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Dedico essa pesquisa aos Arteterapeutas que me
precederam na jornada misteriosa e fascinante
que, para mim, é a Arteterapia e que, na imensa
responsabilidade de seu ofício, auxiliam no
processo de florescimento da criança divina que
há em todos nós.
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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 do
nosso ser e da nossa realidade mais íntimos, de modo
que realmente sintamos o enlevo de estar vivos.
Joseph Campbell
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RESUMO

Este trabalho foi organizado com a intenção de demonstrar alguns aspectos da
importância dos mitos favorecendo o processo de individuação em arteterapia.
Baseou-se na Psicologia Analítica de Gustav Carl Jung e foi complementado,
principalmente, mas não somente, pelas obras de Joseph Campbell.

Palavras-chave: arteterapia – psicologia analítica – mito – criança divina –
individuação.
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ABSTRACT

This work was organized with the intent to demonstrate some aspects of the
importance of myths in the process of individuation in art therapy. It was based on the
Analytical Psychology of Carl Gustav Jung, and was complemented primarily, but not
only, in the works of Joseph Campbell.

Keywords: art therapy – analytical psychology – myth – divine child – individuation.
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APRESENTAÇÃO

Palavras como anima e animus, lado sombra, arquétipos, mitologia,
inconsciente coletivo, alquimia das emoções, psicologia analítica, individuação e
tantas outras, me foram apresentadas através do curso de especialização em
arteterapia e um encontro com as obras de Carl Gustav Jung e Joseph Campbell
propiciaram um marco no que diz respeito a ordenar questões comportamentais e
emocionais por resolver.
Um mergulho na dor, na necessidade de aceitar que quem ama também fere
e é ferido por quem é amado, serviu de gatilho para um processo de cura interior, e
muitas respostas chegaram através do contato com o inconsciente coletivo.
Aprender através de comportamentos repetidos por séculos, mas tão atuais na
psique humana.
Pesquisas realizadas para saber o que era arteterapia e quais cursos existiam
no mercado como opção para o apredizado, ficaram como semente germinando
durante um ano. Curso iniciado, e a apresentação aos mitos - um grande prazer!
Mas percebi o quanto era raso meu conhecimento! Não tinha a menor idéia do
quanto há do inconsciente coletivo de cada um de nós. Viver, abrir e expor minha
alma mesmo que fosse aos poucos, interagir com as diferentes bagagens dos
colegas de turma, e dos que saíram ao longo do curso, aos poucos me foi fazendo
perceber que sou pedaços e não inteira. Mitos que se apresentaram, revelando o
que há em mim. Parte de um todo universal, espiritual, comportamental.
Vasculhar a bibliografia sobre o tema tornou-se um hábito do qual não me
dava conta, inspirada pela clareza nas respostas que surgiram em sala de aula e no
processo arteterapêutico, mesmo com medo do que iria encontrar. Estagiei com
jovens especiais e seria mais simples que a monografia abordasse algo relacionado
com este público, mas os mitos se impuseram de modo tão claro em minhas
produções criativas, que me rendi ao seu estudo. E por isso desejo que o estudo do
tema nesta monografia, que certamente abrangerá apenas um aspecto do que se
passa no universo mitológico, possa ser ferramenta útil de pesquisa no processo de
individuação de outros arteterapêutas, colaborando também com os que chegarem
ao setting arteterapêutico.
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INTRODUÇÃO

O que se pretende abordar nessa monografia refere-se ao inconsciente e sua
relação com os mitos, em um processo de individuação dentro de um setting
arteterapêutico, buscando responder às perguntas: “qual a importância do mito no
processo arteterapêutico?” e, “como a imagem mítica da criança divina pode
contribuir no processo de individuação?”.
O desconhecimento da mitologia, particularmente na sociedade ocidental,
criou uma desconexão espiritual. Vive-se como que separado de uma parte de si
mesmo que é conectada com algo mais do que o mundo material, a vida divina no
homem. A representação mítica tem um caráter simbólico, relacionado com a cultura
e/ou religião, procurando explicar a realidade através dos principais comportamentos
da humanidade, as origens do mundo e do homem, utilizando-se dos deuses, semideuses e heróis, cerimônias, orações, danças, dentre outros, podendo favorecer o
reconectar com a natureza universal do indivíduo, utilizando-se de metáforas como
linguagem da alma através do processo arteterapêutico.
O mito está relacionado ao rito, uma maneira de se colocar em prática o mito
na vida do homem para celebrar, reverenciar ou comemorar um momento da vida do
indivíduo. Jung acreditava que o homem exprimia suas condições psicológicas mais
importantes e fundamentais através do ritual e que, se não fossem providenciados
rituais apropriados, as pessoas, espontânea e inconscientemente, inventariam rituais
para preservar a estabilidade quando ocorresse a transição de uma condição
psicológica para outra.

Mito e rito juntos poderiam propiciar um canal de

transformação, canal esse que será explanado nesse trabalho justificando a
utilização dos mitos como ferramenta de trabalho no setting arteterapêutico.
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa.

