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Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo 
teve uma idéia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe 
forma. Enquanto contemplava o que tinha feito, apareceu Júpiter. 
Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom 
grado. 
Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que havia moldado, 
Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. 
Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis 
também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, 
material do corpo da Terra. Originou-se então uma discussão 
generalizada. 
De comum acordo pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este 
tomou a seguinte decisão que pareceu justa: 
“Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois de volta este espírito por 
ocasião da morte dessa criatura. 
Você, Terra, deu-lhe o corpo; receberá, portanto, também de volta o seu 
corpo quando essa criatura morrer. 
Mas como você, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, 
ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. 
E uma vez que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido 
eu: esta criatura será chamada Homem, isto é, feita de húmus, que 
significa terra fértil.” 
 
Fábula Mito do Cuidado. 
 Leonardo Boff, Saber cuidar, Ética do humano-compaixão pela terra.- 
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RESUMO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este trabalho investiga uma possível relação entre as vozes das narrativas míticas ancestrais e 

o ofício da Arteterapia, que se dedica à sua prática de cuidado através de processos criativos. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This work investigates a possible relation between the voices of the ancestral mythic 

narratives and the arttherapy job, that develops its caring pratice through creative processes. 
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vi 
LISTA DE IMAGENS 

 
 
 
 

Imagem 1- O João-de-Barro e sua casa (Retirada de<http://www.saudeanimal.com.br>) 

.............................................................................................................................................p.2 

Imagem 2- Deusa maia do milho (Retirada de CAMPBELL, Joseph, 1994, p.286)...........p.7 

Imagem 3- Deusa- coruja da regeneração (Retirada de CAMPBELL, Joseph, 1990, p.178) 

.............................................................................................................................................p.22 

Imagem 4- Altar do Caduceu Asteca (Retirada de CAMPBELL, Joseph, 1994, p.282)....p.34 

Imagem 5- O João- de- Barro (Retirada de < http://www.saudeanimal.com.br>)..............p.53 

Imagem 6- Contação do Mito na Oficina de Contos...........................................................p.55 

Imagem 7- Mãos de Barro...................................................................................................p.55 

Imagem 8- Mãos Vermelhas ...............................................................................................p.56 

Imagem 9- Instrumentos Utilizados na Vivência.................................................................p.62 

Imagem 10-Pintura com Barro 1..........................................................................................p.64 

Imagem 11-Pintura com Barro 2..........................................................................................p.64 

Imagem 12- Pintura com Barro 3.........................................................................................p.65 

Imagem 13- Pintura com Barro 4.........................................................................................p.65 

Imagem 14-A Modelagem da Casa 1...................................................................................p.66 

Imagem 15- A Modelagem da Casa 2..................................................................................p.67 

Imagem 16- A Modelagem da Casa 3..................................................................................p.67 

Imagem 17-A Casa Modelada 1...........................................................................................p.68 

Imagem 18- A Casa Modelada 2..........................................................................................p.68 

Imagem 19 A Mandala dos Trabalhos..................................................................................p.69 

Imagem 20- Celebração 1.....................................................................................................p.70 

Imagem 21- Celebração 2.....................................................................................................p.70 

Imagem 22- Celebração 3.....................................................................................................p.71 

Imagem 23- Trabalho de D. .................................................................................................p.72 

Imagem 24- Trabalho de G.  ................................................................................................p.73 

Imagem 25- Trabalho de A.. ................................................................................................p.74 

Imagem 26- Trabalho de C. .................................................................................................p.76 

 

vii 



SUMÁRIO 

 

RESUMO.............................................................................................................................v 

ABSTRACT.........................................................................................................................vi 

LISTA DE IMAGENS.........................................................................................................vii 

SUMÁRIO............................................................................................................................viii 

APRESENTAÇÃO...............................................................................................................p.1 

INTRODUÇÃO....................................................................................................................p.2 

 

CAPÍTULO I:  VOZES DA MÃE TERRA: OS MITOS................................................p.7 

1.1-O Território dos Mitos................................................................................................p.8 

1.2- O Território dos Mitos:uma Cartografia.................................................................p.13 

1.2.1- Mitos Cosmogônicos.................................................................................................p.14 

1.2.2- Mitos de Origem........................................................................................................p.14 

1.2.3- Mitos de Divindades Assassinadas............................................................................p.15 

1.2.4- Escatologia e Cosmogonia........................................................................................p.15 

1.2.5- Mitos de Renovação...................................................................................................p.15 

1.2.6- Os Mitos e as Iniciações............................................................................................p.16 

1.2.7- Mitos Regeneradores.................................................................................................p.16 

1.3- Da Criação à Terra, da Terra à Voz.........................................................................p.18 

 

CAPÍTULO II: AS IMAGENS DA MÃE TERRA: ARTETERAPIA- UM CAMINHO DE 

CUIDADO...........................................................................................................................p.22 

2.1- A Arteterapia e Sua Dimensão de Cuidado..............................................................p.23 

2.2- Recursos Expressivos a Serviço do Cuidado Arteterapêutico.................................p.26 

2.3- O Trabalho com as Imagens em Arteterapia............................................................p.28 

2.4- O Compromisso de Cuidado.......................................................................................p.31 

 

CAPÍTULO III: AS IMAGENS FALAM: MITOS DE ORIGEM NA ARTETERAPIA 

...............................................................................................................................................p.34 

3.1- Os Mitos e a Base do Cuidado Arteterapêutico.........................................................p.35 

3.2- A Reconstrução da Casa Através das Vozes .............................................................p.41 

3.3- As Vozes que Falam Através das Imagens Míticas que Tomaram Forma..............p.44 

viii 



3.4- Mito e Arteterapia no Cuidado com a Casa do Ser..................................................p.45 

3.5- A Casa Latino-Americana..........................................................................................p.49 

 

CAPÍTULO IV: VOZES QUE CONSTRÓEM A CRIAÇÃO: UM ENCONTRO COM O 

MITO DO JOÃO-DE-BARRO..........................................................................................p.53 

4.1- O Encontro com o João-de-Barro...............................................................................p.54 

4.1.1- Os Primeiros Contatos com o Mito.............................................................................p.54 

4.1.2- O João-de~Barro na Oficina de Contos.....................................................................p.54 

4.2-  O Mito do João-de-Barro e seu Campo Simbólico...................................................p.56 

4.2.1- O Mito.........................................................................................................................p.57 

4.2.2- O Campo Simbólico do Mito......................................................................................p.57 

4.3- Uma Vivência com o Mito do João-de-Barro............................................................p.62 

4.3.1- Relaxamento................................................................................................................p.62 

4.3.2- O Encontro com o Mito do João-de-Barro.................................................................p.63 

4.3.3- Sensibilização..............................................................................................................p.63 

4.3.4- A Pintura com Barro...................................................................................................p.63 

4.3.5- A Modelagem da Casa.................................................................................................p.66 

4.3.6- A Construção da Mandala.........................................................................................p.69 

4.3.7- A Celebração..............................................................................................................p.69 

4.3.8- Relaxamento Final.......................................................................................................p.71 

4.3.9- Depoimentos................................................................................................................p.72 

4.4- Considerações sobre a Vivência..................................................................................p.78 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.............................................................................p.80 

REFERÊNCIAS.....................................................................................................................p.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



 



APRESENTAÇÃO 

 

O tema que mobilizou a realização da presente Monografia existe na minha vida faz 

um tempo considerável. Quando eu estava na graduação de Interpretação Teatral e, 

posteriormente, na Licenciatura, tive contato com estudos e professoras que guiaram os meus 

ouvidos para escutar as Vozes do Mito. Pude perceber que não eram vozes comuns, mas 

comprometidas com os mistérios da vida, que pertencem a qualquer tempo e a qualquer 

cultura. 

Ainda na graduação, na fase da Licenciatura em Artes Cênicas, pude estagiar na escola 

e também no espaço hospitalar, trabalhando com peças infantis e contação de histórias para a 

Pediatria. Os horizontes do cuidado já começavam a se abrir em minha vida que, naquele 

momento ainda era um grande mistério de possibilidades. Estudei também algumas das 

questões que envolviam o tema da loucura e tive a oportunidade de enveredar cada vez mais 

sobre essa linha tênue que divide a saúde e a doença e os requisitos da inclusão e exclusão. 

Definitivamente eu já não era a mesma. Uma semente do cuidado começou a germinar em 

meus objetivos de vida. 

Essa germinação me levou à POMAR, onde pude iniciar a trajetória da minha 

formação no campo da Arteterapia. O cuidado nas vivências experimentadas, nos trabalhos 

desenvolvidos e nos desafios experienciados foi apresentando a dimensão do compromisso de 

quem cuida e tem a humildade de buscar se conhecer à medida que facilita caminhos de 

autoconhecimento. Não estamos sós nessa larga estrada da construção do ser. Estamos em 

grupo, trocando, criando, sobrevivendo e compartilhando a complexidade de tudo o que 

somos. 

Lembro-me também das cantigas e histórias de minha mãe quando eu era pequena. 

Muitas histórias ainda estão em mim, principalmente as que trazem os conteúdos essenciais 

das Vozes que narram os mistérios da existência. O cuidado com que era aconchegada em seu 

colo me trouxe também essa ligação com a dimensão sagrada do cuidar e dar voz às Vozes 

que falam através de todas as gerações. Construí a trajetória criativa desse trabalho com uma 

sincera reverência aos antepassados. Aos meus avós, aos avós dos meus avós e avós de toda a 

humanidade, que contaram as primeiras histórias da Terra ao redor da fogueira e souberam 

deixar a semente da perpetuação da sobrevivência de suas narrativas. 
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INTRODUÇÃO: 

 

 
(imagem 1) 

 

Narrativas ancestrais facilitam o encontro e a compreensão de temas contemporâneos 

e, no entanto, são tão antigos quanto a própria humanidade. Atuam como estímulos geradores 

para o trabalho com modalidades expressivas. Iluminam trilhas no percurso da individuação. 

 

tanto os mitos quanto os contos de fadas contêm mitologemas que expressam o 
percurso da individuação e funcionam, como âncoras e sinalizações para o processo 
terapêutico. As estruturas simbólicas contidas nestes relatos expressam fenômenos 
universais por serem oriundas do inconsciente coletivo. São desdobramentos da 
memória humana ancestral e estudá-las vai facilitar nossa compreensão do 
psiquismo humano em sua trajetória de aperfeiçoamento e individuação. 
(PHILIPPINNI, 2001, P.35) 

 

Segundo Mircea Eliade (2002), os Mitos de Origem narram o princípio de todas as 

coisas a partir de cosmogonias, que vêm a ser as narrativas das ações dos Entes Sobrenaturais 

em um tempo sagrado que não pode ser medido cronologicamente: o illo tempore. A origem 

de todos os elementos pertencentes à realidade da vida está vinculada à ação primordial 

realizada por seres sagrados, pois todo princípio de uma parte é desdobramento do princípio 

do todo. Antes do cosmos, havia o caos, que uma vez ordenado e integrado gerou uma 

cosmogonia. Essa ordem primordial é base para todo processo de ordenação da vida; então, 

qualquer indício de desintegração pode ser resolvido com a narrativa mítica, devidamente 

reatualizada no tempo e na ação rituais, que rompem com o tempo profano e recuperam a 

vivência da experiência do illo tempore, resgatando a ordem primordial e regenerando os 

males do ser que experimenta qualquer tipo de desconexão com a mesma. Os Mitos de 
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Origem, narrando o princípio dos elementos presentes na vida do homem arcaico, 

complementam a cosmogonia, pois narram o processo de continuidade do movimento da 

criação. Uma vez que a saúde física e psíquica do homem pudesse estar desintegrada da 

ordem primordial, ao romper temporariamente com o tempo profano e penetrar no tempo 

ritualístico partindo da rememoração da origem de algum elemento que pudesse estar 

vinculado à doença, o homem poderia vivenciar uma experiência de reintegração a partir de 

uma reinserção à ordem cósmica. 

Campbell (1990) coloca o Mito como elemento de conexão do homem com a 

experiência de estar vivo, contendo em si ao mesmo tempo a história individual, temporal, e a 

história do homem em uma dimensão arquetípica, ou seja, a história universal da experiência 

humana, representada através de campos simbólicos, que se fundamentam na vivência das 

pessoas em determinado tempo ou espaço. Campbell traz a dimensão da presença do Mito nos 

dias atuais a partir do legado de experiências ancestrais. 

Estudar o tema dos Mitos de Origem proporciona um contato com a experiência 

ancestral do ser humano, com as primeiras elaborações do homem na tentativa de nomear e 

conhecer o mundo que habitava e os fenômenos que nele ocorriam. O olhar sobre a 

perspectiva mítica arcaica pode permitir a experiência de problematizar o presente a partir da 

pesquisa de uma possível influência desse legado humano no ofício arteterapêutico nos dias 

de hoje. Que possibilidades de comunicação para o mundo contemporâneo os Mitos podem 

nos oferecer e de que forma sua abordagem pode se relacionar com a Arteterapia? 

Segundo Mircea Eliade (Op.Cit.) as  histórias que tratavam de narrar o tempo 

primordial sobre o conteúdo da origem de todas as coisas adquiriam uma função regeneradora 

nas sociedades arcaicas. Quando o homem estava dissociado de si mesmo, ou seja, 

apresentando algum dado comportamental ou na sua condição física que estivesse em 

desajuste com a ordem primordial, o conteúdo dos Mitos de Origem era lembrado com o 

objetivo de reintegrá-lo à esta ordem. As histórias míticas, além de constituírem a memória da 

existência do homem e sustentarem seu sentido de existir, adquiriam uma função terapêutica e 

regeneradora para que a ordem cósmica na qual o homem estava integrado pudesse ser 

restabelecida. A respeito dessa função específica dos Mitos de Origem, Eliade nos esclarece: 

  

a recitação solene do mito cosmogônico serve, algumas vezes, para curar 
determinadas enfermidades e imperfeições. 
(...) Sendo o modelo exemplar de toda “criação”, o mito cosmogônico pode ajudar o 
doente a “recomeçar” sua vida. O retorno à origem oferece a esperança de um 
renascimento. 
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(...) Tem-se a impressão de que, para as sociedades arcaicas, a vida não pode ser 
reparada, mas somente recriada mediante um retorno às fontes. E a “fonte” por 
excelência é o prodigioso jorrar de energia, de vida e fertilidade ocorrido durante a 
Criação do Mundo.( 2002, p. 32 e 33) 

 
O caráter regenerador dos Mitos, seu aspecto de cuidado na preservação e no 

restabelecimento de uma ordem considerada saudável e sua vinculação com a Arteterapia 

como ofício de cuidado é o tema do presente estudo. 

Partindo do princípio de uma nova definição de saúde, segundo a conceituação atual 

da OMS (Portal Médico, Desconstruindo a Definição de Saúde, 2005) que vincula a idéia de 

saúde a um conjunto de fatores que integram o sujeito ao ambiente, fatores estes denominados 

biopsicosocioculturais, o ser humano não pode ser considerado saudável somente a partir de 

dados clínicos, é necessária a análise de sua inserção na sociedade a partir de parâmetros que 

envolvem aspectos psicológicos, sociais e culturais. Nesse ponto, podemos perceber que a 

saúde é um dado historicamente em construção, que está em íntima relação com o conceito de 

bem-estar de determinada realidade cultural. Um ser saudável é também um ser que 

estabelece uma relação saudável com o meio em que vive, com liberdade para exercer seus 

direitos e deveres e com liberdade para utilizar seus potenciais para absorver e construir 

cultura. A saúde, portanto, está em íntima relação com a inserção do indivíduo na 

coletividade, em um processo dinâmico entre o indivíduo e o meio.    

A Arteterapia é classificada pela Organização Mundial de Saúde na categoria de 

técnicas complementares de saúde, contribuindo na prevenção, manutenção e recuperação da 

saúde. Para Philippinni (2004), a Arteterapia consiste em um processo terapêutico que se 

utiliza de modalidades expressivas, com o objetivo de materializar nas formas e expressões 

artísticas conteúdos profundos da psique que podem atingir processualmente o nível da 

consciência. 

A Arteterapia possibilita o aprofundamento do contato com a psique do indivíduo 

através da liberação de conteúdos inconscientes trazidos ao nível da consciência pelo caminho 

das modalidades expressivas. No processo arteterapêutico o ser humano pode ter acesso às 

diversas linguagens artísticas para que através dos recursos propiciados pelas mesmas haja a 

possibilidade de concretização de conteúdos da psique até então pouco conhecidos ou 

desconhecidos. Dessa forma, podemos entender o processo arteterapêutico como um caminho 

específico para o autoconhecimento, que se utiliza de modalidades expressivas para uma 

prática terapêutica. 

A Arteterapia possibilita o autoconhecimento no movimento de revelação do ser 

humano através da liberação de conteúdos inconscientes trazidos ao nível da consciência pelo 
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caminho das modalidades expressivas. O homem arcaico conquistava a sua reintegração ao 

lembrar a origem dos elementos da vida e conseqüentemente, a sua própria história de vida; 

parte integrante da grande história cósmica, “escrita” em um tempo que não pode ser 

mensurado historicamente, mas pode ser reatualizado através da vivência ritualística.  

O presente estudo teve, como estímulo gerador, um Mito de Origem específico, o Mito 

do João-de-Barro, a partir da narrativa de Eduardo Galeano (1996), vivenciado pela autora 

em diversas etapas existenciais. Optou-se, então, utilizar esta experiência uma vez que, “a 

freqüente eliminação, no texto (...), dos “andaimes” que permitem sua construção, anula 

também as possibilidades de se olhar através da organização da narrativa as múltiplas veredas 

que lhe deram origem.” (SILVA,2006, p.119) 

A questão que se busca responder é como uma narrativa mítica, dentro de um processo 

arteterapêutico, pode contribuir para o autoconhecimento e nutrir os aspectos saudáveis do 

indivíduo, contribuição esta que será chamada, no presente estudo, de construção da casa do 

ser. 

A partir de pressupostos metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa, 

buscou-se a realização de um trabalho monográfico subdividido em etapas específicas de 

estudo que se reverteram no desdobramento dos capítulos que estarão apresentados. 

A primeira etapa se constituiu em uma investigação bibliográfica sobre a abordagem 

conceitual da temática dos Mitos, a partir das fontes bibliográficas de Mircea Eliade , Joseph 

Campbell, Pierre Brunel e Leonardo Boff, buscando, através dos autores citados, entrar em 

contato com suas perspectivas sobre a experiência mítica da humanidade. 

A segunda etapa se constituiu em um estudo sobre a Arteterapia como campo do 

conhecimento, cujo trabalho terapêutico se distingue pela utilização de recursos específicos. 

Nessa fase serão abordados o conceito de Arteterapia, seus pressupostos fundamentais e 

alguns dados de seu percurso com área de conhecimento. Para o cumprimento dessa etapa, 

estarão sendo abordadas algumas contribuições do tema a partir da perspectiva de Ângela 

Philippini, Isabel Chendo e Rodolfo Berg. 

A terceira etapa se apresentou como um estudo sobre a relação entre a temática dos 

Mitos e a Arteterapia, partindo da base junguiana das contribuições do próprio Jung e de 

Marie Louise Von Franz, bem como algumas contribuições bibliográficas específicas de 

arteterapeutas abordando aspectos da relação estudada. 

A quarta etapa da monografia tem como base relato das diversas experiências da 

autora com Mito de Origem especificado acima, abordando desde o seu primeiro contato com 

a narrativa até a organização e condução de um trabalho em grupo, sobre o mesmo. Mesmo 
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não se tratando de um Estudo de Caso, considerou-se pertinente relatar esse trabalho à título 

de exemplificação. 

A etapa final para as considerações finais do trabalho, considera uma possível 

aplicação do tema abordado no processo arteterapêutico, sua função e suas possibilidades 

contribuintes para a reintegração do sujeito a partir do contato com as origens.  
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CAPÍTULO I: 
 

VOZES DA MÃE TERRA:OS MITOS 
 
 

 
 

(Imagem 2) 
 

A Criação 
A mulher e o homem sonhavam que Deus os estava sonhando. Deus os sonhava 
enquanto cantava e agitava suas marcas, envolvido em fumaça de tabaco, e se sentia 
feliz e também estremecido pela dúvida e o mistério. 
Os índios makiritare sabem que se Deus sonha com comida, frutifica e dá de comer. 
Se Deus sonha com a vida, nasce e dá de nascer. 
A mulher e o homem sonhavam que no sonho de Deus aparecia um grande ovo 
brilhante. Dentro do ovo, eles cantavam e dançavam e faziam um grande alvoroço, 
porque estavam loucos de vontade de nascer. Sonhavam que no sonho de Deus a 
alegria era mais forte que a dúvida e o mistério; e Deus, sonhando, os criava, e 
cantando dizia: 
- Quebro este ovo e nasce a mulher e nasce o homem. E juntos viverão e morrerão. 
Mas nascerão novamente. Nascerão e tornarão a morrer e outra vez nascerão. E 
nunca deixarão de nascer, porque a morte é mentira. 

 
-Eduardo Galeano/ Fonte: Memória do Fogo Volume I- Os Nascimentos- 
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 As histórias narradas pelos Mitos possuem um conteúdo que traz um sentido coletivo 

comum para as sociedades em que são contadas. São histórias que contam as ações de seres 

ancestrais que servem de modelo exemplar para a vida e o sentido das existências posteriores, 

segundo a vivência das sociedades que viviam a partir da experiência mítica. 

 

1.1- O Território dos Mitos 

 

 Para que se possa enveredar pelo universo do Mito devem ser tecidas algumas 

considerações sobre as possíveis repercussões do uso da palavra. A sua origem vem do grego, 

mythos, que significa narrativa, fábula. Quando a palavra é utilizada na contemporaneidade, 

pode-se atribuir à esta diversos significados, desde uma narrativa fictícia, uma representação 

simbólica até a idéia de história falsa ou acontecimento inverossímil.  

 André Dabezies traz uma informação importante a respeito dos diversos 

desdobramentos do uso da palavra que se distanciam de sua raiz etimológica: 

 

a isto acresce o fato de haver uma tradição bem enraizada na França que desde 
muito reservou a palavra “mito” para designar um vasto leque de relatos fabulosos 
da mitologia greco-latina (Hércules, os Astridas etc.). Acrescentemos ainda aqui o 
“mito platônico”- o da caverna, por exemplo- que poderia mais propriamente ser 
qualificado de alegoria (diferente do relato da transmigração das almas no Fedro, 
que soa como um autêntico “mito” da Antiguidade). Até o século XVIII (e pouco 
mais adiante ainda), “os mitos” que se conheciam- e que então se opunham às 
“verdades” cristãs- eram os da Antiguidade. (2005, p.730)  
 

 Os mitos da Antiguidade greco-romana são referências para o estudo das narrativas 

que contam a história das sociedades anteriores à Era Cristã. A experiência mítica da 

humanidade, entretanto, ultrapassa as fronteiras da Grécia e da Roma antigas e atinge um 

extenso leque de referências. 

 Deve-se atentar para o fato de que as histórias dos povos sobreviviam aos homens 

mesmo antes de haver algum tipo de escrita que as registrassem. De que forma as histórias 

sobreviveram? Quais os possíveis registros para fazer com que sobrevivessem às vidas que as 

contavam? Em que consistiam essas histórias e qual a força de permanência de seu conteúdo? 

