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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo investigar possibilidades da máscara – objeto 

presente na humanidade desde seus primórdios – enquanto instrumento arteterapêutico, 

através dos processos de confecção e uso. E sinalizar para as potencialidades e especificidades 

da Máscara quanto ao acesso a conteúdos do inconsciente, enfatizando o seu caráter mágico-

ritual. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the possibilities for the mask – an object made since the 

beginnings of humanity – as an art-therapeutic tool, through its fabrication and usage 

processes. It also aims to indicate masks potentialities and specificities to provide access 

to unconscious contents, emphasizing the magical and ritual aspects of this sort of objects. 

 

Keywords: Mask, Art Therapy, Archetype, Ritual and Individuation 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

Em meu trabalho, arrisco minha vida  

e nele metade da minha razão sucumbiu. 

Vincent Van Gogh 

 

 

 

 

 

Imagem 2 – Máscaras 

 

 

 Qual é a força que a máscara exerce sobre as pessoas? O que impulsiona o encantamento, o 

fascínio que esse objeto provoca? Como o ser humano entra em contato com as questões indicadas 

pela máscara e com os elementos arquetípicos que ela traz impregnada em suas linhas de força? 

Como a pessoa incorpora e elabora esses elementos arquetípicos? Como preparar um trabalho 

arteterapêutico utilizando as máscaras como ponto de partida? Como definir a conexão entre a 

máscara e a pessoa que a porta, mesclando elementos de um no outro? Como definir a relação 

sombra/persona existente no trabalho com as máscaras? Quais princípios guiam o jogo da máscara? 

Como ocorrem as inter-relações entre o conhecimento técnico do ator e os aspectos sugeridos pela 

máscara? Como “incorporar” esses elementos? Ufa, quantas questões!!! Mas todas convergem a um 

só ponto: o contato com a Máscara e com os caminhos por ela revelados. Caminhos esses que 

percorro desde 2004 e, pelo qual, vários profissionais passaram deixando grãos do seu 
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conhecimento para serem germinados a seu tempo. Inicialmente tentei compreender a máscara 

através da sua face cênica, formando-me como atriz e, agora, através da Arteterapia, começo a ver 

os frutos dessa semeadura. 

Enrico Bonavera, um dos transeuntes do universo da máscara teatral, defende a ideia que a 

máscara é um espelho com vários outros espelhos, cabe ao ator a sensibilidade para refletir esses 

espelhos e pegando carona nos dizeres de Bonavera, digo que a máscara carrega elementos 

arquetípicos e, por isso, ela é polissêmica, dando voz a inúmeros personagens que habitam nosso 

inconsciente. O contato com grupos de teatro (Teatro da Figura/MG e Grupo Teatral Moitará/RJ) e 

artistas como Eugênio Barba, Julia Varley, Enrico Bonavera, Paola Pizzi e Donato Sartori – 

caminhantes e guias de uma mesma trilha – instigou ainda mais a busca pelas imagens a serem 

refletidas pelas máscaras. 

 Eugênio Barba, durante uma palestra, citou a “dança dos Orixás” e disse que ela não é uma 

dança artística porque não tem um padrão, ela faz parte do domínio da religiosidade, da fé. Assim, 

cada pessoa dançará de forma diferente, do seu modo, pois não há um código fechado para as 

representações da fé. Nesse momento, vi-me com algumas dúvidas: para que alguma manifestação 

seja considerada arte, ela tem que ser padronizada? Precisa ter um modelo a seguir? Se há um 

modelo a ser seguido, como se encaixa a criatividade do artista? Rito, fé e criatividade seriam 

incompatíveis? Barba citou o trabalho de Augusto Omolú, um brasileiro que passou pela ISTA 

(International School of Theatre Anthropology) e que trabalhava de forma artística a “dança dos 

Orixás”, diferente da forma como se dança no ritual – com códigos fechados que possibilitavam a 

repetição. “O ator é a pessoa que sabe inventar um gesto, uma ação, e é capaz de repeti-la da 

mesma forma, com vida, presente.” 
1
 

 Das palavras de Barba, ressurgiu uma questão que há muito me incomoda: a relação entre 

arte e fé – onde começa uma e onde termina a outra? Arte e fé se misturam? Como pensar a máscara 

dentro desse contexto? Em que sentido esse elemento mantém seu potencial curativo como nos 

tempos antigos em que era usado em transes rituais e cerimônias de iniciação? Como reconhecer na 

sociedade contemporânea o caráter ritual da máscara?  

 Consciente do poder curativo que possui a Máscara, busco agora desvendá-la através da 

Arteterapia, desde a sua confecção até o encontro com os seres encobertos em nosso inconsciente. 

 

 

 

 

                                                 
1
Eugênio Barba durante palestra O Corpo como Máscara: artificialidade e organicidade na técnica do ator. 

Realizada no Instituto Italiano de Cultura/RJ, dia 01/07/2008. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A arte carne é carne, é sangue. Além disso, não há nada.  

As nossas personagens são pedaços de nós mesmos,  

só podemos expor o que somos.  

Graciliano Ramos 

 

 

 

Imagem 3 – Sem título 

 

Este estudo monográfico pretende suscitar reflexões sobre o uso da máscara na 

Arteterapia, ressaltando a necessidade de um conhecimento prévio por parte do focalizador 

sobre o potencial energético que esse elemento possui. Stephen Larsen (1991) escreve sobre o 

papel curativo da máscara, mas também ressalta a necessidade de usá-la com respeito e 

cuidado. “As máscaras devem ser tratadas entre nós, como entre nossos ancestrais, como 

objetos de poder. Elas agem „como se‟ fossem pessoas, ou entidades. Se podem curar, 

também podem causar dano.” 
2
 

                                                 
2
LARSEN, Stephen. Imaginação Mítica – A Busca de Significado Através da Mitologia Pessoal. Rio de Janeiro: 

Campus, 1991, p. 344. 
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A máscara está presente na relação humana desde seus primórdios, causando fascínio 

e sendo usada por diferentes grupos separados no espaço e no tempo. Usada para cobrir uma 

parte do corpo, ela mais revela do que acoberta.  

As máscaras são utilizadas para diferentes objetivos: existem máscaras ritualísticas, 

decorativas, cênicas, de proteção, festivas e carnavalescas. Nos primórdios da humanidade, 

caçadores cobriam-se com as peles dos animais antes de sair para a caça; era uma forma de se 

preparar para o conflito. Ao se vestir com a pele do animal, acredita-se, que esses homens 

atraíam a caça por se assemelhar a ela e, quem sabe, o seu imaginário absorvia a força desse 

animal, capacitando-o melhor para a luta a ser travada. 

Tomada pelo senso comum como um objeto capaz de ocultar, ela, ao contrário, revela. 

Ocultar é uma função secundária que esse objeto possui porque “a função primária da 

máscara é unir o seu usuário (e o observador) com um ser mítico, ou, como diria Jung, „uma 

força arquetípica‟. A máscara [...] torna-se uma transformadora de energia.” 
3
 liberando 

conteúdos que podem estar encobertos no dia-a-dia e que podem ser trabalhados no espaço 

arteterapêutico. Ao utilizar uma máscara, determinados sentidos são aguçados e isso pode 

contribuir no processo de auto-conhecimento. 

 

     

Imagens 4 e 5 – Diferentes usos de uma mesma máscara 

 

A presente monografia justifica-se por considerar que o estudo da Máscara nos dias de 

hoje é importante para relembrar e reafirmar o poder que existe nesse instrumento de origem 

                                                 
3
LARSEN, Stephen. Imaginação Mítica – A Busca de Significado Através da Mitologia Pessoal. Rio de Janeiro: 

Campus, 1991, p. 257. 
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ritualística. Ao buscar desvendar as possibilidades terapêuticas da máscara, esse estudo 

poderá contribuir para que outros arteterapeutas desenvolvam atividades tendo como eixo 

central a confecção e o uso desse elemento.  

O objetivo desse estudo é sinalizar para as potencialidades da Máscara como 

instrumento arteterapêutico, enfatizando o seu caráter mágico-ritual.  

No que se refere ao caráter mágico-ritual, o uso das máscaras em festas e rituais religiosos 

tem a função de estabelecer um elo entre mundos intocáveis: 

 

O uso ritual revela sua vocação mediadora, fazendo comunicar domínios antes 

considerados separados, como vivos e mortos, homens e divindades, céu e terra, visível e 

invisível, natureza e cultura e assim por diante. (...) Representando animais totêmicos, seres 

sobrenaturais, forças personificadas da natureza, ou mesmo humanos, estas figuras, em 

certos contextos, não são interpretadas por seus usuários e espectadores como sendo 

imagens, mas como a sua manifestação concreta.
4
 

 

 

Imagem 6 – Obaluaê, Orixá da Cura 

                                                 
4
BITTER, Daniel. PACHECO, Gustavo e MAZZILLO, Maria Careta de Cazumba. Rio de Janeiro: Associação 

Cultural Caburé, 2005, p. 9. 
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Este estudo monográfico se estrutura a partir da seguinte questão: Como utilizar a 

Máscara no espaço arteterapêutico para facilitar o acesso a conteúdos do inconsciente, 

abordando desde a confecção até o seu uso? 

Reconhecendo a máscara como ponte entre universos distintos, iremos buscar a relação 

entre o indivíduo e as imagens arquetípicas que poderão emergir a partir do encontro entre a 

máscara e o seu portador. A máscara pode ser um portal para facilitar a pessoa em seu 

processo de individuação, considerando o indivíduo, como defende Phillipini (2008): „in‟-

divíduo: pessoa indivisível frente às pressões externas e internas.  

Esse estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de 

modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um documento que procurasse 

mostrar a importância do uso da máscara no contato com as informações simbólicas enviadas 

pelo inconsciente. Ele foi composto por dois segmentos: uma parte teórica com objetivo de 

fundamentar o poder curativo da máscara, enquanto ponte de acesso aos conteúdos 

inconscientes e às imagens arquetípicas que esse objeto carrega; e uma segunda parte 

composta por um experimento com um grupo de adultos que percorreram as fases de 

confecção e utilização. Durante a prática foi possível verificar e validar os pontos abordados 

nesse estudo. Para isso, houve a interação de algumas modalidades plásticas e expressivas 

próprias do espaço arteterapêutico, como a confecção das máscaras, com colagem (utilizando 

materiais de diferentes texturas, como miçangas, vidrinhos, cordões, fitas, lãs, retalhos de 

tecidos, etc.), pintura da máscara, expressão corporal (resultado no encontro com o 

personagem ali gestado) e, para finalizar o trabalho, um desenho representando o cenário onde 

o personagem estaria naquele instante. A escrita criativa, contendo o registro das sensações e 

percepções vividas, esteve presente nos momentos de confecção e uso. 

O primeiro capítulo terá como fio condutor a relação arte / cura, abordando na 

primeira seção, alguns aspectos do ritual de cura no Templo de Asclépio, no Epidauro. 

O segundo capítulo é dedicado à Arteterapia em sua abordagem Junguiana, focando na 

práxis arteterapêutica, apresenta considerações sobre a confecção e principais arquétipos 

envolvidos no trabalho com máscaras. O terceiro capítulo apresentará alguns usos/funções da 

máscara. O quarto capítulo irá apresentar um breve relato da vivência realizadas com 

máscaras. Registro que as fotos e relatos contidos neste capítulo têm a permissão dos 

participantes do experimento para a sua publicação. 

Este trabalho não pretende esgotar o tema, colocando-se como mais uma contribuição 

para o aprofundamento da pesquisa em Arteterapia. 
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CAPÍTULO 1 

De Epidauro à Arteterapia: Arte e sua função curativa 

 

 

 Este capítulo trata da relação entre arte e cura na Antiguidade Clássica, focalizando o 

templo do deus da cura Asclépio, que abrigava em suas instalações o maior teatro da Grécia 

Antiga – território da Personas, as máscaras teatrais.  

 

 

1.1 – Origens do caminho da Cura: A Arte dos nossos antepassados 

 

 
Que teu alimento seja tua única medicina; 

Que a tua única medicina seja o teu alimento. 

Hipócrates 

 

 

Imagem 7 – Asclépio, deus da medicina e da cura para os gregos 

 

Desde a Antiguidade Clássica existe o conceito de saúde integral, capaz de abranger 

diversas esferas de atuação do homem: saúde física, mental e emocional. No período greco-

romano, os sacerdotes tinham o poder de comunicar-se com os espíritos, “o papel do 

sacerdote era a mediação entre dois mundos, só acessível aos iniciados na arte esotérica da 
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cura” 
5
, como por exemplo, os sacerdotes de Asclépio – deus grego da medicina. É com essa 

atitude, a de mediar o contato entre humanos e deuses, que chegamos à origem grega da 

palavra terapeuta, que vem de thérapéia, que significa servir, cuidar. Cuidar da saúde alheia é 

estar a serviço de alguém, é possuir habilidades, conhecimentos necessários para ajudar o 

outro. Com o passar do tempo, outras pessoas assumiram essa função: benzedeiras, 

rezadeiras, médicos, enfermeiros, psicólogos, homeopatas, reikianos, terapeutas holísticos, 

ocupacionais, arteterapeutas – mediadores que terão destaque nesse estudo –, entre outros 

profissionais. Segundo Luis Graça (2000),  

o poder médico começa por ser um poder mágico-religioso, independentemente 

daquele que o exerce (v.g., curandeiro, feiticeiro, sacerdote, físico ou cirurgião), 

tanto nas sociedades primitivas como nas sociedades complexas. Esse poder baseia-

se sobretudo na crença de que a cura da doença, embora operada por forças divinas,  

exige a intervenção, de um medium dotado de um dom ou carisma. Não é por acaso 

que o termo terapeuta (do grego therapeutés) significava originalmente „o que 

cuida, servidor ou adorador de um deus‟
6
.  

Como a palavra Terapeuta tem origem grega, é nessa cultura que iremos recorrer para 

entender as origens, no mundo ocidental, da função de cuidar.  

