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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o desenvolvimento da 
consciência coletiva ao longo de três períodos da História da Arte na Europa: Idade 
Média, Renascimento e Maneirismo. Essa análise foi feita a partir da observação das 
representações do corpo nas pinturas desses períodos. As obras de arte ao longo 
da Idade Média, do Renascimento e do Maneirismo apresentam características bem 
definidas, que serão abordadas sob a teoria da psicologia analítica. Para tanto, foi 
realizada uma revisão dos três períodos históricos descrevendo suas características 
sociais e artísticas, além das possíveis influências que a arte sofreu dos complexos 
culturais de cada período, relacionando-as às características da consciência coletiva 
e da sombra coletiva.  

Palavras-chave: Psicologia Analítica, Arte, Idade Média, Renascimento, Maneirismo. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the evolvement of collective consciousness in 
three periods of Art History in Europe: the Middle Ages, the Renaissance and 
Mannerism. This analysis was done through the observation of the representation of 
the human body in the paintings of these three periods. The masterpieces along the 
Middle Ages, the Renaissance and Mannerism show well defined features that are 
approached through analytic psychology. In order to do so, we have revisited these 
three historic periods, describing their social and artistic characteristics, the possible 
influences that art suffered from the cultural complexes that acted in each period, and 
their relation to the outlines of the collective consciousness and shadow. 

Key Words: Analytic Psychology, Art, Middle Ages, Renaissance, Mannerism.  
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta deste trabalho é analisar o desenvolvimento da consciência 

coletiva por meio da representação do corpo em três períodos da história da arte 

europeia: a Idade Média, o Renascimento e o Maneirismo. 

Ao longo de sua história, o ser humano sempre produziu imagens, os povos 

nômades as produziam em objetos que podiam carregar consigo, como armas 

ornamentadas, por exemplo. De modo que podemos entender essas representações 

como uma necessidade, um impulso em materializar formas, que confirmam uma 

experiência vivida, uma intenção, um desejo, uma lembrança ou quem sabe, 

coagulam através da imagem algo que ainda deve ser compreendido. A forma como 

estas imagens são representadas varia e é influenciada por circunstâncias culturais 

e sociais. A essas representações, bem como a uma enorme variedade de formas 

nas quais estas imagens se apresentam, damos o nome de arte. A arte também está 

na música, na dança, na representação, manifesta-se com diferentes formas de 

expressão. 

Embora seja difícil dar uma única definição sobre o que é arte, pois sempre 

seríamos demasiado reducionistas, para a autora a arte está ligada ao imaginário do 

ser humano e provoca em quem a produz e em quem a contempla a possibilidade 

para pensar, por isso é sempre libertadora e de vanguarda. Talvez o que classifique 

um trabalho como artístico seja sua permanência ao longo do tempo e sua 

linguagem universal.  

Argumenta-se entre os historiadores de arte que as imagens rupestres teriam 

um caráter mágico, com a finalidade de ritualizar os embates entre homens e 

animais (JANSON; JANSON, 1996). Como o registro dessas imagens realizadas 

pelo homem pré-histórico eram feitas em cavernas, não próximas às aldeias, deduz-

se que o lugar tinha localização especial, sagrada. Em sociedades mais organizadas 

como a egípcia, as imagens eram representadas principalmente em túmulos e 

reproduziam a vida de pessoas importantes em sua passagem para a morte, 

mostrando seu cotidiano e seus costumes. As figuras esculpidas nos templos 
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egípcios eram também um registro histórico, onde os faraós contavam suas 

conquistas (ANDREWS, 2007). 

Entre os gregos e romanos, vemos os mitos serem contados através das 

imagens produzidas em vasos, casas e templos. Durante a Idade Média, a arte 

esteve a serviço da Igreja e da instrução das escrituras através das representações 

que contavam a história de Cristo. A arte islâmica, que é iconoclasta, tendeu para o 

caligráfico e para o geométrico. A arte japonesa primitiva representava 

principalmente o Budismo, mas a pintura ganha grande importância com o passar do 

tempo, "Numa sociedade em que as pessoas escrevem com o pincel, em vez de 

caneta, havia um entendimento intuitivo de estética da pintura" (FARTHING, 2010, p. 

9). 

Na Europa do século XIII a tridimensionalidade vai tomando forma, e o 

Renascimento traz o reconhecimento ao pintor, o artista adquire assim importância e 

prestígio. Antes, o artista praticamente não existia como figura de referência, todos 

os artistas deviam reproduzir as coisas obedecendo às regras de representação. No 

Renascimento, a diversidade ganha importância (FARTHING, 2010). 

Do ponto de vista histórico, o Maneirismo coincide com a época da Reforma 

Protestante, em que há um questionamento sobre os desmandos da Igreja e é 

proposta uma relação direta entre o homem e sua fé. Nesta fase, a expressão 

artística toma formas que retratam uma modificação na representação do corpo, 

cujos contornos tornam-se distorcidos e alongados. 

Com o advento da Contrarreforma, a expressão artística também se 

transforma, refletindo introspecção e recato, principalmente nos países protestantes, 

como a Holanda. Durante os séculos XVIII e XIX parece haver uma quebra literal 

entre o artista e a cultura. O artista aparece como crítico de uma sociedade em pleno 

desenvolvimento industrial, através do movimento romântico na arte que aponta para 

o bucólico e se posiciona contra o materialismo. Mas uma contradição começa a se 

configurar, pois estes artistas precisavam vender para sobreviver,ao mesmo tempo 

que eram os críticos dos quais esperava-se que com sua genialidade viriam iluminar 

o que não era visto pela maioria (FARTHING, 2010). Penso que esta ainda seja uma 

questão de nossos artistas atuais. 
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A arte do século XX evolui com as mudanças tecnológicas e o avanço do 

capitalismo. A arte modernista vira um símbolo que se opõe às ditaduras europeias 

(comunismo), com sua variedade de estilos. "Nova York, e não mais Paris, era a 

capital internacional da arte" (FARTHING, 2010 p.12). 

Segundo Farthing (2010), Andy Warhol (1928-1987), traz a popularização da 

arte através da reprodução mecânica de produtos industrializados – a chamada Pop 

Arte – e as imagens da arte se tornam uma entre tantas. Por outro lado, comprar 

uma obra de arte hoje ainda é para poucos. 

A arte se mantém trazendo a realidade e as contradições de sua sociedade. A 

velocidade de nossos tempos faz com que fiquemos soterrados de imagens, mas ao 

sermos capturados por uma entre tantas podemos abrir uma janela para além de 

onde estamos. 

A ideia para este trabalho surgiu após a autora ter assistido a uma aula sobre 

o tema da Última Ceia em períodos diferentes e perceber uma grande transformação 

na maneira de representá-la (MAGALHÃES, 2013). Em obras da Idade Média, temos 

a ausência da tridimensionalidade e o convite para entrar em um mundo que não é o 

nosso, mas o lugar do divino. São imagens que evocam devoção e não 

identificação. 

 

 

Imagem 1:  A Taula de São Miguel. Uma das 13 cenas da Taula de São 
   Miguel. Dimensões: 93 cm x 234,5 cm, MAC. 
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Na representação mais famosa da Última Ceia do período do Renascimento, 

de Leonardo da Vinci, temos um Cristo humanizado, diferentes emoções 

representadas entre os apóstolos, e o tempo inserido na imagem ao fundo. Aqui 

podemos nos imaginar na cena, há muita luz e equilíbrio na simetria. 

 

 

 Imagem 2:  A Última Ceia, 1495. Dimensões: 420 cm x 910 cm. Leonardo da 
   Vinci.  Refeitório do Convento de Santa Maria delle Grazie,  
   Milão. 

 

Agora vejamos esta imagem de Tintoretto representando A Última Ceia, uma 

obra do período Maneirista. Cristo saiu do centro, ao contrário do cenário mais 

simétrico de Da Vinci, temos a impressão que houve um movimento para a diagonal. 

Quem observa a obra também movimenta seu olhar, e há lugares luminosos e 

outros sombrios. O sagrado e o profano estão misturados.  
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Imagem 3:  A Última Ceia. Tintoretto. 1592-94. Dimensões: 365 cm x 568cm. 
   San Giorgio Maggiori, Veneza. 

 

O que terá acontecido com o olhar do artista, como representante de uma 

época, em cada uma destas representações?  

Entendemos que as obras de arte podem retratar a manifestação das 

mudanças psíquicas e sociais de uma época, abrindo caminho ao que ainda está 

por vir. Ao seguirmos suas manifestações estaremos, em paralelo, observando os 

movimentos da consciência de um período, seus aspectos luminosos e sombrios. 

Segundo Ulson (1988), para que um quadro seja considerado como arte, deve ser 

reconhecido como tal por um grande número de pessoas e deve conter algo de 

universal. Como a obra de arte traz símbolos do inconsciente que pertence a todos 

nós, contemplá-las nos deixa em sintonia com os temas universais. 

Ao entrarmos em contato com uma obra de arte podemos ser mobilizados por 

uma energia que provém do inconsciente coletivo, levando-nos a vivências que 

podem ampliar a consciência. 

Esta breve pesquisa é importante para compreendermos como se deu o 

desenvolvimento da consciência do homem europeu e observarmos seus caminhos. 

Se a obra de arte é algo que compensa a unilateralidade da consciência de uma 

época, tomando a representação do corpo na arte Medieval, Renascentista e 

Maneirista, vamos discutir as transformações que as imagens apresentam. 
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Do ponto de vista da psicologia clínica, não só o corpo concreto é levado em 

conta, mas o corpo psíquico, como ele é vivido e representado para o indivíduo. O 

corpo que somatiza, o corpo no sonho, como ele se configura, como se move na 

imagem de determinado sonhador, também compõem para nós uma imagem da 

psique deste indivíduo em seu contexto. O corpo na clínica assim como na obra de 

arte é visto como expressão da alma. A arte pode ser um caminho para pensarmos o 

indivíduo e podermos compreendê-lo também como àquele que contém e transforma 

o processo histórico. 

Se no corpo representado nas obras de arte da Idade Média há algo de 

imaterial, na Renascença ele se individualiza, cria personalidade, consistência e 

realismo das formas. Mais adiante, entre os séculos XVII e XVIII os retratos pessoais 

da elite sobem de 18% para 28% (VIGARELLO, 2005). 

 Havia um grande hiato entre o corpo da arte da Idade Média e o corpo do 

homem real que tinha um valor diminuído. No entanto, toda a história do cristianismo 

se dá sobre um corpo encarnado, torturado, morto e ressuscitado. 

 A comemoração de Corpus Christi, instituída em 1264 pelo Papa Urbano IV, 

celebra a presença de Cristo no momento da Eucaristia. Se o corpo de Cristo é 

celebrado, o do homem é renegado como fonte de pecado e desejos. A história de 

muitos santos está ligada a flagelos do corpo, que remetem à Paixão de Cristo. 

Depois da morte destes Santos, seus corpos e objetos viram relíquias e passam a 

emanar poder. 

 Para Le Goff e Truong (2014), o homem medieval encontrava-se preso entre 

várias tensões: Deus e o homem, o homem e a mulher, a cidade e o campo, a 

riqueza e a pobreza, a razão e a fé, a violência e a paz. Mas a principal tensão era 

aquela expressa entre o corpo e a alma, retratando o corpo divinizado por um lado e 

maldito pelo outro. 

 Quando avançamos para o Renascimento temos uma redescoberta do corpo. 

Segundo Lichtenstein (2004), o século XV inventou o corpo, estudando sua 

anatomia, formas e expressões. A imagem passa a revelar o que na literatura 

acontecia por meio de palavras. A princípio estes corpos traziam a beleza das 
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formas, tais quais os modelos da antiguidade, depois a necessidade de retratar o 

natural começa a ganhar espaço. 

 Para Sócrates, filósofo grego, a beleza representada em um corpo só seria 

completa se nas características físicas estivessem impressas as qualidades 

espirituais como bondade orgulho ou sabedoria. (LICHETENSTEIN, 2004) 

 As proporções descritas pelo arquiteto Marco Vitrúvio Pollio na época do 

Imperador Augusto vão definir o conceito de beleza do Renascimento. 