 No que tange às perguntas anteriores, sem dúvida o assunto encaminha para a 

abordagem mítica.  Segundo Dabezies, que analisou os empregos qualificados da palavra do 

ponto de vista etnológico, sociológico e psicológico, pode ser considerado como mito: 
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um relato (ou uma personagem implicada num relato) simbólico que passa a ter 
valor fascinante (ideal ou repulsivo) e mais ou menos totalizante para uma 
comunidade humana mais ou menos extensa, à qual ele propõe a explicação de uma 
situação ou uma forma de agir.( Op. Cit.731)  

  

 Leonardo Boff esclarece a respeito da dimensão simbólica dos mitos em relação aos 

conteúdos inerentes à sabedoria da humanidade, que pertence a todos e não é atribuída a um 

determinado autor: 

 

os mitos não têm autor. Pertencem à sabedoria comum da humanidade, conservada 
pelo inconsciente coletivo sob a forma de grandes símbolos, de arquétipos e de 
figuras exemplares. Em cada geração emerge na consciência sob mil rostos. Através 
deles transmite-se sempre a mesma mensagem essencial. Ilumina caminhos e inspira 
práticas. (BOFF, 1999, p.49) 

 

 Segundo Mircea Eliade (2002), o Mito pode ser definido como uma história verdadeira 

que narra as ações dos Entes Sobrenaturais que viveram no illo tempore, ou seja, uma espécie 

de tempo primordial que gerou o princípio de todas as coisas. As ações exemplares desses 

seres geraram toda espécie de criação e devem ser repetidas nos ritos para a manutenção da 

ordem do cosmos.  

 De acordo com as palavras de Eliade: 

 

os mitos revelam, portanto, sua atividade criadora e desvendam a sacralidade (ou 
simplesmente a “sobrenaturalidade” ) de suas obras. Em suma, os mitos descrevem 
as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do 
“sobrenatural”) no Mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o 
Mundo e o converte no que é hoje. E  mais: é em razão das intervenções dos Entes 
Sobrenaturais que o homem é o que é hoje, um ser mortal, sexuado e cultural. 
(Op.Cit.,p.11) 

 

 As ações dos deuses responsáveis pela origem do cosmos e pelas sucessivas origens 

que surgiram dessa criação primordial são ações sagradas, reverenciadas pelas sociedades 

arcaicas ou tradicionais. Ao repetir ritualmente o gesto primordial dos deuses, o homem 

tornava sagrada a sua existência e se aproximava do princípio criador. 

 No illo tempore, através de uma ação primordial, os seres sobrenaturais partiram do 

caos para estabelecer a ordem cosmogônica e nessa ordem primeira se encontra a gênese de 

toda criação do universo. Relembrar e repetir na narrativa mítica e reviver a ação ancestral na 

prática ritual são formas de conexão com a ordem divina geradora de todas as coisas, conexão 

esta que para as sociedades arcaicas ou tradicionais era elemento indispensável à continuidade 

da vida. Para que a vida profana se unisse à ordem primordial e para garantir a continuidade 

da existência, o homem temporariamente se desligava do seu tempo cotidiano e entrava no 



 10

tempo ritual, em que as ações sobrenaturais seriam relembradas e revividas para que a 

conexão com o illo tempore pudesse ser restabelecida e o sentido da existência pudesse ser 

mantido.  

 Percebe-se que o conteúdo mítico nas sociedades arcaicas ou tradicionais não narrava 

ações do tempo histórico, mas de um tempo anterior, o illo tempore, completamente distinto 

do tempo que poderia ser medido pelas fases da lua ou pelo ciclo solar. O espaço em que 

ocorreram as ações ancestrais também se distingue do espaço da vida humana pelo seu caráter 

sagrado. Quando fazemos referência à ancestralidade nesse caso, não estamos falando da 

ancestralidade familiar, mas do modelo ancestral primordial, originário em essência. 

 Para se aproximar do espaço dos deuses, o homem reservava um espaço de que 

dispunha para elevá-lo ao estatuto sagrado, aproximando-se simbolicamente do território 

divino. Por meio das representações simbólicas, o homem rompia com seu cotidiano profano 

estabelecendo uma ruptura com seu tempo e espaço costumeiros para o ingresso no tempo e 

no espaço sagrados. A sobrevivência dessa experiência sagrada foi garantida pelos inúmeros 

tipos de iniciações que transmitiam o conhecimento dos que detinham o poder da prática 

ritual para aqueles que estariam aptos a continuar sua propagação. 

 É possível perceber que o Mito não consistia apenas em uma narrativa cujo conteúdo 

poderia se referir às histórias de um povo. O Mito, para as sociedades arcaicas ou tradicionais 

era a sua base cosmogônica, a explicação para a criação e continuidade da existência de todos 

os elementos do universo. 

 Mircea Eliade (Op.Cit.)  traz a distinção entre as histórias míticas, de caráter 

verdadeiro e as histórias “falsas”, de narrativas fabulosas. As verdadeiras são narrações das 

ações sagradas, podendo ser contadas apenas em situações especiais, na ruptura com o tempo 

profano que já foi descrita anteriormente. As histórias “falsas” são de conteúdo profano e 

podem ser contadas em qualquer momento sem distinção de lugar. 

 Assim, como história verdadeira que narra o princípio criador fundamental para a 

existência o Mito se configura como história sagrada, que sobrevive ao ser contada em um 

tempo e um espaço sagrados, garantindo assim a continuidade e a sobrevivência de todas as 

coisas no universo. Não bastava conhecer o conteúdo mítico, era necessário relembrá-lo e 

reatualizá-lo na experiência humana para que, ao se aproximar das forças regentes de todo 

princípio, o homem pudesse continuar existindo e mantendo o ciclo de criações no mundo. 

 Joseph Campbell traz a perspectiva do Mito associado ao mundo moderno, ou seja a 

repercussão das narrativas míticas na nossa vida cotidiana, aparentemente distante da vivência 

sagrada das sociedades arcaicas ou tradicionais: 
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um de nossos problemas, hoje em dia, é que não estamos familiarizados com a 
literatura do espírito. Estamos interessados nas notícias do dia e nos problemas do 
momento. (...) Quando um dia você ficar velho e, tendo as necessidades imediatas 
todas atendidas, então se voltar para a vida interior, aí bem, se você não souber 
onde está ou o que é esse centro, você vai sofrer. 
[...]Esses bocados de informação, provenientes dos tempos antigos, que têm a ver 
com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios, com os 
profundos limiares da travessia, e se você não souber o que dizem os sinais ao 
longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta. Mas assim que for apanhado 
pelo assunto, haverá um tal senso de informação, de uma ou outra dessas tradições, 
de uma espécie tão profunda, tão rica e vivificadora, que você não quererá abrir 
mão dele. (1990, p.4) 
 

 Para Campbell, o Mito não desaparece com a vivência contemporânea, ele está 

acessível para aqueles que se disponibilizarem a enveredar pelo caminho de sua linguagem, 

podendo realizar a proximidade entre o significado da existência atual e o das tradições em 

que o Mito estava presente nas manifestações existenciais do homem de forma direta. Com a 

conservação das histórias na mente das pessoas, mantida por gerações sucessivas, as relações 

entre o seu conteúdo e as questões existenciais podiam ser mais imediatas. Para que o homem 

contemporâneo acesse esses conteúdos, necessita disponibilizar-se para o contato com uma 

linguagem que está na memória da experiência humana, mas assume uma influência indireta 

em sua vida, até que ele resolva olhar para o seu “centro” e se encontrar com os diversos 

caminhos que podem guiá-lo na busca desse encontro. 

 Campbell traz a relação do Mito com o sentido da existência, com o significado da 

experiência de estar vivo. O valor que o Mito pode representar para alguém está relacionado 

com sua reverberação em sua existência e nas sociedades que viviam a partir das explicações 

das narrativas míticas a existência estava pautada nessas explicações. Segundo as palavras de 

Campbell: 

dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida.Não penso que seja 
assim. Penso que o que estamos procurando é uma experiência de estar vivos, de 
modo que nossas experiências de vida, no plano puramente físico, tenham 
ressonância no interior de nosso ser e de nossa realidade mais íntimos, de modo que 
realmente sintamos o enlevo de estar vivos. É disso que se trata, afinal, e é o que 
essas pistas nos ajudam a procurar, dentro de nós mesmos. (Op..Cit. p.5) 
 

 É possível perceber, a partir das informações já desenvolvidas sobre o Mito, que o 

conteúdo mítico vem a ser um caminho de conexão entre o ser humano, o mundo que o habita 

e sua própria existência, quando utiliza-se a referência das sociedades que viviam em relação 

íntima com as narrativas míticas. O mundo contemporâneo, após o desenvolvimento da 

ciência, estabelece uma relação com o Mito muito mais sutil quando comparado ao mundo das 

sociedades tradicionais. Não e prudente dizer, contudo, que com o advento da ciência 

cartesiana o Mito deixou de existir, mas sim passou a existir de forma ressignificada. A 
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consciência sobre a vida passou por transformações históricas e as necessidades diante da vida 

também. A utilização da palavra vida está sendo abordada em um sentido profundo, pois esta 

inclui não só seu aspecto biológico, mas também seu aspecto consciente sobre os fenômenos 

que a governam. Campbell acrescenta uma contribuição importante sobre a vida e a 

consciência: 

 

é próprio da tradição cartesiana pensar na consciência como algo inerente à cabeça, 
como se a cabeça fosse o órgão gerador de consciência. Não é. A cabeça é um 
órgão que orienta a consciência numa certa direção ou em função de determinados 
propósitos. Mas existe uma consciência aqui no corpo. O mundo inteiro, vivo, é 
modelado pela consciência. 
Acredito que consciência e energia são a mesma coisa, de algum modo. Onde você 
vê, de fato, energia de vida, lá está a consciência. (Op.Cit. p.15) 
 

 Em outro momento, Campbell desenvolve o pensamento da mitologia em relação à 

biologia: 

 

bem, minha atitude pessoal com relação à mitologia é vê-la como uma função da 
biologia. Ou seja, é uma expressão em imagens oníricas das energias que formam o 
corpo. 
Pense desta maneira. Já que somos frações da natureza, as energias que formam a 
natureza também formam o nosso corpo, e as energias que formam nosso corpo são 
as  mesmas que formam a vida. Experimentamos internamente essas energias da 
natureza a partir do sistema impulsionador do corpo. Os impulsos nos chegam 
através dos vários órgãos do corpo que representam diferentes funções de nossa 
vida, e, como essas funções estão basicamente em conflito entre si, ocorre um 
conflito de energias no corpo. 
Agora, as imagens nos mitos representam os diversos aspectos desse conflito- 
confrontação, solução e harmonização do conflito. Assim, não é apenas a vida 
pessoal que se retrata nos sonhos, mas, no nível mais profundo, o chamado nível 
mítico do sonho, também ocorre a manifestação dos poderes do nosso próprio 
corpo, com os quais temos de lidar. (2004, p.16) 
 

 Campbell trouxe a conexão do Mito com a vida. Eliade trouxe a conexão do Mito com 

o sentido da existência a partir das referências de seus estudos sobre o tema nas sociedades 

arcaicas ou tradicionais. O conteúdo da narrativa mítica não consiste em um conteúdo 

comum, mas essencial e diferenciado por sua natureza sagrada. Fala-se de histórias que 

explicam a origem do homem, colocam a sua vida a partir de ações primordial e contribuem 

para que o cosmos se estabeleça em sua ordem. Fala-se de histórias especiais, contadas em 

ocasiões especiais. São histórias de identidade existencial, que podem se manifestar de 

diferentes maneiras em diferentes culturas, que trazem uma série de imagens simbólicas que 

representam o homem e sua vida no mundo. Campbell (2004) contribui com o esclarecimento 

sobre os horizontes de leitura da vida humana que o Mito abre, pois carrega consigo as 
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imagens arquetípicas de toda a humanidade. Cabe a cada um o empenho de sua leitura através 

de sua linguagem simbólica. 

 O Mito contém em sua própria estrutura a solução dos seus próprios enigmas. As 

imagens que evoca são organizadas em uma estrutura simbólica reveladora, são em si um 

convite para decifrá-los. O mundo contemporâneo não traz em seu funcionamento uma 

relação tão direta com o Mito quanto as sociedades antigas, mas isso não impede que seja 

possível a aproximação de sua linguagem e a compreensão de conteúdos universais que estão 

embutidos em suas histórias, que se dirigem a qualquer tempo e espaço, embora só pudessem 

ser contados em um tempo e um espaço sagrados. 

 Em seqüência a abordagem se encaminha para algumas importantes especificidades 

dos Mitos segundo Mircea Eliade para que sejam mais esclarecidos os seus aspectos 

específicos e universais. 

 

1.2- O Território dos Mitos: uma Cartografia 

 

Para o arteterapeuta é importante o conhecimento do universo mítico para um contato 

mais profundo com as possíveis relações a serem estabelecidas com as imagens que possam 

surgir em um processo criativo. Os Mitos estão na memória da humanidade e apresentam em 

muitos processos em que a criação é estimulada, suas imagens arquetípicas que habitam o 

território da psique que Jung vai chamar de inconsciente coletivo. A investigação histórica do 

significado do Mito nas sociedades arcaicas é um instrumento eficaz para quem se empenha 

em estudar profundamente o ser humano, em suas manifestações visíveis, mas também em 

seus “avessos”, pois é um estudo revelador das explicações encontradas por essas sociedades 

para o significado da existência; questão primordial que ainda inquieta o homem 

contemporâneo. 

  Na parte em seqüência, volta-se uma atenção especial para os aspectos específicos dos 

Mitos e sua manifestação nas sociedades que viviam a partir dos ensinamentos míticos, com 

base em uma das obras do autor Mircea Eliade (2002), em que o mesmo realiza uma 

exposição do contexto mítico das sociedades arcaicas e tradicionais e analisa mitos variados 

quanto à sua função e à sua natureza. Os Mitos assumiam funções diversas e eram narrados 

em situações de acordo com as suas especificidades. 
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1.2.1- Mitos Cosmogônicos 

 Entende-se por Mitos cosmogônicos, os que relatam a criação primordial, o princípio 

do cosmos. As cosmogonias, narram o movimento criador cósmico que explica a origem de 

todas as coisas, partindo de um caos inicial para a ordenação do universo. São mitos que 

narram as ações dos Entes Sobrenaturais no tempo primordial criadoras por excelência, 

originando a base para todos os elementos existentes. 

 Em acréscimo à contribuição de Eliade, incluir-se-á a explicação de James Dauphiné 

sobre os Mitos cosmogônicos: 

 

inúmeras explicações antigas do universo e de seu funcionamento concentram-se na 
exploração dos mitos cosmogônicos. Eles estão presentes, em abundância, desde a 
mais alta Antiguidade, em textos literários de caráter filosófico, científico, religioso 
e esotérico. O que não é de admirar, o contrário, é que teria sido surpreendente, pois 
tais mitos são por natureza ligados à ciência, ao sagrado e à uma idéia de uma 
revelação relativa à formação do mundo. A criação do universo, assunto 
inimaginável e extraordinário que escapa às normas humanas de apreensão 
intelectual, é seguida de uma problemática do imaginário cuja principal função 
consiste em racionalizar e visualizar, através de imagens, narrativas, mitos, o que é 
sentido como inconcebível, em esclarecer o que se supõe ter sido o ímpeto, a força 
ou o poder divino que provocou o nascimento e a ordem do cosmo. Nesse sentido, 
os mitos cosmogônicos constituem a imaginária das origens. (2005, p.696) 

 

 Os Mitos cosmogônicos na perspectiva das sociedades arcaicas consistiam nas 

principais explicações sobre a origem do universo. Conhecer as cosmogonias era uma forma 

do homem estar situado em sua origem cósmica e inteirado de seu significado existencial. 

 

1.2.2- Mitos de Origem 

 Os mitos de origem complementam os mitos cosmogônicos, pois narram as criações 

que surgiram posteriormente à criação primordial, explicando a origem de cada elemento 

existente no planeta. Eles estabelecem a continuidade da criação: primeiro o cosmos, depois o 

microcosmos. São mitos que narram a origem dos alimentos, dos seres, das doenças e também 

dos medicamentos. Após a criação primeira surgiram criações consecutivas que a 

complementaram e dessa maneira deram forma aos elementos existentes na vida do homem 

arcaico. Segundo a definição de Eliade, 2002, p.26: “Todo mito de origem conta e justifica 

uma “situação nova”- nova no sentido de que não existia desde o início do Mundo. Os mitos 

de origem prolongam e completam o mito cosmogônico: eles contam como o Mundo foi 

modificado, enriquecido ou empobrecido.”  
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1.2.3- Mitos de Divindades Assassinadas 

 Algumas histórias míticas narram o assassínio violento de alguns deuses, geradores de 

novas possibilidades de criação, como por exemplo, a origem de tubérculos a partir de partes 

do corpo de um deus assassinado. Esses deuses não são os mesmos do illo tempore, mas 

surgiram após a Criação primordial e sua morte resultou em criações posteriores que 

beneficiaram a vida humana. Essas criações podem ter gerado desde alimentos até outros 

elementos vitais para a sobrevivência humana. Essas divindades, ao morrerem assassinadas, 

espalham seus resquícios para que a transformação dos mesmos sejam capazes de originar 

elementos úteis à sobrevivência do homem arcaico. 

 O homem arcaico organizava a sua vida a partir das referências míticas que possuía, 

que por sua vez foram estabelecidas por ancestrais míticos e mantidas vivas por aqueles que 

recebiam tal incumbência. Através de rituais e com a utilização de elementos simbólicos, o 

homem arcaico estava incluído em uma espécie de linguagem comum, que o colocava em 

conexão com a própria vida dentro de uma lógica coletiva. 

 

1.2.4- Escatologia e Cosmogonia 

Outro aspecto importante no estudo das variadas manifestações do mito é a relação 

entre a escatologia e a cosmogonia. Havia no homem arcaico também uma idéia de fim do 

mundo, mas muito mais relacionada a uma possibilidade de destruição anterior geradora da 

cosmogonia do que com a perspectiva de um fim irreversível. Para o homem arcaico havia 

predominantemente mitos que narravam o fim do mundo já ocorrido, uma renovação posterior 

que originou a humanidade existente que deveria ser rememorada. Quando pensamos no 

tempo cíclico em que se organiza o homem arcaico fica mais fácil entendermos a destruição e 

recriação periódicas do mundo trazidas pela atualização da cosmogonia no contexto 

ritualístico. 

 

1.2.5- Mitos de Renovação 

 Mircea Eliade também nos traz os mitos e ritos de renovação, ou seja, que anunciam 

um novo momento na vida do homem arcaico. Quando havia a ascensão de um novo líder, a 

cosmogonia era repetida para inaugurar a nova fase anunciada. Ele nos lembra o caráter 

cíclico do tempo do homem arcaico e a necessidade de renovação periódica do tempo anual a 

partir da repetição da cosmogonia. Nesse caso, percebe-se uma especificidade da recitação da 

cosmogonia: a abertura de um novo ciclo na vida. Para que o ano fosse recriado, era 

necessário lembrar a origem primordial, perpetuando assim a sua continuidade. 
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1.2.6- Os Mitos e as Iniciações: 

É importante lembrar uma prática comum no contexto das sociedades estudadas por 

Mircea Eliade no contato com o universo mítico: as iniciações. Os mitos, por narrarem 

histórias sagradas, devem ser conhecidos em condições específicas. As iniciações constituem 

o meio de transmissão do conhecimento dessas histórias, bem como caracterizam momentos 

de transformação na vida do homem arcaico. O jovem iniciado pelos mais velhos de sua 

cultura passa por uma passagem irreversível, desde transformações físicas até o conhecimento 

de Mitos que somente os que passaram anteriormente por esses procedimentos têm o direito 

de conhecer. Algumas iniciações recriam ritualmente as experiências de origem para 

posteriormente inserir o iniciado em um outro momento de sua vida. Em alguns rituais 

iniciatórios, havia práticas de “voltar atrás” no tempo, no sentido de reprodução de situações 

infantis ou embrionárias para um renascimento após a iniciação, demarcando um novo 

momento na vida de quem passasse pela experiência. Esse renascimento, entretanto, não se 

reproduz no plano biológico, mas no plano espiritual, em um novo estado de consciência 

conquistado a partir de uma situação concreta. 

 

1.2.7- Mitos Regeneradores 

 Poderiam consistir nas cosmogonias e em determinados mitos de origem contados 

geralmente por pessoas especializadas em tal tarefa, que eram utilizados em uma função 

regeneradora. Quando alguém apresentava uma doença, um problema de ordem física ou 

psíquica, era encaminhado ao especialista que poderia ser um curandeiro ou xamã e este 

recitava o mito como parte do tratamento. A origem da doença e a origem do medicamento 

eram lembrados ritualmente, bem como muitas vezes a cosmogonia recuperada, para que a 

ordem primordial pudesse ser restabalecida e a cura ocorresse. Todos os eventos ocorridos na 

vida humana eram vistos sob a ótica de uma perspectiva cíclica, falhar ou adoecer era uma 

forma de romper o ciclo, sair do eixo de ordenação cósmica e relembrá-lo, uma forma de 

restituí-lo. 

 A maior parte dos cantos rituais de fins terapêuticos trazem em si um conteúdo 

cosmogônico, para possibilitar a reintegração do doente com a plenitude cosmogônica. Ao 

entrar em contato com a atmosfera de criação, o doente pode recriar a sua realidade sob a ação 

de um poder divino. O Criador é convidado a recriar o Mundo e através do movimento 

mágico dessa recriação, beneficiar o doente. 



 17

 Nos cantos medicinais mágicos a origem do medicamento está integrada à 

cosmogonia, ou seja, são necessários um procedimento de recriação do mundo e também o 

resgate da origem do remédio para a busca da cura. Vemos neste exemplo o mito 

cosmogônico, que reestrutura os desajustes através da evocação de uma nova criação e o mito 

de origem, que prolonga a ação do primeiro ao resgatar o princípio do elemento 

transformador. Quando ritualizada a prática terapêutica, atualiza-se tanto o tempo 

cosmogônico, como o tempo da origem da dor e do remédio, reajustando o que precisa ser 

modificado. O doente pode recomeçar sua vida de uma forma inteiramente nova, recriada, 

renascida. 

 Ao retornar às fontes produz-se a recriação, que vem a ser uma referência direta à 

criação primordial. Não se trata de reproduzí-la simbolicamente, mas de revivenciá-la em uma 

experiência sagrada. Quando há qualquer tipo de desajuste, é imperativo, para as sociedades 

tradicionais, o retorno à unidade primeira, para que o reajuste se consolide. Ao repetir o gesto 

arquetípico da criação, o homem revive a criação primordial e só assim é capaz de interferir 

nas criações do microcosmos. 

 A renovação do mundo é possibilitada pela força do mito que, ao manifestar-se 

ritualisticamente provoca um retorno à origem primordial, que não consiste na repetição das 

ações dos ascendentes, mas sim na ação dos ancestrais arquetípicos do illo tempore. Os mitos 

de origem trazem em uma dimensão menor a essência da cosmogonia e dessa forma a 

complementam. A cosmogonia serve de modelo para todas as criações, contadas nos mitos de 

origem. 

O estudo a respeito das especificidades inclui, então, no funcionamento da ordem 

mítica do homem arcaico, o mito cosmogônico, que narra as ações dos primórdios, da gênese 

do mundo por Entes Sobrenaturais que o constituíram, os mitos de origem que prolongam a 

cosmogonia com criações que se sucedem, os mitos co-criadores a partir do assassínio de 

determinadas divindades, as variações de mitos de renovação e escatologia, que traçam 

marcos no tempo cíclico de fim e começo, os rituais iniciatórios, que marcam o ingresso 

responsável no universo mítico acompanhando as transformações da vida e os mitos de 

origem e as cosmogonias utilizadas para fim regenerador, para que o homem estivesse 

ajustado à ordem transcendente que o governava. 
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1.3) Da Criação à Terra, da Terra à Voz: 

 

 A partir da fundamentação sobre o mito desenvolvida por Mircea Eliade (Op.Cit.), 

percebe-se que o homem arcaico organizou formas de viver no mundo de forma plena, não 

apenas em função das suas necessidades biológicas, mas ajustando a sua experiência física a 

um conteúdo que o religava a uma transcendência. A vida biológica estava ligada a um 

sentido fundamental que orientava todas as leis da vida e às quais estava vinculado. As 

histórias sagradas explicavam a origem, acalentavam a alma e garantiam a continuidade do 

suprimento de todas as necessidades vitais, colocando o homem em comunhão direta com os 

deuses. As histórias sagradas alimentavam o corpo, pois garantiam a fartura das colheitas e 

das caças na rememoração da origem dos alimentos e também alimentavam o espírito, pois 

revelavam ao homem as razões que o colocavam naquele espaço central, naquelas condições 

específicas, pois assim fizeram os seus antepassados primordiais. 

