através do mito, para a Psicologia Arquetípica, não intenciona
buscar um sentido arquetípico, universal e generalizante, e sim poder alimentá-la com
outras imagens que aumentem seu volume, sua profundidade, suas ressonâncias metafóricas
e a libertem em sua fecundidade de significações.
Uma longa citação de Hillman:
“Nosso método pode ser utilizado tanto por analistas como por não-analistas. Não
requer conhecimento especial – ainda que o conhecimento dos símbolos possa
ajudar culturalmente a enriquecer a imagem, e saber idiomas, detendo um certo
vocabulário, ajude a ouvir além da imagem. Ao deixarmos que a imagem fale por si
estamos sugerindo que as palavras e seus arranjos ( sintaxe) são minas da alma.
(...)Ao invés de indicar alguma coisa, a palavra “arquetípico” chama a atenção
para alguma coisa, que é o valor. Ao acrescentarmos o epíteto “arquetípico” à
imagem, estamos dignificando-a e reputando-lhe a significação mais ampla, rica e
profunda possível. “Arquetípico,” da maneira como usamos, é uma palavra de
importância (no sentido que lhe dá Whitehead), uma palavra que dá valor.
(...)Se levarmos esta conclusão a outros lugares onde empregamos a palavra
“arquetípico,” à nossa própria psicologia, então, com psicologia arquetípica
queremos dizer psicologia de valor. E nosso movimento apelativo visa a restituir à
psicologia seu mais amplo, rico e profundo volume, de forma a ecoar a alma
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quando descrita como insondável, múltipla, generativa e necessária. Todas as
imagens podem adquirir este sentido arquetípico; portanto, toda a psicologia pode
ser arquetípica quando liberta de sua superfície e vista através de seus volumes
ocultos. “Arquetípico” aqui refere-se a um gesto e não a uma coisa em si. Do
contrário, a psicologia arquetípica torna-se apenas uma psicologia dos
arquétipos.(...)Agora, se implicação de valor é entendida literalmente, começamos
a crer que essas raízes básicas, esses universais são. Passamos de um adjetivo
valorativo para uma coisa, e inventamos substancialidades chamadas arquétipos,
que podem corroborar nosso senso de valor arquetípico. Então, somos forçados a
reunir evidência literal em culturas pelo mundo afora e formular teses empíricas
sobre o que se define como indizível e irrepresentável.
Não precisamos tomar o adjetivo arquetípico neste sentido literal. Assim, as
implicações de básico, profundo, universal, necessário, todas essas implicações
levadas pela palavra arquetípico, valorizam ainda mais qualquer imagem em
particular.
É hora de deixarmos as imagens falarem e aqui apresento três exemplos, nos quais o
próprio Hillman atua como protagonista de seu método.
No seu livro “Entre-Vistas”, Hillman escreve:
“Um homem está lendo, ele é um velho de sessenta anos, não tem esposa, não tem
família, nunca se casou; enquanto lê um texto psicológico uma voz adentra seu
quarto dizendo: “Onde você esteve, Pai?”. Este é um evento tremendamente
espantoso. “Onde você esteve, Pai?” . Ninguém antes o chamou de pai. Ele não
tem filhos. Ele tentou responder a essa voz com toda uma série de interpretações
psicológicas: “ Ah, essa voz deve ser minha Anima interna; esta voz deve ser o
garotinho com quem sonhei três noites atrás...Ele começou a dar todo um conjunto
de explicações psicológicas o qual nunca respondeu diretamente à voz. Ele nunca
pensou seriamente:”Onde estive? O que quer esta criança? Ela evidentemente
sentiu-se rejeitada; é alguma criança com quem eu nunca conversei; é minha
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própria criança!”. E daí por diante. Ele nunca entrou numa conversa séria com a
voz. Então tentou fazer com que a criança voltasse, e ela nunca mais voltou. A voz
nunca mais voltou.”
Um segundo relato: David Tacey é professor de Literatura e Psicologia profunda na La
Trobe University em Melbourne. Na década de 80, após completar seu PHD na
Universidade de Adelaide, mudou-se para os Estados Unidos, a fim de completar seus
estudos de pós-doutorado sob a supervisão de James Hillman. Em seu livro "Remaking
Men", David Tacey nos apresenta uma série de questões psicológicas e teóricas que
surgiram e foram trabalhadas durante o período em que esteve em análise com James
Hillman em Dallas. Importantes temas são abordados, como o desejo homoerótico e a
figura do Pai, a questão Puer/Senex, transferência e a posição do analista, complexo
paterno, presença da Anima e muitos sonhos. Particularmente interessante nesse relato é o
testemunho clínico de uma mudança de posição teórica trazida pelo analista, que modifica
completamente a direção do tratamento. Ao invés da visão clássica, que conjuga e
subordina a figura arquetípica do Puer ao complexo materno, Tacey relata como, em sua
análise, esta questão foi deslocada para ser trabalhada em outra vertente, coerente com as
inovações trazidas por Hillman em relação a esse arquétipo, na tentativa de não patologizálo sob a égide da Grande Mãe, mas positivá-lo e reimaginá-lo a partir de uma outra sizígia
composta com a figura arquetípica do Senex.
