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CHAVE DE RESPOSTAS 

QUESTÃO 
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4 Embora Hilma af Klint vivesse de pinturas de paisagens, retratos e até ilustrações de livros sobre 

cirurgia de cavalos, seus interesses principais eram por assuntos científicos (Darwinismo, 

partículas subatômicas) e pela busca espiritualista, os quais ela compartilhava com outros 

artistas do início do século XX, como, por exemplo, Kandisnky e Mondrian. Por muito tempo, 

estudou o espiritismo e a psicografia, a filosofia Rosacruz e o Budismo. Em 1889, juntou-se a 

Sociedade Sueca de Teosofia.  
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Hilma af Klint é considerada precursora do abstracionismo modernista. Uma mulher à frente de 

seu tempo, inovadora, surpreendente, admirável, estudiosa. Tinha estilo próprio, diversificado.  

A obra “The Ten Largest”, embora criada em 1907, é considerada contemporânea, atual, com 

referências múltiplas.  São trabalhos deslumbrantes, cheios de vida, com uma paleta de cores 

leves, alegres, envolventes, com composições circulares, em espirais que se desenvolvem em 

linhas que formam letras e palavras misteriosas.  
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O texto destaca que a logoterapia de Frankl é uma resposta e uma rejeição a Freud e a Adler. 

Embora Frankl tenha se interessado muito cedo pelo projeto psicanalítico de Freud, ele rejeitava 

a ideia do desejo inconsciente. E, assim como os críticos da época, ele acreditava na autonomia, 

na escolha autoconsciente do paciente. Ele também acreditava que o suposto materialismo da 

psicanálise ameaçava enfraquecer o lado espiritual do ser humano. 
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Porque na narrativa, enquanto prisioneiro de Auschwitz, Frankl afirmava não temer a morte. 

Mesmo as câmaras de gás não lhe causavam horror. Ele desafiava tudo o que se sabe sobre vida e 

morte em Auschwitz. E talvez, ainda, o mais perturbador seja o fato de Frankl acreditar que, 

mesmo em circunstâncias extremas como as que viveu, o indivíduo deve superar a apatia para 

encontrar sentido no sofrimento.  

 