 Da ordem cosmogônica da Criação desce à Terra do homem arcaico o modelo 

exemplar. Os gestos ritualísticos deveriam ser realizados tais como os gestos dos ancestrais 

míticos. O modelo do Mito organizava uma estrutura social que colocava o homem em 

relação direta com os outros membros de sua sociedade e com a transcendência que 

reverenciava. A partir do modelo exemplar, tudo se explicava e se organizava e o tempo 

cotidiano era temporariamente rompido para a instauração do tempo sagrado, em que as ações 

primordiais eram rememoradas e repetidas para a manutenção da ordem cósmica. 

 Para que o modelo exemplar fosse revitalizado e atualizado no rito, ele precisava 

ganhar voz. As narrativas míticas precisavam ser contadas e recontadas, ciclicamente, como a 

ordem do tempo cósmico do homem arcaico. As histórias sagradas eram compartilhadas no 

ritual, mas apenas tinham voz sobre elas aqueles que foram preparados para isso. Somente 

conheciam os mistérios do Mito aqueles que passaram por um processo iniciatório. Assim era 

preciso para que a voz tivesse força e não se perdesse na vida profana. Assim era preciso para 

que a voz mantivesse seu estatuto sagrado. 

 A voz que trazia o conteúdo dos Mitos era propagada através das gerações nas 

sociedades em que a tradição oral imperava. A voz também se metamorfoseava nas formas, 

deixadas por trabalhos plásticos pelos antepassados. A voz era falada pela boca, mas também 

tomava forma através das mãos, para que a sua memória também fosse eternizada 

visivelmente. No caso das Américas, é importante lembrar que mesmo antes do período 

colonial, algumas sociedades consideradas como primitivas construíram e conservaram 

particulares tipos de registros escritos; fator que se caracterizou como uma das formas 
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próprias de conservação da memória. A esse respeito, Ana Paula Gonçalves de Lima traz o 

acréscimo de uma lembrança fundamental: 

 

na América Pré-Colonial a quase totalidade das tribos existentes eram primitivas, no 
entanto, sociedades como a dos Maias, Incas, Astecas, dentre outras, estão entre as 
chamadas “Altas Civilizações”, pois além de possuírem um tipo de escrita, 
constituíram verdadeiros Impérios. (2001, p.31-32) 

  
 Mais adiante, a autora realiza o esclarecimento sobre a perspectiva mítica nas 

sociedades de tradição oral: 

 

o mito nas sociedades de tradição oral serve para muitas coisas. Uma de suas 
principais funções é constituir-se em reduto da memória e por conseguinte em 
“modelo de reprodução” destas sociedades. Os mitos mantêm vivos os 
conhecimentos ancestrais, a cultura e a tradição do povo e são erguidos tal qual lei.  
Como não têm escrita, são aos mitos que os homens recorrem para buscar 
explicações para as coisas que os cercam e até para as questões da vida cotidiana. 
(Op. Cit., p.32) 

 
 

 É possível pensar, também, nos Mitos como narrativas que trazem as representações 

simbólicas de uma historicidade peculiar, já que a percepção temporal do homem arcaico era 

diferenciada. Os Mitos, para a autora, adquiriram uma dimensão arquetípica, que diz respeito 

aos elementos compartilhados por toda a coletividade humana e também uma dimensão 

cultural, pois traduziam especificidades de determinadas sociedades. O caráter cultural do 

Mito pôde torná-lo modificável com o tempo em alguns aspectos; fator que traz a dualidade 

de renovação e conservação, já que na dimensão arquetípica, a repetição sagrada de gestos 

primordiais de Ancestrais Míticos era comum a todas as gerações nas sociedades arcaicas. 

Sobre a atuação dos Mitos nas sociedades de tradição oral, a autora conclui: 

 

independente de não possuírem escrita, as sociedades de tradição oral têm sua 
historicidade própria e se perpetuam através de seus mitos. Por meio deles é 
possível lermos que de primitivos não têm nada a não ser a imensa alegria de viver 
num tempo encantado, em harmonia com a natureza e com seus semelhantes, o que 
hoje nós, cidadãos civilizados estamos lutando para restabelecer. (Op.Cit., p.33-34) 

 

Quando narrada, a voz mítica ganhava vida, e quando ganhava vida na voz, alimentava 

os corpos e os espíritos, à medida que se propagava no tempo. O tempo mundano tinha a 

função sagrada de sustentar a vida da voz do illo tempore, para que ela jamais morresse, pois 

a morte se unia à vida em um ciclo de eterna renovação. De inúmeras maneiras a voz nutria a 

vida e era nutrida quando simbolicamente representada na linguagem sagrada do ritual. 
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 A voz que narrava os segredos da terra e conhecia os primórdios da criação mantinha 

viva, registrada no rito, a identidade cultural das sociedades arcaicas, que funcionavam a 

partir da orientação mítica. Viver ritualmente a experiência mítica repetidas vezes, 

ciclicamente, não somente ligava o homem à ordem cósmica, como possibilitava a 

sustentação dessa ordem, que jamais poderia ser esquecida. O homem arcaico, ao cumprir sua 

função existencial, preservava ao mesmo tempo a memória dessa função, vivendo no rito não 

as lições dos seus ancestrais próximos, mas dos ancestrais primordiais, representantes da ação 

sagrada de um tempo sagrado, que vem a ser único, porém recuperável na linguagem 

ritualística. 

 A voz sagrada pôde se manter viva até que as necessidades humanas se modificassem, 

a ordem cósmica cíclica pudesse ser problematizada e o racionalismo imperasse conquistando 

o seu lugar na História. A voz sagrada falava em linguagem simbólica, que passou a ter seu 

sentido questionado para uma outra ordem humana que se formava. 

 Com a superação da organização arcaica de existência e o fortalecimento da razão a 

voz sagrada foi ressignificada, mas não é correto dizer que se extinguiu. Os gregos passaram a 

organizar o pensamento filosófico, a herança greco-romana passou a associar o mito à idéia de 

narrativa falsa, o cristianismo se propagou impregnando a Era Medieval, trazendo a idéia 

religiosa como fenômeno histórico. Transformações significativas ocorreram no pensamento 

humano, principalmente com o documento escrito e a possibilidade de registro da própria 

história. O Mito perdeu o seu significado tal como o pensamento arcaico o concebia, mas não 

desapareceu da vida humana por completo. O cristianismo camponês trazia em si o 

hibridismo da apropriação cristã de práticas pagãs. Imagens míticas também foram 

camufladas nos contos profanos. As transformações ocorreram com apropriações e 

ressignificações do mito, não com o seu desaparecimento por completo. 

  O homem contemporâneo traz em suas manifestações simbólicas algumas 

reminiscências dessas vozes. Os ecos da experiência mítica habitam imagens inconscientes, 

tomam forma em trabalho plástico e trazem a questão do significado da existência humana em 

uma outra forma de perguntar e responder a essa pergunta. 

Com a possibilidade de registrar na forma escrita os eventos vividos, a humanidade 

conquistou, se assim poder-se-ia chamar, “a imortalidade da palavra” de uma forma concreta. 

As vozes escritas ganharam uma forma que trouxe novas necessidades para a sua 

rememoração. Contos, poemas e diversas narrativas passaram a habitar um espaço onde 

poderiam ser lidos, relidos e repensados. Sobre a especificidade do conto, Eliade expõe a 

seguinte posição: 
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poder-se-ia dizer que o conto repete, em outro plano e através de outros meios, o 
enredo iniciatório exemplar. O conto reata e prolonga a “iniciação” ao nível do 
imaginário. Se ele representa um divertimento ou uma evasão, é apenas para a 
consciência banalizada e, particularmente, para a consciência do homem moderno; 
na psique profunda, os enredos iniciatórios conservam sua seriedade e continuam a 
transmitir sua mensagem, a produzir mutações. Sem se dar conta e acreditando estar 
se divertindo ou se evadindo, o homem das sociedades modernas ainda se beneficia 
dessa iniciação imaginária proporcionada pelos contos. Caberia então indagar se o 
conto maravilhoso não se converteu muito cedo em um “duplo fácil” do mito e do 
rito iniciatórios, se ele não teve o papel de reatualizar as “provas iniciatórias” ao 
nível do imaginário e do onírico. Esse ponto de vista surpreenderá somente àqueles 
que consideram a iniciação um comportamento exclusivo do homem das sociedades 
tradicionais. Começamos hoje a compreender que o que se denomina “iniciação” 
coexiste com a condição humana, que toda existência é composta de uma série 
ininterrupta de “provas”, “mortes” e “ressurreições”, sejam quais forem os termos de 
que se serve a linguagem moderna para traduzir essas experiências (originalmente 
religiosas). (2002,p.174-175) 
 
 

 As vozes do universo mítico ainda sopram aos ouvidos contemporâneos através de 

nossas possibilidades de percepção e através do olhar de quem lê. Não carregam a entonação 

dos velhos cânticos rituais, mas carregam a vida de suas imagens simbólicas em formas que 

ganharam outros nomes, mas mantiveram a sua força. No mundo contemporâneo, que se 

organiza no tempo histórico, é possível a surpresa do surgimento de algumas dessas imagens 

nas manifestações expressivas, sejam plásticas, literárias ou musicais. Essas imagens são 

muito úteis para o processo de individuação que se constrói em um percurso arteterapêutico, 

reveladoras de conteúdos da psique que são próprios do indivíduo, mas cujas manifestações 

são compartilhadas com a experiência de toda a humanidade. 

 Embora o homem contemporâneo se organize em um tempo histórico, ainda traz em 

sua memória a referência da linguagem simbólica dos Mitos que pode ganhar forma a partir 

de estímulos geradores. Ao arteterapeuta cabe investigar o ciclo cósmico em que o 

inconsciente se manifesta a partir das imagens que são produzidas e concretizadas no 

direcionamento de um fluxo criativo. 

 No próximo capítulo serão realizadas considerações sobre a Arteterapia como uma 

área do conhecimento humano cuja prática é de um cuidado muito particular, pois abre canais 

de autoconhecimento à medida que o ser humano se descobre agindo na construção de formas 

expressivas. Nessa prática o ser pode vivenciar uma experiência de reconstrução interna 

quando constrói imagens ou é estimulado pelas mesmas para se expressar criativamente. Será 

abordado o processo arteterapêutico, cuja prática o ser pode vivenciar uma experiência de 

reconstrução interna ao construir imagens, sua dimensão de cuidado, sua relação específica 

com a construção da forma artística e o compromisso do ofício com quem cuida e quem é 

cuidado na relação de crescimento estabelecida. 
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CAPÍTULO II: 

 

AS IMAGENS DA MÃE TERRA: 

ARTETERAPIA- UM CAMINHO DE CUIDADO 

 

 
 

(imagem 3) 
 
 

As Cores 
Eram brancas as plumas dos pássaros e branca a pele dos animais. 
Azuis são, agora, os que se banharam em um lago onde não desembocava nenhum 
rio, e nenhum rio nascia. Vermelhos, os que mergulharam no lago do sangue 
derramado por um menino da tribo Kadiueu. Têm a cor da terra os que se 
revolveram no barro e o da cinza os que buscaram calor nos fogões apagados. 
Verdes são os que esfregaram seus corpos na folhagem, e brancos os que ficaram 
quietos. 
- Eduardo Galeano/ Fonte: Memória do Fogo Volume I-Os 
Nascimentos- 
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2.1- A Arteterapia e sua Dimensão de Cuidado 

 

  A Arteterapia é, primordialmente uma prática de cuidado. Sua forma específica de 

cuidar é o seu diferencial, pois se utiliza de recursos expressivos que estão presentes nas 

práticas artísticas. A origem da palavra terapia se encontra no termo grego therapeía, 

significando tratamento. A origem da palavra arte é latina e seu significado está relacionado a 

conhecimento e habilidade. (Infopedia, Enciclopédia e Dicionários Porto Editora, 2007) 

Arteterapia, de acordo com seu sentido etimológico pode ser entendida como uma prática de 

tratamento que incorpora o conhecimento e a habilidade, no sentido de despertar potenciais e 

não de determinar padrões estéticos. A partir dessa compreensão, o enfoque está na saúde, não 

na doença, pois o tratamento é realizado a partir do que se tem de conhecimento, habilidade, 

do que se apresenta como saudável para ser desenvolvido em múltiplos desdobramentos. 

 Em um determinado momento de sua existência o homem sentiu a necessidade de 

dedicar alguns momentos de sua vida a atividades que se constituíram como outros aspetos da 

sua sobrevivência. Além de alimentar o corpo, necessitou nutrir o espírito com a capacidade 

que possuía de simbolizar. Aprendeu a deixar sua marca no interior das cavernas, desejou 

dançar, trabalhar pigmentos, contar as suas ações para as paredes que o cercavam. Em um 

momento da História o homem aprendeu a se expressar e deixou suas pegadas para a 

posteridade, assumindo de vez a necessidade da conservação de sua memória. 

 Em algum momento da História o homem aprendeu a cuidar. A palavra cuidado traz 

em seu significado o sentido de preocupação, inquietação, mas também de zelo e atenção 

(Priberam Informática, Língua Portuguesa On Line, 2007) Leonardo Boff, baseado na 

filologia, desenvolveu uma análise a respeito da palavra cuidado: 

 

segundo clássicos dicionários de filologia, alguns estudiosos derivam cuidado do 
latim cura.(...) Em sua forma mais antiga, cura em latim se escrevia coera e era 
usada num contexto de relações de amor e de amizade. Expressava a atitude de 
cuidado, de desvelo, de preocupação e inquietação pela pessoa amada ou por um 
objeto de estimação. 
Outros derivam cuidado do cogitare-cogitatus e de sua corruptela coyedar, coidar, 
cuidar. O sentido de cogitare-cogitatus é o mesmo de cura: cogitar, pensar, colocar 
atenção, mostrar interesse, revelar uma atitude de desvelo e preocupação. O cuidado 
somente surge quando a existência de alguém tem importância para mim. Passo 
então a dedicar-me a ele; disponho-me a participar de seu destino, de suas buscas, de 
seus sofrimentos e de seus sucessos, enfim, de sua vida.  (1999, p.90-91) 

  
 A contribuição de Boff traz a dimensão do cuidado no sentido de olhar sobre o outro, 

que é externo ao ser, mas o afeta diretamente e também a relação com o zelo e a possibilidade 

de transformação curativa através desse zelo. É uma atitude de olhar sobre o outro e 
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dedicação a ele, podendo incluir nesse outro todos os elementos que participam da vida. É 

evidente que o cuidado deve estar incluído também em uma atitude para com o próprio ser, 

mas a dimensão externa amplia as possibilidades de sua prática e permite uma relação mais 

harmônica do ser com o mundo em que habita, e com os demais seres humanos desse mundo, 

que atuam nas tarefas objetivas e acrescentam sua subjetividade única e singular. 

 O homem aprendeu a cuidar de si, dos objetos que lhe pertenciam, das pessoas que 

precisavam de sua ajuda.Nesse momento aprendeu a zelar pelo que lhe era importante e 

percebeu que a sua sobrevivência estava intimamente relacionada com a capacidade de 

cuidado que poderia exercer sobre si mesmo e sobre o mundo. Com o desenvolvimento das 

sociedades e com os cuidados aprimorados, surgiram aqueles que dedicavam a sua vida aos 

gestos de cuidados. Enquanto uns cuidavam da sobrevivência imediata, outros cuidavam do 

combustível para essa sobrevivência.  

 Para viver no mundo, o homem percebeu que não bastava comer, dormir, caçar e 

copular. Para oferecer à sua existência a plenitude merecida, passou a expressá-la com os 

recursos de que dispunha. Percebeu também que, para continuar existindo, precisava de 

cuidados e de disponibilizar cuidados ao seu redor. Com o cuidado e com a expressão, dentre 

tantas outras aquisições, sofisticou as suas ações no mundo e foi, gradativamente, atingindo 

uma complexidade evolutiva. 

 Com a necessidade de simbolizar, tem-se o registro dos afetos que se materializam e 

uma prática sagrada de sobrevivência. Ao cuidar, através das produções simbólicas, a 

Arteterapia se configura como um ofício sagrado. O sagrado se origina do latim, sacratu, e 

está relacionado á idéia de consagração e respeito. O ofício se origina do latim, officiu e 

significa função, dever, ocupação (Priberam Informática, Língua Portuguesa On Line, 2007) 

Com a prática arteterapêutica, tem-se um ofício que trabalha o cuidado terapêutico a partir da 

produção expressiva, que possui um conteúdo simbólico em que o ser humano expressa a sua 

existência no mundo, ou melhor, um dado momento de sua existência. Como registro sagrado 

de um momento, ali está a matéria simbólica para lembrar o homem quem ele é, e como é 

capaz de falar de si através de sua forma e seu conteúdo. 

 Philippini esclarece a respeito do conceito de Arteterapia: 

  
uma, dentre as inúmeras formas de descrever o que é mesmo Arte Terapia, será 
considerá-la como um processo terapêutico, que ocorre através da utilização de 
modalidades expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas, configurarão 
uma produção simbólica, concretizada, em inúmeras possibilidades plásticas, 
diversas formas, cores, volumes, etc. Esta materialidade permite o confronto e 
gradualmente a atribuição de significado às informações provenientes de níveis 



 25

muito profundos da psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela consciência. 
(2004, p.13) 
 

 Com base em Samuel, Shorter e Plaut (2007) entende-se por individuação, a partir da 

abordagem junguiana, como um processo de integração do ser com seus aspectos universais e 

particulares, ou seja, quando o ser conquista uma consciência mais plena de sua totalidade, 

promovendo uma auto-experiência e uma auto-realização. O arteterapeuta se vê em seu ofício 

diante do desafio de aproximar quem busca seus cuidados da possibilidade dessa conquista. 

 Percebe-se mais claramente a especificidade do cuidado do arteterapeuta: ele faz do 

contato com recursos artísticos e do desenvolvimento expressivo do paciente a sua prática de 

tratamento. Ele cuida das potencialidades expressivas do paciente para que este possa se 

conhecer e identificar seus conteúdos psíquicos ainda ocultos ou pouco reconhecidos. Ele 

cuida das possibilidades criativas existentes nas potencialidades individuais, logo, seu olhar 

está direcionado para o potencial saudável existente em cada indivíduo, para toda a saúde que 

já existe no ser e necessita apenas de um impulso de reativação. 

 Isabel Chendo considera que: 

 

a Arteterapia é um processo terapêutico que decorre da utilização de diversas 
modalidades expressivas, como, por exemplo, a expressão plástica, o teatro, a 
dança, o som. Ao darmos a estas modalidades o enfoque terapêutico, estaremos 
dando prioridade ao campo da sensorialidade e da materialidade. É desta forma que, 
ao utilizarmos a expressão plástica, estaremos considerando todas as suas 
possibilidades- suas cores, suas formas, seus volumes. Estas produções expressarão 
e configurarão níveis inconscientes e profundos da psique, delineando um 
documentário que permitirá o confronto, no nível da consciência, destas 
informações, propiciando insights, transformação da expansão da estrutura psíquica 
em um movimento em direção a um novo self. 
Por meio da materialidade dos símbolos manifestados, compreender-se-á melhor o 
que se passa no mundo interno, levando à possibilidade da compreensão e maior 
aceitação de sua atual condição, de uma maneira mais harmoniosa, contribuindo, 
desta forma, com seu processo de individuação. (2007, p.62) 
 

 Em Arteterapia, as modalidades expressivas são utilizadas em um enfoque que não 

prioriza o valor estético de suas produções, mas a multiplicidade de experimentações que 

podem decorrer destas. As linguagens artísticas são facilitadoras de uma trajetória de 

autoconhecimento, trazendo na concretude da matéria os elementos que estarão presentes em 

um percurso de individuação. 

 Segundo Philippini (2004), pode-se encontrar relatos de práticas terapêuticas através 

da arte na Grécia Antiga (séc. V a.C.) em Epidauro, que vinha a ser um centro de cura onde as 

pessoas eram apresentadas a diversos estímulos artísticos para posterior recolhimento, para 

que através de seus sonhos pudessem receber das divindades as orientações necessárias. 
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 Philippini aponta também para o desenvolvimento das chamadas “Terapias 

Expressivas” no universo clínico, que abriram os caminhos para o florescimento da 

Arteterapia, o que denota uma perspectiva diferenciada para a abordagem do trabalho 

terapêutico. 

A partir dos dados apresentados é possível contemplar algumas das questões 

levantadas no início do capítulo. Ao falar de Arteterapia, fala-se de uma prática de cuidado 

com o ser humano que parte de modalidades expressivas para realizar o seu processo. Fala-se 

de uma base teórica (no caso, junguiana) que se reflete na prática e de uma prática que oferece 

subsídios para novas possibilidades de teorizações. Descreve-se uma práxis que se repensa à 

medida que se constrói e possui a concretude de elementos capazes de defini-la ao mesmo 

tempo em que se alimenta de suas próprias produções. Veremos mais adiante como se 

configura a manipulação dos recursos expressivos que propiciam o trabalho criativo em um 

ofício de cuidado. 

 

2.2- Recursos Expressivos a Serviço do Cuidado Arteterapêutico 

 

 A Arteterapia trabalha com modalidades expressivas diversas. O setting 

arteterapêutico deve conter a maior variedade possível de materiais para trabalho criativo. A 

necessidade da diversidade está relacionada à multiplicidade de manifestações criativas que 

podem vir da demanda do paciente e cabe ao arteterapeuta a disponibilidade de materiais 

correspondentes às manifestações do paciente. 

 Philippini afirma: 

 

no processo arteterapêutico, os materiais expressivos, a adequação do setting e o 
acolhimento do arteterapeuta permitem que a energia psíquica traduza-se em 
concretude através das produções expressivas diversas e, a cada transformação dos 
materiais, analogamente aconteçam transformações no nível psíquico 
(Op.cit., p.20) 
 

 O arteterapeuta deve se sentir livre e à vontade para manipular materiais expressivos, 

pois assim será mais fácil encorajar seu paciente para as experimentações possibilitadas pelo 

processo arteterapêutico. A Arteterapia é um caminho de cuidado que, se por um lado acolhe 

e aconchega, por outro estimula novas possibilidades que só podem ser alcançadas a partir da 

experiência. 

 Dentre os inúmeros materiais para as vivências que podemos proporcionar, 

destacamos, segundo Philippini (2004), materiais para colagem, atividades gráficas, 
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modelagem, tecelagem, tecidos, elementos variados para criação de personagens e encenações 

e materiais para atividades de construção.  

 Ao trabalhar com materiais concretos, o arteterapeuta proporciona o contato do 

paciente com conteúdos psíquicos que ganham forma e assim permitem um novo olhar sobre 

seus dados. Segundo Philippini: 

 

o caminho criativo em arteterapia tem o propósito de concretizar, dar forma e 
materialidade ao que é intangível, difuso, desconhecido ou reprimido. Sonhos, 
conflitos, desejos, afetos, energia psíquica que é bloqueada e precisa liberar-se e 
fluir, ganhar concretude e poder plasmar e configurar símbolos, que, assim, 
cumprem sua função de comunicar, estruturar, transformar e transcender.  
(Op.cit., p.65) 
 

 O cuidado arteterapêutico no trabalho com a multiplicidade de materiais estará 

servindo ao conteúdo psíquico de que precisa ser cuidado, para que a sua complexidade possa 

encontrar território sólido para pousar e que seja fértil para o florescimento de novas 

possibilidades de ação.  

 Enriquecer o setting terapêutico com diversas modalidades expressivas é uma atitude 

de investimento na criação, um compromisso de cuidar, para que a imaginação possa fluir, o 

coração confiar e as mãos criarem e recriarem a vida através de novas perspectivas. 