 

   Imagem 8 – Quíron, mestre do deus Asclépio 

  

Asclépio, para os gregos, e Esculápio para o povo romano, é reconhecido como o deus 

da Cura e da Medicina. Filho de Apolo, Asclépio foi discípulo do Centauro Quíron, grande 

mestre e curador que tinha como desafio curar a sua própria ferida. Esse ensinou ao jovem 

todos os mistérios e cuidados da arte da cura. O deus da medicina é representado com o rosto 

sereno, com um bastão em uma das mãos e a outra pousada sobre uma serpente – símbolo da 

                                                 
5
Revista Filosofia Especial – Ciência e Vida. Ano II, nº 7 Editora Escala, p. 55. 

6
GRAÇA, Luís. Proto-história do hospital: os asclepions dos gregos e os valetudinaria dos romanos. Textos 

sobre saúde e trabalho, 2000. Disponível em http://www.ensp.unl.pt/lgraca/textos113.html. Acessado em 

outubro/2010, p.02. 
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própria arte de curar
7
. Asclépio tinha vários templos em seu nome, o mais famoso desses 

templos era o Epidauro, localizado ao sul da Grécia, para onde se direcionavam pessoas com 

diferentes tipos de males como artrite, cegueira, surdez, deficiência mental, doenças 

degenerativas, vítimas de picadas de aranha ou de cobra.  

Os sacerdotes e sacerdotisas, servidores de Asclépio, cumpriam a função de 

terapeutas, sendo o canal entre os enfermos e o deus grego. Quem procurava os templos, 

devotos que sofriam de algum mal ou possuíam alguma deficiência, passava por rituais 

purificadores como banhos, jejuns e sacrifícios. Após o cumprimento das etapas iniciais, o 

devoto ia passar uma noite em uma espécie de incubadora, chamada abaton, pois a cura dos 

males ocorria durante o sono incubatio.
8
 Nesse ambiente, intencionalmente misterioso e 

pouco iluminado, o paciente teria visões e sonhos que eram relatados aos sacerdotes na manhã 

seguinte quando eram tomadas as devidas providências após a interpretação dos mesmos. “A 

incubação consiste em encontrar-se com o deus na metade do caminho: o humano se eleva e o 

divino desce”.
9
 Segundo estudiosos, havia por parte das pessoas que recorriam a Asclépio 

uma fé muito forte no seu poder de cura, “para os gregos só havia cura total do corpo em 

Epidauro, quando primeiro curava-se a mente. Em outros termos, só existia a cura, quando 

havia metanóia
10

, ou seja, transformação de sentimentos” 
11

. Acreditava-se que os sonhos e 

visões tidos no abaton eram mensagens do próprio deus Asclépio.  

 

  Imagem 9 – Templo de Asclépio 

                                                 
7
Há referência à representação de Asclépio com cães a seus pés, o que remete a São Lázaro, santo católico 

procurada por devotos em busca de cura para suas enfermidades. 
8
SILVA, Otto Marques da. Asclépia de Epidauros e seu Significado para Pessoas com Deficiência. Disponível 

em http://www.crfaster.com.br/Epidauros.htm. Acessado em outubro/2010. 
9
COXHEAD, David e HILLER, Susan. Sonhos e Visões – Mitos, deuses, mistérios. Rio de Janeiro: Edições Del 

Prado, 1997, p. 18. 
10

Metanóia: Palavra de origem grega que significa arrependimento, conversão espiritual e intelectual; 

transformação básica do pensamento ou caráter. 
11

LEHMKUHL, Roberto. Iaso, a filha “perdida” de Asclépio (ou a perda da alma na Medicina). Artigo 

publicado no site http://www.ijrs.org.br/artigos.php?id=90. Acessado em outubro/2010.  



10 

Para os gregos, guiados por Zeus, “os sonhos, embora obscuros e arcaicos por 

natureza, apenas chegavam como mensagens claras do próprio Zeus ou de outro deus. Os 

gregos não „tinham‟ sonhos, mas eram visitados por eles.” 
12

 Essa comunicação entre o Deus 

e o indivíduo, realizada pela linguagem das imagens e dos símbolos trazidos através dos 

sonhos era uma fonte de cura. 

 

  

Imagem 10 – Os Sete Adormecidos 

 

Séculos mais tarde, Jung credita aos sonhos um papel importante: a função 

compensadora. Os sonhos, para ele, funcionam por meio de reações defensivas, 

proporcionando à pessoa um equilíbrio, um tipo de balança psicológica, “produzindo um 

material onírico que reconstitui, de maneira sutil, o equilíbrio psíquico total.” 
13

 Jung defendia 

que, 

do mesmo modo que o corpo reage de maneira adequada a um ferimento, a uma 

infecção ou a um tipo de vida anormal, assim também as funções psíquicas reagem, 

por meios de defesa apropriados, a alterações perigosamente perturbadoras. O 

sonho, na minha opinião, faz parte dessas reações oportunas, introduzindo na 

consciência, graças a uma estruturação simbólica, os materiais constelados no 

inconsciente pela situação consciente.
14

 

                                                 
12

COXHEAD, David e HILLER, Susan, 1997, p. 05. 
13

JUNG, Carl Gustav. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 1977, p. 49. 
14

SILVEIRA, Nise. Jung: Vida e Obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 106-107. 
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Temos assim uma via de mão-dupla entre consciente e inconsciente na qual a energia 

psíquica transforma-se em imagem – elemento base do processo arteterapêutico.  

 Ao verificar a presença de certos arquétipos em seus sonhos e nos de seus pacientes, 

Jung chegou ao conceito de imagens arquetípicas; segundo ele  

 
era óbvio que não se tratava de ideias herdadas, mas de uma disposição intata para 

produzir imagens paralelas, ou melhor, de estruturas psíquicas idênticas e comuns a 

todos os homens, às quais mais tarde denominei arquétipos do inconsciente 

coletivo.
15

  

 

As imagens arquetípicas refletem vivências primordiais da humanidade, são como “emoções 

coletivas” – imagens de caráter impessoal que tratam de temas míticos, “podendo revestir-se 

de roupagens diferentes de acordo com a época e as situações em que se manifestam, 

exprimindo, porém, sempre os mesmos afetos e ideias” 
16

. 

 

 

 

1.2 – Epidauro: Templo de Cura; Templo do Teatro 
 

 

 

Aquele que entre no templo perfumado com incenso 

deve estar puro e a pureza é ter apenas bons sentimentos. 

(inscrição na entrada do templo de Epidauro) 

 

 

 

Hoje temos apenas ruínas do templo de Epidauro, onde se encontram registrados 

testemunhos de pessoas ali beneficiadas como o trecho abaixo revela:  

 

 

não identificada pelo nome, existe a história de uma menina muda que, ao entrar no 

recinto sagrado, corria de cá para lá, dentro e fora do templo, curiosa e muito 

irrequieta. De repente, tomada de surpresa e aterrorizada com uma serpente sagrada 

que descia de uma árvore, gritou pelo pai, pedindo socorro. A partir desse momento 

voltou a falar.
17

 

  

Ao lado das ruínas se mantém imponente o Teatro de Epidauro, considerado o melhor 

e mais belo de toda a antiguidade. Com capacidade para acolher cerca de 14.000 espectadores, 

                                                 
15

JUNG apud COXHEAD, David e HILLER, Susan. Sonhos e Visões – Mitos, deuses, mistérios. Rio de Janeiro: 

Edições Del Prado, 1997, p. 16 
16

SILVEIRA, Nise. O Mundo das Imagens. São Paulo: Editora Ática, 2001, p. 86. 
17

SILVA, Otto Marques da. Asclépia de Epidauros e seu Significado para Pessoas com Deficiência. Disponível 

em http://www.crfaster.com.br/Epidauros.htm. Acessado em outubro/2010, p. 07. 
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ele tornou-se símbolo do teatro grego antigo e serviu de modelo para a construção de 

inúmeros teatros na antiguidade clássica. 

 

  

Imagem 11 – Planta do Teatro de Epidauro, Grécia 

 

 O teatro grego teve sua origem nas festas e rituais de sacrifício, dança e culto aos 

deuses. Aos poucos esses rituais adquiriram a forma de concursos cênicos. Nesse contexto, foi 

construído por volta do ano 350 a.C. pelo arquiteto Policleto, o Jovem, o Teatro de Epidauro 

com o objetivo de acolher a Asclépia – concurso em honra ao deus da cura. Atualmente, esse 

teatro é o mais bem conservado dos teatros da antiguidade; “um dia em Epidauro leva à 

experiência do teatro antigo, sem que seja preciso haver um espetáculo: Ésquilo, Sófocles e 

Eurípedes voltam à vida.” 
18

    

 Enquanto no templo de Asclépio realizava-se a cura através de rituais mágicos, ao 

lado, no teatro de Epidauro, dava-se a cura dos problemas relacionados à cidade. O teatro 

grego, surgido como uma das formas de honrar e cultuar os deuses, servia também de fórum, 

pois ali eram travadas discussões e reflexões através das tragédias e comédias encenadas. “O 

teatro é uma obra de arte social e comunal; nunca isso foi mais verdadeiro do que na Grécia 

antiga” 
19

. 

                                                 
18

BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 130. 
19

Idem, p. 103. 
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Imagem 12 – Teatro de Epidauro   

 

 Um dos elementos da tragédia grega, e bastante valorizado por alguns autores, como 

Sófocles, era a catarse, uma espécie de purgação das emoções – uma purificação da alma por 

meio de uma descarga emocional provocada por um drama. Ao ver em cena o herói passar por 

desgraças e se regenerar em sua jornada, o público se reconhece e, assim, alivia-se de seus 

conflitos. É como um “prazer que a pessoa colhe em suas próprias emoções ante o espetáculo 

das do outro, e prazer de ela sentir uma parte de seu anti ego recalcado que assume o aspecto 

tranquilizante do ego do outro” 
20

. Surgido inicialmente para cultuar o deus Asclépio, o Teatro 

de Epidauro tornou-se também palco para o alívio psíquico através de catarses. 

 O teatro da antiguidade clássica foi usado para louvar os deuses, como palco de 

reflexões sobre os problemas da pólis, através de tragédias e comédias encenadas, para 

proporcionar curas catárticas e colocou em voga a palavra de origem latina persona  (derivada 

da palavra etrusca phersu), que significa máscara e é esse elemento – símbolo que representa 

o fazer teatral – que será focalizado nesse estudo enquanto um catalizador de processos de 

cura. A máscara é um objeto de poder, detentora de uma força mítica, capaz de unir o seu 

usuário a um ser mítico. Reconhecendo o poder desse elemento é que buscamos compreender 

o seu uso pela Arteterapia. 

                                                 
20

PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1999, p. 40. 
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CAPÍTULO 2 

Arteterapia – A Arte de Curar / Cuidar 

 

 
A arte é um caminho que leva para regiões 

 que o tempo e o espaço não regem. 

Marcel Duchamp 

 

 

 

Imagem 13 – Máscara em espaço arteterapêutico 

  

A Arteterapia é um processo terapêutico que resgata técnicas de promoção, prevenção 

e expansão da saúde através do livre uso da criatividade, possibilitando diversos benefícios 

como estímulo ao auto-conhecimento, à auto-estima e o contato com o prazer proporcionado  

pelo fazer artístico. Segundo a AATA (Associação Americana de Arteterapia), a Arteterapia é 

o “uso terapêutico da atividade artística no contexto de uma relação profissional por pessoas 

que experienciam doenças, traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que 
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buscam desenvolvimento pessoal” 
21

.  Essa atividade terapêutica é holística e transdisciplinar 

devido ao próprio instrumento base: a Arte. O trabalho arteterapêutico pode ser produzido a 

partir de diferentes modalidades expressivas, utilizando os mais diversos tipos de materiais e 

suportes para atividades plásticas como colagem, desenhos, pinturas, modelagem, uso de 

tintas, texturas e cores, bem como o uso de expressões corporais, entre outros recursos para 

trazer à tona conteúdos inconscientes e ajudar a compreender simbolicamente o fazer artístico 

da pessoa em atendimento. Os principais recursos utilizados pela Arteterapia são: 

 

 

*Colagem – A colagem é uma atividade organizadora, operacionalmente simples, de baixo 

custo e sedutora pelas possibilidades estéticas que proporciona. A colagem possibilita 

estruturação, integração e organização espacial. Nessa técnica podem usados diferentes 

materiais como papéis, recortes de revistas, sementes, folhas secas, areia, panos, botões, 

contas, fios de diferentes texturas. Por sua facilidade operacional é indicada para o momento 

inicial do processo arteterapêutico. 

 

 

*Pintura – A pintura convida o sujeito a explorar o campo simbólico e desbloquear a sua 

criatividade. Segundo Philippini (2009), alguns aprendizados proporcionados pela pintura 

são: não tentar controlar a forma, deixar fluir, transbordar e abrir mão do controle. A pintura, 

devido às sensações causadas pela experimentação de cor e texturas, proporciona uma forte 

mobilização emocional. Como o recurso da colagem, a pintura também é considerada uma 

boa técnica para iniciar processos arteterapêuticos. 

 

 

*Desenho – Dentre as potencialidades e benefícios que o desenho possui, podemos listar a 

percepção das relações luz/sombra, amplia a percepção espacial e de perspectiva, a 

objetividade, coordenação motora e expressão através da forma. São vários os recursos que 

podem ser utilizados no desenho: lápis de cera, lápis de cor, grafite, canetas (hidrocor ou de 

nanquim), pastel (seco e a óleo) e carvão. 

 

 

                                                 
21

PHILIPPINI, Angela. Para entender arteterapia: cartografias da coragem. 4ª edição. Rio de Janeiro: Wak 

Editora, 2008, p. 13. 
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*Mosaico – O mosaico ajuda a nos atentarmos para a possibilidade de organizar e unir peças 

e cacos que se encontram fragmentados e, de modo correspondente, organizar afetos, 

memórias e sentimentos que estejam abalados. O mosaico possibilita a capacidade de 

resignificar e reencantar o olhar. 

 

 

*Modelagem – A modelagem intensifica a percepção tátil, a noção de tridimensionalidade e 

de volume além de contribuir na passagem do abstrato ao concreto. Por apresentar 

dificuldades operacionais, recomenda-se que esta modalidade seja aplicada após algumas 

sessões em que a pessoa atendida já passado pelo plano bidimensional. 