Porém, deste livro quero ressaltar o seguinte episódio: entre vários sonhos homoeróticos
que Tacey narra, destaco um que transcrevo, nas palavras do autor:
“Eu vi uma ereção começar por dentro das calças de um homem anônimo, e eu
abaixei suas calças para liberar a ereção latejante. Nos maioria dos sonhos da
série, o ego aparecia em um estado de desejo excitado por um pênis ereto. Não
ficou claro quem é o outro homem, pois eu não sabia de nada acima ou abaixo da
região genital. Este foi um encontro impessoal ou arquetípico com o Falo .O sonho
envolvia preliminares consideráveis, e então o ego tomou o pênis em sua boca, e
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após muita estimulação oral, engolia o esperma quente, que era ejaculado no
momento do clímax.
Depois de apresentar o sonho no qual eu chupava o pênis e ingeria o fluido
seminal, o analista (Hillman) simplesmente disse: “Go for the cock, grab it, grasp
it”. que podemos traduzir como “Fique com pênis, agarre-o, pegue-o”. (*Chamo a
atenção para o verbo em inglês “grasp”, que quer dizer pegar, mas também
compreender, o que pode nos dar mais de um sentido à frase.)
“Obviamente, ele disse mais do que isso durante a sessão, mas essas palavras
foram as únicas de que eu consigo me lembrar. A medida em que ele falava meu
próprio corpo parecia mais vivo, mais sensual, mais fundamental.”
E, finalmente, Stanton Marlan, no Livro “Archetypal Psicologies: Reflections in Honor of
James Hillman”, do qual é editor, no Capítulo chamado “Transference, friendship and
other mysteries: a reverie”, narra a história de seu encontro com Hillman e de seus efeitos
sobre ele. Em uma dessas passagens, Stan comenta que, durante um desses períodos de
intenso encontro intelectual com Hillman, percebeu um desejo de fazer análise com ele,
embora isto lhe trouxesse muitos sentimentos ambivalentes. Ele diz:
“Antes de conversar com Hillman sobre começar uma análise com ele, eu tive um
sonho desconfortável. Era uma imagem onde me deitava com Hillman. Quando eu
conversei com ele, contei-lhe o sonho e toda a ambivalência que ele trazia. Depois
de algumas considerações, Hillman disse: “Por que não se deitar comigo por um
tempo?”.De algum modo, isso aliviou minha tensão e eu me deitei neste divã
metafórico por quatro a cinco anos e nunca me arrependi.”
Há algo nestas três histórias, aqui narradas sob a forma ficcional de casos clínicos, que
convergem para um ponto fundamental do método da Psicologia Arquetípica e seus
desdobramentos clínicos. “Treinar as pessoas, no caso, os analistas mas também os
analisantes, para responder adequadamente, genuinamente às ficções, figuras, sonhos e
epifanias é três quartos do trabalho”, nos ensina Hillman.
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Da parte do analista, o dever ético assume um compromisso estético em tentar preservar a
imagem e o fenômeno psíquico em seus próprios termos, condições, contexto e
necessidade. Ao analista, não é possível nenhum Furor Sanandis diante das imagens, tais
como, sua desvalorização em busca de seus conteúdos simbólicos, a literalização dos
sentidos, o reducionismo conceitual, a falácia naturalista ou a atribuição de significações
moralizantes.
A voz que pergunta “Onde você esteve Pai?” não foi reduzida ao Arquétipo da Criança
Divina ou a algum sombrio complexo infantil do paciente; a cena do encontro oral com o
pênis a ejacular não foi reduzido a uma imagem simbólica do Falo (Phallus) arquetípico ou
da dimensão masculina da psique. Não houve nenhuma tentativa por parte do analista em
se esconder atrás da teoria junguiana para enfatizar que as imagens homeróticas fossem
consideradas, apenas simbólicas; pelo contrário, foi a resposta imaginativa, corajosa e
convidativa do analista que permitiu ao paciente experimentar a imagem erótica, de forma
plena e imediata.
No último exemplo, a mesma razão imaginativa opera e aqui com um detalhe a mais. Em
momento algum o sonho de deitar-se com Hillman é devorado pela significação única da
manifestação da transferência. Não se trata de negar a existência da dimensão
transferencial contida na imagem do sonho, porém, fundamental, é preservar a inerente
pluralidade metafórica disponível para o jogo junto à imagem onírica, sem aprisioná-la em
um sentido unívoco, no caso, a manifestação da transferência do analisante para o analista.
Este sonho confirma e elucida uma expressão aqui usada anteriormente: imagens são
metáforas sem referentes, isto é, gozam de radical autonomia diante da vontade egóica e
não são representações da realidade externa. Poderíamos nos perguntar: O sonhador está a
deitar com a imagem de Hillman ou com Hillman como imagem? Hillman como metáfora
ou como referente externo?
Ao suportar a quase impossível posição de estar diante da imagem, cabe ao analista uma
única tarefa: fazer a imagem falar e escutar o que ela tem a dizer e isso, em momento
algum, pode se confundir com o que o analisante gostaria de ouvir. O analista é aquele que
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garante a condição do jogo lúdico e erótico com as imagens, ao reverberar e abrir novas
vias de significação para além daquelas ordinárias, que caracterizam a disposição
neurótica. Apontar a imensa fratura entre as intenções de sentido egóicas e o desejo
metafórico da alma é um dos atos que cabem àquele que ocupa o lugar de analista.
Frente a essas infinitas perguntas que afloram como consequências do trabalho psíquico,
ao analista resta um único destino. Parodiando o belo exemplo protagonizado por Hillman
em relação ao sonho de Stanton Marlan, diríamos: Por que não se deitar com as imagens
por um tempo?
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