 O fazer artesanal das mãos assume uma função fundamental no campo arteterapêutico. 

Quando o paciente se encontra com o próprio potencial de produção manual, que pode não ter 

sido muito desenvolvido ou recebido oportunidades de experimentação, trabalha o seu próprio 

desenvolvimento. Construir efetivamente com as mãos coloca o sujeito em relação à 

experiência concreta de transformação de materiais e também transformação de sua própria 

trajetória a partir dos conteúdos psíquicos revelados na concretude da forma. 

 Para que os conteúdos psíquicos que emergem na forma sejam trabalhados, a 

condução do arteterapeuta é importante na escolha do material a ser utilizado, para que a 

forma e o conteúdo possam estar sintonizados no trabalho a ser realizado. Para que o processo 

cumpra o seu objetivo, a variedade de materiais auxilia nas possibilidades de escolha, mas 

escolhê-los da forma mais sintonizada com as necessidades do paciente é um desafio que se 

torna mais leve à medida que o processo se encaminha, que a experiência de troca se 

solidifica, e a sensibilidade do arteterapeuta se desenvolve com as demandas do próprio 

ofício. 

 O material utilizado se transforma, adquire um novo formato, constrói novas 

possibilidades de materialização a serviço da revelação do ser e das possibilidades de 
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transformação do sujeito a partir do contato com essas revelações. O material está a serviço de 

uma prática de cuidado que constrói ao mesmo tempo que cuida, trazendo na forma o 

universo íntimo do ser humano, que desabrocha e se desenvolve á medida que pode aprender 

a se conhecer. 

 A materialidade criativa é um convite do arteterapeuta para despertar a consciência de 

que a criação é um caminho de autonomia, que ensina o paciente a desenvolver, valorizar e 

reconhecer o cuidado com si mesmo. Cuidando de criar, ele será capaz de reconhecer seu 

potencial criativo, observar seus frutos e trabalhar a partir deles a criação dos caminhos que 

abre em sua própria vida. 

 

2.3- O Trabalho com as Imagens em Arteterapia 

 

 As imagens na prática terapêutica adquirem uma função fundamental no processo. O 

registro imagético funciona como uma retratação de um momento de experimentação do 

cliente com os materiais que lhe foram apresentados. Na condução arteterapêutica é 

necessário dar forma a conteúdos da psique em produções realizadas pela própria pessoa para 

que o contato com esses conteúdos se estabeleça e possa ser vislumbrada uma possibilidade 

de transformação a partir desse contato. 

Em Arteterapia, dar forma corresponde a organizar para compreender e transformar. 

Através da materialização de símbolos presentes na produção expressiva, cumpre-se a função 

transcendente, ou seja: a comunicação simbólica cria condições de estruturar, informar e 

transcender e o que antes era inconsciente passa a integrar a consciência. Philippini retrata 

esse fenômeno com muita precisão: 

 

a matéria prima formada pela energia psíquica antes difusa e fugidia ganha um 
continente. Assim, à etapa de dar forma, segue-se a possibilidade de In-Formar, 
cumprindo-se a função transcendente. A forma permite que surja a compreensão, a 
codificação e a atribuição gradual de significado pela consciência. O 
desdobramento seguinte é que, da informação, surge a possibilidade de 
transformação, ou seja, a “ação de atravessar a forma” e já se está pronto para um 
novo estágio de funcionamento, comunicação e expressão. (2004, p.51) 
 

Para conduzir o processo terapêutico em relação à imagem, Philippini (2004) 

desenvolve três noções fundamentais sobre a criação da forma. A primeira, en-formar, ou 

seja, ganhar forma, trazer o conteúdo psíquico para sua dimensão concreta. A segunda, in-

formar, ou seja, extrair dados sobre o conteúdo que se manifestou na forma para o 



 29

cumprimento da etapa seguinte, que é transformar, ultrapassar a forma para entrar em uma 

dimensão mais profunda do conhecimento do ser, inaugurando um novo estágio na vida. 

O inconsciente se manifesta na forma, revelando conteúdos pessoais e arquetípicos da 

psique. A imagem na Arteterapia permite o acesso a esses conteúdos e à possibilidade de 

trabalho a partir dos mesmos. Podemos nos referir ao uso da imagem na Arteterapia tanto em 

relação ao seu processo de produção (o trabalho manual na forma) quanto à função de 

estímulo gerador, já que a imagem pode ser o elemento de estímulo para vivências que 

incluem modalidades expressivas plásticas, corporais, musicais entre outras formas de 

expressão. 

A respeito da relação entre as imagens e o inconsciente, Lígia Diniz realiza a seguinte 

colocação: 

sendo a linguagem básica do inconsciente as imagens, a Arteterapia se mostra um 
recurso dos mais ricos para a compreensão e integração desses conteúdos à 
consciência. A prática da Arteterapia facilita a decifração do mundo interno, o 
confronto com as imagens que a energia psíquica configura. A compreensão destas 
formas simbólicas possibilita o confronto com o inconsciente e a tomada de 
consciência de seus conteúdos. (2001, p.103) 
 

 O inconsciente possui uma linguagem própria, ele nos comunica seus conteúdos 

através de imagens, mesmo que ainda não tenham assumido uma forma concreta.  As imagens 

aparecem de forma simbólica, cujos símbolos são chaves para que possamos abrir os portais 

da consciência de quem somos. 

 Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1998) trazem a seguinte contribuição a respeito do 

dinamismo simbólico e suas funções. A primeira, a função exploratória, ou seja, “como 

inteligência indagadora projetada no desconhecido, o símbolo investiga e tende a exprimir o 

sentido da aventura espiritual dos homens, através do espaço-tempo” (1998, p. XXVI). A 

função exploratória leva o ser humano em busca de um conhecimento que não pode ser 

verdadeiramente conhecido através dos mesmos parâmetros da razão e da consciência, o que 

traz a essa função um caráter aventureiro. “Os jogos de imagens e as relações imaginadas 

constituem uma hermenêutica experimental do desconhecido” (Op. Cit., p. XXVII). A 

segunda função do símbolo vem a ser a de substituto. “Substitui a relação do ego com seu 

meio ambiente, ou sua situação consigo mesmo, quando essa relação não é assumida em 

pleno conhecimento de causa.” (Op. Cit., p.XXVII). Na substituição simbólica encontra-se 

uma dimensão cosmológica que inclui suas dimensões pessoais e sociais, a partir da visão 

junguiana. A terceira função do símbolo é a mediadora ao reunir elementos separados, sendo 

um fator de equilíbrio. “É ele que fornece essas passagens alternativas e invertidas entre os 

níveis de consciência, entre o conhecido e o desconhecido, o manifesto e o latente.” (Op. Cit., 
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p. XVIII). Como consequência da mediação surge a quarta função, a unificadora, ao construir 

uma síntese de elementos que relacionam o homem ao mundo. A partir da unificação, surge a 

quinta, que vem a ser pedagógica e terapêutica, pois “exprime uma realidade que responde ás 

múltiplas necessidades de conhecimento, ternura e segurança.” (idem). A sexta consiste em 

uma função socializante, pois produz também uma comunicação com o meio social: 

 

o símbolo, conforme já se disse, é uma linguagem universal. Ele é mais, e é menos 
do que universal. É universal, de fato, por ser virtualmente acessível a todo ser 
humano, sem passar pela interpretação de línguas escritas, ou faladas, e por emanar 
de toda psique humana. Se é possível admitir um fundo comum do inconsciente 
coletivo, capaz de receber e de emitir mensagens, não se deve esquecer que esse 
fundo comum se enriquece e se diversifica com todas as contribuições étnicas e 
pessoais. (Op.Cit., p.XXX) 
 

 A respeito da sétima função, da ressonância, os autores explicam: 

 
a função de ressonância de um símbolo é tanto mais ativa quanto melhor se ajustar 
o símbolo à atmosfera espiritual de uma pessoa, de uma sociedade, de uma época 
ou de uma circunstância qualquer. Ela pressupõe que o símbolo esteja ligado a uma 
certa psicologia coletiva, e que sua existência não dependa de uma atividade 
puramente individual. E esta observação é válida tanto para o conteúdo 
imaginativo, quanto para a interpretação do símbolo. Mesmo quando emerge de 
uma consciência individual, o símbolo está imerso no meio social. Sua potência 
evocadora e liberadora variará, conforme o efeito de ressonância  que resultar dessa 
relação entre o social e o individual. (Op.Cit, p.XXXI) 
 

 A oitava função vem a ser a que Jung denominou como função transcendente, devido 

à capacidade do símbolo de transpor oposições e abrir caminhos para que a consciência 

progrida, representando, muitas vezes, forças antagônicas que não se constituem como 

incompatíveis na linguagem simbólica. A nona função, vem a ser de transformação no que se 

refere à energia psíquica, pois o símbolo, que traz à tona conteúdos inconscientes, pode ser 

integrado à consciência e proporciona o desenvolvimento psíquico com a elaboração do até 

então enigmático ou desconhecido que passa a ser mais familiar ao território da consciência. 

 As imagens em Arteterapia trazem um componente simbólico considerável que podem 

esclarecer muitos aspectos de nós mesmos que antes poderiam estar imersos em um mar de 

potencialidades criativas. Como estímulos geradores, abrem caminho para a criação que traz 

conteúdos simbólicos esclarecedores para quem se aventurar a descobrir sua linguagem. 

Como produções artesanais que aparecem no processo, em-formam energia psíquica que passa 

a ser registrada no tempo e no espaço, ao mesmo tempo em que coloca o indivíduo em 

contato com variadas manifestações de sua potencialidade criativa. 

 Lígia Diniz desenvolve a relação entre a imagem e a linguagem do inconsciente: 
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 sendo a escrita do inconsciente essencialmente imagética, a Arteterapia é um meio 
eficaz para captar e expressar essas imagens, trazendo-as para sua expressão 
material, abrindo-se para integração à consciência. (2001, p.113) 
 

 O arteterapeuta pode se aventurar no conhecimento das manifestações simbólicas da 

humanidade para se aproximar mais das imagens que surgirem em sua prática de cuidado. 

Cuidar da ampliação de conhecimento sobre o vasto universo simbólico humano é cuidar do 

cultivo de sua preparação para poder, com mais segurança e eficiência, cuidar do ser humano 

que solicita seus cuidados.  

 

2.4) O Compromisso de Cuidado 

 

 A partir das abordagens anteriores sobre o conceito de Arteterapia e seu material de 

trabalho, é possível o levantamento de algumas reflexões sobre o compromisso da prática 

arteterapêutica Segundo a definição de saúde da OMS (Portal Médico, Desconstruindo a 

Definição de Saúde, 2005), a saúde integra não somente o bem-estar do ponto de vista clínico 

ou ausência de doença, mas também está relacionada a fatores ambientais, denominados de 

biopsicossociais. A relação do ser humano com o ambiente em que vive e com a cultura que 

absorve e produz é fundamental para o estado de saúde que consegue apresentar. 

 Segundo Rodolfo Berg: 

em verdade, a Arte Terapia começa sendo uma tecnologia, todavia, da sua práxis 
emerge um “eixo paradigmático”: A criatividade nas suas relações com a saúde e a 
vida dos indivíduos, das comunidades e das sociedades. Deste eixo se configura um 
ethos com um campo de saber próprio que não está subordinado a outros. 
A Arte Terapia então, torna-se uma cultura que pertence a um todo social, histórico 
e cultural de uma época e de uma civilização. Ela é uma prática de cidadania, de 
identidade cultural, de inserção social e de participação política. Este perfil não se 
dá apenas pelas contribuições que esta presta a sociedade através de pesquisas e 
trabalhos, mas também pelo fato de em torno de interesses comuns, sobre a saúde 
das pessoas, cidadãos se reúnem e se organizam. ( 2002, p.207) 
 

 O cuidado do arteterapeuta se direciona para um processo de individuação de um ser 

que, por sua vez está inserido em um contexto histórico, político, social e cultural. O 

indivíduo está em relação dinâmica com o meio, em um processo de contribuição e absorção 

cultural, ou seja, fala-se de um cuidado direcionado a um indivíduo que não deve perder de 

vista sua dimensão coletiva, pois seu estado de saúde está em íntima relação com o ambiente 

em que vive. 

 Berg prossegue: 

a criatividade é um princípio que rege processos de transformação. Ela se encontra 
nas pessoas, nas comunidades, nas sociedades e na natureza e seu fluxo sadio é um 
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direito fundamental humano. Este princípio está na base da vida comunitária e das 
transformações sociais. 
Trabalhar com a criatividade como “Pedra de toque” no campo da saúde é propiciar 
à Arte Terapia tanto na dimensão individual quanto na coletiva. (Op.cit., p.207 e 
208) 
 

 O compromisso de cuidado, deve, portanto, incluir o trabalho com o pluralismo 

cultural, valorizando os esforços criativos que promovem as inserções sociais, as iniciativas 

inclusivas no campo da arte e da cultura e o estímulo à novas apropriações de materiais 

descartados de sua funcionalidade inicial. Ao cuidar da saúde estende-se o cuidado ao 

ambiente, às produções culturais e às diversas manifestações criativas do ser humano em seu 

processo de constante revelação para o mundo. O arteterapeuta é um facilitador de 

criatividade e deve estar comprometido com a liberdade criativa, com o encorajamento da 

criação e com sua ação no mundo como um ser inserido em um contexto social. 

 Como esclarece Berg: 

 

o arteterapeuta não pode ser incoerente, se é um facilitador de saúde, cultura e de 
criatividade então tem que estar eticamente vinculado ao direito de igualdade e da 
liberdade de expressão. 
A transformação social se dá a partir de nós, lutar pela vida, pela sua dignidade e 
por uma existência criativa é estar afinado aos direitos fundamentais humanos. 
(Op.cit., p.209) 

 
 Não basta cuidar da doença, é preciso cuidar da saúde e entender como se constrói a 

saúde no mundo. Cuidar da saúde para o arteterapeuta representa o compromisso com a 

criação, não para servir à um ideal estético, mas para promover o crescimento humano através 

dos conteúdos revelados na forma. O arteterapeuta assume papel ativo no mundo e, ao 

adquirir consciência de seu potencial de ação, mais pode contribuir em seu ofício e mais 

responsabilidade adquire sobre seus atos. 

 A prática arteterapêutica, ao unir elementos materiais diversos e criar uma atmosfera 

aconchegante e criativa para a manifestação dos conteúdos da psique, com a valorização de 

cada detalhe no espaço de criação, assume um caráter ritualístico. A cada processo 

cuidadosamente conduzido o rito de autoconhecimento se aprimora e se aprofunda, na troca 

salutar entre ambas as partes envolvidas no caminho de revelação humana. O rito se 

estabelece desde a configuração espacial, a escolha dos elementos que irão compor uma 

atmosfera propícia para a criação, até as trocas mais íntimas da revelação criativa do ser, que 

vai se conhecendo e se transformando à medida que se desenvolve e cria condições de 

elaborar conteúdos psíquicos anteriormente obscuros ou sombreados. Ritualisticamente a 

jornada se estabelece em um espaço sagrado, como uma crisálida que testemunha 



 33

transformações coloridas, em uma parceria criativa que não somente trata os pontos da dor 

humana, como coloca o indivíduo em contato com possibilidades concretas de transformar a 

própria dor em seu benefício. 

 A Arteterapia descortina um horizonte de cuidados que se abre e se desenvolve aos 

olhos humanos. No capítulo seguinte será visto o papel do conteúdo mítico nesse horizonte, 

pois ocupar-se-á do embasamento da função dos mitos na Arteterapia,  para que seja 

estabelecida uma conexão entre os ecos das vozes que se concretizam em formas, sua função 

regeneradora e o ofício da Arteterapia, deixando não apenas que os ecos se propaguem no ar, 

mas buscando a sua apropriação a favor da vida humana nos tempos em que vivemos 

atualmente e que podem não somente marcar a vivência como também gozar do privilégio, 

que alguns povos antigos não chegaram a possuir, de seu registro no papel.  
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CAPÍTULO III: 
 

AS IMAGENS FALAM: MITOS DE ORIGEM NA ARTETERAPIA 

 
 
 

 
 

(imagem 4) 
 
 

O Falar: 
 O Pai Primeiro dos guaranis ergueu-se na escuridão, iluminado pelos reflexos de   
seu próprio coração, e criou as chamas e a tênue neblina. Criou o amor, e não tinha 
aquém dá-lo. Criou a fala, mas não havia quem o escutasse. 
Então encomendou às divindades que construíssem o mundo e que se 
encarregassem do fogo, da névoa, da chuva e do vento. E entregou-lhes a música e 
as palavras do hino sagrado, para que dessem vida às mulheres e aos homens. 
Assim o amor fez-se comunhão, e a fala ganhou vida e o Pai Primeiro redimiu sua 
solidão. Ele acompanha os homens e as mulheres que caminham e cantam: 
Já estamos pisando esta terra, 
Já estamos pisando esta terra reluzente. 
- Eduardo Galeano/ Fonte: Memória do Fogo Volume I-Os 

Nascimentos- 
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Para a Arteterapia de base junguiana, o estudo dos Mitos adquire importância 

significativa, pois o universo mítico é porta-voz do inconsciente através das imagens 

arquetípicas a que remete. Os Mitos podem ter adquirido um significado específico na vida do 

homem arcaico, mas ainda estão presentes no mundo contemporâneo de forma ressignificada 

,impregnados das imagens que, através de uma linguagem simbólica, acessam territórios da 

psique que podem se apresentar não muito familiares à consciência. 

 

3.1- Os Mitos e a Base do Cuidado Arteterapêutico 

 

 Segundo Andrew Samuels, Bani Shorter e Fred Plaut (2007) no Dicionário Crítico de 

Análise Junguiana, os mitos narram encontros arquetípicos cujo conteúdo pode ser acessado 

através do inconsciente coletivo. As condições para a formação dos mitos estão presentes na 

estrutura da psique humana, que incorpora conteúdos cujo princípio vem a ser uma aquisição 

coletiva. Para que possamos compreender o Mito na perspectiva junguiana, é necessário que 

partamos dos conceitos de arquétipo e inconsciente coletivo. A respeito do inconsciente 

coletivo, diz-se que: 

 

o inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um 
inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal, 
não sendo portanto uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente pessoal é 
constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e no entanto 
desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os 
conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e portanto não 
foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à 
hereditaríedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de 
complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de 
arquétipos. (JUNG,2000, p.53-54) 
 

 Os arquétipos a partir da perspectiva de Jung (2000) se caracterizam por formas na 

psique, que transcendem a idéia de tempo e espaço e expressam o conteúdo herdado das 

experiências humanas. 

O Mito, na perspectiva junguiana, revela a atividade do conteúdo arquetípico 

presente no inconsciente coletivo. Existe, portanto, um aspecto da psique humana que é 

estritamente pessoal, em que podemos encontrar dados da experiência individual e existe 

um outro que armazena os dados da experiência humana que ultrapassam o universo 

pessoal, apresentando formas que são chamadas de arquétipos. Sobre o desenvolvimento 

do estudo junguiano desse conceito, Samuels, Shorter e Plaut esclarecem: 

 
o arquétipo é um conceito psicossomático, unindo corpo e psique, instinto e 
imagem. Para Jung isso era importante, pois ele não considerava a psicologia e 
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imagens como correlatos ou reflexos de impulsos biológicos. Sua asserção de que 
as imagens evocam o objetivo dos instintos implica que elas merecem um lugar de 
igual importância.( Rubedo, Dicionário Crítico de Análise Junguiana, 2007) 

 Com base no capítulo anterior, em que foram desenvolvidos os aspectos conceituais e 

as especificidades do Mito, é possível a compreensão de que na visão junguiana ele ganha 

uma dimensão reveladora de características da psique humana. Como um enigma simbólico a 

ser decifrado, o Mito possui um vasto campo a ser explorado para a revelação dos conteúdos 

arquetípicos que podem ser acessados através de suas narrativas. Não são histórias comuns, 

são histórias que trazem a chave de portais para níveis profundos da psique, que se 

apresentam em formas simbólicas presentes em seu enredo. 

Essa perspectiva acrescenta ao estudo um dado interessante: as histórias míticas 

podem ser vistas como eternamente atuais, pois se apresentam em um formato que transcende 

os limites da temporalidade, trazendo em sua configuração um conteúdo de experiência 

humana que se armazena e jamais se perde, pois pode ser acessado através de sua linguagem 

simbólica. Nossa perspectiva histórica nos distingue da vivência do tempo cíclico do homem 

arcaico, mas podemos nos conhecer e reconhecer através das histórias míticas contadas por 

eles, pois trazem conteúdos arquetípicos que carregam o somatório de toda a plenitude das 

imagens simbólicas que o homem contactou até hoje. O caráter universal do arquétipo o 

coloca em relação dinâmica com o tempo, no qual se ajusta na mesma intensidade com que 

mantém a sua preservação. Os Mitos, portanto, podem ser constantemente resgatados e 

estarão sempre surpreendendo o homem ao decifrar enigmas de si mesmo que poderiam ser, 

até então, desconhecidos. Mas é importante salientar que o conhecimento a respeito do 

funcionamento dos arquétipos não se choca com a perspectiva individual da existência, mas a 

enriquece. É necessário considerar que, também, essa distinção não estava tão clara no mundo 

arcaico, pois o homem se identificava plenamente com uma ordem coletiva que garantia o 

significado de sua própria existência. Jung traz a dimensão de como o conhecimento do 

arquétipo pode estar relacionado ao aspecto individual do homem contemporâneo: 

o conhecimento dos arquétipos significa um avanço importante. O efeito mágico ou 
demoníaco sobre a pessoa do outro desaparece, porque a sensação perturbadora é 
restituída a uma dimensão definitiva do inconsciente coletivo. Em compensação, é-
nos proposta uma tarefa totalmente nova: a questão de como e de que maneira o eu 
deve lidar com esse não-eu psicológico. Será que basta constatar a existência 
atuante dos arquétipos, abandonando o resto à própria sorte? 
Assim criaríamos um estado de dissociação permanente, isto é, uma cisão entre a 
psique individual e a psique coletiva. De um lado, teríamos o eu diferenciado e 
moderno, de outro, uma espécie de cultura negra, um estado primitivo. O estado 
real e atual das coisas ficaria assim exposto a uma nítida separação: por cima, a 
crosta da civilização, por baixo a besta de pele escura. Tal dissociação exige 
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contudo uma síntese imediata, e o desenvolvimento daquilo que não está 
desenvolvido. É imprescindível reunificar essas duas partes; em caso contrário, não 
haveria dúvida quanto ao resultado: o inevitável aniquilamento do primitivo, pela 
repressão. (1980, p.87) 

 
 O homem arcaico, como foi visto anteriormente, acessava seu universo arquetípico 

através do contato com as narrativas míticas. O homem contemporâneo pode conseguir 

encontrá-lo através dos sonhos, de rituais ressignificados e de meios com que o façam entrar 

em conexão com símbolos que podem revelar conteúdos arquetípicos. A respeito da visão 

junguiana sobre o ritual, Samuels, Shorter e Plaut  trazem a seguinte contribuição: 

 
Jung acreditava que o homem exprimia suas condições psicológicas mais 
importantes e fundamentais no ritual e que, se não fossem providenciados rituais 
apropriados, as pessoas espontânea e inconscientemente inventariam rituais para 
salvaguardar a estabilidade da personalidade quando a transição de uma condição 
psicológica para outra era efetuada. Contudo, o próprio ritual não efetua a 
transformação; apenas a contém. (Rubedo, Dicionário Crítico de Análise Junguiana, 
2007) 
 

 Para inaugurar um tempo distinto do tempo cotidiano, o ritual dispunha de elementos 

simbólicos para instaurar a atmosfera sagrada. Quando se utiliza a palavra símbolo faz-se 

referência a recursos que concretizavam na experiência do momento as imagens arquetípicas. 