 

 

*Uso de contos – Os contos são um ótimo recurso terapêutico, pois contêm questões que são 

universais. As histórias se perpetuam ao longo do tempo porque os sujeitos se reconhecem 

nos conflitos e superações apresentados por elas, já que geralmente elas trazem o relato de 

uma jornada: o herói/heroína é surpreendido por algo, sai de sua rotina e precisa vencer o 

desafio que se apresenta. Quando alguém se deixa envolver pela história contada está, 

inconscientemente, experimentando alternativas para a sua vida, tomando conhecimento de 

situações e realidades alheias. O uso de contos possibilita que o imaginário seja ativado e 

propicia reflexões e o contato com o lúdico. 

 

 

*Escrita criativa – A palavra pode ser entendida como um instrumento de produção de 

imagens e, dessa forma, contribuir para um desbloqueio do uso da criatividade. Às vezes uma 

palavra pode conter vários significados e estimular diferentes imagens, sendo potencialmente 

portadora de simbologias. O uso da escrita criativa ajuda a documentar as emoções, ordenar 

temas e assuntos e ainda gerar imagens plásticas, além de cumprir outras funções. 

 

 

*Construção – Através da construção, a pessoa integra, equilibra, edifica, agrega, compõe 

algo que pode ser uma caixa, uma maquete ou formas humanas. Ao construir esses objetos, a 

o sujeito integra, equilibra, edifica, agrega e compõe as suas questões internas. 
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*Consciência corporal – O corpo absorve e reflete as tensões vivenciadas, por isso é 

importante que o arteterapeuta esteja atento e conduza, quando necessário, exercícios de 

respiração, relaxamento ou mesmo auto-massagem com o objetivo de desbloquear tensões e 

contribuir nos processos de centramento, enraizamento, fluidez, serenidade e consciência 

corporal do seu cliente. 

 

 

*Criação de personagens pela confecção de bonecos e/ou máscaras – Utilizar dos recursos 

cênicos como a criação de personagens é um recurso muito eficaz para ajudar a trazer à tona 

conteúdos psíquicos, personagens internos que se encontram ainda sem voz. Através da 

criação de personagens, seja por meio de bonecos ou de máscaras ajuda a ativar a capacidade 

expressiva e o imaginário. O uso arteterapêutico da máscara é o foco do presente estudo.  

 

Segundo a abordagem junguiana, os recursos arteterapêuticos estimulam a 

comunicação entre consciente e inconsciente; dessa forma, a energia psíquica produz 

símbolos que são plasmados nas produções plásticas ou acessados por outros meios, como os 

sonhos. Através da produção e da reflexão sobre o seu fazer artístico, os indivíduos podem 

ampliar o conhecimento sobre si mesmos e também sobre a sua relação com o outro, 

conectar-se com o Self, o “núcleo virtual – o arquétipo regente ou central – preexistente em 

nossa psique e do qual emerge o eu (...) personalidade inata que vamos desvelando ao longo 

da vida.” 
22

 e deixar vir à tona sua verdadeira essência, ou seja, vivenciar seu processo de 

Individuação (“„in‟- divíduo, aquele que não se divide face às pressões externas e que assim 

procura viver plenamente, integrando possibilidades e talentos às feridas e faltas psíquicas”)
23

. 

A Arteterapia facilita a “decifração do mundo interno, e a possibilidade de acessar esse 

mundo em um ambiente cuidadoso e acolhedor nos ajuda a ter encontros com o mais 

profundo de nós, visando à saúde total do Ser”.
24

 

A arte tem poder curativo e, utilizada de forma terapêutica, facilita e estimula o uso da 

criatividade no caminho em busca do Self – centro de saúde, equilíbrio e harmonia. “A arte é 

um instrumento essencial para o desenvolvimento humano, advindo daí o seu efeito 

                                                 
22

MONTEIRO, Dulcinéia da Mata Ribeiro (org.) Arteterapia – Arquétipos e Símbolos: Pintura e Mídia. Rio de 

Janeiro: Wak Editora, 2009, p. 13-14. 
23

PHILIPPINI, Angela. Op. Cit., 2008, p. 15.  
24

DINIZ, Lígia (org.). Mitos e Arquétipos na Arteterapia – Os rituais para se alcançar o inconsciente.  Rio de 

Janeiro: Wak Editora, 2010, p. 12. 
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terapêutico.”
25

 Nesse contexto, Arteterapia pode ser definida como um  

 

processo terapêutico, que ocorre através da utilização de modalidades expressivas 

diversas. As atividades artísticas utilizadas configurarão uma produção simbólica 

[...]. Esta materialidade permite o confronto e gradualmente a atribuição de 

significado às informações provenientes de níveis muito profundos da psique, que 

pouco a pouco serão apreendidas pela consciência. 
26

 

 

É preciso lembrar que o objetivo da Arteterapia não é alcançar uma produção 

plasticamente bela, com apuro técnico e acadêmico ou com reconhecido valor estético, mas 

sim revelar imagens resultantes de um processo de descoberta de si através da Arte e, por isso, 

no espaço arteterapêutico nem sempre os trabalhos são belos e harmônicos. Como nos diz 

Granja (1996), as obras são fruto da transformação do numinoso para a consciência através de 

recursos simbólicos, que podem ou não serem também obras de Arte. O uso de imagens no 

processo terapêutico tem como objetivo revelar símbolos para serem compreendidos e 

trabalhados no processo de individuação.“A Arteterapia é uma prática que promove apoio e 

instrumentos apropriados que ativam a comunicação entre inconsciente e consciente para que 

a energia psíquica forme símbolos.”
27

 

 A pessoa que vivencia um processo arteterapêutico precisa estar livre em suas 

produções, a fim de deixar fluir e tomar forma diferentes imagens adormecidas em seu 

inconsciente. “Se a arte não se constitui num único espaço de criação possível, é 

inegavelmente um terreno privilegiado para o desenvolvimento e realização do potencial 

criativo” 
28

. O simples ato de criar é, em si, terapêutico, pois traz à tona conteúdos do 

inconsciente e os transforma, conduzindo-os à consciência. “Por meio da representação, 

criam-se condições para a transformação” 
29

. 

  

A vida criativa é uma vida de riscos. Seguir o próprio curso, sem o molde 

estabelecido por pais, colegas ou instituições, envolve um frágil equilíbrio entre 

tradição e liberdade pessoal, um frágil equilíbrio entre apegar-se aos próprios 

princípios e estar aberto à mudança. Embora, sob alguns aspectos, você esteja 

vivendo uma vida normal, por outro lado você é pioneiro, aventurando-se num 

território desconhecido, quebrando moldes e modelos que inibem o desejo do 

coração, criando vida à medida que ela se desenrola.
30
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 Ao aceitar o desafio de criar a própria vida na medida em que ela se desenvolve, ao 

assumir os bônus e ônus que isso implica, estamos assumindo a “jornada do nosso herói” e, 

segundo Joseph Campbell “não precisamos nem mesmo nos arriscar à aventura sozinhos, pois 

os heróis de todos os tempos foram antes de nós, o labirinto é totalmente conhecido: basta-nos 

seguir o fio da trilha do herói.”
31

 Fio esse que encontramos em grande variedade de texturas e 

cores nas mitologias e histórias de diferentes povos e culturas. 

 

 

2.1 – Arteterapia: Espaço-Tempo de Encontros Sagrados 

 

“O lugar da alma é ali, onde os mundos 

exterior e interior se encontram.” 

Joseph Campbell 

 

 

Ao criar/fazer uma máscara em um espaço arteterapêutico, o indivíduo é convidado a 

passar por diferentes modalidades plásticas e expressivas que contribuem para descobertas 

sobre si mesmo e, consequentemente, no seu processo de individuação, no processo de 

encontro com o seu interior. 

A máscara é um objeto sagrado, possuindo função extremamente importante em rituais 

de diferentes culturas, como será explicado no capítulo 3 desse estudo. Em um ritual, o 

mascarado se apresenta e se porta como outro ser, detentor de uma força diferenciada e 

manifestando aspectos arquetípicos. “O iniciador mascarado encarna o gênio que instrui os 

homens” 
32

 porém o portador da máscara conserva sua individualidade. Geralmente as pessoas 

envolvidas em um ritual reconhecem o que é específico desse espaço-tempo, que não diz 

respeito ao que é cotidiano e ordinário, percebendo, assim os elementos da energia arquetípica 

que se manifesta e diferenciando o ser que se apresenta mascarado do indivíduo que porta a 

máscara. 

Essa atenção e cuidado devem ser observados também quando a máscara for utilizada 

para outras funções, como a de um recurso arteterapêutico, pois ela – a máscara – não perde o 

seu caráter de objeto ritual. “O rito pode levar a uma transformação do indivíduo [...] pode-se 

partir do pressuposto que existe um arcabouço arquetípico que se manifesta por meio dos 
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ritos, onde instinto e a imagem se imbricam.” 
33

 

Nesse sentido, é importante reafirmarmos, enquanto Arteterapeutas, o caráter sagrado 

do processo e do setting arteterapêutico, pois nesse ambiente virá à tona um material de suma 

importância: conteúdos inconscientes. O setting arteterapêutico deve ser reconhecido 

enquanto sagrado também por quem está vivenciando esse processo, percebendo ali a 

dimensão espaço-tempo voltada para contato consigo mesmo, tão raro atualmente. 

  

Todas as culturas têm seus territórios sagrados, um espaço de proteção, calma e 

serenidade, nos quais os indivíduos podem realizar seus ritos de conexão com 

Aquele que concebem como divindade. Locais para renovar as forças, espaço de 

reverenciar ancestrais, pedir proteção, inspiração e harmonia. Nesses territórios se 

reúnem símbolos que facilitam um processo de resgate de um chão original, uma 

verdadeira casa no sentido psíquico.
34

 

 

Dessa forma, a máscara, reforça o sentido ritualístico do espaço arteterapêutico – um 

local que proporciona e acolhe encontros, criação e cura, ou seja, proporciona e acolhe o 

contato com o sagrado em cada um nós. 

 

 

 

2.2 – Máscara e Criação de Personagens: Velar para Revelar 

 

“A arte é parte integral da vida e está  

imbricada em tudo que se manifesta.” 

Autor desconhecido 

 

 O trabalho com máscaras no espaço arteterapêutico engloba diferentes linguagens 

plásticas e expressivas: modelagem, pintura, colagem e/ou assemblagem e expressão corporal 

com criação de personagens são imprescindíveis. Outras modalidades como uso da escrita 

criativa e realização de desenhos tendo a máscara como ponto de partida podem ser também 

utilizadas, enriquecendo ainda mais o trabalho. 

 A primeira técnica a ser usada ao se trabalhar com a máscara é a expressão corporal 

com o intuito de liberar e soltar o corpo, deixando-o “limpo” para a próxima fase. O ideal para 

esse momento é fazer uso de músicas com ritmos que possibilitem ao participante brincar com 

movimentos, gestos e formas corporais. 
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Por meio da música, o inconsciente também pode ser acessado simbolicamente, 

trazendo à consciência desejos, perdas, dores, decepções e desconfortos que, 

posteriormente sendo expressos em um material plástico, seja desenho, pintura, 

colagem, modelagem, ou outro recurso [máscara] podem ser compreendidos e 

transformados, permitindo uma nova qualidade de vida e possibilitando que o 

indivíduo prossiga em sua jornada de autoconhecimento, rumo à individuação. 
35

 

 

 A modelagem do rosto, feita com gaze gessada sobre uma folha de papel alumínio é o 

segundo momento desse trabalho. Essa etapa propicia a percepção de volume do próprio rosto 

e pode trazer uma sensação de relaxamento às duas pessoas envolvidas nesse instante. Depois 

que a modelagem na gaze estiver seca, passa-se para a pintura e também faz-se uso da 

colagem/assemblagem para dar características à máscara. Através da colagem e/ou 

assemblagem, por serem atividades organizadoras, a pessoa começa a selecionar e, com isso, 

reconhecer os materiais que quer utilizar, ressignificando-os. Com a pintura ativa-se o fluxo 

criativo, liberando, assim, conteúdos inconscientes. 

 Após a máscara nascer, ocorre o grande momento que é a apresentação da personagem 

– o ser que quer ali se mostrar. Nesse instante, o participante de outrora não será mais 

identificado e visto como tal, pois quem assumirá o lugar de destaque será o ser fruto da 

relação entre pessoa e a sua máscara pessoal; o ser é resultado do encontro entre ego e 

inconsciente. 

 Para finalizar o trabalho pode ser realizada uma escrita criativa, na qual a pessoa 

poderá registrar as sensações vivenciadas e também outras modalidades expressivas, como 

desenho. 

 

2.3 – Sombra e Persona: faces de uma mesma moeda 

 

Imagem 14 – Sombra x Persona 
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 Vestir uma máscara é assumir uma personagem com gestualidade e postura corporal 

diferentes do uso cotidiano, vestir uma máscara é “dar voz a alguns dos inúmeros personagens 

que nos habitam [...] o processo em movimento liberta as vozes desses personagens internos e 

os aproxima da consciência, trazendo informações antes desconhecidas.” 
36

  

 A máscara, tomada pelo senso comum, é vista como um objeto que esconde. Ela está 

no senso comum como algo que cobre o rosto para preservar a identidade, tanto de um folião 

carnavalesco quanto de um super-herói, para que ambos possam retornar ao convívio social 

sem que sejam reconhecidos como autores de determinadas ações enquanto mascarados.  

 

           

Imagem 15 – Máscara do carnaval de Veneza     Imagem 16 – Batman, super-herói mascarado 

 

No entanto, ao se estudar a máscara, percebe-se justamente o contrário. Ao invés de 

ocultar, ela revela. “Uma das práticas arteterapêuticas que parece fazer mais claramente esta 

ponte entre o que é secreto e o que é revelado é a atividade de fazer máscaras para que, 

através delas, desvelemos as histórias de seus personagens.” 
37

 E nessa composição entre 

mostrar e ocultar ocorre a relação entre os arquétipos sombra e persona – faces de uma 

mesma moeda que se intercalam e complementam.  

