
 
 

AS IMAGENS PRESENTES NA PRÁTICA 

CLÍNICA: DIÁLOGO ENTRE IMAGENS E 

CONSCIÊNCIA 

 

Convite para participar do curso: 

 

   
Buscaremos no campo profundo da psique as 

imagens que permitem observar complexidade e 

profundidade psíquicas. 

Discutiremos, a partir da obra de Gaston 

Bachelard, sobre o campo imaginário, as 

imagens psíquicas, presentes na ancestralidade, 

nas artes visuais e o uso do desenho no 

psicodiagnóstico, como diagnóstico e 

prognóstico. 

 

Coordenação:  

Andréa Vistué – CRP06/38208-1 |   

Candidata Analista pela AJB, psicoterapeuta há 

32 anos, supervisora clínica e estudiosa de Arte 

e Mitologias.  

Data de início: 12/10/2022  

Encerramento: 26/04/2023 

Total: 14 encontros (os encontros acontecem 

quinzenalmente às quartas-feiras – 20:00hs às 22:00hs, 

em Portugal. No Brasil é de acordo com o fuso-horário: 

16:00hs às 18:00hs ou 17:00hs às 19:00hs).  

Local: Plataforma Zoom 

Investimento: 15,00 euros por encontro. Pagamento 

integral: 200,00 euros. 

Inscrições: coletivojunguiano@gmail.com  

 

Contato adicional:  

Whatsapp: (+351) 930542797 

 

Nossa página: www.coletivojunguiano.com 

 

Conteúdo programático:  

1. Apresentação do conteúdo. 2. A prática clínica: 

expressão da psique e instrumento de avaliação 

psicodiagnóstica. 3. Histórico de uso de desenho na 

humanidade – A Arqueologia da Psique. 4. Arte rupestre 

e as bases da Humanidade. 5. Símbolo para Jung: 

Psicologia Analítica Clássica e a função transcendente. 

6. Imagem, imaginar, imaginal – Psicologia Arquetípica 

– Fazer alma. 7. Gaston Bachelard e os devaneios – A 

poética do espaço. 8. Aspectos expressivos do desenho. 

9. Espaço – metáforas do papel – O chão, o solo e o 

subsolo – Simbolismo da Semente, da semeadura, 

Jeroky: o brotar, o nascer, florescer e a aurora. 10. 

Localização – o ser no mundo e o que nos orienta. 11. O 

bipedismo, a verticalidade, acima e abaixo. 12. 

Bachelard: o vôo e a queda imaginária. 13. Tamanho – 

Conceito de eu, ego, consciência, eu/tu/mundo. 14. 

Simetria – proporções. 15. Pressão – A energia psíquica. 

16. Tipo de traço: feminino e masculino – para além do 

conceito de gênero. 17. Aspectos de Conteúdo do  

desenho. 18. Casa – simbolismo da casa na história 

da humanidade. 19. A casa imaginal: Imagens da 

intimidade - da gruta à casa onírica em Bachelard. 

20. Telhado, parede e linha de solo. 21. Portas e 

janelas: Hermes e Héstia – as dinâmicas da 

interioridade e exterioridade. 22. Área externa da 

casa. 23. Árvore – simbolismo da árvore na 

humanidade – relação entre o humano e as árvores: 

da Imagem de Deus ao desprezo e devastação do 

mundo vegetal. 24. O universio vegetal e as 

metáforas vegetais: o imaginário botânico. A árvore 

aérea em Bachelard. 25. Presença das imagens do 

sol, lua e estrelas. 26. O escuro, a semente, Dimon 

e Ananké. 27. Tronco: desenvolvimento da 

personalidade. 28. Marcas, cicatrizes e detalhes 

singulares no tronco. As imagens das marcas 

corporais. 29. Raízes – a relação com a terra, com 

Gaia, com a transgeracionalidade. 30. Raízes 

aéreas, rizomáricas e raízes profundas. 31. Galhos. 

32. Copa. 33. Frutos, flores, pássaros etc. 34. O Ser 

humano projetado: Estatuetas Vênus do paleolítico, 

protagonismo animal e humano. 35. Primeira figura 

desenhada: identidade e idealização. 36. 

Movimento e postura. 37. Cabeça e rosto: as 

máscaras na história da humanidade, e persona e 

Athena a filha do pai. 38. Detalhes do rosto. 39. 

Cabelos. 40. Pescoço. 41. Presença e ausência de 

roupas o imaginário e a evolução do vestuário na 

humanidade. 42. Tronco: amor e poder/feminino e 

masculino. 43. Ombros e cintura, amor e poder. 44. 

Seios, nutrição e intimidade. 45. Braços e mãos: as 

mãos e o imaginário do trabalho. 46. Quadris. 47. 

Pernas e pés. 48. Exercícios interpretativos. 49. 

Elaboração de relatório. 50. Entrevista devolutiva. 
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