 

Ao corpo humano a natureza configurou de tal forma que rosto, do queixo 
até o alto da fronte e as raízes dos cabelos, constitui um décimo dele; 
similarmente a palma da mão, do punho até a extremidade do dedo médio, 
tem a mesma extensão; a cabeça, do queixo até a coroa, um oitavo; do alto 
do peito até a raiz dos cabelos, um sexto. Do meio do peito até a coroa, um 
quarto. Quanto à extensão do rosto, constitui um terço da parte que vai da 
ponta do queixo até a base das narinas; o nariz, da base até o fim, no meio 
das sobrancelhas, o mesmo tanto; deste ponto até a raiz dos cabelos, a 
fronte constitui, do mesmo modo, um terço. O pé por sua vez, constitui um 
sexto da altura do corpo; o cúbito, um quarto; o peito, também um quarto. 
Os membros restantes têm, igualmente, suas medidas proporcionais; delas 
também se utilizando, os antigos pintores e escultores renomados 
alcançaram uma glória grandiosa e ilimitada... Assim o centro do corpo é, 
naturalmente, o umbigo. De fato, se colocar uma pessoa (deitada) de costas 
com as mãos e os pés estendidos e se estabelecer o centro do círculo em 
seu umbigo, traçando-se uma circunferência, ela tocará a linha dos dedos 
de ambas as mãos e dos pés. Assim como se traça a figura de um círculo 
no corpo, encontrar-se-á nele a forma de um quadrado. De fato, se se medir 
da planta dos pés ao alto da cabeça e se essa medida for aplicada ás mãos 
estendidas, encontrar-se-á a mesma largura e a mesma altura, como as 
superfícies quadradas... (VITRÙVIO,1899 apud LICHTENSTEIN, J. 2004 
p.19 e 20). 

 

Leon Battista Alberti estudou direito canônico, passou a se interessar por arte 

e trabalhou como consultor de arquitetura da Santa Sé. Alberti escreveu um 

importante tratado sobre pintura em 1435, no qual Alberti reafirma Sócrates, dizendo 

que a alma vai se revelar nos movimentos do corpo. Para Alberti nem tudo deveria 

estar explícito na pintura deixando margem para o expectador imaginar, mas 

sublinhando a necessidade de que a imagem passe veracidade. Alberti sugere que 

no quadro exista uma figura de ligação entre o expectador e o interior do quadro que 

convide a entrar na cena (LICHTENSTEIN, 2004). 
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 No Trattato della Pittura (1996), Leonardo da Vinci, retrata seu perfeccionismo 

para representar os corpos, cita Vitrúvio e Alberti e os amplia com seus estudos de 

dissecação de cadáveres, indo além da figura de ligação de Alberti, sugerindo que 

haja figuras nas quais o expectador pudesse se projetar. Em seu tratado, Leonardo 

diz que o pintor deve pintar duas coisas: o homem e sua mente, o primeiro é fácil e o 

segundo difícil, e que por meio de suas atitudes deve representar o estado de sua 

alma. 

 

 

 Imagem 4:  O homem vitruviano segundo a interpretação de Leonardo Da 
   Vinci, 1490. Dimensões: 34cm x 24 cm, Galleria della'Academia, 
   Veneza.  

 

 Charles Le Brun, pintor preferido de Luiz XIV e diretor da Academia de Pintura 

e Escultura da França por três décadas, foi também um teórico sobre a arte. Para Le 

Brun, são principalmente o olhar e a expressão das sobrancelhas que exprimem as 

paixões do homem na pintura (LICHTENSTEIN, 2004). Já Jean-Baptiste Du Bos, 

crítico de arte do século 18, escreve em "Reflexões críticas sobre a poesia e a 

pintura", que não só o rosto, mas todo o corpo exprime as paixões (LICHTENSTEIN, 

2004). 
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 O homem do Renascimento começa a questionar a religião como única fonte 

do saber e coloca-se no centro de seu próprio universo. Para tanto buscava 

inspiração na Antiguidade Clássica para a produção de um novo modelo artístico 

(RENASCIMENTO, 2008). 

 O Maneirismo é um estilo pictórico que emerge por volta de 1520 em 

Florença. O termo Maneirismo deriva da palavra italiana maniera, que confere um 

estilo pessoal, um modo de expressão particular do artista. Este movimento se 

confronta com o equilíbrio e a harmonia das obras renascentistas (JANSON 

JANSON, 1996). 

 As figuras maneiristas nos promovem estranhamento, há um exagero nas 

representações e no posicionamento alongado e distorcido dos corpos. Os artistas 

que representam o Maneirismo pareciam ter o objetivo não de formar uma escola 

com características definidas, mas de poder ter uma forma única e pessoal de se 

expressar (FARTHING, 2010). 

 Vemos que através das expressões corpóreas vamos ilustrando a história dos 

homens e seu percurso através dos tempos. A forma pela qual os indivíduos se 

apresentam e se reconhecem retrata o modo que as pessoas de determinado 

período se definem e se concebem na vida cotidiana, "o modo como cada sociedade 

impõe ao indivíduo um uso rigorosamente determinado de seu corpo" (MAUS in LE 

GOFF; TROUNG 2014, p.20). 

O corpo traz em si a coagulação da alma e é uma via régia na direção de sua 

realização e registro histórico. O corpo na obra de arte é o que nos representa, nos 

materializa, é a forma como nos mostramos no mundo, como ocupamos espaço, 

como interagimos, como amamos, expressamos nossas emoções e como 

morremos. Na revelação do corpo está a subjetividade da psique. O objetivo deste 

trabalho é a representação do corpo ao longo dos três momentos da história da arte 

na pintura, na tentativa de fazer uma leitura de movimento psicológico da 

consciência do homem a cerca de si mesmo e de seu tempo.  
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CAPÍTULO 1 

 

Três períodos da história da arte 

 

 Neste capítulo vamos descrever, em linhas gerais, os três períodos da história 

da arte - Idade Média, Renascimento e Maneirismo - dando uma contextualização 

histórica e uma tentativa de compreensão de como o corpo era visto e vivido em 

cada um destes períodos. 

 

1. A Idade Média 

 

A Idade Média vai do ano 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, 

até 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Na Idade Média a 

economia é ruralizada, o sistema feudal cria uma sociedade hierarquizada, em que 

os grandes proprietários de terra ficam com parte da produção dos camponeses em 

troca de terras para morar e plantar; e de proteção. Há também cobrança de 

impostos que recaem sobre os camponeses, e o comércio é predominantemente à 

base de trocas. Há artesãos, mas a educação era para poucos. A igreja era a 

grande proprietária de terras, estava isenta de impostos e cobrava dízimos (LE 

GOFF, 2007). 

Na chamada Alta Idade Média, que vai do século V ao século XI, houve a 

invasão dos povos bárbaros e os romanos foram se deslocando para áreas rurais. 

Como os bárbaros eram nômades, não tinham em sua cultura a construção de 

monumentos ou de grandes moradias, sua produção artística estava ligada ao 

artesanato e confecção de armas (MISTÈRIOS E REVELAÇÕES DA IDADE MÉDIA, 

2009). 

No século XI os muçulmanos conquistaram Jerusalém e o Papa Urbano II 

convocou a primeira cruzada em 1096 com o objetivo de expulsar os árabes da 

Terra Santa. As cruzadas duraram cerca de dois séculos, o saque das cidades 

árabes pelos europeus promoveu um comércio destes produtos nas estradas e 
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fortaleceu o comércio urbano. Após as cruzadas, o mar mediterrâneo foi aberto para 

contatos comerciais (MISTÉRIOS E REVELAÇÕES DA IDADE MÉDIA, 2009). 

Na Baixa Idade Média, que vai do século XII ao século XV, começa a 

desintegração do feudalismo e com o advento das cruzadas há um desenvolvimento 

do comércio e um despertar urbano com o aparecimento de feiras que vendem 

mercadorias do Oriente. Neste período, há o declínio do poder católico e um 

incremento do trabalho no comércio e no artesanato. Começam a se organizar 

corporações de ofício que formaram a base do capitalismo (MISTÉRIOS E 

REVELAÇÕES DA IDADE MÉDIA, 2009). 

A Idade Média foi chamada de idade das trevas pelos pensadores do 

Renascimento, pois a cultura grego-romana havia sido sobrepujada pelas invasões 

bárbaras e o domínio da Igreja, colocando na sombra os conhecimentos antigos (LE 

GOFF, 2014). Esta visão foi reavaliada por autores como Huizinga (2013) e Le Goff 

(2014). 

 

1.1. O corpo na Idade Média 

 

O corpo na Idade Média está crucificado em duas polaridades, ora glorificado 

como o corpo de Cristo e ora desprezado como fonte de desejos. Dois grandes 

males afligiram a Idade Média do século XIV, a lepra e a peste negra. Havia 2000 

leprosários na França em 1226, constituindo-se a lepra o maior problema sanitário 

da Idade Média. Essa doença era vista como um castigo pela cópula dos cônjuges 

na quaresma ou nos dias Santos. As doenças eram uma possibilidade de purificação 

pelo sofrimento e o doente estava entre o rejeitado e o eleito – aquele que pode 

conseguir a redenção. O leproso era destituído de seus bens e privado do contato 

social (LE GOFF; TRUONG, 2003). 

A peste negra é uma infecção bacteriana dos ratos, transmitida por eles. Os 

surtos epidêmicos se deram no início e no fim da Idade Média. A epidemia que 

ocorreu entre 1347 e 1352 dizimou um quarto da população ocidental.  A Medicina 

da época, não conseguiu lidar com o flagelo. A peste negra trouxe a vivência da 
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morte aguda e traumática em uma época em que a expectativa de vida alcançava 

um aumento, entre 35 e 40 anos. Anteriormente à epidemia havia um aumento na 

expectativa de vida e uma diminuição das cáries dentárias, mostrando uma melhora 

na qualidade de vida dos indivíduos, principalmente nos monastérios.  

A Medicina se desenvolveu em torno da teoria dos quatro humores atribuída a 

Hipócrates, segundo a qual o corpo possuiria quatro fluidos: sangue, fleuma, bile 

amarela e bile escura. A doença seria uma desordem na relação dos quatro 

humores. A teoria que complementou a de Hipócrates (c.460 a.C.) foi a de Alcmeão 

de Croton (500 a.C.), segundo a qual o desequilíbrio das características úmido, 

seco, quente, frio, azedo e doce poderiam produzir doenças. O médico Galeno levou 

adiante a ideia de Alcmeão e seria referência da Medicina da Idade Média (LE 

GOFF; TRUONG, 2014). 

 

Mas a Medicina medieval trouxe também importantes inovações técnicas, 
sobretudo no domínio da cirurgia: trepanação, redução das fraturas, 
operação da fístula anal, ligadura das hemorroidas, hemóstase por 
cauterização, extração de corpos estranhos metálicos com a ajuda de um 
ímã, sutura das feridas do peito. Igualmente, a farmacologia enriqueceu-se 
consideravelmente, em particular com o álcool e o mercúrio. Pois o álcool é 
uma descoberta da Idade Média. A destilação do vinho faz-se a princípio em 
conventos para fabricar medicamentos. (LE GOFF; TRUONG, 2014, p.117 e 
118). 

 

O banho se manteve na Idade Média, embora haja autores que digam o 

contrário devido ao fechamento das termas. A Idade Média é formada de duas 

influências alimentares: do povo mediterrâneo (vinho, trigo e óleo) e dos bárbaros 

(carne). Nos séculos XIII e XIV apareceram os primeiros manuais de culinária. Não 

há valorização da criança, da mulher grávida e os velhos são raros. A criança irá 

crescer em importância com a redação dos evangelhos apócrifos no século XIII que 

contam a história do Menino Jesus. Embora o amor romântico fosse cantado pelos 

trovadores, não era uma prática em meio a tantas guerras e cruzadas (LE GOFF; 

TRUONG, 2014). 
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As manifestações sociais mais ostensivas, assim como a exultações mais 
íntimas do corpo, são amplamente reprimidas. É na Idade Média que 
desaparecem, sobretudo as termas, o esporte, assim como o teatro herdado 
dos gregos e romanos; e os próprios anfiteatros, cujo nome passará dos 
jogos de estádio às disputas de espírito teológico no seio das universidades. 
Mulher diabolizada; sexualidade controlada; trabalho manual depreciado; 
homossexualidade no início condenada, depois tolerada e enfim banida; riso 
e gesticulação reprovados; máscaras, maquiagem e travestismos 
condenados; luxúria e gula associadas... O corpo é considerado prisão e o 
veneno da alma. À primeira vista, portanto, o culto do corpo da Antiguidade 
cede lugar, na Idade Média, a uma derrocada do corpo na vida social (LE 
GOFF; TRUONG, 2014 p.37).     