Sobre o conceito de símbolo, Jung traz sua concepção: 

 

assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além 
do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem têm um 
aspecto "inconsciente" mais amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo 
explicado. E nem podemos ter esperanças de defini-la ou explicá-la. Quando a 
mente explora um símbolo, é conduzida a idéias que estão fora do alcance da nossa 
razão. (...) 
Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é que 
freqüentemente utilizamos termos simbólicos como representação de conceitos que 
não podemos definir ou compreender integralmente. Esta é uma das razões por que 
todas as religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através de 
imagens. (sd., p. 20-21) 
 

 O símbolo abrange a duplicidade ou multiplicidade significativa de um mesmo objeto. 

Ele enriquece o olhar sobre a imagem, que pode adquirir dimensões variadas, provocando 

inúmeras possibilidades associativas. Os Mitos expressam sua linguagem simbólica em 

narrativas especiais, que adquirem um estatuto sagrado. 

 No primeiro capítulo, foi desenvolvida a distinção, na perspectiva de Eliade, das 

cosmogonias e dos Mitos de Origem. Enquanto as cosmogonias narram a ação primordial do 

illo tempore, os Mitos de Origem complementam as cosmogonias, dando origem às criações 

posteriores à ação primordial dos Entes Sobrenaturais. 
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 Marie Louise von Franz traz a sua definição a respeito do conceito de Mitos de 

Criação: 

os mitos de criação pertencem a uma classe diferente dos outros mitos- por 
exemplo, os mitos dos heróis ou os contos de fadas- pois, quando são narrados 
sempre existe uma certa solenidade que lhes confere uma importância central; eles 
transmitem um estado de ânimo que deixa implícita a mensagem de que o que está 
sendo dito refere-se aos padrões básicos da existência, a algo mais do que o que 
está contido nos outros mitos. Portanto, pode-se dizer que, no que tange aos 
sentimentos e ao tom emocional que os acompanha, os mitos de criação são os mais 
profundos e importantes de todos (...) 
De muitas outras maneiras também, [...] os mitos de criação referem-se aos 
problemas mais básicos da vida humana, pois dizem respeito ao significado final, 
não só de nossa própria existência, mas da existência do cosmo inteiro. (2003, p. 9) 

  
Quando Marie Louise von Franz traz o conceito de Mitos de Criação, a autora se 

refere ao que pode se entender por Mitos de Origem, com a inclusão das cosmogonias. Ela 

cuida de considerar a perspectiva solene dos mitos que se referem às fontes criadoras, pois ao 

trazê-las à tona, colocam o homem em contato com as forças da criação. Eles foram criados a 

partir do assombro humano diante do desconhecido e da necessidade de projeção de símbolos 

mitológicos. Para a autora, nas sociedades em que os Mitos de Criação nasceram, não havia 

uma distinção clara entre a psique inconsciente e a realidade externa. Envolvido em um 

estágio que ela vai denominar como pré-consciente, o homem arcaico projetava imagens 

arquetípicas no inexplicável e encontrava na explicação das origens seu significado 

existencial. Os Mitos de Criação nasceram dessas projeções, quando o inconsciente e a 

realidade concreta estavam mais próximos, ou de certa forma, estavam inseridos no mesmo 

código de linguagem. A proximidade das imagens inconscientes com o mundo externo, a 

autora vai denominar como Identidade Arcaica. Sobre o Mitos de Criação, ela acrescenta: 

 

às vezes nos é revelado com muita clareza que eles representam processos 
inconscientes e pré-conscientes que descrevem, não apenas a origem do nosso 
cosmo, mas a origem da percepção consciente que o homem tem do mundo. Isso 
significa que, antes de me tornar consciente do mundo como um todo, ou de uma 
parte do ambiente que me cerca acontecem muitas coisas no meu inconsciente. 
(Op. Cit., p. 13) 
 

 Quando Marie Louise von Franz identifica nas cosmogonias das sociedades arcaicas 

um movimento de projeção dos processos pré-conscientes, é cautelosa ao lembrar que quando 

nos referimos a uma realidade não podemos ignorar, estamos constatando através do conteúdo 

da nossa consciência e que a realidade com que lidamos é “ a imagem da realidade presente 

no campo de nossa consciência”(Op. Cit., p.17). 

 Por uma busca instintiva do significado da vida, o homem arcaico necessitava 

encontrar um significado para os elementos que lhe eram vitais e assim construiu a história 
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dos processos pré-conscientes que desenvolveram a origem da consciência humana. Os Mitos 

expressavam a busca do homem por um conhecimento vital e o cuidado com que tratava essas 

histórias demonstrava a importância que lhes atribuíam. O olhar contemporâneo sobre esse 

caráter sagrado das narrativas míticas deve ser igualmente cuidadoso, se é pretendido alcançar 

uma compreensão profunda sobre em sua reverberação na psique humana: 

 

devemos ter em mente que, quando tentamos interpretar os mitos de criação como 
projeção de processos psicológicos internos, fazemos isso segundo a perspectiva da 
população centro-européia. Essa perspectiva seria imprópria se eu estivesse lidando 
com mitos extraídos das crenças religiosas dos esquimós ou de alguns outros 
grupos étnicos. Entendendo quem eles são, eu diria:”Sim, eu também acredito que o 
mundo foi feito dessa maneira”, e este comentário não seria nem uma mentira 
diplomática porque, para eles, o mundo foi criado dessa maneira e essa crença 
reflete sua concepção de mundo.( Op. Cit., p.20) 
 

 Marie Louise von Franz indica, em sua prática analítica, a existência de imagens 

arquetípicas de Mitos de Criação que emergem em quadros clínicos, através de surtos 

esquizofrênicos ou em forma de sonhos, e aponta para o cuidado do terapeuta com esse 

material simbólico, que se bem conduzido, pode reconstruir com eficiência uma vida 

consciente que tenha sofrido algum processo de cisão, ou mesmo auxiliar caminhos de 

autoconhecimento através de formas simbólicas que se apresentam em uma linguagem 

onírica. As formas simbólicas podem ser utilizadas terapeuticamente para o movimento de 

transformação de conteúdos psíquicos e a Arteterapia pode trabalhá-las, seja através de 

práticas produtivas em que as imagens arquetípicas tomem forma, ou seja através da função 

de estímulos geradores para o desenvolvimento de vivências. 

 A autora atenta para a necessidade de preservação dos processos criativos na terapia e 

aponta os Mitos de Criação como um caminho para encontrar o material simbólico que se 

forma na estrutura inconsciente do sujeito. 

 É possível perceber que os Mitos de Criação, ou seja, as narrativas míticas que trazem 

em si a força mágica das origens, tocam a subjetividade por evocarem imagens que estão 

armazenadas no inconsciente coletivo e reverberam com algum significado no inconsciente 

pessoal. Esses Mitos trazem uma explicação para o significado da existência e a origem dos 

elementos, processos e ciclos da vida. A questão do significado da existência humana é tão 

atual quanto a atualidade do homem. De acordo com a autora, 

 
 

quando sabemos de novo a razão pela qual nascemos, e qual é de fato a nossa tarefa 
na terra, e quando tomamos conhecimento outra vez de qual é o real sentido de 
nossa vida, então podemos novamente tocá-la em frente. É por isso que Jung disse 
que nunca tratou um paciente que estivesse na segunda metade da vida sem chegar 
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na questão do sentido da vida para essa pessoa. Não fazia diferença que problema 
cotidiano tivesse dado início ao tratamento; ele sempre redundava nessa indagação 
final. Se, pois, a pessoa sabe que sua vida tem sentido, então ela é capaz de suportá-
la. O homem é capaz de agüentar praticamente qualquer coisa, desde que veja o 
significado que isso tem. 
Por fim, ainda podemos ver que quando a pessoa é ameaçada fisicamente, ou por 
uma dissociação completa (...), o mito de criação é novamente narrado pelo 
inconsciente. O inconsciente relata partes do mito de criação para resgatar, mais 
uma vez, a vida consciente e a percepção consciente da realidade. Haverá, aqui, a 
presença de mais um elemento, a saber, a analogia do mito de criação com o 
simbolismo do processo de individuação, que é visto, com muita clareza, no 
material alquímico. (Op. Cit., p. 30) 
 

 Os Mitos de Criação podem soar como o eco de antigas vozes, mas essas vozes ainda 

estão em nós, trazendo o material enigmático que fala a linguagem dos símbolos e assim são 

capazes de se comunicar conosco de uma forma inteiramente profunda. Se dispusermos 

nossos ouvidos para ouvi-las, podemos encontrar a saída de alguns labirintos que estão em 

nós e são mais aterrorizantes à medida que são desconhecidos. A saída do labirinto ou o 

caminho de volta para “casa” podem ser encontrados através da observação de algumas 

imagens arquetípicas que podem servir de chave ou de portal para o emocionante encontro do 

processo de autoconhecimento. 

 Jung, quando se refere à função do material simbólico, faz uma importante distinção 

entre os símbolos adquiridos pelo contato com a cultura e os símbolos mais profundos na 

psique, que trazem uma natureza arquetípica: 

 

quando um psicanalista se interessa por símbolos ocupa-se, em primeiro lugar, dos 
símbolos naturais, distintos dos símbolos culturais. Os primeiros são derivados dos 
conteúdos inconscientes da psique, e, portanto, representam um número imenso de 
variações das imagens arquetípicas essenciais. Em alguns casos pode-se chegar às 
suas origens mais arcaicas- isto é, a idéias e imagens que vamos encontrar nos mais 
antigos registros e nas mais primitivas sociedades. Os símbolos culturais por outro 
lado, são aqueles que foram empregados para expressar “verdades eternas” e que 
ainda são utilizados em muitas religiões. Passaram por inúmeras transformações e 
mesmo por um longo processo de elaboração mais ou menos consciente, tornando-
se assim imagens coletivas aceitas pelas sociedades civilizadas. (s.d., p.93) 
 

 Os símbolos naturais, que revelam conteúdos arquetípicos estão presentes nas 

narrativas míticas e influenciam a psique das sociedades civilizadas, que trazem, através do 

inconsciente coletivo, o somatório de experiências da humanidade. O homem contemporâneo, 

embora produza e absorva uma vasta quantidade de símbolos culturais, possui em seu 

conteúdo psíquicos os ecos das vozes míticas que tanto falam ao presente estudo. 

 Jung nos deixou uma contribuição significativa sobre o olhar analítico do material 

simbólico dos arquétipos presentes nos Mitos, pois seu olhar estava voltado para a 

investigação da repercussão desse material no homem que passou pelo processo de civilização 
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tal como é concebido do ponto de vista europeu. Não se tratava de uma curiosidade sobre o 

material cultural de povos distantes, mas de um olhar científico sobre um universo simbólico 

que repercute em todas as épocas, pois se constitui como um legado da humanidade. Segundo 

as palavras de Henderson: 

 

foi a Escola de Psicologia Analítica do Dr. Jung que, nos nossos dias, mais 
contribuiu para a compreensão destes símbolos eternos. Ajudou a eliminar a 
distinção arbitrária entre o homem primitivo, para quem os símbolos são parte 
natural do cotidiano, e o homem moderno que, aparentemente, não lhes encontra 
nenhum sentido ou aplicação. 
(...) A mente humana tem sua história própria e a psique retém muitos traços dos 
estágios anteriores da sua evolução. Mais ainda, os conteúdos do inconsciente 
exercem sobre a psique uma influência formativa. Podemos, conscientemente, 
ignorar a sua existência, mas inconscientemente reagimos a eles, assim como às 
formas simbólicas-incluindo os sonhos- através das quais se expressam.  
(s.d., p.107) 
 
 

 A seguir, será abordada a perspectiva mítica regeneradora e a reconstrução da “Casa 

do Ser”, como espaço sagrado na psique no processo de autoconhecimento gerado pela 

proposta arteterapêutica.  

 

3.2- A Reconstrução da Casa através das Vozes: 

 

 No primeiro capítulo, foram abordadas características específicas do Mito e uma de 

suas funções é muito importante para a Arteterapia: sua função regeneradora. As cosmogonias 

e os Mitos de Origem foram narrados entre os povos arcaicos com o intuito da construção de 

uma nova vida inteiramente harmonizada com as leis cósmicas. 

 Para a Arteterapia, resgatar o universo mítico decorre da experimentação criativa a 

partir de imagens arquetípicas que surgem no trabalho. O universo mítico possibilita o 

conhecimento de conteúdos do inconsciente que emergem e tomam forma concreta. As vozes 

falam, também, através da forma. 

 No resgate do illo tempore, o homem arcaico trazia a força criadora para o momento 

presente, para a cura e o restabelecimento na construção de uma vida inteiramente nova a 

partir do cuidado do ritual. 

 A Arteterapia, como uma prática de cuidado, propõe a reconstrução desta casa íntima 

a partir de vivências expressivas. No direcionamento dos recursos de que dispõe está um 

cuidado fundamental. A Arteterapia pode trazer de volta as vozes míticas para que elas 

possam ecoar na psique humana e possam inspirar as formas vivas das imagens arquetípicas 
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que fluem no inconsciente coletivo, a se abrigar a concretude da matéria. A casa íntima passa 

a ser mais íntima quando é possível reconhecer o seu interior através do desenvolvimento de 

potencialidades criativas e através das formas que surgem dessa experimentação. 

 O arteterapeuta cuida do ser humano. Na abertura para as vozes que ecoam no 

inconsciente coletivo, ele cuida da casa íntima do ser e deve estar eticamente comprometido 

com esse cuidado. 

 Leonardo Boff (1999) vê o cuidado como um modo de ser, assim como o trabalho. O 

trabalho, no entanto, pode estar ou não a serviço do cuidado com o ser humano. Quando ele é 

o foco do modo de ser humano em uma perspectiva descuidada, surgem as relações 

exploratórias. Boff chama a atenção para uma dimensão ampla de cuidado ético, que engloba 

a reconstrução da casa-mundo que a casa-íntima habita. Ele analisa a origem da palavra ethos, 

que vem do grego e no sentido original se refere à toca do animal ou à casa humana. 

 O arteterapeuta comprometido com essa dimensão ética relaciona o seu trabalho com o 

indivíduo ao contexto coletivo em que ele se insere, que está presente desde o cuidado 

ecológico na escolha e no aproveitamento dos materiais até a busca por conhecimentos a 

respeito do pluralismo cultural de que pode dispor e que pode transparecer na prática 

profissional. 

 As vozes míticas trazem em seu conteúdo questões vivenciadas pelo indivíduo em sua 

jornada existencial, mas que estão presentes também no inconsciente coletivo, do qual toda a 

humanidade dispõe. A respeito dos Mitos em relação ao homem contemporâneo, Boff se 

coloca na seguinte posição: 

 

não é seguro que nós modernos, com nossa inteligência instrumental, com toda 
nossa tradição de pesquisa empírica, de crítica e de acumulação de saberes sobre 
praticamente tudo, conheçamos mais o ser humano que os antigos formuladores de 
mitos. Estes se revelam observadores meticulosos e sábios exímios de cada situação 
e de cada dobra da existência. Convém revisitá-los, valorizar suas contribuições e 
escutar suas lições, sempre atuais. (1999, p.37) 
 

 Ao revisitar os Mitos e apropriar-se de suas reverberações no mundo contemporâneo, o 

arteterapeuta amplia a sua possibilidade de ação e diminui a distância entre a consciência e as 

imagens obscuras da psique, que ora assombram, ora adormecem desconhecidas no vasto 

território do inconsciente. 

 O cuidado com a casa-íntima estará refletido na casa-mundo à medida que os 

indivíduos trabalharem em sua remodelagem. As antigas vozes míticas podem indicar 

caminhos para os cuidados com as questões existenciais do ser humano. A leitura das imagens 

presentes no inconsciente coletivo e a materialização das mesmas podem indicar caminhos 



 43

que superem labirintos individuais que repercutem em uma dimensão mais ampla. O cuidado 

com a casa-íntima está vinculado ao cuidado com a casa-mundo. São instâncias diferentes, 

mas não separadas. Segundo Boff: 

 

seja como for, digamos logo no início: essas energias espirituais, essas 
condensações da profundidade humana, esses arquétipos ancestrais, por mais 
metafóricos que sejam, nunca perdem sua conexão com certo conteúdo histórico-
social. Não são apenas projeções de nosso imaginário sem raízes na realidade. Nem 
são simples matrizes mentais, como tendem a interpretá-los alguns representantes da 
tradição psicanalítica. Na verdade, são as duas coisas. Tais realidades lançam suas 
raízes nas experiências ancestrais, comunitárias e sócio-políticas da humanidade. Aí 
se formaram e se estruturaram. E foram depositadas no inconsciente coletivo onde 
vivem. Por outro lado, elas se atualizam continuamente na medida em que se 
confrontam com realidades históricas novas. Formam sínteses entre a arqueologia 
exterior (objetividade relacionada) e a arqueologia interior (subjetividade religada). 
Daí deriva sua alta significação interpretativa é crítica para os dias atuais. 
(Op. Cit, p.71-72) 
 

 Ao lembrar as grandes tradições terapêuticas da humanidade, Boff enfatiza o 

conhecimento ancestral do cuidado com o ser integral, não apenas com a sua parte doente. Ele 

inclui nesse cuidado a prática de nooterapia da Grécia Antiga, a terapia da mente, em que as 

pessoas que precisavam ser tratadas eram submetidas a um método de cura holística com 

estímulos à sensibilidade através da fruição de atividades artísticas e prática de esportes. Os 

antigos já conheciam a ampla dimensão do cuidado com o ser humano. Esta dimensão pode 

estar presente em relação às demandas do mundo contemporâneo.  

 Boff traz uma perspectiva do ser humano que muito pode se aplicar à Arteterapia. Ele 

destaca um desafio que muito diz respeito à prática arteterapêutica: 

 

eis um desafio ingente: o de cuidar de nossa alma inteira. Cuidar dos sentimentos, 
dos sonhos, dos desejos, das paixões contraditórias, do imaginário, das visões e 
utopias que guardamos escondidas dentro do coração. Como domesticar tais forças 
para que sejam construtivas e não destrutivas? O cuidado é o caminho e oferece uma 
dimensão certa. ( Op.Cit, p..149) 
 

 Resgatando as vozes míticas e dando asas ao vôo do fluxo criativo, o arteterapeuta 

pode construir uma prática gratificante de cuidado com o ser integral, que se constitui em uma 

forma própria de cultivo da saúde humana, mantendo viva a dimensão do indivíduo em um 

contexto coletivo e colhendo de cada dimensão os frutos do desenvolvimento das 

potencialidades de expressão criativa. 
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3.3- As Vozes que Falam através das Imagens Míticas que Tomaram Forma 

 

As sociedades que viveram a partir das referências míticas cuidaram para que suas 

vozes continuassem falando para a posteridade. Uma de suas formas de cuidado foi a 

expressão da forma, a transformação de um conteúdo sagrado em objeto artístico. 

É certo que o ritual rompia com o tempo profano, aproximando o homem de um tempo 

sagrado. O homem se esforçou para se ligar à ordem divina que o governava. Mas as imagens 

arquetípicas continuavam falando e sua voz também se manifestava na ação sagrada de dar à 

luz à forma.  

Os objetos míticos partiam de uma construção humana, de um gesto que exigia o 

esforço de ação e criação para a representação de seres e elementos divinos. Algumas imagens 

sagradas duraram séculos, outras deixaram suas marcas nas ruínas. As que permaneceram de 

alguma forma, deixaram na experiência concreta da forma sua marca para as gerações futuras. 

As que sucumbiram ao tempo, deixaram nas imagens do inconsciente coletivo sua 

possibilidade de registro ao terem passado um dia pela experiência de materialização. 

As imagens míticas, de acordo com sua natureza, trazem um conteúdo simbólico 

significativo. Segundo Campbell (2004), podem ser vistas como metáforas ou alegorias dos 

mistérios da existência. A respeito do símbolo mítico, ele se posiciona: 

 

ora, esta palavra símbolo, como a tenho usado, tem uma referência específica. Quero 
dizer que o modo de definir palavras assim é opcional. Jung faz uma distinção entre 
símbolo e sinal. Um sinal é uma referência a algo que é conhecido ou possível de ser 
conhecido de uma maneira perfeitamente racional.(...) Mas um símbolo-um símbolo 
mítico- não se refere a algo conhecido ou possível de ser conhecido de maneira 
racional. Refere-se a um poder espiritual que é operativo na vida e conhecido apenas 
por seus efeitos. (2004, p.24) 

 

O símbolo mítico, portanto, representa uma realidade transcendente, sagrada e a leitura 

de sua significação está intimamente relacionada com o vínculo que possa ser estabelecido 

com ele. A imagem mítica fala através das vozes dos elementos culturais, mas fala também 

através de uma linguagem que é acessível a todo ser humano, basta que o seu acesso seja 

disponibilizado. Essa linguagem ultrapassa as barreiras do tempo, transborda os obstáculos do 

espaço, sobrevive no inconsciente e pode ser concretizada na forma. Essa possibilidade 

permanece, porque é universal. 

Aniela Jaffé traz uma contribuição significativa a respeito da proximidade entre as 

perspectivas simbólica e sagrada na dimensão plástica: 

 



 45

com sua propensão para criar símbolos, o homem transforma inconscientemente 
objetos ou formas em símbolos (conferindo-lhes assim enorme importância 
psicológica) e lhes dá expressão, tanto na religião quanto nas artes visuais. A 
interligada história da religião e da arte, que remonta aos tempos pré-históricos, é o 
registro deixado por nossos antepassados dos símbolos que tiveram especial 
significação para eles e que, de alguma forma, os emocionaram. Mesmo hoje em 
dia, como mostram a pintura e a escultura modernas, continua a existir viva 
interação entre religião e arte. (s.d.,p.232) 

 

Campbell aborda a imagem mítica também cuidando de enfocar seu aspecto sagrado: 

“As imagens do mito são reflexos das potencialidades espirituais de cada um de nós. Ao 

contemplá-las, evocamos os seus poderes em nossas próprias vidas” (1990, p.217). Como 

imagens universais, o contato com elas pode ocorrer na vivência individual e coletiva 

independentemente da época ou do território geográfico. Algumas imagens que deixaram o 

seu rastro na História continuam falando em sua forma concreta. Outras ainda podem ser 

construídas através da possibilidade de contato com o registro inconsciente que temos da 

experiência transcendente e arquetípica que a vida pautada no Mito deixou como legado para 

a humanidade. 

 

3.4- Mito e Arteterapia no Cuidado com a Casa do Ser 

 

A prática arteterapêutica de base junguiana cuida do processo de autoconhecimento 

através do material simbólico produzido pelo cliente, que concretiza imagens que se originam 

no inconsciente. Durante o processo, podem surgir alguns símbolos culturais, mas também se 

depara com símbolos de raiz arquetípica, que também estão presentes nos Mitos. Os Mitos de 

Origem estão impregnados da força dos primórdios, revelando a organização pré-consciente 

existencial das sociedades arcaicas e também nos revelando, pois tocam em conteúdos da 

psique que, como já foi visto, transcendem os limites da temporalidade.    

Quando o ser humano vivia em um tempo cíclico, cultivava a memória dos feitos de 

quem permitiu a vida e a sua continuidade e seu registro era garantido através das vozes 

devidamente preparadas para narrar as ações míticas dos deuses. Como todo o ciclo da vida 

fora desenvolvido através de ações sagradas de Entes Sobrenaturais, as questões próprias da 

existência eram solucionadas com a rememoração das origens, para que a força sagrada da 

Criação recriasse a vida dissociada e o ciclo existencial fosse reintegrado. A ordem sagrada 

que regia a vida era coletiva, portanto, todas as ações individuais estabeleciam uma 

reciprocidade de influências em relação ao grupo. O conceito de cura era visto como uma 
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oportunidade de começar de novo com a consciência do que foi a falha ou a perda, para então 

seguir adiante.  

Mas se um dia se originaram a dor, a doença, a falha, as divindades também 

concederam os meios para que se retomasse o caminho harmônico do ciclo existencial. Assim 

tem-se o remédio, que não restaura, mas permite o renascimento para uma vida mais plena. 