 A sombra é a personificação de aspectos que tendem a ficar ocultos na personalidade 

humana, esses aspectos são por vezes reprimidos e vistos como negativos, porém, se forem 

trazidos à tona, contribuem no processo de autoconhecimento. “O propósito da sombra é 
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promover na alma humana a oposição e a tensão, desenvolver a firmeza interior e favorecer, 

mediante o desafio dos opostos, o despertar para a transformação.” 
38

 

 Sombra e persona são arquétipos – padrões de comportamento que se repetem 

constantemente ao longo do tempo e em diferentes grupos sociais – e, como tal, possuem um 

lado positivo e um negativo, necessitando, assim, encontrar um equilíbrio entre os dois. A 

sombra é constituída pelo que é rejeitado pela consciência do ego. Já o seu oposto, a persona, 

é composta por aspectos necessários à adaptação do indivíduo ao grupo social em que está 

inserido. A persona é a forma como a pessoa se mostra ao outro, mesmo que para isso se 

distancie da sua individualidade. “Pode-se dizer sem exagero, que a persona é aquilo que não 

é verdadeiramente, mas o que nós mesmos e os outros pensam que somos” 
39

. O termo 

persona significa máscara e, não por acaso, Jung escolheu essa palavra para denominar uma 

face que se adapta, que se molda conforme a necessidade, e assim, nos serve de escudo. 

“Como no teatro [...] a persona se afirma como individualidade, encobrindo e protegendo o 

real indivíduo que é o ator” 
40

. 
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CAPÍTULO 3 

Máscaras: Ritos, Festas e Fé 

 

 

... e os deuses gostam de se disfarçar! 

Canção O Circo, 

Interpretação: Maria Bethânia 

 

 

 

 

 Este capítulo apresenta considerações sobre a máscara enquanto objeto sagrado – 

presente no rito e na festa – ponte para encontros com o Sagrado e com o Outro. 

 

 

3.1 – Máscaras: Esculturas em movimento 

 

 

   

Imagens 17 e 18 – Sem Título 

 

 

 A máscara é um elemento universal, considerado um instrumento de poder na maioria 

das sociedades tradicionais. Vemos o seu uso ao longo da história da humanidade sob as mais 

diferentes abordagens, desde instrumentos de proteção como máscaras de oxigênio, usadas em 

guerras e conflitos a objetos inseridos no contexto festivo, como as máscaras carnavalescas. 
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Por ser universal, fazendo-se presente de várias formas e desde tempos imemoriais, esse 

objeto que cobre uma parte do corpo, pode ser usado na compreensão de questões humanas e 

contribuir no processo de transformação e descoberta do Outro e, principalmente num 

processo de autoconhecimento, com o encontro consigo mesmo. 

 

Diante da complexidade da vida é impossível encontrar uma única forma que dê 

conta de toda essa realidade. Entretanto, sabe-se que há instâncias que sendo 

universais nos orientam na compreensão do ser humano enquanto indivíduo e 

enquanto grupo. A máscara faz parte dessa categoria uma vez que não se conhece 

nenhuma atividade humana que não esteja nela implicada 
41

.  

  

Larsen defende que o poder da máscara enquanto elemento de cura está no seu “impacto sobre 

a psique – de quem a olha, ou de quem a usa” 
42

. O trabalho com as máscaras ajuda a  

 

reconhecer personagens internos, dialogar com os múltiplos aspectos esquecidos de 

nossa personalidade e desde um silêncio interior chegar ao mais profundo e arcaico 

de nós mesmos. Busca também resgatar nossa história pessoal e coletiva, identificar 

os estereótipos exigidos em cada época que ofuscam o caminho para a individuação. 

É um convite a despojar-nos dos adornos, contactar com as máscaras que nos 

rodeiam e constituem a fim de encontrar o sagrado dentro de nós. 
43

  

 

 

 Máscaras são como esculturas que ganham vida. Ao serem utilizadas, mantêm-se fixas 

no espaço, estáticas, enquanto tudo gira e se movimenta ao seu redor. A rigidez da máscara 

ajuda a prender a atenção de quem observa o seu jogo, “essa característica paralisante da 

máscara é uma de suas forças constantes” 
44

. O corpo que veste uma máscara assume formas 

diferentes do seu uso cotidiano. Podemos verificar essa interação através de vários exemplos, 

como em seu uso em encenações teatrais, nas quais o corpo do ator dialoga com o caráter 

proposto pela máscara utilizada, em rituais, em festas religiosas e carnavalescas e, sobretudo, 

como recurso terapêutico, que é o foco do presente estudo.  

O uso da máscara possibilita uma redescoberta dos sentidos: às vezes uma máscara 

dificulta a visão, o olfato ou a audição. A dificuldade ali experimentada faz com que o seu 

portador ative os seus sentidos e, desse modo, o corpo assume diferentes formas no intuito de 

responder às novas necessidades. Com a máscara vêm à tona conteúdos reprimidos na 

consciência, pois os movimentos corporais e demais ações são realizados pela personagem 

mascarada e não pela pessoa, ocorrendo em certos casos uma nova percepção de seus 
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instintos.  

 Kerényi (apud LARSEN, 1991, p. 257) defende que ocultar, aterrorizar e proteger são 

algumas funções da máscara, contudo, estas são secundárias, pois “a função primária da 

máscara é unir o seu usuário – e o observador – a um ser mítico, ou, como diria Jung, „uma 

força arquetípica‟ [...], um meio de troca entre o ego e o arquétipo”
45

. Dessa forma, a máscara 

é capaz de transformar a energia estabelecendo contato do indivíduo com o Outro (interno ou 

externo). Embora seja utilizada normalmente no rosto, a máscara pode também ser usada em 

outras partes do corpo, não apenas como um objeto a ser vestido, mas enquanto pintura 

corporal como podemos observar em alguns grupos como, por exemplo, os povos indígenas 

brasileiros e tribos que vivem às margens do Rio Omo (rio que passa pelo Quênia, Etiópia e 

Sudão), no continente africano, que parecem se metamorfosear, enaltecendo a sua integração 

com a natureza. 

 

    

Imagens 19, 20 e 21 – Sem Título 

 

 

 

   

Imagens 22, 23 e 24 – Habitantes das margens do Rio Omo / Continente Africano 
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Imagens 25 e 26 – Habitantes das margens do Rio Omo / Continente Africano 

 

 

 

3.2 – Ritos e Fé: entra em cena o Brincante Sagrado 

 

Os homens também inventaram máscara 

 para apresentar  os deuses em ação 

Ana Maria Amaral 

 

 

  

Imagem 27 – Mascarado em festa em Pirenópolis (GO) 

 

 Segundo a abordagem junguiana, os rituais são recursos instintivos de defesa e “são usados 

sempre que se impõe a necessidade de lidar com os deuses e com as forças que as divindades 
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desencadeiam, ou seja, com as imagens arquetípicas de alta carga energética que as representam” 
46

 

Através dos rituais mascarados, o ser humano se une a uma energia superior, colocando-se em 

contato com as forças que o regem para, em seguida, obter a realidade desejada. Esses ritos 

cumprem a função de mediação entre mundo natural e sobrenatural, entre o visível e invisível. 

A máscara foi e ainda é usada como elemento que possibilita o contato com o deus ou 

entidade cultuada e os fiéis, que o cultuam e veneram. Segundo Ana Maria Amaral (1996, p. 

36), as máscaras balinesas eram confeccionadas apenas por sacerdotes que passavam dias na 

floresta meditando antes de iniciar a confecção. Acreditava-se que somente os sacerdotes 

sabiam traduzir a linguagem dos deuses. Para as sociedades tradicionais, como nos diz 

Campbell (1992, p. 31), um deus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, como uma 

canção ou na forma de uma máscara tradicional e, mesmo estando em vários lugares ao 

mesmo tempo, ele mantém o impacto da sua presença. 

 

A máscara em um festival primitivo é venerada e vivenciada como uma verdadeira 

aparição do ser mítico que ela representa – apesar de todo mundo saber que foi um 

homem quem fez a máscara e que é um homem que a está usando. Mas, durante o 

tempo do ritual do qual a máscara faz parte, aquele que a estiver usando é também 

identificado com o deus. 
47

 

 

 

Desse modo, temos a máscara como um instrumento pelo qual o deus pode se 

manifestar em diferentes lugares e de forma simultânea. Isso pode ser visto aqui no Brasil 

através dos diversos cultos de origem africana, nos quais os fiéis vestem a indumentária 

correspondente ao orixá que irá se manifestar. 

Segundo Câmara Cascudo, em seu Dicionário do Folclore Brasileiro, a máscara em 

certas regiões africanas é ligada a cultos apavorantes, a pessoa mascarada é vista como um 

embaixador dos deuses e, nessa posição, lhe cabe restabelecer a ordem do grupo social, 

punindo se for preciso. Em função do papel que assume, ninguém deve identificar o portador 

da máscara: isso é um segredo inviolável transmitido apenas às pessoas iniciadas. É 

importante ressaltar que a máscara usada ritualmente tem significados específicos para o 

grupo que a manipula, a “máscara é um símbolo de identificação” 
48

. Cascudo afirma que 

nesses grupos africanos, quando as máscaras não são mais utilizadas, elas são “enterradas com 

cerimonial em recantos remotos, suplicando-lhe perdão pelo abandono, prometendo-lhe 
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visitas e constante fidelidade, sob pena de fatal vingança” 
49

. Como é defendido por Chevalier e 

Gheerbrant “nunca se utiliza nem manipula a máscara impunemente: ela é objeto de 

cerimônias rituais” 
50

, mesmo quando ela já não estiver apta para ser utilizada.  

 Em torno da máscara ronda um mistério, um caráter indizível, próprio do que é 

considerado sagrado, sobre a potencialidade desse elemento para estabelecer o contato entre 

os humanos e seres divinos.  

 

No seio das velhas tribos [...] os feiticeiros e dançarinos dos cultos religiosos não 

ousavam exercer as suas práticas com o rosto nu e, nas homenagens às divindades, 

era um grupo de privilegiados que tinha o direito de usá-las, porque, para o espírito 

do selvagem, a máscara tinha desígnios ocultos e sentido sobrenatural, por serem 

dotadas de encanto e propriedades divinas. 
51

  

 

Os registros de uso ritual de máscaras apontam que o objetivo primeiro desse uso era 

auxiliar os seres humanos na tarefa que iria garantir a sobrevivência do seu grupo, ou seja, a 

caça. “Os caçadores da Idade do Gelo que se reuniam na caverna de Montespan em torno de 

uma figura estática de um urso estavam eles próprios mascarados como ursos. Em um ritual 

alegórico-mágico, matavam a imagem do urso para assegurar seu sucesso na caçada.” 
52

 

O estudioso da máscara, Donato Sartori, em palestra realizada no Rio de Janeiro
53

, 

falou sobre sacrifícios rituais dos povos pré-colombianos, com uso de máscaras feitas com 

pele humana. Segundo estudos, um dos rituais astecas consistia em transportar jovens para o 

alto de uma pirâmide. O sacrificado era arrastado até o topo onde havia a estátua do deus a 

quem se destinava esse sacrifício. Ali o jovem era esquartejado pelos sacerdotes. Acreditava-

se que quanto mais sangue era oferecido ao deus, mais sol iria haver nos próximos dias. As 

partes do corpo sacrificado eram jogadas pela escadaria da pirâmide e sua pele era retirada e 

vestida por um sacerdote, como uma máscara corporal, o corpo era vestido com o lado avesso 

da pele, porém para a parte da cabeça era mantido o lado correto. Segundo imagens 

apresentadas por Sartori na ocasião da palestra, a pele era costurada nas costas do sacerdote, 

que permanecia nesse mascaramento por cerca de vinte e cinco dias. 

 Em suas viagens para aprofundar o conhecimento sobre a máscara, Sartori chegou a 

uma ilhota na costa de Madagascar onde mergulhou “numa espécie de aura em que não existia 
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a dimensão do tempo: danças, ritos, a presença de predominantes sonoridades africanas 

(percussões, músicas autóctones)” 
54

 que o arrebatou e ali ele pôde presenciar um rito de 

iniciação masculino, realizado pelo povo Makonde. Os Makonde valorizam os ritos de 

passagem, tanto masculino quanto feminino, e o Mapiko é para eles o mais importante. O 

ritual consiste em uma dança em que são usadas máscaras que possuem com o mesmo nome. 

Há “uma aura de mistério e segredo rodeando a preparação das máscaras e a dança 

propriamente dita, sendo, por exemplo, importante que não se saiba a identidade do 

dançarino.” 
55

  

 As máscaras Mapiko são usadas como um tipo de capacete na cabeça do dançarino 

dando a sensação de que o olhar é voltado para o céu, causando uma sensação grotesca, 

segundo Sartori, que compreendeu que “o interlocutor da entidade-máscara não era o público 

mundano, mas uma energia divina posta no infinito celeste.” 
56

 Nos rituais de iniciação, 

segundo consta no Dicionário de Símbolos (CHEVALIER, 2006, p. 597) o iniciador 

mascarado encarna o gênio que tem a função de instruir quem vivencia o ritual, sendo ponte 

entre o ser divino e o iniciado. 

 

    Imagens 28 a 30 – Máscaras Mapiku 

 

   Imagem 31 – Ritual Mapiko 
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 Sartori sinalizou para o fato de ter tentado compreender como o indivíduo conseguia 

se desligar do “cotidiano terreno, para adentrar numa dimensão ritual sobre-humana, 

carregada de mistério que a sociedade secreta africana emana ainda hoje” 
57

. O relato desse 

ritual de iniciação mostra que apesar das mudanças ocorridas na sociedade ao longo de sua 

história – o território foi colonizado por portugueses – a tradição se mantém. 

A seguir, abordaremos a máscara pelo viés de sua passagem do rito à arte. 

 

 

3.3 - A Máscara e o Teatro: Espaço de Personas 

 

O artista não é uma pessoa de livre arbítrio que persegue seus objetivos,  

mas alguém que permite à Arte realizar seus propósitos através dele.  

Como ser humano, ele pode ter humores, desejos e metas próprias,  

mas como Artista ele é ―homem num sentido mais sublime,  

ele é um homem coletivo – alguém que carrega e molda  

a vida psíquica inconsciente da humanidade.  