 

As lágrimas eram ora desprezadas como fluído do corpo, ora exaltadas, como 

purificadoras. Há uma desvalorização do riso e dos sonhos, cuja interpretação 

praticada na Antiguidade em feiras e mercados é condenada como prática pagã de 

ocultismo. Já os sonhos dos Santos são elevados ao nível do divino (LE GOFF; 

TRUONG, 2014). 

O homem da Idade Média fazia esforço físico e é provável que existissem 

jogos como o cabo de guerra e lutas, por exemplo, mas não organizados em torno 

da prática esportiva. Tudo o que fosse visto como exagero na gesticulação corporal 

era condenado pela Igreja. Os gestos, no entanto, para uma sociedade até o século 

XIII oral, tinham grande significado (LE GOFF; TRUONG, 2014).      

  

Quando do ritual de homenagem vassalar e de investidura, o vassalo coloca 
suas mãos juntas entre as de seu suserano, que fecha as suas sobre elas: 
é a imixitio manuum. Depois o beijo (osculum) assinala e significa que o seu 
senhor o adotou em sua família. Assim os vassalos o são de “de boca e 
mão” (LE GOFF; TRUONG 2014, p.145). 

 

Podemos dizer que a ainda hoje mantemos fortes concepções de costumes 

que se originaram na Idade Média, pois o exercício de contenção dos impulsos foi 

em seu aspecto positivo um exercício de civilidade.  

O homem medieval está separado do seu corpo como veículo de realização 

do Si Mesmo, que é o núcleo da interação consciente e inconsciente.  Através da 

emergência de símbolos que são conteúdos que vão além de seu significado 

imediato, fertilizam a consciência. Este homem medieval está crucificado entre o 
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humano e o divino, entre o ego e o Si Mesmo. Para ir além deverá integrar seus 

aspectos sombrios que neste momento lhe parecem irreconciliáveis (EDINGER, 

1987). 

Os aspectos sombrios do homem medieval, características não aceitas da 

personalidade estão ligados aos desejos, impulsos, manifestações corporais, e o 

feminino, entre outros.. 

A integração do corpo para o homem medieval é um dos caminhos que nos 

levará ao Renascimento.  
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1.2. Arte na Idade Média 

 

 

Imagem 5:  A Virgem e a Criança em Glória, rodeada por seis anjos.  
 Cimabue, cerca de 1260-1280. Dimensões 427 × 280 cm, 
 Museu do Louvre, Paris 

 

Na Idade Média da Europa Ocidental a Igreja monopolizava a temática 

artística, de modo que as produções iriam se concentrar dentro das Igrejas. No ano 

de 313, através do Édito de Milão, o imperador Constantino concedeu liberdade de 

culto aos cristãos e se declarou também cristão. Em 330, Constantino transfere a 

capital de Roma para Bizâncio, que passa a ser chamada de Constantinopla 

(ARRUDA; PILETTI, 1995). 

 Segundo Gombrich (1972), quando o cristianismo se tornou uma religião 

oficial, surgiu a necessidade de um espaço destinado à realização dos rituais 

religiosos. Antigas construções, chamadas então basílicas são transformadas no que 

viriam a ser as Igrejas. Estes edifícios eram usados para audiências públicas, 

situações a serem julgadas e mercado. 

 A planta destas construções consistia de um corredor central separado por 

colunas de dois corredores laterais. Em uma das extremidades havia o que se 
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chamada abside, onde ficava o que corresponderia em uma linguagem atual a um 

juiz de última instância. O termo basílica se consolidou quando a mãe de 

Constantino construiu uma basílica para ser usada como Igreja (HAUSER, 1972); 

(NASCIMENTO, 2013). 

 Havia pessoas no Império que eram radicalmente contra haver imagens 

dentro das basílicas, os iconoclastas, uma vez que a bíblia condenava esta prática; 

outros achavam que era uma maneira da história de Cristo não ser esquecida. Até 

que no século VI, o Papa Gregório I entendeu que as imagens representadas de 

forma pictórica eram um modo dos ágrafos tomarem conhecimento da história. Sua 

decisão deu um impulso à história da arte, "A pintura pode fazer pelos analfabetos o 

que a escrita faz para os que sabem ler" (PAPA GREGÓRIO I apud GOMBRICH, 

1972 p.95). 

A representação pictórica das imagens se localizava de acordo com a 

importância do lugar arquitetônico. Por exemplo, na abside, que se transformou em 

altar só são representados Cristo, a Virgem Maria e Deus Pai, na cúpula também se 

repetem somente estas imagens. A arte bizantina é extremamente canônica, o 

artista tinha relativa autonomia em sua criação, pois deveria obedecer aos princípios 

religiosos. É uma arte solene que apresenta aos fiéis o reino do céu. Tem como 

característica a bidimensionalidade (somente são representadas altura e largura), 

frontalidade das imagens ou perfil de 3/4, o que acentua a solenidade da imagem. 

Há uma desmaterialização das figuras, é uma arte descarnada, portanto menos 

humanizada. Esta característica de leveza aparecerá também na arquitetura com 

uso de material leve como o tijolo (NASCIMENTO, 2013). 

Nada é representado em movimento, portanto, não há representação do 

tempo, há um traço de atemporalidade nas imagens. O corpo das figuras 

corresponde a sete unidades da cabeça, o rosto é a sede da expressão da 

espiritualidade que se dá através da intensificação do olhar (NASCIMENTO, 2013). 

O uso das cores também segue uma simbologia, o ouro que é um valor 

terreno, representa o céu, traduz a riqueza do celeste. A cor púrpura, representando 

a paixão, é usada nos mantos de Cristo, da Virgem Maria, do Imperador e da 

Imperatriz. O azul, que também pode estar nos mantos, representa o celestial, o 
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branco, a ressurreição, o verde a renovação espiritual e o preto, o caos. O Imperador 

e a Imperatriz por vezes eram representados com auréolas (NASCIMENTO, 2013). 

A arte monástica e as iluminuras, que são pinturas decorativas usadas nos 

códices (pergaminhos cortados em retângulos), eram trabalhos artísticos feitos pelos 

monges, eram para iniciados, não eram vistas pela população (NASCIMENTO, 

2013). 

Do ponto de vista arquitetônico, temos dois estilos na Idade Média, o 

românico e o gótico. O estilo românico se localiza no tempo entre o século XI e 

primeira metade do século XII na Europa. Leva este nome por suas construções 

assemelharem-se às antigas edificações romanas, que se caracterizam por 

horizontalidade, paredes espessas, poucas janelas, arcos semicirculares, e tetos de 

madeira (sofito). Era comum que estes tetos ruíssem ou incendiassem 

(NASCIMENTO, 2013). 

A escultura, que fora esquecida durante muito tempo, reaparece na França no 

século XII, provavelmente devido às peregrinações que promoviam da troca de 

ideias. O estilo românico apresenta diferenças regionais. Na Itália, por exemplo, a 

igreja, o campanário e o batistério eram três prédios diferentes. Na Alemanha, havia 

o predomínio de várias torres (NASCIMENTO, 2013). 

O estilo gótico apareceu no final de século XII e início do século XIII no norte 

da França; agora as abóbadas são construídas de pedras, já que a estrutura de 

madeira mostrava-se muito frágil. O gótico traz sensações delicadas com materiais 

rústicos, se expressa através de linhas e os arcos têm formatos ogival. Para que a 

altura da construção pudesse subir, o arco deveria ser mais profundo, em formato 

ogival, o modelo arquitetônico românico com seus arcos semicirculares limitava a 

altura da construção. Nada fica escondido na estrutura arquitetônica, ela é 

descarnada, como se fosse um esqueleto. Deste ponto de vista, o estilo gótico 

aparece nas construções contemporâneas (NASCIMENTO, 2013). 

Para que a abóboda pudesse ser sustentada, foram elaborados os chamados 

arcobotantes, que continham a força exercida pela pesada abóbada de pedra. Os 
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arcobotantes sustentavam as paredes da construção como se fosse as pernas de 

uma aranha (GOMBRICH, 1972). 

A arte gótica acentua a verticalidade, a busca do céu, do divino, ao mesmo 

tempo em que registra nossa pequenez nesta empreitada. 

Os vitrais apareceram no século XII, e as molduras de chumbo que os 

sustentam já existiam desde o século XI. O vidro já era conhecido desde o antigo 

Egito (NASCIMENTO, 2013). 

O celestial contemplado na arte bizantina se materializou na igreja gótica, 

onde qualquer um pode sentir sua pequenez ao entrar no templo. As luzes filtradas 

através dos vitrais transmitem a sensação de estarmos em um local transcendente e 

quando iluminam as colunas da nave nos faz sentir como se estivéssemos em uma 

floresta sagrada (Imagem 6). 

 

 

Imagem 6: Catedral de Chartres, Chartres, França. 
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A estrutura mais compacta e densa do românico tomou formas mais 

orgânicas no gótico. As esculturas, embora ainda presas à estrutura do edifício, 

parecem adquirir movimento (Imagem 7).   

 

 

Imagem 7:  Melquisedeque, Abraão e Moisés. Catedral de Chartres,  
   1194. Transcepto Norte. 

 

Para o artista gótico, todos estes métodos e estratagemas eram tão somente 

um meio para um fim, que era contar uma história sagrada de um modo mais 

comovente e mais convincente. Não a contar somente por contar, mas para nos 

transmitir uma mensagem e para alívio e edificação dos fiéis. A atitude de Cristo 

olhando para a Virgem agonizante era claramente mais importante para o artista do 

que a habilidosa reprodução de seus músculos. (GOMBRICH,1972 p.144) 

Na Idade Média não havia cópias da natureza ou retratos reais. Se alguém 

fosse representado colocava-se seu nome ou suas insígnias para que fosse 

reconhecido (GOMBRICH, 1972). 

Para Huizinga (2013), o homem medieval podia ser um grande devoto de 

Cristo e ser autor de atrocidades, como se a vida do homem e o mundo de Deus não 
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se misturassem. O homem estava entre atitudes e pensamentos elevados e atitudes 

pecaminosas.  

Muitas vezes estes aspectos oscilavam de forma abrupta, por enantiodromia. 

Esse fenômeno ocorre sempre que a consciência tem uma atitude demasiado 

unilateral, surgindo uma forte reação inconsciente contrária. Este funcionamento 

mostra um grande grau de dissociação, aspectos opostos atuam sem que o 

indivíduo os administre de modo consciente. No entanto, a presença da 

enantiodromia pressagia transformações, pois há uma pressão inconsciente para a 

ampliação da consciência. 

A passagem da Idade Média para o Renascimento não se dá de forma rápida. 

Como em toda transição, o novo e o antigo se mesclam, se confrontam e se 

completam, trazendo gradativas transformações. 

 

2. Renascimento 

A Renascença compreende o fim da Idade Média e o início da Idade 

Moderna. Neste período, aproximadamente de 1300 a 1650, há uma redescoberta 

das produções artísticas e intelectuais da Grécia e da Roma antiga. Os filósofos 

gregos - Platão, Aristóteles, Homero e Cícero - são revisitados e uma visão mais 

humanista que dá enfoque ao homem e às suas realizações se configura. Esta 

redescoberta do mundo clássico promove profundas mudanças na arte. A mitologia 

grega se torna um tema artístico recorrente e as imagens vão ganhando 

tridimensionalidade e perspectiva, produções artísticas de várias áreas crescem, 

pintura, arquitetura, escultura e literatura. Este grande fervilhar artístico aconteceu 

primeiramente em Florença, na Itália, onde a família Médici dominava politicamente. 