Ao ser recuperável pelo rito, o tempo sagrado instaurava a possibilidade da transformação 

criadora diante do infortúnio e do desconhecido. 

As histórias míticas de origem deixaram pistas para o encontro com o caminho que 

guia aos porões de nossa estrutura psíquica para que, através dos desafios simbólicos haja 

uma aproximação com os elementos que visitam apenas esporadicamente a consciência, ou 

talvez só visitem se cuidadosamente convidados por nós. E nesse território escuro e delicado, 

o arteterapeuta atua como um facilitador de descobertas cuidadosamente conduzidas sobre o 

significado das imagens que habitam esses porões e muitas vezes não gostam de ser 

incomodadas. Mas o arteterapeuta não pode entrar assim, sem pedir licença, sem a cerimônia 

de perceber que é um agente externo em um lugar muito íntimo e escuro demais até mesmo 

para seu dono. E qual o caminho que ele faz? 

 Não faz! O caminho de revelações surge no processo criativo e ganha formas 

concretas para que as imagens possam ser um pouco mais familiares sem sair violentamente 

de seu lugar seguro e assim assumir formas novas, coloridas e muitas vezes surpreendentes. O 

arteterapeuta não entra nos porões da psique, deixa que seus habitantes venham até ele para 

conhecê-lo espontaneamente e tomem a forma que o cliente quiser dar. Assim, não impõe ou 

introduz recursos que guiam ao autoconhecimento, mas facilita, através da condução das 

relações existentes entre as produções que vão surgindo o caminho que o próprio cliente vai 

construindo de transformação íntima com o olhar voltado para o que antes era desconhecido e 

depois passou a ser matéria concreta, registro do fluxo criativo no tempo. Segundo Ana Luíza 

Baptista e Maria de Lourdes Ribeiro: 

 

enquanto prática terapêutica que se utiliza de diferentes canais expressivos, a 
Arteterapia, tanto quanto o Mito, é uma via de acesso ao inconsciente, que atua no 
campo simbólico da atividade humana. 
Ambas as linguagens dirigem-se, a um substrato psíquico profundo que as 
apreendem mesmo sem as “compreender”, ou as compreendem sem saber como, 
nem porque. 
A clínica junguiana se utiliza da amplificação do símbolo para facilitar o 
entendimento deste pelo cliente. Como ferramenta para tal, a Mitologia contribui 
com diversas imagens e a Arteterapia, com variados instrumentos que facilitam a 
expressão dessas imagens num plano concreto (gestual, figurativo, sonoro etc.). 
Ambas são profundamente esclarecedoras e terapêuticas, possibilitando a 
compreensão do símbolo pelo Ego. (2001, p.19) 
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As imagens arquetípicas que estão no inconsciente e começam a visitar a consciência 

durante o processo arteterapêutico podem realizar essa trajetória através de vias expressivas 

que propiciam a criação. O movimento criativo possibilitado pelo contato com variados 

materiais artísticos vai transformando essas imagens interiorizadas em imagens visíveis, 

tocáveis, enfim, apreciáveis através dos sentidos. As mesmas autoras nos acrescentam: 

 

os arquétipos enquanto estruturas vazias são “fôrmas” que ganham formas na 
imagem arquetípica que os mitos e o fazer artístico tão bem atualizam. 
A Arteterapia traz para o concreto os símbolos que preenchem as fôrmas, colorindo-
as com os mais diversos conteúdos. Conteúdos estes que, se por um lado falam do 
percurso de cada um, por outro, contam a história da humanidade- e, desta forma, 
abrem espaço para o significado chegar à consciência. (2001, p.20) 

 

A compreensão do caminho percorrido pelas imagens arquetípicas do inconsciente 

para a criação facilita a possibilidade de aplicação das histórias míticas no processo 

arteterapêutico, pois assim pode-se estabelecer conexões de forma mais segura entre o 

conteúdo mítico e as produções que vão surgindo a partir de estímulos geradores que o 

arteterapeuta cuidadosamente deve conduzir. Remete-se a temas coletivos que servem à 

experiência individual à medida que podem facilitar o contato com conteúdos pessoais 

profundos. Segundo Mônica Gutmann e Elias Korn: 

 

os temas mitológicos são atemporais e a maneira de interpretá-los cabe às diferentes 
culturas das quais pertencem. 
O Ser humano traz consigo conteúdos arquetípicos (suas idéias inconscientes 
básicas e comuns a todos) relacionados a mitos culturais e religiosos. E a arte é um 
profundo canal de expressão, percepção e elaboração destes conteúdos. Os 
personagens e conteúdos bíblicos e mitológicos trazem valores e comportamentos 
que fazem parte da vida do ser humano e que podem ser adaptados aos conteúdos 
pessoais de cada um. (2000/2001, p. 50) 

 

A respeito da contribuição das histórias mitológicas para o processo arteterapêutico, 

Philippini nos acrescenta: 

 

resgatar estas antigas histórias pode nos facilitar o encontro e a compreensão dos 
mesmos temas, em histórias contemporâneas de clientes em processo 
arteterapêutico. A complementação deste trabalho com modalidades expressivas 
para comunicar conteúdos simbólicos, abre trilhas para que as imagens arquetípica e 
mítica apareçam. Ter a clareza destes fatos pode ativar o desdobramento da 
expressão simbólica e, através dos procedimentos de amplificação, poder-se-á 
contribuir ainda mais para o fluir do processo arteterapêutico. 
tanto os mitos como os contos de fada contêm mitologemas que expressam o 
percurso da individuação e funcionam como âncoras e sinalizações para o percurso 
terapêutico. As estruturas simbólicas contidas nestes relatos expressam fenômenos 
universais por serem oriundas do inconsciente coletivo. São desdobramentos da 
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memória humana ancestral e estudá-las vai facilitar nossa compreensão do 
psiquismo humano em sua trajetória de aperfeiçoamento e individuação.  
(2004, p.35) 

 

A prática arteterapêutica, assim como os ritos sagrados das sociedades arcaicas, rompe 

com o tempo habitual, profano, instaurando um novo tempo, o tempo criativo, da trajetória do 

cuidado com o ser. Sua função regeneradora se estabelece através do contato criativo com 

imagens, sejam estas produções ou estímulos geradores. O contato com a fonte criativa 

primordial, que dá vazão aos arquétipos do inconsciente, permite a possibilidade de 

construção de uma vida reintegrada, já que passa a ser possível no processo arteterapêutico 

iluminar conteúdos da psique anteriormente reservados a porões inacessíveis. O trabalho 

arteterapêutico instaura um tempo sagrado que rompe temporariamente com o tempo 

cotidiano para instaurar o tempo criativo, em que todos os sentidos se voltam para um outro 

estado de atenção. Philippini (2001), traz a diferença do tempo cronológico, em que estamos 

mergulhados nos nossos afazeres contemporâneos, e o tempo de Kairós, indicando o tempo 

do fluxo criativo, a partir das divindades gregas Cronos, que indica o tempo mensurável e 

Kairós, que indica o tempo de conexão e expressão de si mesmo. Segundo suas palavras: 

 

o exercício da criatividade não é território de Cronos, pois requer tempo de 
maturação, de elaboração e expressão. Requer tolerância com as primeiras 
experiências, paciência para o exercício continuado e persistente, desprendimento, 
para mergulhar e deixar-se ir, sem saber aonde vai dar. 
A entrada no espaço criativo e atemporal de Kairós também tem seus sinais visíveis. 
Muda a fisionomia, muda o corpo que se descontrai, muda a respiração que se 
tranqüiliza e aprofunda, muda a expressão que se suaviza, mudam os olhos que 
brilham e aparecem sorrisos de satisfação em rostos antes trancados. Assim as 
formas produzidas deixam de ser “símbolos vazios” para serem imagens plenas de 
energia psíquica, capazes de promoverem transformações, pois são intensas o 
suficiente para ativar possibilidades estruturantes, propiciando assim, que se cumpra 
a função trancendente. (2001, p.42) 

 

Assim, no tempo do fluxo criativo o ritual arteterapêutico se desenvolve, gerando 

expressões singulares e descobertas únicas nos caminhos de contato profundo com a 

subjetividade e a riqueza de potenciais ainda por ser explorados e experimentados. É um 

tempo único e singular, em que o ser humano nutre possibilidades de transformação dando 

forma aos próprios conteúdos, que estão nele como indivíduo, mas também como ser do 

planeta, um ser do mundo, que traz o legado de todas as antigas vozes que falaram dos 

mistérios com que ele se depara em sua vida. Sobre o caráter ritualístico dos procedimentos 

arteterapêuticos, Philippini esclarece: 
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um “setting” de Arteterapia por sua própria natureza nos ajuda a resgatar e restaurar 
o espaço/tempo de Kairós. Há ritos para começar: relaxar, respirar devagar, 
profundamente, convidar o inconsciente através das imagens, ativar as conexões 
com os próprios afetos, oferecer-lhes vias de acesso através das múltiplas 
modalidades expressivas. E depois, numa paciente pescaria deixá-los vir, escapar às 
vezes, voltarem e tantas vezes quantas sejam necessárias até que nos apropriamos 
deles, compreendendo seu significado. Pois o processo de individuação não se dá 
em velocidade de videoclipe, nem em ritmo de videogame. É uma construção que 
leva uma vida, ou para quem creia, várias vidas, para tomar forma. Assim entre as 
múltiplas funções e tarefas de um Arteterapeuta penso que se inclui a de tornar-se 
personagem central e prioritário em seu próprio espaço/tempo subjetivo.  
(2001, p.44) 

 

No rito do processo arteterapêutico, as antigas vozes nos ressurgem para nos lembrar 

quem somos. São vozes que explicavam o funcionamento do cosmos e atualmente nos ajudam 

a decifrar nossos próprios mundos internos, repletos de enigmas e imagens desconhecidas por 

nós, que dançam em nosso inconsciente, esperando ganhar em nós, um direito de voz.  E 

muitas dessas vozes têm a fala da América Latina 

 

3.5- A Casa Latino-Americana 

 

 O processo colonizador da América impôs uma forma de ver o mundo que sufocava a 

cultura dominada e determinava a hegemonia cultural européia sobre a mesma. Segundo 

Carlos Aldemir Farias: 

 

o processo de colonização trouxe consigo outros sistemas de explicações sobre o 
cosmos, a religião, a moral, o direito e a economia. Com isso, começou um 
processo de dominação cultural sobre as sociedades, as tribos e os grupos 
conquistados. Essa imposição de novos modelos de compreensão do mundo acabou 
por desclassificar, em grande parte, os saberes tradicionais dos povos que aqui 
estavam, sem com isso conseguir suprimir sua força de criação e adaptação aos 
novos conhecimentos impostos. (2006, p.67) 
 

 Apesar de sufocadas, as vozes permaneceram como ecos para as gerações posteriores. 

Muitos aspectos da cultura foram proibidos, porém outros foram incorporados no processo 

dinâmico da interação cultural. Os indígenas não foram mais os mesmos após a invasão 

européia, mas certamente os europeus que viveram a experiência colonial também não. 

Mesmo em uma relação dominante/dominado, é possível detectar, ainda que sutilmente, a 

mútua influência. Entretanto, como a colonização latino-americana foi um processo violento, 

essa relação foi desigual e a custa de muitas vidas. 
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 Para exemplificar a dominação ideológica colonial, será apresentado em seguida um 

caso específico coletado por Eduardo Galeano, extraído de Historia de las Índias, México, 

FCE, 1951: 

 
O Sacrilégio 

Bartolomé Colombo, irmão e lugar-tenente de Cristóvão, assiste ao incêndio de 
carne humana.  
Seis homens estréiam o queimadouro do Haiti. A fumaça faz tossir. Os seis estão 
ardendo por castigo e vingança: afundaram na terra as imagens de Cristo e da 
Virgem que o frei Ramón Pane tinha deixado para sua proteção e consolo. Frei 
Ramón tinha ensinado a orar de joelhos, a dizer Ave-Maria e Paternoster e a 
invocar o nome de Jesus ante a tentação, as feridas e a morte. 
Ninguém perguntou aos seis por que enterraram as imagens. Eles esperavam que os 
novos deuses fecundassem os plantios de milho, mandioca, batatas e feijão. 
O fogo junta calor ao calor úmido, pegajoso, anunciador de chuva forte. 
(GALEANO, 1996, p.76) 
 

 Apesar do fenômeno da aculturação, comum nas relações de dominação, as vozes 

míticas sufocadas da América Latina permaneceram no inconsciente coletivo do homem, pois 

elas transcendem os limites da cultura, narrando os fenômenos intrínsecos à existência, que 

adquirem um caráter universal. É justamente esta perspectiva universal dos Mitos que é muito 

importante para o campo da Arteterapia, pois ele trabalha com seres humanos de diversas 

origens culturais que trazem um universo simbólico considerável, mas que, como já foi visto, 

não se restringe à experiência individual. Além das fronteiras da cultura, a Arteterapia toca as 

raízes do ser, que vão se firmando o necessário para a conquista da liberdade de entregar-se ao 

vento como a abóbada de uma árvore. 

 Gambini (1999) analisou a perspectiva de uma cultura ancestral brasileira destruída no 

processo de colonização. A apropriação européia do território, a desumanização indígena e a 

cultura imposta violentaram uma cultura ancestral que existia no continente que não foi 

descoberto, mas invadido. Ele desenvolve a idéia de uma psique própria, oriunda dessa 

cultura ancestral brasileira: 

 

ora, os grandes processos constitutivos da mente humana também ocorreram no 
nosso solo, impregnado de psique antiga, sintetizada através de séculos e séculos e 
que, portanto, configura um inconsciente coletivo antiqüíssimo e riquíssimo, 
povoado de imagens e de elaborações da cultura que acabam retratadas e 
imortalizadas na nossa prolífica mitologia. Assim, cada história ou mito indígena 
seria como uma auto-representação da psique “brasileira” de todos os tempos 
falando de si mesma, contando sua maneira de funcionar por meio da linguagem 
que lhe é própria- a das imagens-, que é a maneira como a psique fala de si mesma 
até hoje, pelas imagens do inconsciente contemporâneo nos sonhos, nas fantasias, 
nas criações artísticas e culturais de todas as espécies. (1999, p.24) 
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 Nesse contexto de resgate dessa psique ancestral presente em culturas que foram alvo 

de subjugações culturais, as vozes míticas podem ser acolhidas na forma de imagens 

arquetípicas representadas da maneira que a criatividade permitir. Terreno fértil para o 

Arteterapeuta, que dando voz às vozes assume um comprometimento ético diante das 

manifestações criativas humanas, sem estabelecer fronteiras para o território das origens, e 

podendo desenvolver um trabalho muito mais completo diante do imenso arquivo de 

experiências humanas que está sempre dialogando com o momento presente, através das 

imagens criadas e sustentadas no decorrer do tempo, que sustentam o mesmos conteúdos que 

servem à existência, de qualquer época e de qualquer lugar. 

 A remodelagem de nossa casa-mundo a partir do cuidado com a casa-íntima é um 

caminho com o qual o arteterapeuta deve se comprometer. Para que a casa se sustente e as 

vozes continuem falando de onde viemos, devemos construir com cuidado o caminho para 

onde vamos. Segundo Boff: 

 

em momentos críticos como os que vivemos revisitamos a sabedoria ancestral dos 
povos e nos colocamos na escola de uns e de outros. Todos nos fazemos aprendizes 
e aprendentes. Importa construir um novo ethos que permita uma nova convivência 
entre os humanos com os demais seres da comunidade biótica, planetária e cósmica; 
que propicie um novo encantamento face à majestade do universo e à complexidade 
das relações que sustentam todos e cada um dos seres. 
Ethos em seu sentido originário grego significa a toca do animal ou casa humana, 
vale dizer, aquela porção do mundo que reservamos para organizar, cuidar e fazer o 
nosso habitat. Temos que reconstruir a casa humana comum- a Terra- para que nela 
todos possam caber. Urge modelá-la de tal forma que tenha sustentabilidade para 
alimentar um novo sonho civilizacional. A casa humana hoje não é mais o estado-
nação, mas a Terra como pátria/mátria comum da humanidade. (1999, p.27) 

 

E o que a Arteterapia se propõe a fazer? Promover transformações que recriem a vida 

através do movimento poético da criação. O contato com as histórias míticas nos oferece um 

material significativo para a criação com temas que nos contam a origem de alguns elementos 

da vida que podem abrir portais para iniciações íntimas diante dos arquétipos que vivem em 

nós e podem ser chamados através daquelas vozes. 

No próximo capítulo será abordado o Mito do João-de-Barro, que no presente estudo 

ganhou um destaque no trabalho, por ser a via de acesso escolhida em direção ao território 

mítico. Será abordado o Mito, seu universo simbólico, sua realidade contextual, os primeiros 

contatos com o Mito do João-de-Barro da autora da monografia, e a vivência desenvolvida 

para o trabalho monográfico a partir do Mito. A opção foi trabalhar com algumas vozes que 

foram caladas no processo de aculturação que o fenômeno histórico da colonização 

promoveu. São vozes da América Latina pré-colombiana, cuidadosamente coletadas por 



 52

Eduardo Galeano, referências para a melhor compreensão do universo dos Mitos de Origem e 

para a presença de seus elementos em nossa psique contemporânea. 
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CAPÍTULO IV: 
 

VOZES QUE CONSTRÓEM A CRIAÇÃO: UM ENCONTRO COM O MITO DO 

JOÃO-DE-BARRO 

 
 
 

 
 

(imagem 5) 
 
 

 
O Tempo 

O tempo dos maias nasceu e teve nome quando não existia o céu e a terra ainda não 
tinha despertado. 
Os dias partiram do oriente e começaram a caminhar. 
O primeiro dia tirou de suas entranhas o céu e a terra. 
O segundo dia fez a escada por onde a chuva desce. 
Obras do terceiro foram os ciclos do mar e da terra e a multidão das coisas. 
Por desejo do quarto dia, a terra e o céu se inclinaram e puderam encontrar-se. 
O quinto dia decidiu que todos trabalhassem. 
Do sexto dia saiu a primeira luz. 
Nos lugares onde não havia nada, o sétimo dia pôs terra. O oitavo cravou na terra 
suas mãos e seu pés. 
O nono dia criou os mundos inferiores. O décimo dia destinou aos mundos 
inferiores quem tem veneno na alma. 
Dentro do sol, o décimo primeiro dia modelou a pedra e a árvore. 
Foi o décimo segundo quem fez o vento. Soprou vento e chamou-o de espírito, 
porque não havia morte dentro dele. 
O décimo terceiro molhou a terra e com barro modelou um corpo como o nosso. 
Assim se recorda, em Yucatán. 

 
- Eduardo Galeano/ Fonte: Memória do Fogo Volume I-Os 
Nascimentos. 
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O amadurecimento do contato com o Mito do João-de-Barro pela autora da 

Monografia ocorreu em fases distintas até ser realizada a vivência para ilustrar aspectos 

temáticos abordados do presente estudo. Nos itens a seguir segue a narrativa dos principais 

aspectos desse contato. 

 

4.1- O Encontro com o João-de-Barro: 

  

 O Encontro com o Mito do João-de-Barro foi um processo que se estabeleceu em 

várias etapas de vida da autora da Monografia. Segue a narrativa de marcos significativos 

dessa experiência 

 

4.1.1- Os Primeiros Contatos com o Mito 

 Quando ainda estava em fase de graduação, a autora da Monografia, através de uma 

professora da qual era monitora, recebeu emprestados livros de Eduardo Galeano para leitura. 

Do material lido, um particularmente (GALEANO,1996) trouxe o universo das vozes míticas 

da América Latina de forma profundamente instigante. 

 Os mitos foram lidos, relidos e permaneceram por muito tempo como um forte eco das 

vozes que narraram a memória ancestral latino-americana entre os estudos e trabalhos 

desenvolvidos durante o período da faculdade. 

 Do contato com os mitos trazidos por Galeano (1996) foi realizada uma performance 

com escritos selecionados, dentre eles, Canção dos Velhos Sábios Astecas, Oração dos Incas 

em Busca de Deus e o Mito do João-de-Barro. Foi a primeira vez que a autora da Monografia 

contou o mito em um trabalho prático. A performance foi realizada com a orientação da 

professora que inaugurou em sua vida o universo de Galeano e levou o nome de Terra 

Urbana. Foi a inauguração de uma relação com o mito que curiosamente acabou se 

estendendo por outros anos que se passaram. 

 

4.1.2- O João-de-Barro na Oficina de Contos 

 A narrativa do Mito do João-de-Barro foi retomada na disciplina Oficina de Contos do 

curso de Pós-Graduação do convênio POMAR&ISEPE, na turma PG4. A autora da 

Monografia realizou a narrativa do mito como trabalho final de contação de histórias, 

escrevendo trechos da História de alguns povos da América Latina em papel A4 com barro. A 

imagem 6 corresponde ao momento em que o mito acabava de ser narrado na apresentação do 

trabalho final da disciplina. Entre o material escrito com barro, destacou duas figuras de mãos 
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marcadas: as mãos de barro (imagem 7) e as mãos vermelhas (imagem 8), fazendo referência 

às conseqüências do processo de colonização. 

 

 

(imagem 6) 

 

 

(imagem 7) 
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(imagem 8) 

 

 A vez seguinte em que o Mito do João-de-Barro foi narrado pela autora da 

Monografia foi no V Moitará de Histórias, intitulado O Louco, o Guerreiro, o Rei e o 

Enamorado, evento realizado na POMAR e organizado pela professora Eliana Nunes Ribeiro 

pelo Ponto do Conto. O Mito do João-de-Barro foi narrado em uma roda de histórias que 

celebrava o masculino, com contribuições de todos os participantes de histórias sobre o tema. 

A autora da Monografia levou o Mito do João-de-Barro como forma de representar as forças 

masculinas da ação e da resistência. O mito só voltou mais tarde, em meio ao processo de 

elaboração da Monografia. 

 

4.2- O Mito do João-de-Barro e seu Campo Simbólico 

  

 O Mito que está destacado no presente estudo é o Mito do João-de-Barro 

(GALEANO, 1996, p.42). O João-de-Barro é uma ave que habita a região do Rio da Prata e 

parte do Brasil. Diferentemente de outros pássaros, o João-de-Barro constrói seu ninho com 

barro, ao invés de gravetos, formando uma casa sólida e duradoura para habitar. É um pássaro 
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da cor da terra, com garganta branca e cauda aveludada. Na Argentina é conhecido como 

Hornero (forneiro, devido ao formato do seu ninho, que se assemelha a um forno de barro). 

 O Mito do João-de-Barro consiste em um Mito de Origem que inclui a narrativa de 

uma iniciação, que ao ser cumprida, produz uma transformação que provoca o nascimento do 

João-de-Barro, fruto da busca de uma realização afetiva. 

 

4.2.1- O Mito 

O JOÃO-DE-BARRO 

 Quando chegou a idade das três provas, aquele moço correu e nadou melhor que 

ninguém e ficou nove dias sem comer, esticado por tiras de couro, sem mover-se nem 

queixar-se. Durante as provas escutava uma voz de mulher que cantava para ele, de muito 

longe, e o ajudava a agüentar. 

 O chefe da comunidade decidiu que devia casar-se com sua filha, mas ele levantou 

vôo e perdeu-se nos bosques do rio Paraguai, buscando a cantora. 

 Por lá anda ainda o João-de-Barro. Bate forte as asas e proclama alegrias quando 

crê que vem, voando, a voz procurada. Esperando a que não chega, construiu uma casa de 

barro, com a porta aberta para a brisa do norte, em um lugar que está a salvo dos raios. 

 Todos o respeitam. Quem mata o João-de-Barro ou quebra a sua casa, atrai a 

tormenta. 

 

4.2.2-O Campo Simbólico do Mito 

 O Mito do João-de-Barro narra o nascimento de um pássaro que é capaz de construir 

sua casa com uma estrutura sólida e com riqueza de detalhes. A pesquisa simbólica foi 

realizada com base no Dicionário de Símbolos, de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1998). 