Carl G. Jung 

 

 

  

Imagem 32 – Sem título 

 

 

A máscara com finalidades cênicas no mundo ocidental é tida como de origem grega, 

através dos rituais em homenagem ao deus Dionísio. 
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As máscaras eram penduradas em mastros ou em árvores nas florestas, para serem 

ocupadas pelos espíritos da natureza, pelo vento e pela luz do Sol, da Lua e das 

estrelas. Os que por ali passavam surpreendiam-se e eram atraídos pela visão da 

máscara habitada pelo próprio vazio.
58

  
 

E foi do correspondente romano para a palavra Máscara que Jung se apropriou para 

designar a face que usamos para nos mostrar à sociedade: persona. A persona é uma forma da 

pessoa se mostrar aos outros, porém essa possibilidade não necessariamente revela o que a 

pessoa é, mas sim uma versão mais polida e educada que sirva para o grupo ao qual ela quer 

pertencer. Persona  

 

deriva da palavra latina para máscara usada por atores na época clássica. Daí, 

persona refere-se à máscara ou face que uma pessoa põe para confrontar o mundo. 

[...] Durante toda uma vida, muitas personas serão usadas e diversas podem ser 

combinadas em qualquer momento específico. 
59

 

 

A persona é um dos aspectos mais exteriores do indivíduo, é das formas da pessoa se 

mostrar socialmente, pela persona são revelados pensamentos e sentimentos correspondentes 

a essa face. É preciso que a pessoa tenha consciência da persona, para que ela não se afaste da 

sua identidade pessoal – do seu verdadeiro eu. Segundo Chevalier e Gheerbrant, “a face é o 

símbolo de uma pessoa humana, da qual ela é a manifestação” 
60

. Presente nesse verbete há 

também a informação de que “a face de Deus corresponde à Sua essência, e por isso é 

impossível contemplá-la. [...] „Não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-

me e continuar vivendo‟ (Êxodo, 33, 20)” 
61

. 

Tecendo um paralelo entre o deus cristão e o deus pagão Dionísio, deus relacionado ao 

surgimento do teatro através das Dionisíacas (rituais em sua honra), temos em comum a 

interdição que recai sobre os mortais de não poderem ver os seus deuses face a face. Revendo 

a história mítica do deus Dionísio, sabemos que ele foi gestado na coxa de seu pai, Zeus, 

porque sua mãe, Sêmele, foi morta ao pedir que Zeus se mostrasse em toda a sua plenitude e 

esplendor. Sêmele, por ser mortal, não suportou sua grandiosidade divina e sucumbiu. Zeus, 

para proteger Dionísio, transforma o filho em bode e o leva para crescer sob os cuidados de 

ninfas (princípio feminino) e sátiros (seres metade homem/metade animal), em um local 

cercado por videiras. 
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   Imagem 33 – Sátiro 

 

A morte de Sêmele é a metáfora mítica para o fato de que nós, mortais, não 

conseguimos suportar que os deuses se mostrem em toda a sua magnitude, sendo preciso que 

eles venham a nós através de instrumentos que nos possibilitem o contato, como o uso de 

máscaras. O deus não pode se manifestar por completo frente a seus adoradores, mas de modo 

ritual, se faz presente através da junção sacerdote-máscara. Após vestir a máscara, os demais 

fiéis não vêem mais a pessoa, mas sim o deus pois “os deuses gostam de se disfarçar” 
62

. Eles 

precisam se disfarçar para que os mortais possam cantar, dançar e louvar com beleza e fervor, 

sentindo que o seu deus está por perto, afinal “a visão face a face, porém, é reservada à vida 

eterna”.
63

 Podemos chegar à conclusão de que com a mediação do rito que utiliza a máscara 

há uma forma mais leve de contato com os arquétipos, possibilitando receber a energia 

arquetípica sem o impacto da sua magnitude, ou seja, o numinoso vem em uma proporção 

suportável. 

As máscaras eram usadas nas festas Dionisíacas e, a partir do culto a Dionísio, surgiu 

o teatro, atividade da qual ele é o patrono. Thespis (século VI a.C.) é considerado o primeiro 

ator da história do teatro ocidental. Ele foi o primeiro que vestiu uma máscara e se apresentou 

como o deus Dionísio. A metamorfose homem/deus proporcionada pela representação cênica 

pode ser relacionada à metamorfose experimentada por Dionísio (homem/bode) 

demonstrando a sua capacidade de transformar-se em outros seres, e, com isso, a 

possibilidade de emanação do novo. 

Segundo Ana Maria Amaral, Dionísio também conhecido como deus-máscara, era 

quase sempre representado de frente, “como se o seu olhar assim tivesse o poder de levar os 

homens para outra dimensão, que não a do cotidiano. [...] em suas celebrações todo um 
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inconsciente coletivo aflorava” 
64

. Talvez por agregar características tão diferenciadas no 

panteão dos deuses gregos, Dionísio tenha sido considerado o deus criador das artes cênicas, 

que, não por acaso, tem as máscaras da tragédia e da comédia como seu símbolo. O teatro é 

um espaço que possibilita as pessoas transformarem-se, metamorfosearem-se em outras, 

assumindo, assim, diferentes papéis, diferentes “personas”. 

 

   

Imagem 34 – Donna a tre facce, Máscara de Amleto Sartori, 1957 

 

Reconhecendo o poder transformador da máscara, o mascareiro italiano Donato 

Sartori e sua companheira Paola Pizzi, ousaram utilizá-la para além da estrutura corporal, 

transformando cenários e contextos urbanos através de uma nova forma de mascaramento. No 

seminário Máscara, Rito e Fé
65

, realizado no Rio de Janeiro (2010), Sartori relatou ter sentido 

necessidade, entre os anos 60 e 70, de utilizar a máscara para discutir questões políticas e, 

desse modo em 1977, quando participou da Bienal de Veneza, realizou um seminário, uma 

oficina de confecção de máscaras e o mascaramento urbano.  

 

Tratava-se de instigar nos participantes, através de estímulos de vários tipos, a 

criatividade, a arte e o teatro [...]. A tensão política do momento criava enfado e 

descontentamento nas classes mais populares [...]. A reação e a raiva se tornaram o 

tema criativo a ser desenvolvido. As máscaras que emergiam do laboratório eram 

dramáticas, não formas teatrais de um passado romântico, mas da vida vivida. Eram 

máscaras antigas, máscaras de morte, eram coberturas e abrigos de proteção 

corporal, eram peitos entubados, transpassados por canos que inalavam oxigênio 

vital, eram torsos contorcidos pelo sofrimento e pela dor [...] uma denúncia 

dramática da exploração social, uma tomada de consciência do ser. 
66
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Sartori e Pizzi encerraram esse trabalho experimentando, pela primeira vez, cobrir 

construções e também o espaço aéreo de uma praça com uma teia acrílica previamente 

estendida. O mascaramento urbano é efêmero, dura apenas um dia, pois essa teia acaba por 

ser destruída ao final da performance. A proposta é que o público interaja com o espaço que, 

naquele instante, estava mascarado. “No fim da performance, a reação do público foi se 

desencadeando até assumir um aspecto de dança catártica coletiva em uma apoteose de gestos 

libertadores e exorcizantes [...] e iniciou um jogo coletivo de gritos de alegria e risadas 

abertas.”
67

 

Outros mascaramentos urbanos foram realizados após a repercussão positiva desse 

experimento e, na década de 90, o Rio de Janeiro teve uma parte da sua arquitetura, na região 

central, mascarada por um dia.  

 

  

Imagens 35 e 36 – Mascaramento Urbano na Europa, década de 80. 

 

  

Imagem 37 – Mascaramento Urbano na Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal/RJ, 1995. 
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 A família Sartori (Amleto e seu filho Donato) é conhecida por ter desenvolvido 

técnicas de confecção de máscaras que possibilitaram o resgate do gênero da Commedia 

dell‟arte, desaparecido do fazer teatral desde o século XVIII e hoje importante elemento tanto 

na preparação do ator quanto na cena teatral contempôranea.  

 

 

3.3.1 - Máscara e Teatro: do resgate de sua origem ritual ao seu uso contemporâneo 

 

 

Houve um tempo em que a máscara era usada 

para cerimônias,  porque se pensava que só o rosto 

não era forte o bastante. Chegou o momento em que 

 a máscara foi escolhida  pelos grandes do teatro clássico:  

Ésquilo, Sófocles, Eurípedes. Chegou o tempo em que o ator  

orgulhoso não quis cobrir seu rosto e arrancou a máscara. 

Hoje devemos criar uma máscara nova [...] buscando dar um 

rosto à alma do ator para engrandecer o teatro. 

Gordon Craig 

 

 

 Imagem 38 – Máscara Neutra, de Amleto Sartori, 1958 

 

No século XX, o diretor teatral Gordon Craig (1872-1966), pioneiro no uso da luz 

elétrica na cena teatral, começou a se questionar sobre a ausência da máscara no fazer teatral e 

então propôs a Jacques Copeau (1879-1949) que ela fosse objeto de estudo de ambos. Craig 
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queria que o fazer teatral fosse vivo como nos rituais africanos, por isso a busca pelo uso da 

máscara. 

 

Não se trata de máscaras, tais como as conhecemos na Europa, mas de máscaras 

verdadeiras de teatro. Na áfrica, em um só metro quadrado de terra, existe mais 

teatro do que em todas as cidades juntas da Europa. Na África, o teatro é parte da 

vida cotidiana, é parte da vivência diária e dele todos participam. Seu teatro é a sua 

vida e a sua vida é um teatro.
68

 

 

Copeau foi o primeiro a usar a máscara como instrumento na formação do ator, na 

escola de teatro fundada por ele em 1914, Vieux Colombier. Copeau desenvolveu Máscara 

Nobre, uma máscara simétrica e livre de expressões. Copeau quis “restituir ao teatro o seu 

caráter religioso, seus ritos sagrados, sua pureza original. [...] É importante ressaltarmos aqui 

que o caráter religioso relaciona-se com a ação de re-ligar as pessoas.” 
69

  

O ator francês Jacques Lecoq (1921-1999) foi outro importante pensador do uso da 

máscara na preparação do ator. Ele pretendia em seu trabalho artístico, “reencontrar os „gestos 

rituais do teatro‟” 
70

, que ele chamou de gesto arquetípico. O gesto arquetípico seria proveniente 

da natureza humana, comum a todos os seres humanos, independente de sua história ou meio 

cultural e, por isso, passível de ser compreendido. Lecoq rebatizou a máscara criada por Copeau, 

chamando-a de Máscara Neutra. Segundo ele, a Máscara Neutra propõe ao ator uma sensação 

física de calma e busca pelo equilíbrio do corpo e das ações realizadas; isso se reflete na cena 

e, consequentemente, no ator. Máscara e ator, portanto, se fundem em uma só energia. 

Mesmo enquanto um objeto cênico, é preciso lembrar que a máscara é um instrumento 

ritualístico, e, por isso, contém mistérios. Em tese publicada pela Unicamp, Elisabeth Lopes 

relata que percebeu estados de transe em seus alunos. Esse fato deixou-a intrigada e a fez 

estudar sobre o transe em rituais mascarados. Ela se deparou com estudos de antropólogos, 

como Richard Schechner, que conceituam a máscara como um  

 

mediador do divino (uma ponte entre duas realidades opostas – a do espírito e a do 

portador) e, uma vez incorporada ao dançarino, torna-se um agente de transformação 

da personalidade de quem a usa, conduzindo essa pessoa invariavelmente ao transe e 

à possessão.” 
71

 

 

Lopes chegou à conclusão de que o que ela vive em sala de aula contém resquícios de rituais 

tribais. 
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Temos hoje grandes pensadores do teatro que discutem e refletem sobre o uso da 

máscara no jogo cênico, mas não podemos nos esquecer que o teatro ocidental teve sua 

origem nos rituais em louvor a deuses como Dionísio e Asclépio (deus da Cura), dentre 

outros. O teatro grego, que tem a máscara como o seu maior símbolo de representação, aos 

poucos passou do espaço de culto para local da cena, onde podiam ser debatidos os problemas 

da Pólis, os problemas que afligiam a população e, sob esse aspecto, o teatro grego assumiu, 

ainda que não de forma institucionalizada, uma função de cura, uma função de instrumento de 

“saúde pública”, ajudando a solucionar problemas da época clássica. 

 

 

 

2.4 – Máscara – Uma Ponte para Cura 

 

 

Imagem 39 – Ermes-Hellequin, Máscara Donato Sartori, 2001 

 

 Como já discorremos ao longo desse capítulo, a máscara começou a ser utilizada pelos 

seres humanos nos rituais de caça e, com o passar do tempo, assumiu outras funções nas 

sociedades, como a de instrumento de cura, foco desse estudo. Os iroqueses, segundo 
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Chevalier e Gheerbrant, reconhecem que função da máscara é  

 

essencialmente médica: elas prevêem e curam tanto as doenças físicas como as 

psíquicas. [...] As danças mascaradas provêm originalmente de ritos de caça. Elas 

teriam se transformado em danças de cura pelo fato de existir a crença em que os 

animais traziam as doenças para se vingar dos caçadores.
72

 

 

Reiteramos que a função primária da máscara é unir o seu usuário a um ser mítico, 

dessa forma, a expressão humana do indivíduo, ao portar uma máscara, desaparece e em seu 

lugar revela-se uma imagem arquetípica, trazendo à tona conteúdos simbólicos escondidos no 

inconsciente. Utilizar a Máscara através da sua criação e uso como recurso arteterapêutico 

significa um estímulo para virem à tona personagens que nos habitam, bem como informações 

psíquicas que podem estar até então desconhecidas. 

 

O trabalho com máscaras implica em construção e desconstrução permanente da 

identidade na direção da individuação. Elas ocultam mas também revelam 

personagens que estiveram fora de cena por algum tempo ou desde sempre, 

esquecidos, abandonados, rejeitados os quais podem aflorar como potencialidades, 

como face da alma no sentido do Self.
73

 

 

É importante que o espaço terapêutico seja um ambiente seguro e protetor para acolher o 

material que irá surgir, para acolher os seres que estavam guardados no inconsciente e que, a partir 

desse trabalho, serão revelados, ocorrendo assim a “descoberta de novas identidades” 
74

: ao portar 

uma máscara não vemos mais a pessoa que a veste, mas sim o personagem surgido do encontro 

dessa pessoa com máscara utilizada. O mascarado deixa de ser “João, Pedro ou Ana” e se 

transforma em um novo ser, assumindo corpo e voz diferenciados. 