Embora o governo fosse uma República, havia muitas disputas pelo controle da 

cidade pelas poderosas famílias ricas. Lorenzo de Médici, o Magnífico, manteve a 

cidade relativamente estável durante seu governo. Ele era extremamente hábil e 

inteligente, além de ser poeta, e com a ajuda de seu mecenato, característico de 

toda a família Médici, a arte floresceu. (FARTHING, 2010), (MARTINS; IMBROISE, 

2015).  
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A Renascença é dividida em três momentos: o Trecento, século XIV, que 

marca a transição da arte bizantina para a arte renascentista, o Quatrocento, século 

XV, que marca o período áureo da Renascença, e o Cinquecento, século XVI, que 

marca o final do Renascimento e a passagem para o Maneirismo e o Barroco. 

 Até o final do século XII há uma soberania da Igreja sobre o pensamento e as 

formas de expressão, a arte clássica é considerada profana e toda a arte está 

direcionada à educação religiosa. Contudo, no Trecento, ventos do pensamento 

humanista influenciam os artistas e começam a aparecer nas representações 

pictóricas cenas cotidianas. Giotto é o primeiro artista a imprimir naturalismo nas 

suas obras, e é o nome mais importante do período. O Quatrocento é um período 

que marca a elevação do status do artista, que anteriormente era visto como um 

operário, a arte ganha o respeito como objeto de valor e seus realizadores, maior 

autonomia na realização da obra. Os nomes importantes deste período são muitos, 

mas vale citar Da Vinci e Botticelli. No Cinquecento, o realismo expresso em cada 

detalhe dos corpos ganha evidência, o brilho das pinturas do Quatrocento vai dando 

lugar às cores mais escuras. É um período de grande produção literária, com Gil 

Vicente, Luíz de Camões, Maquiavel; e também de desenvolvimento no campo das 

ciências com Copérnico, Galileu Galilei e Giordano Bruno. Já se inicia, no entanto, 

novos questionamentos e novo afastamento da antiguidade clássica. O maior artista 

do período foi Michelangelo (RENASCIMENTO, 2008). 

As principais características do Renascimento são: antropocentrismo, o 

homem passa a ser o centro sendo capaz de explicar os fenômenos à sua volta; 

racionalismo, a razão é a base de todo o conhecimento; humanismo, valorização do 

conhecimento humano voltado ao desenvolvimento de suas potencialidades; 

individualismo, o artista passa a assinar suas obras; e inspiração na antiguidade 

clássica, a estética dos gregos e romanos é o modelo ideal (RENASCIMENTO, 

2008). 

Florença no século XV reunia muitos homens cultos, intelectuais já se dirigiam 

para esta cidade, pois sabiam que lá teriam reconhecimento. Estudiosos gregos 

como Manoel Chrysolares e Johannes Argyropoulos, já haviam ido para lá mesmo 

antes da tomada de Constantinopla e trouxeram sua herança cultural, que se 
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somava à filosofia fiorentina de Marsílio Ficino e Pico della Mirandola (UNGER, 

2009). 

A despeito da cultura pagã permear a vida dos indivíduos em Florença, a 

crença cristã ainda era muito forte. Havia ícones, santuários e imagens da Virgem 

por todos os lugares (UNGER, 2009). 

 

2.1. O corpo na Renascença 

Quando pensamos na Renascença, logo nos lembramos dos grandes 

mestres da pintura e da escultura, mas foi um período de grandes transformações 

em várias áreas. Podemos notar o aparecimento de um vocabulário grotesco em 

obras como Gargântua e Pantagruel, de François Rabelais; e cientistas como 

Copérnico e Galileu desvendando o funcionamento da natureza. Nesta observação 

da natureza, houve grande interesse pelo conhecimento do corpo e seu 

funcionamento para sua fiel representação, fato conhecido pelas famosas 

dissecações de Leonardo da Vinci, que exploravam músculos e órgãos internos em 

seus desenhos (ASSIS, 2013). 

Segundo Assis (2013), estas mudanças culturais interferiam na vida do 

homem comum. Em 1450 com o acontecimento da imprensa, as informações 

começavam a circular e eram repassadas oralmente, já que muitos ainda eram 

analfabetos. A invenção do relógio mecânico mudou a relação do homem com o 

tempo, antes subordinado à igreja que indicava o tempo no badalar dos sinos ou 

ampulhetas. Os casamentos para as classes menos abastadas, já começaram a ser 

determinados por códigos de conduta consensuais. 

Existia um código de conduta entre o que estava dentro das normas ou não. 

Por exemplo, mulheres que engravidassem antes do casamento, mas que tivessem 

um noivo e se casassem antes do nascimento do filho, não teriam consequências 

sociais. Já aquelas que o noivo desaparecia, eram renegadas socialmente. As 

práticas sexuais entre jovens era tolerada, mas variavam conforme a classe social e 

se o meio era urbano ou rural. Havia confrarias religiosas que buscavam organizar 

procissões, peças de teatro e jogos a fim de canalizar a energia dos jovens em 
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atividades organizadas. Nesta época, as famílias partilhavam quartos e camas entre 

si, de modo que a atividade sexual não era tão escondida, a despeito da Igreja 

condenar. Somente nas altas classes começaram a haver mudanças com relação à 

arquitetura da casa, com separação de cômodos. Para as classes inferiores e 

domésticas a promiscuidade era o costume. A idade com que se perdia a virgindade 

era cedo, entre treze e quatorze anos, podendo ocorrer antes (MATTHEWS-

GRIECO in CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2010). 

As relações sexuais eram consideradas problemáticas durante o período 

menstrual, embora cada vez mais a menstruação fosse vista como um excremento, 

prevalecia a cultura popular de um período impuro. Para a contracepção era utilizado 

o coito interrompido, e também barreiras vaginais, como uma esponja molhada em 

vinagre e métodos de barreira feitos com linho ou tripa de carneiro. Os métodos de 

barreira estavam mais associados ao sexo fora do casamento. O adultério masculino 

era tolerado e as relações com domésticos, generalizada (MATTHEWS-GRIECO in 

CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2010). 

A masturbação, do ponto de vista médico, poderia ser prejudicial à economia 

dos fluidos corporais, privando o indivíduo de suas forças vitais e, do ponto de vista 

social, desinteressar o homem do casamento. A homossexualidade não era aceita, 

mas só era punida em caso de flagrante. Ela era contudo praticada em ambientes 

masculinos como mosteiros e prisões. A copulação entre mulheres estava vinculada 

ao pecado da luxúria, do ponto de vista criminal as punições estavam ligadas às 

flagelações ou penitências públicas (MATTHEWS-GRIECO in CORBIN; COURTINE; 

VIGARELLO, 2010). 

Segundo Vigarello (2010), o exercitar-se através de jogos ajudaria a 

eliminação de humores que acumulados tornar-se-iam um risco. No século XVI 

acontece uma mudança nos jogos, as armaduras são abandonadas, os choques 

frontais são substituídos por jogos de habilidades e destreza. 

As pessoas se trajavam, de maneira geral, de modo simples e econômico. 

Mesmo para famílias abastadas como os Médici, roupas e tecidos eram itens pouco 

fartos. 
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Luxo, no século XV, tinha um significado um tanto diferente da atualidade... 
Os Médici, no entanto, possuíam menos itens do que uma família de classe 
média atual. Em 1456, Piero fez um inventário das roupas de Lucrécia e 
listou apenas 13 trajes. Provavelmente, ela possuía peças de roupa 
adicionais muito simples e baratas para serem listadas, mas isso está muito 
longe dos closets cheios de roupa de grife que qualquer socialite hoje 
possui. Esperava-se que as roupas durassem anos e fossem consertadas 
em vez de descartadas (UNGER, 2009 p.44). 

 

Os homens casavam-se em torno dos 30 a 34 anos, enquanto as mulheres 

casavam-se na entrada da adolescência. Era uma sociedade patriarcal, e a 

educação, principalmente dos filhos homens, provinha do chefe de família (UNGER, 

2009). 

No Renascimento, o homem ainda sofria forte influência religiosa, mas 

começava a mudar seu status dentro da consciência coletiva. Deixou de ser 

coadjuvante e passou a ser protagonista da própria história, as verdades passaram 

a ser questionadas. Os corpos apareceram nas obras de maneira materializada, 

encarnada, humana.  

O homem e a natureza começaram a ser representados juntos. O corpo 

humano passou a ser visto e apreciado, como fonte de beleza e realização. É como 

se a vida ideal, antes reservada para após a morte, estivesse agora palpável, ao 

alcance do homem. Esta é uma importante e significativa movimentação da 

consciência coletiva que muda o lugar do homem no mundo. 
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2.2. A arte na Renascença 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8:  A Escola de Atenas, Rafael, 1511. Dimensões: 500 cm x 770 
   cm, Museu do Vaticano. 

 

A arte da Renascença ilumina novamente as obras do período clássico 

trazendo profundas transformações no modelo plano e devocional da Idade Média. A 

perspectiva, a tridimensionalidade, o homem e a natureza agora estão presentes 

nas obras com riqueza de detalhes (FARTHING, 2010). 

Com a queda de Constantinopla, muitos homens cultos fugiram para Roma 

levando manuscritos antigos. As antigas ruínas romanas existentes nas cidades 

italianas fizeram com que a Itália nunca perdesse completamente o contato com o 

mundo clássico (UNGER, 2009). 

A Renascença introduziu uma cultura laica, não religiosa. Com a retomada do 

mundo clássico, temas mitológicos e cenas cotidianas tomaram a temática das 

obras. O Renascimento está ligado ao capitalismo, ao comércio e à ascensão 

burguesa que ajuda a financiar a arte (mecenato). O humanismo que torna o homem 

o centro dos interesses é a temática da arte. Havia uma rivalidade entre as principais 

cidades italianas, Veneza, Florença, Milão e cada uma delas queria usufruir dos 

melhores artistas.  
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Não é possível falar de arte e Renascimento sem falar na família Médici. 

Cósimo di Médici, avô de Lorenzo, o Magnífico, governou Florença por 20 anos e 

tornou-a um centro de cultura. Cósimo foi estadista, mecenas e homem de negócios. 

Transformou o banco que herdou em uma forte instituição financeira e financiou 

muitas construções, colecionou obras de arte e manuscritos. O florescer da arte se 

deve em parte a capacidade e o empenho na valorização da paz, em um período em 

que as guerras era o lugar-comum (D´Ávila, 2008). 

 Piero, filho de Cósimo que assumiu o seu lugar, também era apreciador de 

arte. Com a saúde frágil e de perfil mais introvertido, preparou o seu filho Lorenzo 

para assumir seu lugar e, desde cedo, Lorenzo foi enviado em missões diplomáticas, 

demonstrando grande habilidade. Casou-se aos 20 anos (1469) com Clarice Orsini, 

com quem teve 10 filhos (UNGER,2009). 

 De 1478 a 1480, Lorenzo passou por grande tribulação com a chamada 

revolta dos Pazzi, que resultou na morte de seu irmão Giuliano, sua excomunhão 

pelo papa Sixto IV e a interdição de Florença. Em 1480 através de uma grande 

reviravolta diplomática por ele empreendida, saiu vitorioso deste embate. Lorenzo 

morreu aos 43 anos em sua vila em Careggi (UNGER,2009). 

 Durante sua vida, Lorenzo cercou-se sempre de intelectuais. Apesar de não 

ter nenhum título de nobreza, era referência no que diz respeito à arte e ganhou 

respeitabilidade através de sua cultura. Seu interesse pela Antiguidade definiu e 

modelou as produções artísticas de sua época (Unger, 2009). 

  As autoridades de terras estrangeiras tinham em Lorenzo uma referência de 

bom gosto e estética, e pediam indicações de artistas. Esta prática tinha como ônus 

esvaziar Florença das produções artísticas. Como colecionador, ele enriqueceu o 

que foi deixado por Cósimo, como medalhas, camafeus, entalhes e vasos. Cercava-

se de homens cultos aos quais reconhecia grande valor (CHASTEL, 2012). 

 Cósimo, Piero e Lorenzo de Médici, reuniram em si poder com cultura. A 

família Médici brigou pelo poder, nem sempre com lisura em suas intenções, mas 

são os preceptores de um poder que se somou ao conhecimento. 
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 Segundo Martins e Imbroisi (2015) e Farthing (2010), as principais 

características da pintura, escultura e arquitetura Renascentista são:  

 Naturalismo, representação do homem em sua beleza natural; 

  Realismo, as imagens representam as formas como são observadas; 

 Desenvolvimento de retratos, refletindo o individualismo do homem do 

renascimento;  

 Temas mitológicos. 