 Sobre o processo iniciatório, será acrescentada a contribuição de Campbell: 

 

Tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma paisagem onírica povoada por 
formas curiosamente fluidas e ambíguas, na qual deve sobreviver a uma sucessão 
de provas. Essa é a fase favorita do mito-aventura. Ela produziu uma literatura 
mundial plena de testes e provações miraculosos. O herói é auxiliado, de forma 
encoberta, pelo conselho, pelos amuletos e pelos agentes secretos do auxiliar 
sobrenatural que havia encontrado antes de penetrar nessa região. Ou, talvez, ele 
aqui descubra, pela primeira vez, que existe um poder benigno, em toda parte, que o 
sustenta em sua passagem sobre-humana. 
(2007, p.102) 
 

 Ao passar pela experiência da iniciação, o jovem do Mito do João-de-Barro teve 

testada a sua própria força, contando também com a força auxiliar da voz que o encantara. Em 
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sua resistência recebeu o auxílio da voz para depois da metamorfose, libertar-se e seguir o seu 

caminho em direção a ela. 

 Segundo CHEVALIER e GHEERBRANT (1998), autores que fundamentaram a 

análise simbólica a seguir, na imagem do pássaro, encontra-se um símbolo de amizade dos 

deuses para com os homens, com o poder de ser o intermédio, o elo, o mensageiro entre o céu 

e a terra. Também pode representar a alma que se liberta do corpo, a força, a vida, a liberdade, 

os estados superiores do ser, liberto do peso terrestre. Quando rompe a casca ou a gaiola pode 

ser referência ao desabrochar do corpo espiritual. Também é representativo das faculdades 

intelectuais. Seu ninho vem a ser a representação do Paraíso, da morada divina, por sua 

ligação com o universo celestial. Há também uma relação simbólica entre a morte e a 

metamorfose do homem em pássaro. 

 Esta última imagem, particularmente, é interessante para o presente estudo, por se 

tratar do nascimento de um pássaro após um rito de passagem de um jovem. O moço passa 

vitorioso pelas três provas e “morre” para a etapa anterior do ciclo de sua vida, não podendo 

mais manter a forma antiga após a experiência sagrada e transmutando-se em pássaro. É 

destacável também o elo que se estabelece entre o mundo terrestre e o mundo celeste, após a 

iniciação, o vôo, a entrada em um outro ciclo da vida. A ação vitoriosa na terra, com a corrida, 

o nado, a resistência às tiras de couro e à abstinência alimentar possibilitou o ingresso na 

metamorfose. 

 Seguir-se-á o estudo analisando a simbologia das três provas. O número três é 

significativo da ordem cósmica, como expressão da totalidade universal, união do céu e da 

terra, perfeição da unidade divina. O número 1 em relação ao céu, o 2 à terra e o 3 o princípio 

da conclusão, da harmonia cósmica. O número três também é símbolo da masculinidade 

(referência ao falo e aos dois testículos) e movimento em oposição ao quatro (feminilidade e 

elementos da natureza); a ação que determina a fecundidade. O número três traz a imagem da 

síntese, da ultrapassagem, representando o movimento progressivo da existência: 

evolução/transformação/destruição e nascimento/crescimento/morte. 

 É interessante observar que para passar pelo rito de iniciação o moço teve que passar 

pelas três provas, marcando uma ultrapassagem de um ciclo, iniciando uma reordenação de 

sua vida. Passar pelas três provas equivale à construção de uma nova ordem no microcosmos, 

que só é possível pelo contato com o conhecimento da ordem cósmica. A ultrapassagem vem 

a ser a síntese da ação fálica, guerreira, masculina, conseqüência do movimento que produz a 

renovação. 
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 Em seguida será vista a simbologia do número nove, em relação aos nove dias de 

sacrifícios pelos quais o jovem teve que passar. A sua simbologia comporta um valor ritual, 

um reforço do símbolo três, um indicativo da plenitude, a multiplicidade que retorna à 

unidade. Vem a ser o número da energia viril. Para os astecas, o nove está relacionado às 

coisas terrestres e noturnas; para os maias, número importante na magia e na medicina; para 

os maçons, representa uma germinação para baixo (material). Representa a solidariedade 

cósmica, a redenção e o tempo de consumação. Como é o último da série dos algarismos, 

anuncia um fim e um recomeço, a transposição para uma nova etapa, abre fase de 

transmutações, rompimento e nascimento de ciclos. 

 Durante os nove dias sem comer, nem beber, sem movimentos ou reclamações, 

suportando corajosamente a dor, o jovem cumpre a prova, o tempo completo de construção de 

uma nova unidade interior, produzindo o fruto da sua coragem, que se configura na 

constituição de um novo ser nascido da superação, através da metamorfose. Ser este que é 

livre, voa e é o intermédio entre o céu e a terra, movido pelo estímulo do amor. 

 O canto da voz feminina vem a ser o grande estímulo para sua vitória. Ao escutá-lo, 

buscava em seu íntimo forças para a resistência. Estudando a simbologia do canto, detecta-se 

o símbolo da palavra que une a potência criadora à sua criação, é primordial em relação á 

música, fruto da emanação do sopro criador. A palavra “canto” possui parentesco com a 

palavra “encantação” em irlandês. Esta semelhança muito diz respeito ao Mito estudado. 

 Ao cantar para ele, a voz feminina produz um encanto que é fundamental para motivá-

lo na luta para a construção de uma nova unidade interior através da vitória sobre o 

rompimento do ciclo. A voz é ao mesmo tempo conforto, aconchego e estímulo para a ação, 

reforçando a virilidade aperfeiçoada pela maturação. 

 Testemunhando as potencialidades do jovem, o chefe da comunidade decide que ele 

devia se casar com sua filha. A masculinidade comprovada e desenvolvida era um convite 

para a união com uma mulher. Porém, seu coração já estava comprometido com a voz que 

produziu o encanto e o abasteceu de forças para a resistência. 

 Estudando a simbologia do casamento, verifica-se o significado da união entre os dois 

pólos da sexualidade: masculino e feminino. Na análise junguiana vem a ser o curso do 

processo de individuação ou integração da personalidade, através da conciliação do 

inconsciente (representado pelo feminino) com o espírito (representado pelo masculino). Por 

ser a instituição que antecede a transmissão da vida é sacralizada pelo rito. 
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 Mas o jovem não poderia assumir o papel da união de um rito sagrado se a mulher que 

o esperasse não fosse a mesma da voz que o encantara. Ele não poderia integrar-se 

intimamente nessas condições. 

 Assim, buscando a união fiel aos seus sentimentos ele levantou vôo. O jovem que se 

tornou homem se transmuta em pássaro. Estudando a simbologia do vôo, destaca-se o símbolo 

da ascensão, desejo de sublimação, ultrapassagem de conflitos e harmonia interior. O jovem-

pássaro resolvia o seu processo de integração íntima levantando vôo, alçando pilares mais 

altos, na busca da plenitude através do encontro com a voz que o encantou. 

 Depois de levantar vôo, o jovem-pássaro se perde nos bosques do Rio Paraguai em 

busca da cantora. Dentre as possibilidades de interpretação simbólica da floresta ou bosque, 

verifica-se que adquire um caráter ambivalente de local de introspecção, templo natural, que 

abriga o mundo interior do homem e ao mesmo tempo, local do desconhecido, das incertezas, 

da caça, da ação guerreira, capaz de despertar serenidade e angústia. As árvores trazem em si 

a ligação entre a terra (raízes) e o céu (abóbadas). A floresta simboliza também o 

inconsciente. 

 Ao se perder nos bosques, perde-se em seu mundo interior, em sua busca de 

individuação. Reconduzido a uma unidade interior pela vitória sobre o rito de passagem, uma 

nova necessidade de reconstituição se estabelece pelo desejo de completude que a 

masculinidade recém-amadurecida revela na busca pelo feminino. Metamorfoseado em um 

novo ser ele se perde em seu interior para buscar em um novo caos o princípio de uma nova 

ordem. 

 O jovem-pássaro se perde nos bosques do Rio Paraguai. Realizando a análise 

simbólica do rio detecta-se o símbolo da fluidez, do fluxo da vida e da morte, purificação 

preparatória à fecundidade e do curso da vida. Assim, o João-de-Barro se instala nos bosques 

do rio, mergulhando no seu universo íntimo sem se distanciar do fluxo da vida, para a espera 

da chegada de sua cantora. 

 Quando crê que a voz desejada vem voando, o João-de-Barro se alegra e bate forte as 

asas, que consistem em símbolos de liberação da gravitação, leveza, elevação e deslocamento. 

As asas indicam a possibilidade de vôo, que proporciona a elevação a um elemento fluido; o 

ar. Possuir asas também pode indicar vitória para o sublime, transcendência da condição 

humana, liberação das forças criadoras e o abandono do mundo terreno para ter acesso ao 

celeste. 

 É interessante observar que o João-de-Barro se extasia com a possibilidade da 

chegada da voz esperada e expressa a alegria batendo asas, se elevando, se manifestando no 
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ar, mas não abandona o mundo terrestre apesar de sua potencialidade alada. Durante a espera 

da voz que preencherá sua realização ele constrói uma casa para abrigá-los, cujo material é 

constituinte da terra; o barro. 

 A casa remete simbolicamente ao cosmo humano, à imagem do universo em menor 

proporção. Simboliza também o mundo interior do homem e seus diversos estados da alma, 

incorporando o universo materno, de acordo com sua função de acolhimento. A casa que o 

João-de-Barro constrói à espera de seu amor concretiza o desejo de solidez, estabilidade. A 

construção de seu cosmo próprio proporciona o reencontro com a unidade, com a organização 

interna. 

 Sua casa é construída com um material que não é comum aos ninhos dos pássaros, o 

que faz do João-de-Barro um pássaro diferenciado. Ele usa a terra, o barro, para construir um 

ninho sólido e resistente. A terra, em oposição ao céu, sustenta, fecunda, gera e recebe a 

decomposição. É feminina, penetrada pelo arado, recebe e nutre a semente. Símbolo de 

fecundidade e regeneração é a Grande Mãe; dá a luz, nutre seus seres e alimenta-se deles. É 

matéria prima primordial separada das águas, concebe as fontes, os minerais, os metais. A 

terra é sustentação, fixação e casa das gestações. Com o barro, com a terra moldável, o João-

de-Barro se encontra em sua função no universo. Como ser alado que alcança o alto ele se 

vincula à terra para receber sua amada com um cosmo organizado e definido para a sua 

chegada. Após a metamorfose e o vôo, a ação construtiva, a estabilidade e a fixação. A voz 

que vem voando já pode encontrar o seu pouso seguro. 

 A casa de barro tem a porta aberta para a brisa do norte. A porta, a passagem para a 

entrada do mundo particular do João-de-Barro está aberta para a brisa, vento suave oriundo 

do sopro cósmico, mensageira divina, veículo de comunicação com Deus e também anúncio 

de mudanças. A porta de sua casa está pronta para receber a brisa, a voz sagrada do 

inesperado; sua estabilidade não exclui as transformações. 

 Ao mesmo tempo em que o João-de-Barro abre a entrada de sua casa para receber a 

brisa do norte, constrói o seu ninho em um local que está a salvo dos raios. Os raios 

luminosos, assim como aquecem, estimulam e fecundam, podem também secar, destruir e 

esterilizar. Cautelosamente o João-de-Barro protege o seu mundo dos efeitos nocivos da luz, 

para que o fruto do seu trabalho se mantenha intacto, à espera da completude sonhada. 

 Todos o respeitam. Pássaro que construiu seu ninho de terra, deixando no mundo a 

marca sagrada de sua construção. Ai de quem macula sua casa, ai de quem profana seu 

universo sagrado. Pois não há ação no mundo que deixe os rastros da destruição incapaz de 

regenerar que não pague o preço e não sofra o peso de suas conseqüências. 
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4.3- Uma Vivência com o Mito do João-de-Barro: 

 

 Com o objetivo de ilustração do presente estudo, foi realizada uma vivência a partir do 

Mito do João-de-Barro com um grupo de quatro pessoas, que chamarei de G., D., A e C.. Os 

participantes autorizaram o registro dos trabalhos produzidos e dos depoimentos realizados 

para a presente Monografia. Essa vivência se constituiu em etapas que serão descritas a 

seguir. 

 

4.3.1- Relaxamento 

 A primeira atividade consistiu na formação de uma roda para a realização de um 

relaxamento em silêncio com os pés fixados no chão, os joelhos levemente flexionados e os 

olhos fechados. As pessoas foram convidadas a observar a respiração, seu ritmo, a 

temperatura do ar e a base segura do contato com os pés no chão. Depois de um tempo de 

conscientização do contato com o chão, as pessoas foram convidadas a tocar suas próprias 

mãos, aguçando a percepção das sensações táteis despertadas nesse contato. Quando a 

exploração tátil das próprias mãos já estava sendo realizada com mais intimidade, foram 

colocadas sobre as palmas das mãos algumas gotas de óleo de amêndoas doces, para serem 

espalhadas pelas mãos e braços. Em seguida, as pessoas foram convidadas a realizar 

movimentos leves com os ombros, o corpo, soltando as tensões, mas com a base firme no 

chão. 

 Todos permaneceram em contato com o chão no tempo conduzido. Havia 

concentração, entrega e muita disponibilidade para o desenvolvimento do trabalho 

 Todos foram convidados a sentar em roda no chão. No centro da roda, havia 

instrumentos artesanais (imagem 9). Passamos para a etapa seguinte.  

(imagem 9) 
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4.3.2- O Encontro com o Mito do João-de-Barro 

  A facilitadora se colocou em um ponto de destaque na roda para contar o Mito. Todos 

escutaram atentamente. O Mito foi contado com a utilização de somente o recurso da voz e os 

participantes demonstraram um considerável envolvimento com a narração do mesmo. 

 

4.3.3-Sensibilização 

 Com o Mito contado, as pessoas foram convidadas a experimentar as possibilidades 

sonoras dos instrumentos. Cada um escolheu um instrumento e realizou a sua experimentação. 

A condução encaminhou a inclusão de emissões vocais junto com os instrumentos, lançando a 

pergunta: “Qual seria a voz provedora da força?” A construção sonora se encaminhou para a 

formação de um conjunto, com a proposta do encontro da identidade do grupo através da 

emissão dos sons. 

 Quando a experimentação chegou ao seu auge, a condução encaminhou a diminuição 

do ritmo até que todos deixassem seus instrumentos no chão e retornassem à posição do 

relaxamento inicial. Foram convidados a observar novamente o corpo e a respiração. A 

música Chakra meditation music – Root Chakra (Youtube, 2007) foi colocada, os 

instrumentos retirados do chão pela condução enquanto todos permaneciam em silêncio, com 

a atenção voltada para as suas sensações. 

 

 

4.3.4- A Pintura com Barro: 

 Foram colocados papéis 40kg (uma metade para cada um) em frente a cada pessoa e 

no centro dos papéis, argila. A proposta consistiu na pintura dos papéis usando o barro como 

tinta, ao som da música (imagens 10 a 13). A pintura com o barro foi um processo lento, 

cuidadoso, usufruído por todos com bastante envolvimento. 

Primeiramente permaneceram um tempo em contato com a massa da argila nas mãos, 

até o começo da utilização do material como tinta no papel, com o apoio apenas das mãos e a 

possibilidade do uso da água para realizar a proposta. 
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(imagem 10) 

 

 

 

 

 
(imagem 11) 
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(imagem 12) 

 

 

 

 

 
(imagem 13) 
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4.3.5- A Modelagem da Casa: 

 Ao fim da pintura, as pessoas foram convidadas a colocar os papéis um pouco atrás do 

corpo e novos papéis em branco foram colocados no centro da roda. Com maior quantidade 

de argila ao centro, a condução propôs a modelagem coletiva da casa do João-de-Barro, que 

estaria impregnada da identidade única do grupo.  

 Papéis em branco foram colocados para proteger o trabalho e o grupo foi distribuindo 

os pedaços de argila entre si. 

 Houve um primeiro momento de contato individual com o barro que durou bastante 

tempo. A condução instigou a interação da modelagem, que logo foi assumida pelo grupo a 

partir do estímulo. 

 A construção também se realizou ao som da música, e foi um processo de intensa 

sintonia e disponibilidade criativa do grupo, que modelou, cada um de seu jeito, a casa de 

barro que redundou em uma construção coletiva (imagens 14 a 16). Com a casa modelada o 

grupo permaneceu um tempo usufruindo da criação construída (imagens 17 e 18). 

 

 

 

 
(imagem 14) 
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(imagem 15) 

 

 

 

 
(imagem 16) 
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(imagem 17) 

 

 

 

 

 
(imagem 18) 
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4.3.6- A Construção da Mandala 

 Após a construção da casa de barro, foi realizada uma limpeza das mãos com lenços 

úmidos ao som da mesma música. À medida que tiravam o excesso do barro das mãos, 

entravam em contato com o movimento que realizavam para limpá-las. 

Foi construída ao redor da casa de barro uma mandala com as pinturas realizadas. 

Todos ficaram um tempo ao redor da mandala observando o material construído na vivência.  

   

4.3.7- A Celebração: 

Em seguida o grupo se posicionou ao redor dos trabalhos desenvolvidos. Foram 

convidados a celebrar a experiência com os instrumentos e as emissões vocais, girando a roda 

e construindo, aos poucos, o material sonoro que naquele momento corresponderia à 

identidade do grupo. A celebração teve momentos de variação dos ritmos e dos tempos da 

música que estava surgindo no movimento criativo até atingir um ápice e novamente diminuir 

o fluxo. Foi uma atividade que equilibrou interação e introspecção (imagens 19 a 22). 

 

 

 

 
(imagem 19) 
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(imagem 20) 

 

 

 

 

 
(imagem 21) 
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(imagem 22) 

 

 

4.3.8- Relaxamento Final 

Quando a roda diminuiu o seu ritmo, cada um se posicionou em um lugar diferente em 

relação ao início e houve novamente um contato com os pés no chão, de olhos fechados e uma 

sensibilização das mãos com o próprio toque. Cada um recebeu novamente algumas gotas de 

óleo nas mãos e a vivência foi fechada com este último trabalho, ao som da mesma música 

que esteve presente durante o trabalho plástico. 

 

Os participantes, após o relaxamento final, sentaram-se ao redor dos trabalhos e 

ofereceram os seus depoimentos a respeito da vivência que haviam acabado de experimentar. 

Houve um silêncio inicial, pois ainda estavam absorvendo a experiência construída, mas aos 

poucos começaram a falar, oferecendo as impressões pessoais a respeito do trabalho com 

generosidade e confiança. 

Os depoimentos estavam inicialmente concentrados nos trabalhos desenvolvidos 

individualmente com a pintura com barro no papel e posteriormente começaram a abranger a 

vivência com um todo 
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4.3.9- Depoimentos: 

 

 

(imagem 23) 

 

D: Eu tinha que chegar em um determinado ponto, naquela árvore (imagem 23). Aí surgiu um 

medo incrível de fazer o vôo, porque onde é que está a garantia de que eu vou conseguir me 

apoiar numa árvore e chegar aonde eu tenho que chegar pra fazer o ninho? 

 Então eu criei esse espaço aqui que é justamente a barreira onde eu estou situado e eu 

me sinto muito contente aqui nesse lugar porque é confortável e eu não preciso avançar, não 

tenho que correr esse risco. Mais aí eu senti falta dessas árvores aqui em volta e me lembrei 

da minha relação com a minha mãe, porque é justamente aí que eu não tive aquele processo 

normal de separação e individuação com ela e porque a minha relação com ela foi assim... de 

um rompimento. 

 Então toda a minha insegurança apareceu aqui, porque eu não consigo fazer essa 

ponte, entendeu? As árvores estão me faltando e essa ponte é o ideal, é o meu ideal pra chegar 

naquela árvore lá. Mas tem toda essa situação da separação, da individuação porque eu não 

consegui a segurança com a minha mãe de poder vir pra cá, ter esse espaço, voltar e tudo estar 

seguro. 

Facilitadora: Mas você materializou essa ponte, ela está aí. Como foi a experiência de 

materializá-la? 

D: A ponte me pareceu assim, uma coisa muito esdrúxula. Não parecia que eu conseguiria 

fazer essa ponte, não parecia que essa ponte era algo concreto assim. 
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Facilitadora: Mas ela está concreta, olhando pra você... 

D: É... Também teve um momento pra mim muito fantástico que foi a coisa da construção da 

própria casinha do João-de Barro (imagens 14 a 18), porque na hora quando eu pensei no 

molde, naquela massa toda, eu pensei logo na porta. Aí eu comecei a moldar, ela começou a 

moldar outra parte, ele também foi moldando outra coisa, e de repente eu vi aquilo tudo se 

encaixando.... A porta entrou. Encaixou a porta direitinho. 

Facilitadora: Muito interessantes as conexões que você fez... E a ponte está concreta! 

D: É, ainda bem. Esta aí. É isso... Bem legal, muito legal... 

Facilitadora: E interessante que você experimentou a modelagem no barro junto com a 

pintura (imagem 23), você incluiu a modelagem, né? 

D: É, essa coisa da ponte veio e eu queria fazer alguma coisa com aquela massa, pra ficar 

mais concreto mesmo. Engraçado que eu estava lendo exatamente um livro do Lowen, O 

Corpo em Depressão, um capítulo sobre essa coisa da perda desse contato, da 

individualidade... Para você ver, o João-de-Barro é único: como é que ele aparece nessa 

história? Como é que ele foi criar aquilo? Um pássaro fazendo a sua casa que só ele faz... 

Você vê, é uma coisa de contato, é uma probabilidade concretizada e ele sobrevive. 

Facilitadora: Ele vive uma metamorfose. Ele se transforma em pássaro, alcança o vôo, vai 

atrás da voz provedora da força e constrói a casa para esperar por essa voz. 

A: Ele tem um objetivo, nada é em vão. 

 

 
(imagem 24) 

 

G: O objetivo foi forte para mim. Quando eu comecei, pensei logo nas asas (imagem 24). Eu 

quero ter asas, eu consigo ter asas. É, de certa maneira, uma consciência de uma força. Isso 
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me veio muito forte e eu comecei a fazer essas asas, na verdade eu ia fazer até maior o 

desenho, mas depois eu parei e resolvi fazer o pássaro inteiro, porque eu achei também que 

não ia ser só asas, precisava do pássaro. Mas primeiro eu coloquei o objetivo dele. O objetivo 

está bem aí. Ele sabe para onde vai. Acho que estou passando por um momento assim, eu sei 

qual é o meu objetivo, eu sei para onde eu vou e eu sei que eu tenho asas, que eu posso ir. E 

eu sei de onde saí, entendeu? Acho que eu concretizei... 

D: E tem um chão... 

G: Tem um chão e eu só fiz esse chão depois, mas porque eu sabia que estava muito concreto 

para mim. Eu tenho esse objetivo que é muito claro e acho que eu sei que tenho asas. A 

questão é só chegar lá. 

Facilitadora: É o processo... 

G: É o processo... 

 

 
(imagem 25) 

 

A: Quando eu fiz esse eu não estava pensando em nada (imagem 25). Não tive a preocupação, 

claro, eu fui fazendo, fazendo...Eu só pensei e fiz essa linha primeiro. Depois, onde essa linha 

vai dar? Vai ser um arco-íris, não vai ser...? Aí eu, ah, vou fechar! Fechei e depois eu fiz isso. 

O que é isso? Eu não pensava em nada, nada... Depois eu o deixei ali e pensei: o que isso 

pode ser? Depois me veio: isso pode ser uma asa mesmo. Só que uma única asa. Parece uma 

asa sim...É, pode ser uma asa, mas não foi nada pensado. Eu fui fazendo. Não pensei em nada, 

nada passou pela minha cabeça. Eu fui, enfim, mexendo no barro e fui desenhando, as coisas 

foram surgindo. Mas não liguei, não conectei a nada. 

Facilitadora: Mas entrou no fluxo.... 
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A: Mas entrei no fluxo... 