 

Esse trabalho permite fazer contato com o que espontaneamente permanecerá no domínio 

do invisível, mas quando são dadas as condições adequadas o Self colabora e o arquétipo e 

o símbolo podem ser vividos e atualizados na experiência. Somente a partir daí começa a 

tensão entre aparência/realidade, ego/self, luz e sombra, etc. [...] Trabalha-se a máscara 

como atitude e como instrumento transformador no processo de individuação, nos 

diferentes planos de expressão e num ensaio criativo permanente.
75  

 

Os sacerdotes do templo de Epidauro diziam que a doença é causada por fortes 

ressentimentos e paixões. A enfermidade é resultado da frustração dos desejos da alma, 

trazendo o grotesco para a vida humana, e,  partindo do pressuposto de que aquilo que nos 
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adoece é também o que nos cura, algumas sociedades tradicionais utilizam máscaras grotescas 

(máscaras dos demônios das doenças) em seus rituais que objetivam a cura. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que as máscaras produzidas podem não ser belas e não agradar 

esteticamente, e, em certos casos, assumirem um aspecto assustador. Segundo Angela 

Philippini, em um processo terapêutico, durante a fase de modelagem, o focalizador deve 

estimular o exagero com relação às  

 

imperfeições da máscara com objetivo da abrir um caminho criativo guiado pelo 

acaso. Mas poucos aceitam este desafio. Na fase seguinte a maioria tenta melhorar a 

máscara usando massa, fazer rostos mais suaves, lábios e sobrancelhas sensuais. 

Mas o processo criativo sempre faz a sua parte. A massa escorrega e não fica no 

lugar desejado, os lábios e sobrancelhas, em vez de sensuais insistem em tomar a sua 

própria forma
76

,  
 

ou seja, incentivar que a pessoa aceite a forma que precisa vir à tona naquele momento e que 

irá contribuir para o seu processo de individuação.  

A experiência com o uso de máscaras na Arteterapia é uma das possibilidades de 

encontro com os arquétipos que nos rodeiam. A máscara pode ser um dos elementos 

utilizados na jornada pessoal em busca do auto-conhecimento e, nesse sentido, cumprir uma 

função de ponte, possibilitando o encontro do ser com a “energia comum que atua sobre o 

indivíduo, na sociedade como um todo, e no universo”
77

, e, que pela concepção junguiana, 

chamamos de Arquétipo. Segundo Jung (apud CAMPBELL), “a imagem primária [...] que 

denominei „arquétipo‟ é sempre coletiva, isto é, comum a pelo menos povos inteiros ou a 

períodos da história.” 
78

  

O trabalho de busca pelo auto-conhecimento não cessa, é preciso estarmos sempre 

abertos a esse processo, e, segundo Frisson, “a cada máscara que se apresenta a nível de 

consciência outras tantas ocupam seu lugar no território do inconsciente”
79

, precisando ganhar 

cores e forma, tornar-se uma escultura em movimento – máscara – e assim possibilitar o 

contato consigo mesmo. 
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CAPÍTULO 4 

Quem é você? Ponha a máscara, eu quero saber! 

 

 

A máscara provoca transformações imediatas, 

 com ela a pessoa passa de sua condição para outra. 

Ana Maria Amaral 

 

 

 

Imagem 40 – Sem Título 

 

Para melhor compreender o uso da máscara como recurso arteterapêutico e um 

elemento que auxilia no processo de individuação, foi realizada uma vivência com um grupo 

de adultos, composta pelas etapas de confecção e utilização da máscara, acompanhado por 

atividades corporais para possibilitar a manifestação dos personagens internos que seriam 

apresentados.  

O trabalho desenvolvido com o uso de Máscaras envolveu diferentes modalidades: 

modelagem para a confecção da máscara, pintura e/ou colagem sobre a mesma para trazer à 

tona o conteúdo psíquico a ser trabalhado e o uso da máscara em si com a construção e 

experimentação do personagem. Para complementar o trabalho foram realizadas outras 

atividades como desenhos que propiciaram a contextualização dos personagem, bem como 

relato através de escrita criativa para auxiliar a reflexão e compreensão da experiência vivida. 
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A vivência foi realizada em janeiro de 2011 no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, 

em Santa Tereza, no Rio de Janeiro e teve a carga horária de oito horas, dividida em quatro 

dias de trabalho. O grupo formado por quatro adultos mostrou-se disponível à proposta, mas 

uma pessoa interrompeu o processo antes de utilizar a máscara, como será explicado mais à 

frente. Todos os encontros iniciavam e findavam com uma roda em torno do centro, 

ritualizando o começo e fim do encontro. Para me referir aos participantes usarei as seguintes 

denominações:  

 

MASCARADO 1 ou M1 – Senhor da Alegria 

MASCARADO 2 ou M2– Beatriz / Menina Arco-íris 

MASCARADO 3 ou M3 – A Cigana 

MASCARADO 4 ou M4 – Emília 

 

A confecção e o uso de máscaras é um processo que possibilita ampliar a percepção 

sobre si mesmo. Utilizar a máscara como elemento que une a pessoa a uma energia 

arquetípica em seu processo de autoconhecimento significa estar disponível para um contato 

com novas realidades, estar disponível para trilhar um caminho de descoberta dos seus 

personagens interiores. Como afirma Stephen Larsen, temos inúmeros personagens, várias 

subpersonalidades que, como em um caleidoscópio, compõem a nossa personalidade e nós 

nos mostramos ao mundo através de uma versão considerada ideal, a persona. A máscara 

auxilia a pessoa a conectar-se com seus personagens internos, pois, na forma de persona 

possibilita o contato com a sombra que, por vezes, optamos por ocultar. Entrar em contato 

com a sombra “e chegar a um acordo com ela, disse Jung, é o começo do processo de tornar-

se uno (individuação)” 
80

. 

Ao produzir uma máscara, a pessoa dá materialidade a ideias, sensações e emoções 

que podem, ou não, assumir feições humanas. Esse material (ideias, sensações, emoções, etc.) 

pertence ao imaginário de quem está confeccionando a máscara até o momento em que ele 

ganha contorno, formas e cores e se apresenta enquanto indivíduo-máscara. Mascarada, a 

pessoa se apresenta na forma de um personagem e isso possibilita materializar e trazer à 

consciência fragmentos que a compõem e que estavam imersos no inconsciente. Ao usar uma 

máscara e mostrar-se como um personagem é como se a pessoa saísse de si mesma e 

permitisse a manifestação de um novo ser. A máscara é vista como uma porta de entrada e de 

                                                 
80

 LARSEN. Op. Cit. 1991, p. 209. 
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saída da vida (LARSEN, 1991, p. 255), tanto que certos atores, ao vestir uma máscara cênica, 

realizam uma inspiração profunda como se estivesse dando vida ao personagem e, ao retirar a 

máscara, o fazem junto com uma expiração
81

. No momento em que se está mascarado, a 

pessoa pode se transfigurar em um  

 

homem-espírito, benéfico ou maléfico, homem-animal, homem-divindade. Isso não 

é um simples modo de iludir-se ou de evitar um presente insatisfatório, mas 

representa uma real possibilidade de existir de outra maneira, possibilidade 

unanimemente admitida e reconhecida: de fato ninguém duvida do poder 

transfigurador da máscara. Decorrem daí a reverência e o temor que ela incute, 

como depositária das capacidades de metamorfose do indivíduo.
82

 

 

 O trabalho dividiu-se em quatro etapas: incubação, nascimento, rito de apresentação 

e momento da partilha. Segue breve descrição de cada etapa. 

 

 

* 1º dia: Momento da Incubação  

 

Quem é você? Adivinha se gosta de mim. 

Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados 

Perguntando assim: Quem é você? 

Chico Buarque de Holanda 

 

 

 

Imagem 41 – Centro da sala no primeiro dia de trabalho 

                                                 
81

Informação dada aos atores antes de usar pela primeira vez o nariz de palhaço na oficina Mergulho na Menor 

Máscara do Mundo, ministrada por Ésio Magalhães, Ouro Preto/MG, 2005. 
82

MONTI, Franco. As Máscaras Africanas. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 10-11. 
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Os quatro participantes chegaram aos poucos e observaram a roda composta por 

máscaras e ilustrações em torno de uma vela acesa no centro da sala. Após a chegada de 

todos, fizemos uma roda em torno do centro com a música Noite dos Mascarados, cantada 

por Chico Buarque e Maria Bethânia. Essa canção foi escolhida para marcar o início e o fim 

dos encontros. Em um primeiro momento foi falado sobre o objetivo da pesquisa: desconstruir 

a persona conhecida e ajudar a vir à tona outras faces que a pessoa guarda em seu 

inconsciente. Foram tecidas algumas observações sobre a máscara e como seriam os nossos 

encontros. Houve uma certa preocupação com relação à modelagem porque duas pessoas 

disseram que não costumam fazer trabalhos manuais e nunca haviam feito máscaras, bem 

como não sabiam trabalhar com gaze gessada. Nesse momento foram dadas as primeiras 

noções do uso do material.  

Após sanadas as primeiras dúvidas, foi feita uma preparação corporal com músicas 

pré-selecionadas com o objetivo de soltar e ativar o corpo para  o trabalho a ser realizado. 

Uma das participantes cantou uma música baixinho, acompanhando-a e depois os outros 

acompanharam de forma mais tímida. Isso mudou no segundo dia, as pessoas ficaram mais à 

vontade. Durante o aquecimento corporal, o participante denominado Mascarado 4 fazia 

alguns comentários sobre si e aos poucos percebeu que os outros mantinham-se em silêncio e 

então fez uma observação sobre si mesmo: “nossa, eu falo demais, né?!” e a partir desse 

instante ficou mais concentrado em si. 

Durante a preparação corporal foi usada uma sequência musical para estimular o 

corpo, deixando-o o mais livre possível. Nesse momento foi indicado para que formassem 

duplas para a etapa seguinte: modelagem com gaze gessada. Durante a confecção da máscara 

com a gaze gessada, foram executadas músicas tranquilas para ajudar os participantes a se 

concentrarem. Os participantes Mascarado 2 e Mascarado 4 formaram um dupla e ambos 

escolheram fazer uma meia-máscara. Mascarado 4 disse que assim era melhor porque poderia 

decidir depois se a máscara iria falar ou não. Os integrantes da outra dupla, Mascarado 1 e 

Mascarado 3, decidiram fazer a máscara inteira, cobrindo todo o rosto. Antes de iniciar o uso 

da gaze, a pessoa teve seu rosto coberto com papel alumínio, deixando livre apenas a entrada 

do ar pelo nariz. O papel alumínio facilitaria se houvesse algum incômodo e fosse necessário 

parar por alguns instantes o trabalho. Cada pessoa esperou cerca de vinte minutos até que a 

gaze secasse e pudesse ser retirada do rosto sem o risco de perder a forma. Esse momento é 

chamado por Larsen de Fase de Incubação. 
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Imagem 42 – Centro da sala e início da modelagem em gaze gessada 

 

   

          

Imagens 43 a 46 – Fase da Incubação: Modelagem em gaze gessada 

 

Após as modelagens, os participantes disseram ter sido tranquilo o momento da 

“incubação”; o único incômodo relatado por todos foi quando a máscara foi retirada e eles 

sentiram a luminosidade invadindo os olhos. M2 disse que apenas não ficou tão à vontade no 
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momento em que ela estava modelando e que não queria que acabasse a fase de Incubação. 

Houve um consenso sobre a modelagem: todos se perceberam um pouco tensos porque 

estavam fazendo a máscara do outro e então queriam fazer da melhor forma possível. Para 

encerrar o encontro foi feita uma roda em torno do fogo que tinha ficado aceso por todo o 

encontro. 

 

* 2º dia: O Nascimento 

 

 

Imagem 47 – Centro da sala no segundo dia de trabalho 

 

As máscaras em processo de confecção, compuseram o centro do segundo dia de 

trabalho. Seguindo a proposta do trabalho, começamos com uma roda para soltar o corpo e 

trazer a consciência para o local e o momento presente. Após esse aquecimento, foram lidos 

pequenos trechos para reflexão sobre a máscara e foi pedido para ficarem em posição 

confortável e mentalizarem o que queriam com a sua máscara. Foi executada a canção O 

Circo, de Orlando Morais, interpretada por Maria Bethânia e foi dito aos participantes que, 

quando se sentissem à vontade, poderiam iniciar a segunda etapa da confecção. A música O 

Circo foi escolhida por ter em seus versos as seguintes frases: “Não lhe mostro todos os 

bichos / que tenho de uma vez, / armo o circo com não mais / do que uns cinco ou seis / Leão, 

camelo, garoto, acrobata / E não há luar / E os deuses gostam de se disfarçar” 
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Aos poucos, cada participante retomou o contato com sua máscara e começou a 

escolher o material que usaria para dar cor e vida à sua máscara. Foram disponibilizados 

diferentes materiais como lãs, fitas coloridas, tintas, miçangas, búzios, lantejoulas, cola 

colorida, retalhos de tecidos, vidrinhos, correntes, etc. 

 

 

 

Imagem 48 – Início do trabalho: aparando arestas 

 

      

Imagens 49 a 52 - Material para dar cor e vida às máscaras 

 

 Durante essa fase houve silêncio por parte dos participantes, demonstrando muita 

concentração no desenvolvimento do trabalho. Cada um teve um modo particular de realizar a 

separação e a utilização do material disponível. Após finalizarem a confecção, os 

participantes responderam por escrito a quatro perguntas:  
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1- Quem é você? 

2- O que você traz pra mim? 

3- O que quer de mim? 

4- Qual a sua mensagem? 

 

A seguir, especifico detalhes dessa etapa: 

 

*M1 separou tinta branca e pincéis antes da execução da música O Circo. Depois separou 

outros materiais, como rosáceas e vidrinhos. Começou a experimentar o material sobre a 

máscara, colocando e mudando de lugar. M1 foi o que mais experimentou elementos antes de 

começar a pintar ou colar. Depois, relatou que queria que a sua máscara ficasse branca, não 

iria colocar muita coisa, queria algo limpo, mas em certo momento decidiu deixar de 

racionalizar sobre o processo e permitiu que a confecção fluísse de forma livre, tentando não 

pensar tanto. 

 

Perguntas / Respostas:  

1- Quem é você? Sou quem teimas em esconder. 

2- O que você trás pra mim? Eu trago a oportunidade de te conheceres. 