Algumas técnicas também foram desenvolvidas nesta época como: 

 Sfumato, desenvolvida por Leonardo da Vinci, que é um esmaecimento dos 

contornos, num jogo de luz e sombra que dão a ilusão de distanciamento; 

 Uso do contraste claro-escuro; 

 A representação geométrica das figuras (pirâmide), que oferecem equilíbrio 

ao conjunto;  

 A perspectiva, dando profundidade à imagem; 

 Uso da tinta a óleo. 

São características da escultura Renascentista: 

 Peça separada da arquitetura; 

 Harmonia, profundidade e perspectiva; 

 Realismo (rigor anatômico). 

 

Do ponto de vista arquitetônico, o equilíbrio e a simetria ganharam espaço e a 

verticalidade gótica passou para linhas mais horizontais. São elementos 

arquitetônicos deste período: 

 

 Arco de volta perfeita; 

 Abóbada de berço; 

 Cúpula; 

 Sobreposições de ordens arquitetônicas (dórica, jônica e coríntia). 
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3. Maneirismo 

 

 O Maneirismo é o período da história da arte que se encontra entre a 

Renascença e o Barroco, e compreende um período de aproximadamente 75 anos - 

de 1525 a 1600. A palavra vem do italiano, maniera, que representa uma forma 

particular e subjetiva do artista em representar algo (JANSON; JANSON, 2010).   

 Segundo Gombrich (1972), artistas que estudavam os desenhos de figuras 

humanas de Michelangelo, tentavam reproduzi-los, chegando a resultados 

estranhos. Mais tarde, alguns críticos disseram que estes artistas repetiram a 

maneira e não o espírito das obras, denominando o período de Maneirismo. 

 O Maneirismo se afastou da representação naturalista e do ideal clássico e 

desconstruiu aquela harmonia proporcionada pelo equilíbrio das obras do 

Renascimento. A arte se afastou da natureza, rompeu com os padrões de conforto 

para o expectador, aprofundando a experiência ali representada (HAUSER,1976). 

 Do ponto de vista histórico estamos em plena Reforma Católica, movimento 

liderado por Martin Lutero, que condenava a venda de indulgências pela Igreja, 

defendendo que a relação entre o homem e Deus não precisa de intermediários. A 

Reforma é comparada a uma revolução copernicana na religião, em que o indivíduo 

orbita em torno de sua fé e não da Igreja como instituição (HAUSER, 1976). 

 Há uma nova luz sobre a religiosidade e isto se expressa na obra Maneirista. 

O corpo e a natureza perdem seu lugar como centro para dar espaço a uma nova 

vivência espiritual, abre-se uma distância entre a natureza e a arte. O Maneirismo vê 

na imitação dos modelos clássicos uma fuga do temor da angústia humana e que 

esta representação demasiado harmônica se reflita em uma forma sem conteúdo. O 

Renascimento ainda trazia muito da religiosidade medieval, da ideia de um Deus que 

salva, com a mudança do status da Igreja, o indivíduo se vê só e a arte reflete esta 

desconfiguração (HAUSER, 1976). 

 O Maneirismo na arte provoca, promove desconforto, altera a ordem das 

coisas, da importância dada a cada uma delas, e com isto um novo confronto do 
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homem consigo mesmo, que cada vez mais se aprofunda e transforma sua 

consciência. 

 

3.1. O corpo no Maneirismo 

 

 O homem do século XVI passou por profundas mudanças que se deram no 

campo social, político-econômico e religioso. 

 No campo religioso, era a época da Reforma e da Contrarreforma. Após a 

Igreja ser questionada em suas práticas pela Reforma Protestante, a Igreja Católica 

convocou o Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, em uma tentativa de 

conter o avanço dos Protestantes. A Contrarreforma determinava a volta da 

Inquisição, a criação de um índice de livros proibidos e a criação da Companhia de 

Jesus, formada pelos jesuítas que tinham por objetivo a catequização de povos não 

católicos (ARRUDA; PILETTI, 1995). 

 A arte sofreu restrições com o Concílio que restringia corpos nus em obras 

que fossem para as Igrejas. O Papa Clemente VIII quis destruir o afresco de 

Michelangelo, O juízo final, mas a Academia de São Lucas conseguiu impedir. Antes 

disso, Daniele da Volterra já havia, a pedido do Papa Paulo IV, coberto as figuras 

nuas do mesmo afresco (HAUSER, 1976). 

A partir do século XVI, há uma preocupação em manter o corpo saudável. 

Para o protestante, o corpo não é desvalorizado, mas deve ser cuidado, pois 

constitui uma forma de enfrentar as adversidades. Quando o corpo é cuidado em 

suas necessidades, há um olhar individualizado, que se desprende do coletivo e 

para enfrentar esta solidão é necessária a fé (GÉLIS in CORBIN; COURTINE; 

VIGARELLO, 2010). 

Para o católico, o corpo é somente uma morada temporária, é visto como 

mais um obstáculo a ser enfrentado no caminho da salvação (PELLEGRIN in 

CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2010). 
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 Do ponto de vista político-econômico temos o desenvolvimento do capitalismo 

e com ele do conceito de alienação, em que o produto produzido vale mais que o 

trabalho do indivíduo. Ainda se está longe da industrialização do século XVII, mas o 

trabalhador começa a se afastar de sua produção (HAUSER, 1976). 

 O Maneirismo parece trazer em suas obras este homem, que olha para seu 

corpo de uma outra forma, com medo, angústia e temor, mas que demonstra um 

desejo de ascensão espiritual que se dá pelo humano que contém em si o sagrado e 

o profano, tão bem representados nas obras de Tintoretto. 

 

3.2. A arte no Maneirismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagem 9:  A Abertura do Quinto Selo, (ou Visão de São João). El Greco, 
  cerca de 1610. Dimensões: 225 x193 cm. Metropolitan Museum 
  of Art, Nova Iorque, 

  

 As características das obras Maneiristas são o alongamento e a desproporção 

das imagens, assim como uma alteração nos cenários que se apresentam de forma 

complexa, como se fossem a imagem de um sonho ou pesadelo. Não há uma 

identificação direta do expectador com a obra, como nos quadros Renascentistas. O 

uso das cores também tem um predomínio mais frio e metálico, principalmente nas 
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obras de El Greco. Embora todas essas características estejam nas obras 

Maneiristas, elas vão se expressar de modo bastante particular para cada artista. 

Artistas como Tintoretto, El Greco, Parmigianino, Pontorno, Rosso, Breughel, 

Bronzino, Bassano e Tasso são alguns representantes do período. (JANSON; 

JANSON,1996); (FARTHING, 2010). 

 O espaço onde as figuras estão representadas não corresponde ao natural e 

não há uma sensação de descontinuidade para quem observa. Aparecem imagens 

irreais, as diagonais são bastante usadas com espaços superpovoados e, por vezes, 

não sabemos quem é o personagem principal (HAUSER, 1976). 

  Na arquitetura, o Maneirismo é observado com espaços mais longos e 

escuros com exterior simples e interior rico em ornamentos, escadas em espiral e 

guirlandas de frutas e flores na ornamentação. São representantes da arquitetura 

Maneirista: Ammanati, Vasari e Palladio (MARTINS; IMBROISE, 2015). 

 Na escultura, observamos figuras entrelaçadas em movimentos acentuados e 

extremos. São representantes do período: Ammanati e Giambologna (MARTINS e 

IMBROISE, 2015).  

 Pode-se transportar o que acontecia nas artes plásticas para a literatura, 

embora tenha ocorrido um pouco mais tarde: a presença do fantasioso, de 

paradoxos, de grandes contrastes e da ordem arbitrária. Autores como Cervantes, 

Montaigne e Shakespeare são chamados de Maneiristas (HAUSER,1976). 

 O artista Maneirista abre mão do lugar de reconhecimento adquirido durante a 

Renascença em favor de sua rebeldia. Para os Maneiristas, os Renascentistas são 

demasiadamente bem comportados (HAUSER, 1976). 

A representação do corpo no Maneirismo perde o naturalismo, por vezes de 

uma parte do corpo por vezes do corpo todo com alongamentos e entorses 

improváveis. Este novo modo de ver homem, como se o víssemos sob uma lente 

que distorce, tira o homem da perfeição, da tranquilidade e nos dá a sensação de 

esvaziamento, perda do controle e, para usar uma metáfora alquímica, parece estar 

em solucio, dissolvendo a antiga forma. 
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QUADRO 1. Comparação entre as características das obras de arte na Idade 

Média, Renascimento e Maneirismo. 

IDADE MÉDIA RENASCIMENTO MANEIRISMO 

Figura em duas 

dimensões 
Uniformidade do cenário 

Espaço irreal e 

descontínuo 

Cores e padrões de 

representação 

predeterminados 

Coerência de 

composição 

Corpo com volumetria 

com alongamentos e 

entorses 

Corpo sem volumetria no 

centro da obra 

Corpo com volumetria no 

centro da obra 

Escala aleatória de 

medidas 

Frontalidade Proporção 

Não há relação entre a 

importância da figura e o 

lugar que ocupa na obra 

 Perspectiva  
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CAPÍTULO 2 

 

Arte e psicologia analítica 

 

 Ao acompanharmos o desenvolvimento da história, observamos que novos 

paradigmas são estabelecidos e o homem caminha em sua trajetória. Há sempre 

movimentos de avanço e recuo, experimentando o novo e transformando o passado. 

O surgimento de novos paradigmas, não raras vezes, é veiculado por meio dos 

artistas e suas produções, pois é uma característica do artista ter maior proximidade 

com as imagens anímicas. O artista é um grande receptor que capta o que não pode 

ser visto pela maioria e retransmite a um grande número de pessoas, transformando 

a consciência coletiva. 

 Para Hillman (1984), o instinto criativo está em toda a humanidade, portanto 

não podemos ver nos artistas pessoas diferentes, mas talvez eles tenham talentos 

inatos (manuais, literários) que facilitem a transformação psíquica do instinto, além 

de uma relação mais fluida com o mesmo. 

 A criação artística não é uma escolha na qual o ego direcione aonde quer 

chegar, não depende apenas da vontade mas de condições em que o ego deve 

estar em um estado tal que não atrapalhe a permeabilidade das imagens da psique 

à consciência.  

 Jonah Lehrer relata em seu livro, Proust foi um neurocientista, como a arte 

antecipa a ciência, analisando alguns artistas e escritores como Proust, que através 

de sua descrição de como um cheiro havia aberto um canal entre ele e suas 

lembranças descobriu o que a neurociência viria a confirmar: que a memória é 

involuntária e associativa (LEHRER apud GAMBINI, 2010). 

Para Guerra (2006), a arte é livre e tal como o sonho não pode ser 

aprisionada, por isso é fonte e veículo das mudanças culturais. Para Gambini (2010), 

a arte é subversiva, já que tira a lente pela qual estamos acostumados a ver e 

subverte a ordem da consciência. 
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No livro, O espírito na arte e na ciência, Jung (1987) discorre sobre seu 

entendimento sobre a arte e o artista. Freud já havia feito algumas leituras sobre 

obras de arte, vendo em seu produto a manifestação da neurose do artista, frutos do 

material reprimido de seu inconsciente pessoal. 

Para Jung, (1987) a obra de arte não é a expressão de uma neurose, a 

neurose seria inclusive um entrave no caminho da criatividade. A criatividade é um 

instinto que opera de forma independente podendo formar uma síntese entre a 

consciência pessoal e/ou coletiva e o inconsciente pessoal e/ou coletivo. A 

expressão deste processo criativo se dá através dos símbolos. 

Os símbolos sempre expressam algo que não podemos apreender 

completamente, contêm em si múltiplos significados. A consciência está sempre 

sendo visitada por símbolos do inconsciente que a revigoram e a nutrem desfazendo 

antigas visões e lançando novos olhares sobre os fatos. Quando está ativado, o 

símbolo carrega energia para a consciência e chega até ela através da função 

transcendente. A função transcendente é uma conciliadora de opostos. Este 

confronto de opostos sempre leva a um novo olhar, de outra forma ficaríamos 

paralisados na perpetuação de um conflito. Esse processo pode ser definido como 

um caminho de autorregulação da psique. 