A: Tem uma área mais forte do que as outras. Eu vi quando eu riscava o barro, ele ficava e 

não se dissolvia. Percebi a diferença de só a água no barro, a tinta do barro e o barro mais 

grosso.  

G: Engraçado, quando eu olhei o seu, eu pensei muito em um útero cheio de óvulos, o que 

não deixa de ser uma coisa que pode nascer, que está em germinação. Já seriam ovos e não 

óvulos. 

Facilitadora: Também traz uma imagem de casa, que é fechada e protegida. 

D: Proteção. 

G: Mas o útero tem esse aspecto de proteção e ao mesmo tempo de possibilidade de criação. 

Eu senti assim. Alguma coisa que vai nascer, que vai produzir. O do D. (imagem 23) eu 

percebi uma coisa, naquele redondo, lá, eu vi o feminino. Na ponte eu vi o fálico, a 

necessidade do masculino, de ir para fora. Vi um símbolo fálico que é justamente a ação, é o 

masculino saindo do feminino. 

D: Pode ser. 

Facilitadora: A ponte pode ligar uma ação para o caminho que você deseja... 

G: Para chegar lá.  

Facilitadora: É uma força que vai levá-lo para a ação, mas não esquece o lado mais 

recolhido, a origem tem um lugar. 

G: Uma coisa que eu vi: tem muitas possibilidades, mas tem um foco em uma determinada 

coisa que é essa casa. Tem alguma coisa que está sendo focada. Não sei, eu estava muito 

preocupada com foco. Eu estou num momento assim. 

Facilitadora: Todos vocês têm um ponto, um topo, um centro, um ápice, para onde o desenho 

está direcionado. 

D: É, alguma coisa saindo de um lugar para outro. Essa movimentação do interior para fora. 

Facilitadora: E você, C. ? 

C: Eu? Pois é, eu também não estava pensando em nada especialmente. Simplesmente a mão 

foi fazendo (imagem 26). Começou assim com um movimento circular e eu deixei abrir. E aí 

saiu isso aí que eu não sei exatamente o que é. Se é um sol ou uma mandala... 
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(imagem 26) 

D: É, eu vejo um movimento muito giratório... 

C: É uma mandala, mas eu não sei se é um sol, uma espiral... 

D: Uma espiral girando, irradiando... 

G: É um foco irradiador de energias. 

A: Eu vi uma coisa assim de liberdade ,sabe, pra expandir o máximo que puder. 

G: É... um movimento pra fora. 

D: Agora, você foi muito feliz nessa forma curvilínea que deu esse movimento. É uma coisa 

assim que se você programar fica difícil, sabe? A coisa foi instintiva. O centro dos raios ficou 

acentuado, ficou mais escuro. É como se fosse o eixo, o centro que irradia o movimento. 

Muito interessante isso aí. Você olha pra figura e vê o movimento. 

G: Energia também. Energia e movimento. 

Facilitadora: E como vocês relacionaram a vivência que vocês experimentaram antes, de 

entrar na experiência da construção primeiro sozinhos, depois em grupo e o fechamento com 

o mesmo óleo nas mãos que aconchegou vocês no início, o contato com o chão, como é que 

foi esse ciclo para vocês? 

G: Eu achei importante o início, de entrar em contato com o corpo. Acho que soa assim se 

consegue chegar em contato consigo mesmo, com o corpo, com os ritmos. Porque eu acho 

que quando você mexe com instrumentos, você está mexendo muito com os seus próprios 

ritmos corporais. 

A: Em relação ao contato com o chão, eu me senti assim, como um boneco que tem uma base 

bem fixa, que está pendurado e ao mesmo tempo firme no chão. 

C: Que está preso, não é? 
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A: Preso mas ao mesmo tempo flutuando. Qualquer pessoa poderia me levar, mas eu estava 

na minha base, no meu pedacinho de terra. Estava livre, relaxada e ao mesmo tempo presa. 

Essa imgem, poderia me levar na bandeja, mas eu estava lá no meu pedacinho de terra.  

Facilitadora: E isso provocava liberdade? 

A: Liberdade. Estava presa no meu pedaço de chão, mas estava livre. 

G: Dá uma segurança. 

A: Uma segurança, é. 

C: Estou pousado. (Risos) 

D: Eu comecei a ver o som com uma certa dificuldade, aliás, tudo o que for ligado ao instinto, 

no início me parece difícil. Quando fui escolher o instrumento, pensei: o que é que vou 

escolher? Acho que já consigo me permitir no instinto. Eu estava trabalhando com aquele 

chocalho com a mão direita e instintivamente passei para a esquerda. Eu gostei daquilo. E 

depois veio o som “Ru!”, não sei de onde veio. Aquele som me trouxe imagens mentais de 

pássaros, árvores, coruja, um ambiente campestre, silvestre, em que há uma mistura de sons, 

pássaros cantando, grilos, memórias que vieram naturalmente. Em relação à identidade do 

grupo, pensei: Como é que eu vou fazer isso? Mas eu deixei e de alguma maneira aqueles 

sons fizeram sentido. A identidade do grupo foi interessante e aí eu me toquei na 

individualidade, na probabilidade de ser único no universo. Isso é muito forte, porque a gente 

tem tendência a se integrar e fazer o que todo mundo faz. Ser individual tornou-se uma 

vivência concreta aqui. O João-de-Barro é uma probabilidade concretizada. Ele existe, 

funciona e sobrevive nessa mata, nesse meio, nesse mundo em que vivemos. Identificar o 

individual num contexto positivo não é uma questão de vaidade ou de ego. É uma 

probabilidade concretizada; existe, pode existir. 

A: No momento dos sons eu me senti fazendo parte de uma grande tribo. Todo mundo unido, 

um dependendo do outro...Não existe um único ser, mas um grupo. Principalmente no final. 

Parecia que a gente estava realmente em uma aldeia indígena, eu me senti uma índia. 

G: Em relação à massa foi engraçado (imagens 14 a 16), porque os três pegaram pedaços 

maiores e eu peguei dois pedaços pequenos, mas eu não fiquei preocupada. Eu sabia que eu ia 

poder dar a minha contribuição quando chegasse o momento. Foi engraçado, porque eu fechei 

o buraco, fiz para fechar. Em algum outro momento meu de vida eu estaria muito preocupada 

de estar com pouco e as outras pessoas com muito. Mas nesse momento eu pensei: vai ter 

algum momento que eu vou poder fazer alguma coisa com esses pedacinhos que eu estou 

aqui. 

Facilitadora: E foi fundamental porque encaixou... 
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A: O meu primeiro pensamento foi: o que é que eu vou fazer com isso tudo? (Risos). 

G:: Era muita coisa e estava dura a argila, você ficou jogando água. 

A: Fiquei jogando água para ver se consigo dar conta daquilo tudo que eu peguei de início...O 

olho maior que a barriga... Eu peguei e depois tive que dar conta. 

D: Eu vi o meu perfeccionista aparecendo. Porque a porta do João–de-Barro é uma portinha 

fechada  ela não é totalmente escancarada. Ela tem um vão, pra ele entrar e é protegida, você 

não vê lá dentro. Ela é curva, então C. começou a mexer na porta e eu pensei:está abrindo 

demais essa porta, essa porta não pode ficar aberta assim... Aí aquilo começou a me deixar 

preocupado. A porta não é assim, a porta tem que ser mais fechada. Sabe, aquela voz veio na 

minha cabeça, aquela porta tinha que estar mais fechada. Mas aí a coisa cedeu, não se trata de 

fazer de forma perfeccionista, mas de a idéia em conjunto. 

A: E era a idéia de porta de outra pessoa. 

D: Aí de repente aquela coisa, entrou o meu mediador na história: ele achou que a porta tinha 

que ser assim, tudo bem. 

C: Enfim, a porta foi o lugar onde eu menos mexi. Eu fiquei mais na parte de trás, tapando, 

nivelando. 

D: Agora você vê como é que é o padrão da gente, é assim porque tem que ser...Eu acho que 

o outro fator importante dessa vivência foi o apoio. Acho que tem um medo fundamental de 

“isso não vai dar certo, não vai acontecer”. Esse para mim é um medo fundamental. O buraco 

aqui (imagens 18 a 22) é fundamental. Quando acontece isso, é mais uma gravação neuronal 

de que pode acontecer, as coisas vão acontecer, podem acontecer. Mesmo que você esteja no 

espaço imprevisto desse mundo, elas estão aí. 

Facilitadora: Elas tomam forma. E o esforço não precisa ser um sofrimento, ele pode ser 

criativo. O esforço para que as coisas tomem forma pode ser o caminho do prazer, da 

conexão, da criação. Não precisa ser uma coisa imposta e dolorosa. E toma forma, está aí.  

  

 

4.4- Considerações Sobre a Vivência: 

 

 A vivência realizada a partir do Mito do João-de-Barro consistiu em uma atividade 

que contou com a presença de um grupo de quatro pessoas, de idades variadas e experiências 

de vida diferentes. Todos estabeleceram em suas vidas algum contato com atividades 

artísticas e/ou terapêuticas e demonstraram maturidade com a colaboração com que 

participaram da vivência. 
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No relaxamento inicial, havia uma concentração produtiva e também uma confiança 

diante da expectativa do que seria proposto. De olhos fechados, em contato com o chão, 

quando receberam o óleo nas mãos estavam profundamente imersos na experimentação. O 

trabalho com a respiração aprofundou a conexão com o chão, permitindo uma relação segura 

com a própria experiência. 

 A vivência alternou momentos de introspecção e interação grupal, com atividades que 

ora exigiam um contato profundo consigo mesmo e ora exigiam a construção de uma sintonia 

de grupo através do direcionamento cuidadoso das contribuições individuais. O grupo, a partir 

dos depoimentos oferecidos, percebeu bem a necessidade de cada momento e expôs com 

muita disponibilidade os desafios que teve que enfrentar nas situações destacadas. 

 Os trabalhos foram produzidos com muito envolvimento e as propostas foram 

recebidas com muita dedicação. O universo do Mito do João-de-Barro trouxe referências de 

concretização, superação, base e força criativa que se materializou no tempo e no espaço. A 

ponte de D., o foco de G., a asa de A. e o desenho circular de C. estavam construídos, criados 

concretamente no tempo e no espaço, não eram mais possibilidades do plano das idéias e dos 

sentimentos, tomaram forma, tiveram o registro de sua construção. 

 A casa do João-de-Barro que foi construída pelo grupo e carregou em sua forma a 

contribuição significativa de cada mão que tocou a argila, estava concreta, no centro dos 

trabalhos, mostrando claramente que da consistência disforme do barro, pode nascer uma 

forma sólida, produto de uma experiência criativa compartilhada. Do território fértil do 

inconsciente, da imaginação e das possibilidades criativas, nascem através da ação criadora 

das mãos, as criações enformadas, registradas no tempo e no espaço, permitindo um novo 

olhar sobre os conteúdos que revelam e demonstrando nosso aspecto humano, inacabado, 

imperfeito e também as potencialidades que possuímos e que apenas aguardam um estímulo 

para que se materializem. 

 Temos em nós o vasto território da imaginação, do inconsciente, das promessas 

criativas em estado de latência, e para trazê-los à forma são necessários todos os passos para 

alçar o grande vôo e para tornar possíveis as nossas metamorfoses. Cabe à Arteterapia facilitar 

a instauração de um espaço sagrado para que a conexão com a fonte inesgotável da criação se 

estabeleça, a nossa casa-íntima se torne mais sólida, a nossa ação na casa-mundo seja mais 

potente e possamos, finalmente, nos apropriar com confiança de nossas potencialidades 

transformadoras através da experiência de nossas próprias construções. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O estudo monográfico desenvolvido nasceu da mobilização da autora diante do 

universo mítico e suas repercussões no cuidado com o ser humano reservado ao campo 

arteterapêutico. 

Primeiramente foi necessária a compreensão do que pode ser entendido por Mito na 

Era Contemporânea. Foram ouvidas as antigas vozes das sociedades arcaicas à luz do estudo 

etnológico de Eliade. As vozes também se manifestaram nas pontes construídas por Campbell 

entre o seu eco e os ouvidos do homem moderno. Outras contribuições foram acrescentadas, 

mas é importante destacar o caráter verossímil das histórias míticas, que se manifestam com 

fidelidade com a linguagem simbólica a que lhes pertence. Entre o mundo arcaico e os dias 

atuais, o Mito caminhou pelas narrativas humanas passando por distorções de seu sentido 

original, sendo considerado muitas vezes como histórias fictícias, ou explicações imaginárias 

sobre as leis do cosmos. As vozes míticas falam a linguagem que lhes é própria e somente 

nessas condições o homem contemporâneo é capaz de se conectar com elas. 

Posteriormente o estudo se encaminhou para a Arteterapia como prática de cuidado, 

como ofício terapêutico que se distingue por sua metodologia peculiar, que trabalha o 

caminho da individuação através de modalidades expressivas e estimula a criação bem como 

possibilidades transformadoras através do processo criativo. A Arteterapia com base 

junguiana se fundamenta em alguns conceitos como arquétipo, inconsciente coletivo e 

individuação. Além do inconsciente pessoal, que traz o conteúdo das experiências particulares 

da vida registrados na psique, o ser humano também apresenta o inconsciente coletivo, que 

traz em seu conteúdo as experiências universais da humanidade, que por sua vez se manifesta 

através de imagens arquetípicas. Essas imagens aparecem nos processos criativos em que a 

Arteterapia facilita e cabe ao arteterapeuta identificá-las, e estudar as suas possibilidades 

reveladoras para aqueles que buscam seus cuidados. As imagens arquetípicas se manifestam 

simbolicamente, assim como a linguagem mítica, que aborda conteúdos universais sobre as 

questões da existência, ultrapassando as fronteiras da cultura e das limitações temporais. 

Por trabalhar com processos criativos em uma prática de cuidado, o arteterapeuta deve 

abrir seus ouvidos para as vozes míticas e se apropriar de sua linguagem para se aproximar 

em seu ofício dos territórios nebulosos, ocultos ou obscuros da psique, para que seus 

conteúdos possam emergir, tomar forma e enfim, passar pela experiência da transformação, à 

medida que o ser humano se apropria cada vez mais da totalidade do que vem a ser. 
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O Mito do João-de-Barro como estímulo gerador foi significativo para a vivência 

desenvolvida e trouxe a experiência com os aspectos universais das vozes de povos que foram 

subjugados no processo histórico de colonização. Essas vozes sobreviveram ao tempo e à 

cultura e persistem na memória coletiva, falando sobre as iniciações e metamorfoses a que 

somos lançados e conquistamos no grande mistério que continua sendo a vida. Para um novo 

olhar sobre a casa íntima, o barro permitiu a construção de uma casa em particular, 

concretizada em um espaço central, representando o microcosmo da casa-mundo, da qual 

somos constantemente construtores e reformadores. 

Em relação ao problema proposto, referente à investigação de como a narrativa mítica em um 

processo arteterapêutico pode cultivar e alimentar os aspectos saudáveis da psique, 

produzindo também o autoconhecimento através da emergência dos aspectos não saudáveis 

cuidadosamente conduzida, podemos destacar que, com as vozes míticas recuperadas em seu 

direito de fala, e com o direcionamento arteterapêutico da proposta de conexão com estas, 

caminha-se para experiências de cuidado que se assemelham ao caráter regenerador dos mitos 

de Origem e das cosmogonias. Diante do problema que abordado que traz a indagação de uma 

possibilidade de construção da casa do ser, destaca-se:o chamado da voz; que traz a base do 

primeiro movimento humano rumo ao conhecimento a respeito da casa mundo e está presente 

como um legado da experiência humana arcaica que pode ser acessada pelo inconsciente 

coletivo, fornecendo imagens arquetípicas ao homem contemporâneo, para que este possa 

conhecer e construir com mais propriedade a sua casa íntima, o caminho de cuidado; já que a 

Arteterapia se caracteriza por um ofício de cuidado que parte das imagens reveladas no 

processo que tomam forma através de recursos expressivos, sendo o conteúdo da psique 

cuidadosamente acolhido e revelado através das formas que desenvolvem possibilidades 

criativas e permitem que esse conteúdo possa vir à tona em uma base segura, e por fim, a casa 

do ser; que pode ser construída na trajetória da vida humana e é facilitada e simbolizada na 

prática arteterapêutica, que como ofício de cuidado abre portais para que as imagens oriundas 

do movimento criativo ganhem direito de voz, tomem forma e possam moldar o vaso 

alquímico que permite o fenômeno da metamorfose de materiais expressivos no tesouro dessa 

preciosa construção da casa íntima e da casa mundo 

O universo mítico é amplo e suas abordagens são múltiplas. O presente estudo 

selecionou as abordagens mais apropriadas ao seu objetivo, mas recomenda a todos aqueles 

que se interessem pelo ofício de cuidado arteterapêutico, que possam investigar as outras 

relações que podem se estabelecer entre o universo mítico e a Arteterapia, para que os 
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ouvidos possam estar afinados para os múltiplos sentidos que a linguagem das vozes míticas é 

capaz de assumir na contribuição em busca do autoconhecimento. 

Como o João-de-Barro monta a sua casa em partes, pegando no bico pedaço por 

pedaço de barro em suas etapas construtivas, a presente Monografia foi construída assim, em 

etapas, e é apenas um pedaço de terra em relação às muitas possibilidades de casas que podem 

ser construídas a respeito da temática escolhida. Mas como um pedaço concreto, está aqui na 

experiência da forma, com a porta aberta para a brisa que conduz o fluxo criativo e leva novas 

promessas de enformações e informações. 

Que o homem possa, através das vozes da terra, tomar a terra e fertilizar a vida com o 

húmus de que é feito! E que o arteterapeuta possa facilitar e estimular muitas e muitas 

germinações! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83

REFERÊNCIAS 

 

LIVROS: 

 

BRUNEL, Pierre. Dicionário de Mitos Literários. Tradução de Carlos Sussekind. Prefácio à 

edição brasileira, Nicolau Sevcenko. Capa e ilustrações, Victor Burton.- 4 ed.- Rio de Janeiro: 

José Oympio, 2005. (LIVRO) 

BOFF, Leonardo. Saber cuidar. Ética do humano-compaixão pela terra. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1999. (LIVRO) 

CAMPBELL, Joseph. A Imagem Mítica. Tradução de Maria Keney e Gilbert. E. Adams. 

Campinas, SP: Papirus, 1994. 

___________________. E Por Falar em Mitos... Conversas com Joseph Campbell. 

Entrevistado por: Fraser Boa. Tradução de Marcos Malvezzi Leal. Campinas: Verus, 2004.  

___________________. O Herói de Mil Faces. Trad. Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: 

Pensamento, 2007.  

____________________. O Poder do Mito. Entrevista  e introdução de Bill Moyers. 

Organizado por Betty Sue Flowers. Tradução de Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Palas 

Athena, 1990  

CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos. Trad. Vera da Costa 

e Silva, Raul de Sá Barbosa, Ângela Melim e Lúcia Melim. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1998.  

ELIADE, Mircea, Mito e Realidade. 6 ed. Tradução: Póla Civelli; Revisão: Geraldo Gerson 

de Souza; Produção: Ricardo W. Neves e Heda  Maria Lopes. São Paulo: Perspectiva, 2002  

FARIAS, Carlos Aldemir. Alfabetos da Alma: histórias da tradição na escola. Porto 

Alegre: Sulina, 2006.  

FRANZ, Marie Louise Von. Mitos de Criação. São Paulo: Paulus, 2003. 

GALEANO, Eduardo. Memória do Fogo I- Os Nascimentos. Tradução de Eric 

Nepomuceno. Porto Alegre: LP&M, 1996. (LIVRO) 

GAMBINI, Roberto e DIAS, Lucy. Outros 500: Uma Conversa Sobre a Alma Brasileira. 

São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 1999. (LIVRO) 

JUNG, Carl Gustav. Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Obras completas de C. G. 

Jung v. 9. Tradução Maria Luíza Appy, Dora Mariana R. Ferreira da Silva- 2A edição - 

Petrópolis, RJ : Vozes, 2000. (LIVRO) 



 84

________________. Psicologia do inconsciente. Obras completas de C. G. Jung, v.7. 

Tradução de Maria Luiza Appy. Petrópolis, Vozes, 1980. (LIVRO) 

PHILIPPINI, Ângela. Para Entender Arteterapia- Cartografias da Coragem. -3 ed.- Rio 

de Janeiro: Wak, 2004.  

SILVA, Wagner Gonçalves da. O Antropólogo e sua Magia. SP: Universidade de São Paulo, 

2006. 

 

ARTIGOS DE LIVROS: 

 

DABEZIES, André. Mitos Primitivos a Mitos Literários. In: Dicionário de Mitos 

Literários. Organização de Pierre Brunel. Tradução de Carlos Sussekind. Prefácio à edição 

brasileira, Nicolau Sevcenko. Capa e ilustrações, Victor Burton.- 4 ed.- Rio de Janeiro: José 

Oympio, 2005.  

DAUPHINÉ, James. Mitos Cosmogônicos. In: Dicionário de Mitos Literários. Organização 

de Pierre Brunel. Tradução de Carlos Sussekind. Prefácio à edição brasileira, Nicolau 

Sevcenko. Capa e ilustrações, Victor Burton.- 4 ed.- Rio de Janeiro: José Oympio, 2005.  

CHENDO, Isabel. Iluminar Para Revelar, Colorir Para Transformar. In: (PHILIPPINI, 

Ângela) Arteterapia- Métodos, Projetos e Processos. Rio de Janeiro: Wak, 2007.  

JUNG, Carl Gustav, FRANZ, Marie Louise Von, HENDERSON, Joseph L., JACOBIS 

Jolande, JAFFÉ, Aniela. O Homem e seus Simbolos. Concepção e organização de Carl 

Gustav Jung. Tradução de Maria Lúcia Pinho. –5a edição- Rio de Janeiro: Nova Fronteira, s.d.  

 

ARTIGOS DE REVISTAS: 

 

BAPTISTA, Ana Luíza, RIBEIRO, Maria de Lourdes de Campos. Mitologia e Arteterapia: 

Uma Experiência Terapêutica. In: Imagens da Transformação, volume 8, 2001.  

BERG, Rodolfo. Arteterapia e Transformação Social. In: Imagens da Transformação, 

número 9, volume 9, 2002.  

DINIZ, Lígia. A Revelação do Inconsciente Através da Arte. In: Imagens da 

Transformação. Volume 8, número 8, novembro/2001.  

LIMA, Ana Paula Gonçalves de. O Mito nas Sociedades de Tradição Oral.  In: Imagens da 

Trnsformação. Volume 8, número 8, novembro/2001.  

GUTTMANN, Mônica, KORN, Elias. Encontro Artístico entre Mitos Gregos e Judaicos. 

In: Revista de Arteterapia: Reflexões, Instituto Sedes Sapentiae, ano V, número 4, 200/2001.  



 85

PHILIPPINI, Ângela. De Cronos até Kairós: A Construção de um Tempo de Criação. In: 

Imagens da Transformação, volume 8, 2001 

SITES: 

 

INFOPÉDIA. Enciclopédia e Dicionários Porto Editora. Disponível em < 

http://infopedia.pt/> Acessado em 19/10/07).  

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Portal Médico. Desconstruindo a Definição de 

Saúde. Disponível em < htttp://www.portalmedico.org.br> Acessado em 27/06/2005.  

PRIBERAM INFORMÁTICA. Língua Portuguesa On-Line. Disponível em 

<http://www.priberam.pt> Acessado em 19/10/07.  

SAMUEL, SHORTER e PLAUT. Dicionário Crítico de Análise Junguiana. Disponível em 

<http://www.rubedo.psc.br/dicjung/verbetes/> Acessado em 10/11/2007. 

SAÚDE ANIMAL. João-de-Barro e Sua Casa. Disponível em 

<http://www.saudeanimal.com.br/jbarro.htm>. Acessado em 20/01/2008. 

 


	Da Criação à Terra.(1)
	Da Criação à Terra.(2)