3- O que quer de mim? Quero que relaxe, ria e seja feliz. 

4- Qual a sua mensagem? Seja leve, permita-se. 

 

   

Imagens 53 e 54 – Máscara de M1 
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*M2 disse ter em sua mente uma foto do que seria sua máscara. Para começar o trabalho, M2 

colocou tinta vermelha e preta na tampa de uma caixa para misturar e disse que iria misturar 

todas as tintas ali, mas parou em seguida e começou a pintar sua máscara com a cor azul clara 

de um lado e azul mais forte do outro. Em certo momento viu que a Máscara estava ficando 

muito diferente do que queria, estava ficando quase como a de um super-herói e então M2 se 

desprendeu da imagem inicial e a finalizou de forma mais livre, sem tentar chegar a algo 

idealizado. Disse ter gostado do resultado e que se tivesse mais tempo iria colocar mais 

coisas, mas não especificou o que seria.  

 

Perguntas / Respostas:  

1- Quem é você? Beatriz. 

2- O que você traz pra mim? A dualidade. 

3- O que quer de mim? De você eu não quero nada, quero que você seja você para juntos 

podermos ser alguma coisa única. 

4- Qual a sua mensagem? Quer colocar a minha máscara ou quer olhar a minha máscara? 

 

   

Imagens 55 e 56 – Máscara de M2 

 

 

*M3 aparou as arestas da sua máscara, deixando-a com lados simétricos e em seguida 

começou a pintá-la pela parte de dentro; só depois passou para a parte da frente da máscara. 

Fez toda a base da máscara de amarelo claro. Disse que já tinha pensando no que iria fazer e a 

música lhe remeteu à infância. Lembrou-se das festas juninas em que brincava e disse que iria 

precisar de uma música para brincar: uma música infantil ou de festa junina para o momento 
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em que fosse se apresentar. M3 foi a única que denominou sua máscara nesse dia, dizendo 

que ela se parecia com a Emília, personagem de Monteiro Lobato. M3 disse que não era a 

intenção fazer uma Emília, mas saiu assim. 

  

Perguntas / Respostas:  

1- Quem é você? Eu sou uma lembrança sua de quando era pequena e adorava ir a festas 

juninas e bailes de carnaval fantasiada. 

2- O que você traz pra mim? Traz alegria da infância, a brincadeira, o lúdico, a inocência. 

3- O que quer de mim? Que resgate essa brincadeira, as cantigas de roda, as danças, a alegria 

das coisas simples, o momento presente. 

4- Qual a sua mensagem? “Vamos brincar? Brincadeira sem hora!” (aspas colocadas por M3, 

em sua escrita). 

 

    

 

Imagens 57 a 59 – Emília, máscara de M3 

 

*M4 separou vários elementos como lantejoulas, búzios, pedrinhas douradas, fitas, pedaço de 

tecido, lã dourada e miçangas nas cores branca, azul e amarela e ficou com esse material ao 
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seu lado enquanto passava algumas camadas de cola branca sobre a sua máscara, deixando-a 

uniforme. Enquanto os outros três participantes já davam cores à sua máscara, M4 reforçava a 

cor branca através das camadas de cola. Um tempo depois pintou-a, dividindo a face ao meio: 

o lado direito ficou com a cor amarela e o esquerdo com a cor preta. Por ter usado muita cola 

e tinta, a máscara ficou muito molhada e, mesmo fazendo uso de um secador de cabelos, M4 

teve que finalizar sua máscara em outro momento.  

 

 

Imagem 60 – Processo de confecção da máscara de M4 

 

Perguntas:  

1- Quem é você? Sombra e Luz / Morte e Vida / Breu e Cor. 

2- O que você trás pra mim? O registro dos caminhos que venho percorrendo... 

3- O que quer de mim? A descoberta plena e aliança definitiva. 

4- Qual a sua mensagem? “Inteireza” e “eternidade” (aspas colocadas por M4, em sua 

escrita). 

 

   

Imagens 61 e 62 – Material separado para finalizar máscara de M4 
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Ao finalizarmos nosso segundo dia de trabalho, cada um recolocou sua máscara no centro e, 

então, tínhamos um centro bem diferente do que começamos nosso encontro: 

 

   

Imagens 63 e 64 – Centro da sala no fim do segundo dia de trabalho 

 

 

* 3º dia: Rito de Apresentação 

 

Nesse dia começamos um pouco depois do horário programado, pois estávamos 

aguardando um participante para começarmos. Começamos o trabalho após a focalizadora 

receber um aviso de que M3 não iria participar desse dia. Fizemos uma roda com a canção 

Noite dos Mascarados para acordar e soltar o corpo, trazendo a consciência para o momento 

presente. Em seguida fizemos uma ciranda com a música Carrossel do Destino, de Antônio 

Nóbrega. Essa música foi apontada por M2 como a mais interessante das que foi usada nos 

dias da vivência, devido à mensagem que propaga. Um dos versos dessa canção diz “Deixo os 

versos que escrevi, as cantigas que criei, cinco ou seis coisas que sei e um milhão que 

esqueci. [...]Licença que eu vou rodar no carrossel do destino”. 

No dia anterior, foi dada a indicação para que as pessoas ficassem à vontade para levar 

uma canção, figurino ou adereço para o momento da apresentação. M2 levou uma música – 

composição própria, chamada Calango da Saudade – e um instrumento percussivo (ovinho); 

M4 levou todo o figurino para seu personagem e uma música para executar.  

Figurinos e adereços foram deixados em exposição para que os participantes pudessem 

experimentar e compor o seu personagem. Enquanto eles experimentavam, algumas músicas 

foram executadas como estímulo. Abaixo segue a descrição das apresentações: 
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Imagens 65 e 66 – Preparação para apresentação dos personagens 

 

M1 – Beatriz 

Beatriz foi a primeira personagem a se revelar. Ela criou um ambiente para si, 

estendendo sobre o chão um tecido branco de estrelas amarelas e colares de contas douradas e 

prateadas. M1 começou pegando os colares e presenteando cada participante com um, 

colocando no pescoço e depois convidou para sentarmos em seu espaço sagrado, para iniciar o 

seu ritual (como denominou). Com todos acomodados, M1 entregou a letra de uma música e 

começou a tocar, convidando-nos, através do olhar e tom da voz, a cantarmos juntos, cujo 

refrão é Saudade bateu, em meu coração. Mas trouxe você pra dentro do meu violão. Após 

apresentar-se com a canção, disse que seu nome é Beatriz e ela é uma face de M1. Beatriz é 

feliz, alegre, mas não é tão extrovertida. 

 

 Imagem 67 – Beatriz 
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Imagens 68 e 69  – Rito de apresentação de Beatriz 

 

Calango da Saudade 

 

 

Saudade bateu 

No meu coração 

Mas trouxe você 

Pra dentro do meu violão (2x) 

O céu logo escureceu 

A brisa soprou pro mar 

As ondas se revoltaram 

Com o vento a chacoalhar 

Coqueiro descabelou 

Semente voou, voou 

Caiu em terra abandonada 

E da ausência nasceu flor 

Saudade bateu 

No meu coração 

Mas trouxe você 

Pra dentro do meu violão (2x) 

Menino já reclamou 

Do tempo que se perdeu 

A mãe não escuta nada 

Só pesa o que já sofreu 

 

 

Brinquedo escangalhou 

Seus dedos ele encontrou 

Molhou na tinta espalhada 

E da falta nasceu cor 

Saudade bateu 

No meu coração 

Mas trouxe você 

Pra dentro do meu violão (2x) 

Lembrei os momentos lindos 

Em que eu estava ao seu lado 

Mas nem podia ligar 

Tava tudo terminado 

O som se multiplicou 

Um verso pra cá chegou 

Nos acordes viajaram 

E do silêncio a voz cantou 

Saudade bateu 

No meu coração 

Mas trouxe você 

Pra dentro do meu violão (2x) 



 

 

M1 – Senhor da Alegria 

Enquanto se preparava, M1 experimentou envolver seu corpo um tecido de manchas 

cor de rosa, prendendo-o com uma corda dourada na cintura. Em seguida colocou uma saia de 

tom marrom por cima de seu corpo, como se fosse um manto. M1 preferiu ficar apenas com 

essa roupa, caindo sobre os seus ombros. 

Para apresentar Senhor da Alegria, M1 pediu para ser executada uma música de ritmo 

alegre que havia sido tocada enquanto os personagens eram compostos. M1 se apresentou 

dançando e cumprimentando um a um posicionando-se à sua frente, curvando-se com as mãos 

juntas perto do peito. Após esse cumprimento / reverência ele se soltou, brincando e dançando 

ao ritmo da música. Em certo instante percebeu que as chaves que havia se esquecido de tirar 

do seu bolso estavam fazendo barulho, pegou-as e brincou com elas, marcando um ritmo. 

Em seguida, disse que enquanto confeccionava a máscara e quando se lembrava dela 

pensava sempre na alegria, mas que também lhe vinha uma imagem de meditação. M1 

percebeu uma dualidade em sua máscara e então pensou que a alegria é também uma forma 

de meditar.  

 

   

Imagens 70 a 72 – Senhor da Alegria 
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Imagens 73 e 74 – Rito de apresentação do Senhor da Alegria 

 

 

M4- A Cigana 

Depois recebemos a visita da Cigana, ela trouxe uma música para ser executada e se 

apresentou dançando em torno do centro. Ela dançou demonstrando sensualidade e depois 

disse que isso é muito difícil para ela – uma mulher que se habituou ao papel de mãe e se 

esqueceu de ser mulher. 

 

   

Imagens 75 e 76 – A Cigana 
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Imagens 77 a 79 – Rito de apresentação da Cigana 

 

Depois que cada um mostrou um pouco de si, foi sugerido que os personagens 

voltassem à cena e interagissem, relacionando-se livremente. Foi pedido que M2 cantasse 

novamente a música, que disse não se sentir à vontade; mas, em certo momento, soltou a voz 

cantando os versos que guiaram os movimentos feitos por Beatriz, Cigana e Senhor da 

Alegria. 

Encerramos o encontro com uma escrita criativa sobre as sensações experimentadas 

nessa noite, transcritas abaixo: 

 

M1- Senhor da Alegria 

 “O Senhor da Alegria é o responsável por trazer, por externar a alegria interna que 

está reprimida. Ele também medita e entra em contato com seu interior, tentando conhecê-lo 

e, a partir daí, viver bem melhor consigo e com os outros. 

Usar essa máscara foi muito bom. Trazer essa alegria interna sem nenhum obstáculo é 

sempre prazeroso. 

Relacionar-se com as pessoas nem sempre é fácil, mas o Senhor da Alegria está aí 

para tentar mudar isso.” 

 

M2- Beatriz 

 “Foi fácil me identificar com as outras duas máscaras. Uma representa a alegria 

contida e eu, como uma pessoa reservada, me identifico um pouco com essa alegria contida. 
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Não sou uma pessoa extrovertida. [...] Quanto à minha apresentação preferi mais que a música 

falasse por si só e que as perguntas viessem depois. Mas fiz questão de presentear cada um 

com um colar e que sentassem comigo em roda, como se estivessem em um ritual, como se 

estivessem em casa.” 

 

M4- A Cigana 

“Minha personagem – “A Cigana” – não foi criada por mim. Ao pegar a máscara 

ainda crua, ela se materializou com adereços e panos. Pronta. O desafio maior foi dar vida a 

movimentos sensuais que ela precisava fazer. Ousadia e medo, as sensações mais fortes que, 

embora, parecendo antagônicas não são. Complementares, sim, posto que sem uma não se 

vence a outra. 

Tal como a face dual que a máscara apresenta, somos todos nós, humanos; ao darmos 

conta disso fica mais fácil conviver e manter relações com os outros e, sobretudo, com “algum 

outro” em especial. 

Quando nos percebemos fortalecidos por estarmos completos, não mais buscamos fora 

de nós ou em outrem, aquilo que nos completa. Sendo assim, o nível de expectativa diminui e, 

consequentemente, as frustrações também. Este é um portal para a felicidade.” 

 

 A quarta pessoa do grupo, M3 mandou uma carta através do e-mail falando sobre sua 

ausência no dia 24/01/2010 e desculpando-se por não conseguir estar presente no restante da 

vivência. Segundo o e-mail, M3 já não estava se sentindo muito bem à tarde e disse:  

 

“Pra te falar com muita sinceridade, eu estou com dificuldade - não de fazer a máscara e 

pintar e bordar, mas de ter que usá-la em cena. Sempre tive problema com isso, me expor, me 

sinto ridícula, sabe? Tem algo em mim que é preso mesmo e sempre foi, não digo que sempre 

será, mas é travado. Só depois de umas cervejas é que melhora. Revendo minha infância e 

educação, fui muito tolhida por minha mãe, querendo que a gente fosse sempre correta, 

educada, certinha. Sei que não sou nada disso, e por isso acabei trabalhando com arte de 

certa forma, mesmo que indiretamente, pra ficar por perto. Tenho minhas ideias e meus 

projetos, mas que ficam pra depois, pois a prioridade é dos outros. Essa vergonha de me 

expor é que atrapalha e sei que alguma hora isso precisa melhorar. [...] Se você quiser 

incluir esse desabafo, esse email no seu trabalho de monografia, tudo bem, não tem 

problema, coloca outro nome: pode me chamar de Samantha hehehe. Juntou isso com toda 
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essa questão de Teresópolis
83

 que está mexendo muito comigo, pois é a segunda vez em 

quatro anos que escapo de um acidente que poderia ter sido fatal. Essa sensação de sentir a 

morte perto é muito estranha, dá um medo de não estar preparado para essa passagem tão 

importante na vida da gente entende? [...] mexer com coisas internas antigas, arraigadas, me 

trazem a sensação de ficar chafurdando na lama, ou andando num quarto escuro. [...] É isso 

minha amiga do coração, Eu espero que você possa compreender minhas dificuldades e 

opções e não me entenda mal.”
84

 

 

   

 

Imagens 80 a 82 – Máscara Emília de M3 
                                                 
83

M3 se refere a desabamentos e mortes ocorridos após fortes chuvas na região serrana do estado do Rio de 

Janeiro, em janeiro de 2011. 
84

Fragmento do e-mail enviado em 24/01/2011. 
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* 4º dia: Momento da Partilha 

 

 

   

Imagens 83 a 85 – Centro da sala no quarto dia de trabalho 

 

Assim que os participantes M1, M2 e M4 chegaram foi feita uma roda em torno do 

centro com a música Noite dos Mascarados para despertar o corpo e trazer a consciência para 

o momento presente e repetimos a ciranda com Carrossel do Destino, de Antônio Nóbrega. 