A autorregulação da psique seguiria as seguintes etapas: O indivíduo sente 

uma dificuldade de adaptação, seja no plano exterior ou interior, e a energia 

disponível ao ego fica diminuída. Com esta regressão da libido, conteúdos 

inconscientes são ativados, gerando tensão e por vezes sintomas. É quando a 

função transcendente, através desta tensão gerada, começa a formar símbolos, na 

tentativa de levar conteúdos do inconsciente à consciência. Na medida em que estes 

símbolos vão sendo assimilados, há uma progressão da libido (SHARP, 1991). 

O inconsciente funciona de modo compensatório em relação à consciência e 

a emergência dos símbolos sendo em caráter pessoal ou coletivo refletem a 

compensação da unilateralidade da consciência. Os símbolos que aparecem na obra 

de arte podem atuar no coletivo como os símbolos oníricos operam na consciência 

individual, trazendo a ponte com aquilo que para nós é desconhecido. 
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...função transcendente, nome tomado emprestado da matemática, onde a 
função transcendente designa a relação entre os números inteiros e os 
imaginários. Esta função é simbolizadora e não encerra nada de místico, 
como seu nome sugere. É assim chamada por expressar a capacidade que 
o símbolo tem de transcender opostos (ULSON, 1998 p.49 e 50). 

 

Para Barcellos (2006), tal como fazia o alquimista no trabalho com os metais, 

a arte é uma projeção do espírito na matéria, é uma forma de encarnação de uma 

ideia e para tal usa o mundo interior e exterior. Quando damos forma a algo que 

ainda não temos uma ideia clara do que é, estamos dando condições da realidade 

interior e exterior se encontrarem e, através deste trabalho criativo, encontrar um 

significado. O trabalho criativo opera junto à função transcendente, organizando em 

uma obra o que ainda não tem uma forma definida. 

Jung viu nos escritos alquímicos uma metáfora para o processo analítico, 

onde a prima matéria representada pelos conteúdos inconscientes vai passando por 

transformações, decompondo-se, separando-se, e ganhando vida. A obra de arte 

pode ser entendida de forma análoga ao trabalho alquímico, onde vão se 

materializando aspectos do inconsciente pessoal e coletivo. 

Quando a obra de arte traz este confronto com o desconhecido, Jung a 

nomeia de visionária. Já aquela produção artística que expressa vivências pessoais 

do artista são por ele nomeadas de psicológicas. A obra de arte que traz aspectos 

do inconsciente coletivo pode corrigir ou compensar uma atitude da consciência 

coletiva de um determinado período histórico (JUNG, 1987). 

Aspectos do artista se revelam em sua obra, mas a obra não se resume a ele, 

à sua história e aos seus problemas. Na obra de arte, o que é pessoal e o é coletivo 

estão unidos. A obra realizada por um artista sempre terá sua história e seu 

repertório com o qual ele trabalhará a matéria-prima, mas quando o autor vai além 

disso, [e isto não depende de uma determinação pessoal], a matéria trabalhada fala 

não só para ele, mas para o coletivo. A pintora Frida Kahlo tem uma obra em que 

sua história está claramente expressa, mas a dor ali manifesta atinge e opera a 

psique de quem a contempla (GUERRA, 2006). 
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De acordo com Jung (1987), o artista como pessoa pode ser doente ou 

saudável, mas como criador deve ser entendido através de sua produção que o 

transcende do ponto vista pessoal. O artista capta a energia dos símbolos ativados e 

a transforma de acordo com seu talento trazendo luz à consciência da coletividade. 

Este impulso criativo muitas vezes ignora as condições psíquicas do artista, 

impondo-se a ele, o que explicaria o comportamento desadaptado de alguns artistas. 

 

Elas (as obras de arte) nada evocam do que lembra a vida cotidiana, mas 
tornam vivos os sonhos, as angústias noturnas os pressentimentos 
inquietantes que despertam os recantos obscuros da alma. (JUNG, 1987 
p.80) 

 

Para Jung (1988), o homem não possui poderes criativos, mas é possuído por 

eles. Se o artista se permite ser possuído sem questionamentos, não há inflação; 

mas se o ego se identifica com este instinto, segue-se uma inflação. Nestas 

colocações podemos enxergar a criatividade como a manifestação de um complexo 

autônomo, que toma à frente e se impõe à consciência, não está à disposição do 

ego, mas se manifesta de acordo com suas demandas. É o que chamamos de 

inspiração. 

Na psicologia analítica, o complexo é um conjunto de ideias ou imagens 

carregadas de energia psíquica. Estas ideias carregadas de energia tendem a se 

ligar através de um elo associativo a determinados arquétipos, como pai ou mãe, por 

exemplo. Eles muitas vezes se manifestam de forma independente perturbando o 

fluxo da consciência (SHARP, 199). 

Os complexos são a fonte propulsora da construção onírica bem como dos 

sintomas. Do ponto de vista coletivo, os complexos atuariam na cultura de um povo 

através de experiências traumáticas repetitivas a que esta sociedade foi exposta e 

sua dinâmica de funcionamento reproduz a autonomia do complexo individual 

(WAHBA, 2008). Os complexos culturais seriam, portanto, um conjunto de atitudes e 

de valores que atuam de modo inconsciente em uma cultura ou grupo (NUNES, 

2012). 
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Muitos artistas relatam o quanto são tomados por uma força no processo 

criativo, nem sempre esta força está em sintonia com o artista, podendo descartar 

seu bem estar e por vezes ter um caráter avassalador. De modo que o artista passa 

de condutor a conduzido pelo processo criativo, o foco deixa de ser o indivíduo e 

passa a ser a obra. Quando a criação se dá desta forma podemos falar da atuação 

de um complexo autônomo. Quando um artista veicula um símbolo, pode estar além 

da compreensão do espectador e da sua própria compreensão que está inserida 

dentro da consciência coletiva de uma época (JUNG,1987). 

A base do complexo é o corpo que tem como alicerces a esfera somática e a 

psíquica. Quando um complexo é ativado, tanto a psique como o corpo reagem a 

esta manifestação (RAMOS,1990). Nossa identidade está profundamente vinculada 

no Complexo do Ego, que podemos definir como o conjunto de percepções a 

respeito de nós mesmos que carregam grande quantidade de energia. A percepção 

de nossa identidade cresce na medida em que conseguimos nos perceber como 

uma entidade separada do outro, e o corpo é o que dá contorno concreto a estes 

limites.  

A consciência nasce do inconsciente e desenvolve-se através de padrões. O 

ego, que é o centro da consciência vai se desenvolvendo, diferenciando-se do 

inconsciente e adaptando-se ao meio. A consciência vai surgir a partir de nossas 

percepções sensoriais do mundo e da representação psicológica que estas 

experiências ativam. A consciência organiza as experiências dentro dos paradigmas 

de tempo, espaço e causalidade. O ego tem origem somática e psíquica. Somática, 

pois só através do corpo podemos experienciar a consciência, o ego corporal é o 

primeiro contorno que vamos definindo como "eu"; e psíquica naquilo que podemos 

chamar de nossa capacidade de dar foco a algum conteúdo e à nossa memória. 

Diante das inúmeras percepções que temos, escolhemos algumas onde 

direcionamos a energia psíquica que está à disposição do ego, diz respeito à nossa 

vontade. A memória é o que vai nos dar uma noção de identidade "Só podemos 

existir conscientes de nós mesmos se formos capazes de lembrar o que fizemos 

ontem e planejar o que iremos fazer amanhã" (GRINBERG,1997 p.69). 

As duas condições do ego, a somática e a psíquica vão nos dar o 

reconhecimento de nós mesmos em nosso próprio corpo. 
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A imagem que tenho do meu corpo faz parte do Complexo do ego...A 
formação desta imagem não é apenas resultante das experiências 
pessoais, mas baseia-se inclusive, nas imagens de Corpo Divino 
(RAMOS, 1990 p.33;34). 

 

A imagem do corpo humano é formada pela percepção do corpo pessoal, 

somada à percepção do corpo coletivo que trazemos conosco arquetipicamente. Os 

arquétipos são conteúdos típicos para todos os seres humanos, formas que se 

repetem em culturas e raças diferentes. As manifestações arquetípicas nos mostram 

que temos tendência a reproduzir experiências, não em seu conteúdo, mas em sua 

forma. A temática que vivenciamos pode ser arquetípica, mas a experiência de vivê-

la é individual. O tempo e o lugar onde o arquétipo se manifesta são tingidos por 

características culturais de onde o indivíduo está inserido. 

Os padrões repetidos arquetipicamente, não dizem respeito somente a 

estarmos eretos ou a posição de nossos membros, mas organizam formas que 

podem expressar sentimentos e sensações. É o somatório de todos os corpos desde 

o início dos tempos mais a imagem pessoal que se soma e transforma as imagens 

herdadas no decorrer do tempo (KELEMAN, 2001). 

Quando um arquétipo está contido em uma obra, ela adquire uma grande 

força, pois não é somente a voz do artista, mas a voz da humanidade que também 

está presente ali. Uma imagem primordial foi transcrita através do talento do artista. 

E aí se encontra a função social da arte, que corrige a atitude unilateral da 

consciência coletiva de uma época. 

 

2.1  O corpo e a clínica 

 

 Ao longo da história, cada época e cada campo do conhecimento 

produziu seu entendimento sobre o que é corpo. A partir do século XVIII, com o 

Iluminismo, a razão passa a ser a forma mais confiável de entender o mundo, fato 

que o positivismo do século XIX ratificou. O século XX e atualmente o século XXI, 
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são marcados por um grande desenvolvimento tecnológico que vem transformando 

o homem e a sua relação com o corpo. 

 É comum ouvirmos que vivemos uma época de culto ao corpo, com 

grande preocupação com a estética. Cosméticos, academias e cirurgias plásticas 

tornaram-se o sonho de consumo de um grande número de pessoas mas, na 

verdade, cultuamos a ideia de um corpo ideal que no fundo nos afasta de nosso 

corpo real, fazemos do corpo um objeto. Sacralizar o corpo é valorizar a vida que 

trazemos dentro de nós e não engessá-lo em um conceito de beleza que se tornou 

prerrequisito para sucesso. 

 A atitude extrovertida do Ocidente e nossos tempos de Internet onde 

cada lugar por onde passamos, prato que comemos e roupa que vestimos são 

transformados em imagens e compartilhados nas redes sociais, retira de nós a 

possibilidade de contemplar e interiorizar os fatos. Nossa vida hoje, abarrotada de 

imagens que são alheias a nós mesmos, acaba por roubar um pouco nossa 

imaginação e poesia. "Assim a significação e valorização da vida se tornou 

dependente dos referenciais externos, deixando de brotar da interioridade singular 

da própria pessoa" (ALMEIDA, 2009 p.44). 

 E o que estará a arte nos dizendo hoje sobre tudo isso? Se visitarmos 

Inhotim, o instituto de arte contemporânea localizado na cidade de Brumadinho, 

podemos entrar na obra de arte, passear por dentro dela, tocá-la, nos relacionarmos 

com ela, como se pudéssemos entrar em um quadro. As performances, a 

modalidade da arte contemporânea onde o corpo é a própria obra, talvez nos 

convidem e compensem o movimento coletivo de montar um corpo ideal e tentar 

vestir-se dele. A coagulação da obra na carne nos traz a necessidade de sentir um 

corpo vivo e pulsante. 

 Jung, através do teste de associação de palavras desenvolvido em 

1906, estabeleceu uma conexão entre as manifestações físicas e psíquicas, 

desenvolvendo a teoria dos complexos. 

 A imagem corporal que possuímos é resultante de nossas experiências 

pessoais mais as progressivas integrações que fazemos do corpo do Self. Estas 
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integrações de partes do corpo do Self chegam à consciência como símbolos na sua 

polaridade concreta e abstrata (RAMOS, 1994). 

 O corpo é uma das possibilidades de manifestação dos símbolos, que 

podem estar nos sonhos, em um acontecimento, na arte, nas pessoas ou na 

natureza. 

 Dentro da clínica junguiana, a imagem do corpo simbólico, que é a 

representação psíquica do corpo físico, é fonte de comunicação da psique. A forma 

como nos movemos no corpo que habitamos revelam coisas sobre nós. Se um corpo 

sofre ou adoece, ali pode estar um símbolo que comunica algo e é uma ponte que 

nos liga ao desconhecido em nós. 

 Quando recebemos um paciente, um quadro começa a se formar. 

Lembro-me de uma paciente com forte complexo materno negativo, sobrepeso 

significativo e práticas sexuais que a colocavam em risco. Durante o atendimento, a 

Vênus de Willendorf surgiu em minha mente por diversas vezes (Imagem 11). Essa 

imagem, uma representação artística do caso, foi um símbolo que norteou a autora 

no processo terapêutico e constelou a possibilidade do feminino exuberante, rico e 

fértil. 

 

Imagem 11. A Vênus de Willendorf. Cerca de 15.000 a 10.000. anos a.C. 

 Dimensões 0,12 m. Museu de História Natural, Viena.  
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 A maneira como o corpo se apresenta e se expressa no processo 

terapêutico pode ser um canal de acesso à psique tanto quanto a linguagem. Atendi 

a uma paciente que sentava-se na ponta da poltrona como se estivesse sempre 

prestes a se levantar. Essa imagem física e concreta que se apresentava sobre o 

seu corpo anorético, acompanhado de um pensamento bem estruturado, 

comunicavam um sentimento aprisionado que não podia ser degustado, aproveitado 

e consequentemente nutrir a sua psique carente. 

 As doenças físicas ou mentais também podem ser símbolos de uma 

desconexão no eixo ego-self (RAMOS,1994). Podemos entender uma dor do ponto 

de vista literal, mas também pensar porque esta dor me detém. 

 Para Ramos (1994), o complexo tem sempre uma expressão simbólica 

corpórea. A forma como o corpo se apresenta através do ego onírico no sonho 

também pode nos comunicar o enredo do conflito. Uma paciente que tinha no 

trabalho doméstico a manifestação de sua compulsividade sonhou que uma legião 

de formigas andava em seus braços e mãos impedindo seu movimento. Não raras 

vezes quando o ego onírico morre no sonho pode indicar a necessidade de uma 

forma de funcionar ser findada. 

 Petho Sandor foi um médico húngaro que desenvolveu sua própria 

metodologia após ter trabalhado com pacientes na segunda guerra. Chegando ao 

Brasil, deu continuidade ao desenvolvimento de suas técnicas corporais que se 

caracterizavam por toques sutis, às quais deu o nome de Calatonia, que significa 

tônus adequado. O relaxamento promovido pelas técnicas de Sandor promove um 

rebaixamento do nível de consciência, que facilita o surgimento de imagens e 

aumentam a autopercepção. Estas técnicas corporais estavam sempre ligadas a 

uma leitura junguiana. Sandor deixou inúmeros seguidores que continuam 

trabalhando com seus métodos. 
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CAPÍTULO 3 

 

Uma abordagem analítica da arte Medieval, Renascentista e Maneirista por 

meio das representações do corpo na obra de arte 

 

  Ao passearmos pelas obras de arte dos três períodos, sentimos 

reverência ao contemplar uma obra da Idade Média, equilíbrio ao olhar uma obra 

Renascentista e uma reviravolta na ordem ao vislumbrar uma obra Maneirista.  

O corpo visto através das obras de arte contém algo de particular em relação 

a outros documentos históricos, pois as pinturas não correspondem somente a uma 

representação factual, mas funcionam como "modelo ou contramodelo, 

desempenham um papel de proposições...". (ARASSE in CORBIN; COURTINE; 

VIGARELLO, 2010 p.535). Em outras palavras, têm um caráter prospectivo, quem 

sabe poderíamos dizer diagnóstico e prognóstico de uma época. 

A consciência coletiva se organiza através de padrões de comportamento que 

definirão um grupo, o que está fora deste padrão comporá a sombra coletiva. A 

sombra é um arquétipo que diz respeito a tudo em nós que foi reprimido, ou que por 

alguma razão não pôde desenvolver-se, tornando-se impulsos não civilizados. As 

características sombrias são frequentemente experimentadas através da projeção, 

ou seja, vemos no outro aquilo que não reconhecemos em nós mesmos (SHARP, 

1991). A reunião de um grupo em torno de um arquétipo promove a formação de 

uma identidade cultural, mas o mesmo fator que promove essa identidade coletiva 

também é o formador da sombra onde ficam relegados os elementos que 

confrontam as características do ideal de ego do grupo. Manter conteúdos sombrios 

longe da consciência coletiva requer mecanismos repressivos cujo objetivo é criar 

modos mais padronizados de pensar e agir (NUNES, 2012). 

Assim como o indivíduo diferencia-se do coletivo ao longo de seu percurso, 

para encontrar uma posição que o defina frente às suas demandas internas e 

adaptar-se ao meio dentro um equilíbrio dinâmico, a consciência coletiva também 

pode seguir este fluxo, de modo que um grupo, povo ou etnia se transforme e 
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adquira singularidades. Poderíamos chamar este processo de individuação da 

consciência coletiva. 

Se a consciência coletiva de um povo ou de um grupo está demasiado 

polarizada, símbolos compensatórios emergem visando a manutenção do fluxo entre 

a consciência e o inconsciente coletivo.  

 

Quadro 2. Comparação da Consciência e Sombra Coletivas nos períodos da 

Idade Média, Renascimento e Maneirismo. 

IDADE MÉDIA RENASCIMENTO MANEIRISMO 

Consciência 

Coletiva 

Sombra 

Coletiva 

Consciência 

Coletiva 

Sombra 

Coletiva 

Consciência 

Coletiva 

Sombra 

Coletiva 

Patriarcal Feminino Restauração da 

cultura greco-

romana 

Desarmonia Subjetividade Perfeição 

Conservadora Corpo Humanismo Desproporção Paradoxos Certezas 

Teocêntrica Bodes-

expiatórios 

(demônios, 

bruxas) 

Antropocen-

trismo 

O mal humano  

(dor, doença) 

O homem sai 

do centro 

Equilíbrio 

Ascetismo Hedonismo Materialização 

do divino 

Disforme   

 

 

O homem medieval atravessou a grande transformação da religião politeísta 

para a monoteísta. Os Imperadores já não encontravam na antiga religião romana 

uma forma de instituir uma dinastia mais forte e o monoteísmo foi uma via para 

alcançar tal ambição, identificando Deus com o Imperador e tentando não apenas 

salvar-se, mas também ao Império (LE GOFF, 2007).  

A Idade Média apresenta uma arte Imperial, em que a figura do Imperador e 

da Imperatriz eram representadas com as mesmas vestes de Cristo e da Virgem 

Maria, dando a estas figuras uma representação divina e, portanto, incontestável. A 
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arte canônica medieval, com suas regras restritas, colabora para manter a ordem 

social e econômica. A frontalidade acentua a solenidade do encontro com a 

autoridade espiritual, colocando o homem em uma posição de submissão. 

A religião Cristã tem características patriarcais, o arquétipo regente é o do pai. 

O arquétipo paterno é um organizador de limites, leis, obrigações e hierarquia. A 

forma de operar esta organização é separar tudo em polaridades: bem e mal, justiça 

e injustiça, certo e errado. Esta polarização dificulta a atuação da função 

transcendente e o ego permanece preso nos opostos (O’ KANE, 1994). Na Idade 

Média, a imagem de Deus permanece separada em sua dimensão salvadora e 

punitiva, manifestando-se de forma ambígua dentro da consciência coletiva. Frente a 

esta cisão, a figura de Deus é imposta pelo poder, pois quando aspectos patriarcais 

preponderam em uma cultura, ela tende ao dogmatismo e ao autoritarismo (NUNES, 

2012). 

Segundo Fernandes (2004), a mensagem de Jesus traz a dinâmica da 

alteridade, da relação entre opostos, e a força com que sua imagem se impõe revela 

ressonância em um arquétipo do inconsciente coletivo. Cristo traz a síntese dos 

arquétipos matriarcal e patriarcal sem negá-los. No entanto, o modo patriarcal de se 

relacionar com a religião se manteve e ratificou a visão de que o divino está fora do 

homem, configurando uma religiosidade repleta de dogmas e repressões. 

 

A história simbólica do Cristianismo é, assim, demarcada pelo 
conflito entre a imposição do padrão de alteridade no Self 
Cultural e sua repatriarcalização reacionária oriunda das 
tradições culturais Judaicas e Romanas e da obra 
uniformizadora e repressiva da Inquisição (BYINGTON, 1991 
p.8). 

 

Na Idade Média, a cristalização dos preceitos da consciência coletiva 

provocou um acúmulo de energia inconsciente que atuou de modo sombrio, 

principalmente através dos abusos da Inquisição. A busca de bodes expiatórios, a 

perseguição às mulheres e a caça à Bruxas atendiam à necessidade de manutenção 

da consciência coletiva e à voracidade do poder. Com a economia limitada à 

capacidade de consumo e à falta do conceito de lucro, a sociedade se torna imóvel, 
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rígida e conservadora, falta ao homem medieval "o dinamismo intelectual criado pela 

ideia de competição" (HAUSER, 1972 p.255). 

A interpretação de que o pecado original era sexual - e não relacionado à 

apropriação do conhecimento divino - é fruto de manipulações ideológicas com 

objetivo não de instruir os fiéis, mas de manipulá-los (LE GOFF e TRUONG, 2014). 

O corpo e a mulher, ligada a esta interpretação do pecado original, não têm outro 

destino senão a sombra. Há uma cultura de ascetismo, uma negação dos desejos 

físicos como um caminho para a espiritualidade e a purificação. 

A Igreja teoricamente protegia Cristo e seus ensinamentos mas, na verdade, 

"os despotencializava como símbolos transformadores". A figura do Demônio torna-

se muito poderosa pois representa desobediência à ordem vigente que é 

centralizadora e atuará de modo sombrio, assim como a figura da Bruxa. 

(BYINGTON, 1991 p.8).  

 Nas obras de arte da Idade Média há representações do Cristo sofredor e 

imagens do Cristo Pantocrator, todo-poderoso (Imagem 10). Essa figura geralmente 

era representada com meio corpo; com a mão direita dava uma benção e com a 

esquerda, na maioria das vezes, segurava um livro. O fundo dourado indica que 

Cristo agora está no céu. O Cristo Pantocrator reúne características humanas e 

divinas do Cristo, que depois de viver seu sofrimento na Terra retorna ao seu lugar 

divino. 

Estes dois Cristos, o sofredor, irmão, e o todo-poderoso refletem a 

ambiguidade do Cristo da Idade Média, o que colocava o homem medieval frente a 

um Deus que ora pune e ora salva. No entanto, o Cristo encarnado que transcendeu 

a morte vivida do modo mais miserável que havia para época acena para o povo 

com a possibilidade de que todos podem ser salvos (LE GOFF, 2007). 

Os Deuses gregos tinham uma comunicação mais próxima com os homens, 

que se concretizava através das oferendas, das representações sagradas, o culto às 

fontes e à natureza. As esculturas em forma humana, apesar de uma estética 

idealizada, e as histórias dos deuses com seus sentimentos deveras humanos 

promovem uma identificação e tornam esses Deuses mais acessíveis. 
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 Imagem 10:  Cristo Pantocrator,1180-1190. Desconhecido. Dimensões: 7m x 
  13 m, Basílica Monreale, Monreale, Sicília, Itália).  

 

No monoteísmo vamos ter um Deus que é uma referência, mas como está 

destituído de seus aspectos sombrios torna-se inacessível e isto vai se refletir na 

arte com corpos etéreos, desmaterializados, em um lugar que acena como 

promessa de Paraíso. 

O homem medieval trazia fortes traços do pensamento animista das 

sociedades primitivas. Tudo para ele era dotado de grande simbolismo e todo o seu 

julgamento estava em um lugar que era externo a ele. As pinturas não tinham um 

espaço conhecido, eram alheias ao homem. Se na Idade Média não havia espaço 

conhecido, no Renascimento, o homem e a natureza passam a ser incluídos. 