Em seguida foi executada a música O Circo e foi dito que quando quisessem poderiam pegar 

a sua máscara, observá-la com calma e estabelecendo um diálogo interno com ela, escutando 

tudo o que ela vinha lhe dizer.  Após esse diálogo, eles escolheriam entre lápis de cor, giz de 

cera, canetinhas ou pastel seco para desenhar o cenário (contexto) onde esse personagem 

gostaria de estar naquele momento.  

Enquanto desenhavam, foram executadas algumas canções que estiveram presente nos 

encontros. Após terminarem a atividade plástica, eles responderam por escrito algumas 

perguntas sobre o trabalho desenvolvido: 
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1- O que achou dessa vivência? 

2- Esses encontros te trouxeram sensações? Quais? 

3- Em qual etapa você se sentiu mais à vontade? Por quê? 

4- Quando vejo a máscara eu penso... 

5- Quando eu toco a máscara eu sinto... 

6- Quanto estou perto da máscara, meu sentimento é... 

7- Olhando a máscara eu intuo... 

8- Quais sensações/emoções lhe vieram ao vestir a máscara? 

9- Quais sensações/emoções lhe vieram ao ver os outros personagens? 

10- Gostaria de participar de um grupo de estudos/experimentação em arteterapia, utilizando 

máscaras e expressão corporal? 

  

 

Antes de iniciar o desenho, M4 pediu fita adesiva e prendeu duas folhas. Quando foi 

comentar sobre o cenário de sua personagem A Cigana, disse que não havia pensado no 

motivo do pedido, mas sabia que uma folha não seria o suficiente, só depois percebeu que 

estava fazendo um desenho dual.  

M4 representou a dualidade que trabalhou em sua máscara: claro/escuro, sombra/luz. 

M2 comentou dizendo que as diagonais dialogam nos tons das cores e M4 concordou, 

dizendo que a escolha pelas cores foi feita nesse sentido, de um lado há o reflexo da luz do dia 

e do outro o da luz do sol; céu e terra estão ligados, se comunicam.  

 

   

Imagens 86 e 87 – Cenário para Cigana 

 

A dualidade também foi representada no cenário do Senhor da Alegria, no qual predominou 

cores frias. M1 disse que esse personagem gosta de sair para meditar e caminha em áreas 

verdes e o caminho a ser trilhado está no centro, é o desejado caminho do meio. M4 percebeu 
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no desenho que as folhas se movimentam em sentidos opostos, uma árvore está com as folhas 

para o alto (lado esquerdo do papel) e a outra com as folhas indicando para o sentido de baixo 

(lado direito). M1 disse que há sim movimentos diferenciados nas folhas e que foi intencional. 

E ressaltou a presença da dualidade, porém o caminho a seguir é o caminho do meio. 

 

   

Imagens 88 e 89 – Cenário para o Senhor da Alegria 

 

M2 ao mostrar seu desenho, disse ter feito tudo o que ela gosta: um arco-íris com as 

cores das fitas de Beatriz, em cima de uma nuvem e o mar com seus seres mágicos. Enquanto 

apresentava o cenário, M2 usou outra denominação para a personagem, chamando-a de 

Menina Arco-íris. O nome Beatriz é significativo para M2 porém, após o desenho M2 a 

máscara foi percebida de forma diferenciada. 

 

   

Imagem 90 e 91 – Cenário para Beatriz ou Menina Arco-íris 
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Depois que todos apresentaram o espaço ideal do personagem para aquele momento, 

os participantes compartilharam as observações e comentários sobre o trabalho desenvolvido 

nos quatro encontros. 

M4 disse ter ficado triste pela participante M3 não ter finalizado o processo, dando a 

sensação de que algo ficou em aberto na energia do grupo. Para M4 a etapa em que se sentiu 

menos à vontade foi a de ter se apresentado, dançando como uma cigana, mas conseguiu 

cumprir com a sua proposta. Olhando sua máscara ela se sente inteira, assumindo e 

(aceitando) a sua luz e sombra. A sensação ao vestir a máscara é de que ela pode tudo e ao ver 

os outros personagens teve a consciência de que somos um, mas somos muitos. 

M1 disse que as sensações experimentadas nos encontros variavam entre o conforto e 

o desconforto, mas não manifestou incômodo com nenhuma etapa. Ao ver sua máscara, M1 a 

relaciona a uma viagem interior; tocando-a, o sentimento é de união e lhe dá a sensação de 

que há algo a descobrir. Ao usar a máscara, M1 disse que sentiu alegria e também necessidade 

de recolhimento. 

M2 disse que os encontros lhe trouxeram felicidade, tensão, alegria e também dúvidas. 

M2 se sentiu mais à vontade no momento em que apresentou Beatriz, achou bonita a máscara 

que fez e tê-la por perto lhe dá a sensação de um sentimento materno, um carinho. Olhar a 

máscara lhe faz intuir que há muito a ser vivido e descoberto. Ela sentiu um pouco de 

incômodo nos olhos ao usar a máscara, mas sentiu certo poder nesse momento. 

 

 

 

4.1 – Considerações sobre Trabalho de Campo 

 

 

Através dos personagens vão aflorando 

 os elementos oriundos das socializações,  

da cultura e também o mais genuíno  

e singular de cada pessoa. 

Glória C. Frison 

 

 

 As máscaras lidam com o que está invisível, seja através do espírito divino trazido em 

rituais, ou através das energias arquetípicas que trazemos em nosso inconsciente. Como diz 

Larsen, o trabalho com máscaras é intenso porque 

 

a máscara nos permite encontrar a nós mesmos em doses intensas, mágicas, mas 

controláveis. [...] Fazer uma máscara é uma incursão na zona primeva em que a 

identidade pessoal se encontra, e se funde, com as forças mais antigas que a 
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constituem. É, realmente, uma busca de „raízes‟ no sentido mais profundo, uma 

incursão ao campo da própria vitalidade da vida. 
85

 

 

Com o trabalho desenvolvido, o inconsciente de quem está conduzindo a atividade 

também é ativado. Enquanto entrava em contato com as energias arquetípicas, trazidos à tona 

através das máscaras confeccionadas, algumas imagens, personagens e canções foram 

rememorados. Essas impressões, imagens e sensações formam um campo simbólico no 

inconsciente do terapeuta, que partilha e busca contribuir no processo vivenciado. Para 

exemplificar farei um breve relato das imagens trazidas pela confecção e uso da máscara da 

participante M4, A Cigana. 

 A primeira impressão trazida pela dualidade proposta por M4 me remeteu ao Mito de 

Jano, deus de origem indo-européia e representado com dois rostos contrapostos, velando de 

forma igual ideias que se mostram opostas: entradas e saídas, passado e futuro, interior e 

exterior, masculino e feminino, etc.  

 

 

Imagem 92 – Deus Jano representado em Máscara Africana 

 

Segundo Chevalier (2006), o deus Jano é o guardião das passagens e intervém nos 

                                                 
85

LARSEN. Op. Cit. 1991, p. 276. 
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nascimentos dos deuses, dos homens, bem como em qualquer ação a ser iniciada. A ele os 

romanos consagraram o mês de janeiro, que no imaginário coletivo, significa o momento de 

olhar para trás, avaliando suas ações e também olhar para frente, planejando seu futuro ano. 

Esse momento nos remete à possibilidade de mudar padrões de comportamento.  

Através das reflexões sobre o significado do deus Jano, lembrei-me de uma canção 

que fala em seus versos sobre o ciclo que vivemos a cada ano: “Mas vem dezembro e eu fecho 

o meu diário / E quando eu penso que acabou o roteiro / Entra janeiro no meu calendário 

com as mesmas máscaras de fevereiro” 
86

. 

Motivada pelas impressões e memórias ativadas, decidi utilizar a música Anuário no 

terceiro dia do trabalho de campo, enquanto os participantes escolhiam o figurino de seu 

personagem. Ao responder sobre o que intuía ao olhar sua máscara, M4 respondeu que a partir 

daquele instante tudo seria muito melhor, sinalizando a sensação de passagem com o processo 

vivido. M4 indicou que estaria mais suscetível a novidades após essa vivência, um novo ciclo 

estava sendo iniciado. 

A confecção e o uso de máscaras possibilitaram aos participantes ampliar a percepção 

sobre si mesmo. Utilizar a máscara como elemento que uniu cada integrante do grupo a uma 

energia arquetípica significou estar disponível para um contato com novas realidades, estar 

disponível para trilhar um caminho de descoberta dos seus personagens interiores. Como 

afirma Stephen Larsen, temos inúmeros personagens, várias subpersonalidades que, como em 

um caleidoscópio, compõem a nossa personalidade e nós nos mostramos ao mundo através de 

uma versão considerada ideal, a persona. A máscara auxilia a pessoa a conectar-se com seus 

personagens internos, pois, na forma de persona possibilita o contato com a sombra que, por 

vezes, optamos por ocultar. Entrar em contato com a sombra “e chegar a um acordo com ela, 

disse Jung, é o começo do processo de tornar-se uno (individuação).” 
87

 

Ao produzir uma máscara, cada participante deu materialidade a ideias, sensações e 

emoções. Esse material pertence ao imaginário de quem confeccionou a máscara até o 

momento em que ele ganha contorno, formas e cores e se apresenta enquanto indivíduo-

máscara. Mascarada, a pessoa se apresenta na forma de um personagem e isso possibilita 

materializar e trazer à consciência fragmentos que a compõem e que estavam imersos no 

inconsciente. Ao usar uma máscara e mostrar-se como um personagem cada participante saiu 

de seu personagem cotidiano e permitiu a manifestação de um novo ser.  

                                                 
86

Música Anuário, de Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro. Interpretada por Alda Resende e disponível no site 

http://www.mpbnet.com.br/canto.brasileiro/alda.rezende/letras/anuario.htm. Acessado em jan/2011. 
87

LARSEN. Op. Cit. 1991, p. 209. 

http://www.mpbnet.com.br/canto.brasileiro/alda.rezende/letras/anuario.htm
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CAPÍTULO 5 

Conclusão e Recomendações 

 

 

 
Se não quisermos ser feitos de tolos pelas nossas ilusões, devemos, pela análise 

 cuidadosa de cada fascínio, extrair dele uma parte de nossa personalidade, 

 como uma quintessência, e reconhecer lentamente que nos encontramos  

conosco mesmo repetidas vezes, em mil disfarces no caminho da vida. 

Carl G. Jung 

 

 

 

Diante do que foi exposto ao longo desse estudo, é possível reconhecer a importância da 

máscara, elemento presente em toda a história da humanidade, como elo para o contato com o que é 

invisível: as máscaras usadas de forma ritualística servem de conexão do ser humano com os seus 

deuses e, quando usadas em espaço arteterapêutico, com energias arquetípicas.  

Vestir uma máscara é dar a autorização para outro ser lhe possuir, é autorizar-se a entrar em 

contato com aspectos da sua sombra, é possibilitar encontros consigo mesmo. 

A prática relatada no Capítulo 3 demonstra que já nas etapas iniciais de confecção da 

Máscara há a manifestação de uma energia arquetípica. Ao fazer uso da Máscara, percebe-se uma 

via de mão dupla entre o indivíduo e a Máscara em si. Ao confeccionar uma máscara, mesmo que se 

deseje imprimir ali certos aspectos à medida que está sendo desenvolvida, esta assume contornos e 

formas que podem surpreender.  

Desse modo, elementos inconscientes ganham formas e vida. Um novo ser será revelado, 

composto por elementos vindos do inconsciente, propiciados pelo contato com a Máscara, sendo 

então materializados em forma, voz e gestual diferenciados, possibilitando vir à tona as sombras até 

então resguardadas – faces do espelho que, por algum motivo, ainda não tiveram a oportunidade de 

serem refletidas. 

A máscara possibilita o diálogo com nossos personagens internos, trazendo à luz 

informações para serem trabalhadas no processo de autoconhecimento em busca da individuação. 

Ao confeccionar uma máscara, a pessoa estabelece um vínculo com esse objeto, pois ele irá 

materializar algo que lhe é próprio, pertencente ao seu inconsciente. Cigana, Senhor da Alegria, 

Menina Arco-íris e Emília carregam, cada um com sua especificidade, informações sobre a pessoa 

que lhes deu vida através da confecção da máscara. 

A máscara é um ótimo recurso arteterapêutico, mas é de suma importância que o 

Arteterapeuta que deseje utilizá-la como recurso tenha vivenciado um processo de confecção 
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e utilização da mesma para que possa conduzir com segurança outras pessoas nesse processo. 

Estranhamentos podem ser sentidos tanto na fase de confecção quanto de utilização da máscara. 

Durante a confecção, por ficar incomunicável e permanecer por alguns minutos de olhos fechados, 

com o rosto coberto, algumas pessoas podem se incomodar, podendo ter a sensação de que está 

sendo feita uma máscara mortuária e na utilização o incômodo pode ser identificado por diminuição 

do campo de visão ou dificuldades para respirar livremente. Se a pessoa que conduz já viveu essas 

etapas, entrou em contato com seus elementos inconscientes, terá mais segurança e tranqüilidade 

para conduzir a manifestação de elementos do inconsciente. Ao arteterapeuta, cabe também a 

função de harmonizar o ambiente em que será realizado o trabalho, ritualizando o início e o fim dos 

encontros, deixando o espaço acolhedor para que os personagens cheguem e saiam de cena nos 

momentos dedicados a isso. 

 Após o trabalho ser finalizado, as máscaras devem ser guardadas como objeto de 

poder, de preferência, que a pessoa que confeccionou guarde-a em um local seguro e 

protegido. E, o mais importante: que a pessoa que tenha confeccionado a sua máscara faça uso 

dela sempre que quiser conectar-se com a energia arquetípica que ela possibilita e, dessa 

forma, aprofunde no conhecimento sobre si mesmo. Recomenda-se, também, novos estudos 

sobre o tema. 
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