 Se o corpo na arte bizantina é descarnado, etéreo, celeste, o corpo da obra 

renascentista, une a arte antiga à arte Cristã e o corpo é encarnado, divino e 

humano, corpo e alma.  

No Renascimento, o homem passa a admirar o belo no mundo sacralizando o 

humano e humanizando o sagrado "a beleza só podia tornar-se cultura se estivesse 

envolvida nas vestes da virtude" (HUIZINGA, 2013 p.59). 

O Renascimento reinaugura o nu na pintura e, ao aproximar o expectador do 

tempo e do espaço retratados, estimula a imaginação. Vasari conta que um São 

Sebastião foi retirado de uma Igreja pois mulheres haviam confessado que pecaram 
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ao olhar o quadro de Fra Bartolomeo (apud ARASSE in CORBIN,COURTINE e 

VIGARELLO, 2010) 

O homem renascentista voltou seu olhar para o corpo e para o meio que o 

circundava, o desenvolvimento da ciência diminuiu a luz do misticismo que imperava 

na Idade Média. 

 

Da mesma maneira, a arte tornou-se mais realista e sensual. Libertou-se 
dos temas religiosos da Idade Média, e abrangeu a totalidade do mundo 
visível...e tornou-se o que fora a arte gótica: um verdadeiro símbolo do 
espírito da época (JAFFÉ in JUNG, 1964).  

 

O Renascimento traz de volta a função estética da arte que durante a Idade 

Média esteve a serviço da educação religiosa, a religião não tolera a arte como 

entidade independente (HAUSER, 1972). A arte e a religião caminharam juntas um 

longo período, talvez porque a arte seja uma forma do homem materializar o 

incognoscível, o mistério.  

Para Jung (2011) a religião é a possibilidade de uma modificação na 

consciência através da experiência com o numinoso. O numinoso seria um conteúdo 

psíquico que mobiliza um grande impacto emocional à consciência. A religião 

através de seus rituais e sacramentos promove uma atitude de reverência e 

humildade frente ao divino. 

Toda religião arraigada em um povo e em uma época traduz o seu 

funcionamento psíquico. O que tem grande valor para o povo ou para o indivíduo 

adquire um status divino, caso haja uma diminuição na atribuição desse valor, outro 

mistério será nomeado (JUNG, 2011). 

Na passagem para o Renascimento, outros valores começam a povoar a 

consciência coletiva; o homem adquire potência e a aquisição de conhecimento que 

antes era monopólio da Igreja liberta homem da submissão. Isto lhe dá consistência, 

matéria. Vemos a erotização do corpo na obra Renascentista, e a proliferação dos 

retratos ratifica a confirmação da existência e da identidade do indivíduo. 
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No naturalismo da Renascença, a realidade conhecida passa a ser 

representada através da natureza, e o homem mostra seu lugar no mundo tornando-

se o centro da temática artística. A obra Renascentista parece equilibrar o que por 

um longo período se manteve cindido, o humano e o divino. Ao contrário da obra 

Medieval, podemos nos imaginar na imagem representada, identificarmo-nos com 

um personagem representado, convidando-nos à imaginação.  

No Renascimento ficam relegados à sombra o desarmônico, o disforme e o 

mal humano (a dor, a doença, a imperfeição), por representarem o oposto à 

identidade cultural renascentista. 

Lorenzo de Médici é um exemplo do espírito Renascentista, homem visionário 

e intuitivo que representava a consciência de uma época que queria buscar novas 

formas de entender o que existia, não mais unicamente pela fé, mas pelo 

conhecimento. 

No nível espiritual recém-adquirido se estabelece agora uma relação com o 
mundo e com a natureza que, ao contrário da atitude antiga, não mais 
sucumbe a magia do objeto, mas pode observá-lo refletindo a seu respeito 
(JUNG,1995 p.65) 

 

A filosofia humanista está na base do pensamento renascentista, em que o 

homem é investido de potência e de poder de transformação através do 

conhecimento - o homem é o centro. 

Na passagem para a obra maneirista, o corpo na obra de arte se transforma 

novamente, demonstrando modificações da consciência coletiva. Os 

sombreamentos, os tons mais escuros usados nas obras nos levam a pensar no 

ceder das luzes da consciência para entrarmos nos aspectos mais inconscientes 

onde emergem conteúdos mais regressivos. O equilíbrio perde espaço e a 

desproporção dos corpos com cenários complexos tomam forma. No Renascimento, 

a arte ficou engessada na perfeição e o artista maneirista rompeu com este 

equilíbrio, que já começava a aprisionar, e começou a retratar os paradoxos e 

intensificá-los para através da arte enfrentá-los (HAUSER,1976). No Maneirismo o 

homem se permite mergulhar nesta fonte criativa onde os paradoxos coexistem. 
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Surpreendentemente, o paradoxo pertence ao bem espiritual mais elevado. 
O significado unívoco é um sinal de fraqueza. Por isso a religião empobrece 
interiormente quando perde ou reduz seus paradoxos; no entanto, a 
multiplicação destes últimos a enriquece. Pois só o paradoxal é capaz de 
abranger aproximadamente a plenitude da vida. A univocidade e a não 
contradição são unilaterais e portanto não se prestam para exprimir o 
inalcançável (JUNG, 2009 p.28). 

 

No Maneirismo, o homem se defronta com o sagrado e esta experiência pode 

ser vivida de modo esmagador. É um momento em que o homem tenta criar um 

contínuo entre ele e Deus. O corpo maneirista parece adquirir características 

góticas, alongando-se como o templo - há uma reaproximação com o místico e um 

desinvestimento do corpo. A figura humana é novamente espiritualizada. Não há no 

Maneirismo uma negação do mundo como nas obras de Idade Média, mas parece 

existir uma busca de diálogo com o espiritual, preenchendo-o de subjetividade 

(HAUSER, 1972). 

Na obra Maneirista, as ligações com o real são desfeitas em favor de uma 

interpretação subjetiva da realidade. Foi explorado o espaço fictício que saía do 

espaço conhecido e mergulhava no inverossímil. 

No Maneirismo tornam-se aspectos sombrios as certezas, a perfeição, o 

naturalismo e o equilíbrio. O mundo revestido de luz e de equilíbrio perde a 

profundidade e o sentido. É vivida uma nova forma de religiosidade, valores 

medievais são reinvestidos de atenção, o homem sai do centro. A atenção agora 

parece se volta para o caminho entre o homem e a religiosidade que se dá através 

da experiência individual do artista, à sua maniera. 

A arte assim como os ritos são formas de entrar em contato com o mistério 

fazendo uma ponte com o Self, mantendo a conexão dentro-fora, interior-exterior e 

alimentando este fluxo que permite a transformação da consciência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste estudo foi a de verificar o que ocorreu à consciência coletiva 

da Idade Média ao Maneirismo passando pelo Renascimento e se as obras de arte 

destes períodos retrataram modificações na consciência coletiva, tendo como 

referência representações do corpo. 

Para a elaboração do estudo a autora realizou uma contextualização histórica 

dos três períodos da história da arte com a descrição de suas respectivas 

características e as influências destes contextos culturais e sociais na produção 

artística. A leitura psicológica se deu dentro de uma orientação junguiana. 

Na formação da consciência de um grupo há sempre um arquétipo norteador 

que confere identidade aos membros e ao coletivo - tudo o que descaracterizar esta 

identidade estará consequentemente na sombra. Os aspectos banidos para a 

sombra reemergem como símbolos que serão matéria-prima para a transformação 

da consciência. Do século V ao século XVI o arquétipo cristão norteará a formação 

da consciência com uma intensidade decrescente, mas sempre de modo atuante. 

Observamos que a consciência do homem ocidental molda-se com sucessivas 

aproximações e afastamentos deste arquétipo. 

A consciência coletiva da Idade Média da Europa estava firmemente apoiada 

no arquétipo cristão e a religião mantinha acentuadas características patriarcais. 

Cristo não era representado de forma humanizada, mas como Pantocrator, todo-

poderoso. A sombra da Idade Média guardava o corpo, os desejos, a autonomia e o 

feminino demonizado na caça às bruxas. O corpo na obra de arte deste período é 

descarnado, etéreo, imaterial, dissociado da consciência. Há uma separação entre o 

instinto e a espiritualidade. 

No Renascimento, o homem como indivíduo que tem autonomia sobre seu 

destino nasce e sua vida ganha corpo, é um momento histórico de grandes 

descobertas. O arquétipo do corpo parece ganhar energia e entra na consciência se 

colocando lado a lado à vivência espiritual. Nesta época, deslocam-se para a 

sombra a imperfeição e o desequilíbrio, mas o feminino reaparece erotizado, talvez 

como possibilidade de conciliar os opostos razão e fé. Nesse período o corpo é 
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representado de forma tridimensional, ganha vida, conseguimos nos identificar com 

a imagem, o homem é o centro. 

No Maneirismo há uma reação ao classicismo e à hybris do intelectualismo. O 

realismo renascentista não é completamente abandonado, mas se desvincula da 

natureza como fonte de completude e volta-se para a realidade interna, para o 

subjetivo, para o imaginário, para o ambíguo e o paradoxal. A sombra desse período 

migra para o cartesiano, para as certezas, para o dogmático. Nesse período, o corpo 

é representado de forma distorcida, alongada, fantasmática; é o confronto do 

homem com sua subjetividade. 

A autora acredita que a representação do corpo na obra de arte demonstre as 

alterações da consciência coletiva, uma vez que o corpo reflete as percepções que o 

homem tem de si mesmo e do momento histórico que o circunda. A observação da 

arte pictórica destes três períodos mostra que após 1000 anos de Idade Média 

grandes transformações lá estavam sendo geradas e começaram a ocorrer a partir 

daí com certa velocidade antes desconhecida, o homem agregou conhecimento e 

modificou a consciência sobre si mesmo. 

E o que é a obra de arte afinal? A leitura de uma época? Um caminho para o 

futuro? A correção da uniteralidade da consciência? Um alento? Um instrumento? 

A história da arte se mistura com a história da beleza e do estético, e nos 

mostra como há no humano esta necessidade de contemplação; mas nos parece 

que a função da arte é provocar algo em nós e neste sentido ela não precisa ser 

bela, mas desafiadora. Sempre que ela desafia, se opõe à cultura e traz o novo. 

Como no sonho, a obra de arte pode ratificar uma atitude da consciência ou 

corrigir sua unilateralidade. Podemos observar este movimento do Renascimento em 

relação à Idade Média, retirando o corpo da sombra, e do Maneirismo em relação ao 

Renascimento, relativizando a razão e a perfeição. 

Alterações da consciência coletiva podem ser percebidas nas representações 

do corpo. A arte recria a realidade trazendo novas leituras e perspectivas, é uma 

forma de conhecer épocas e lugares, é um registro histórico do tempo. 
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 Sociedades se transformam coletiva e individualmente. Se enxergarmos uma 

sociedade como um corpo veremos neste corpo saúde e doença, harmonia e 

desproporção. Toda a produção artística produzida por este corpo coletivo, seja nas 

artes plásticas, na literatura, na arquitetura ou outras formas de expressão artística, 

podem trazer aspectos deste homem coletivo, quais são suas aspirações, suas 

dores, suas conquistas, sua sombra e seus complexos culturais. Podemos 

metaforizar dizendo que a arte é o processo de análise desse corpo coletivo, e 

através das imagens, como no sonho, a sociedade cultiva a alma. Se imaginarmos 

que este corpo da Idade Média sonha, diríamos que este corpo está na sombra, e 

que o poder e a salvação estão projetados no divino. O corpo renascentista que 

sonha, uniu no símbolo do corpo a alma e a matéria, antes dissociados, e neste 

momento parece que tudo tomou seu lugar, como quando temos uma revelação, um 

insight. Este conforto sentimos até hoje ao apreciar uma obra renascentista. Mas 

este corpo social e cultural novamente sonhou, pois ele caminhou em sua 

individualização coletiva, e o homem maneirista tem um sonho que perturba e 

inquieta, mistura o sagrado e o profano, desmaterializa e distorce, levando este 

corpo social a experimentar sua solidão e sua humanidade. Quando o corpo 

maneirista de novo sonhar acordará nos braços do Barroco. 
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