Buscou-se elaborar um

documento que procurasse mostrar a importância do mito no processo de
individuação em Arteterapia, conjugado com alguns aspectos teóricos da psicologia
analítica de Jung e também do historiador e professor Joseph Campbell.
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O estudo foi dividido em quatro etapas. Na primeira foi feito o levantamento
do referencial teórico pertinente a essa pesquisa com o intuito de mapear e discutir
com uma certa abrangência o foco desse estudo.
A segunda etapa destinou-se à leitura pormenorizada do referencial teórico
previamente selecionado, assim como a análise de documentos pertinentes à
pesquisa. Essa leitura, em alguns momentos, levou a busca de novos referenciais,
aumentando o número de leituras anteriormente previstas.
A terceira etapa constituiu-se na análise dos dados coletados tanto na
bibliografia quanto no arquivo pessoal da autora, com o objetivo de compreender,
esclarecer, validar ou refutar os objetivos iniciais do estudo. Essa etapa foi a que
maior tempo despendeu do pesquisador tendo em vista o entrecruzamento de dados
que se tornou obrigatório para um melhor entendimento do fenômeno em análise.
A última etapa foi destinada à elaboração das conclusões e recomendações
sobre o tema pesquisado.
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CAPÍTULO I

ARTETERAPIA

Imagem 1 - O que é a Arteterapia?

http://4.bp.blogspot.com

A arte cura?

Essa pergunta faz parte do título de um livro publicado em

1995, um dos primeiros lidos para iniciar o aprendizado sobre arteterapia. Nele, sete
especialistas em arte se reuniram e se dispuseram a respondê-la, colaborando para
comprovar a arte como canal de transformação do ser. Sabemos que a arte por si só
tem seu valor terapêutico e, dentro de um processo psicoterapêutico, a arteterapia
coloca-se como uma modalidade que oferece a expressão através da arte como
terapia. O arteterapeuta utiliza-se da arte como canal de linguagem com o paciente,
conduzindo-o para expressar seu consciente e inconsciente, sem que o resultado
final das técnicas aplicadas tenha como objetivo o belo, a forma perfeita. Espera-se
desenvolver através do resultado artístico, durante o processo criativo, um novo
olhar sobre si mesmo, e possivelmente encontrar a cura para questões muitas vezes
enraizadas na alma do indivíduo.
A arteterapia propõe canais expressivos para que o indivíduo de qualquer
faixa etária refaça caminhos, encontre novos, ou reencontre percursos que no
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passado lhe passaram despercebidos.

Descobrindo-se nas possibilidades de

expressão, vendo e revendo suas dificuldades, com um novo olhar, refazendo-se,
através das técnicas e materiais oferecidos, resgatando em sua individuação o
relacionamento consigo e com o que o cerca, o que necessita ser de modo
consciente conjugado com o sensível – razão e sentimentos juntos, emoções não
sufocadas, ouvir o coração. Percebe-se que quando essa interação não acontece
adoece-se no corpo e/ou na alma. O saber sensível permite o processo de raciocínio
e reflexão que dará condições de opinar, decidir, fazer escolhas que refletirão o
equilíbrio entre corpo, mente e a alma, como discorre Duarte Junior em sua tese de
doutorado defendida na UNICAMP em 2000, intitulada O Sentido dos Sentidos: a
educação (do) sensível. Dar sentido aos nossos sentidos e expressar sensações e
sentimentos quando não os percebemos, pode ser facilitado pelas linguagens do
fazer artístico.
Ao longo do percurso existencial do ser humano, em algum momento
algumas perguntas podem ficar sem resposta, e Angela Phillipini em seu artigo
publicado na revista “O Cuidador” (2012, edição 21) intitulado “Ao atravessar o
tempo, cuidado!” coloca quatro perguntas chaves: Quem eu sou? Do que eu
necessito? O que desejo realizar? O que eu desejo transformar?
São questões básicas para o bem viver, que norteiam de forma segura o
caminho de cada um. E permitem que cada indivíduo, as tenha como
bússola, para encontrar seu telos, que significa intenção, vocação e sentido
de viver. A este percurso, Jung referiu-se como processo de individuação.
(PHILIPPINI, 2012)

A Arteterapia através de recursos artísticos em contextos terapêuticos
pressupõe que o processo do fazer artístico tem o potencial de cura e crescimento
quando um cliente é acompanhado por arteterapeuta experiente, quem com ele
constrói

uma

relação

que

facilita

a

ampliação

da

consciência

e

do

autoconhecimento, possibilitando mudanças, encontrando respostas para seus
questionamentos.
Segundo a AATA - American Association of Art Therapy - Associação
Americana de Arteterapia:
A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na
atividade artística é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das
pessoas. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e
trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de
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si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor com sintomas,
estresses e experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos,
cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico.
Os Arteterapeutas oferecem seus serviços individualmente e como parte de
equipes profissionais, em contextos que incluem saúde mental, reabilitação,
instituições médicas, legais, centros de recuperação, programas
comunitários, escolas, instituições sociais, empresas, ateliês e prática
privada. (CIORNAI, 2004, p. 8-9).

No Brasil teve seu Código de Ética aprovado pela UBAAT – União Brasileira
das Associações de Arteterapia em 21/04/2008, e em janeiro deste ano passou a
constar no Código Brasileiro de Ocupações sob o nº 2263-10.

1.1 BREVE HISTÓRICO

Segundo Maria Bonafé Sei (2011, página 27) a Arteterapia configurou-se por
meio de práticas desenvolvidas em épocas próximas nos continentes americano e
europeu, e tem-se notícia do trabalho de Margaret Naumburg, nos Estados Unidos, a
partir de 1914. Esta profissional tinha formação na área de Psicologia e sua atuação
em Arteterapia era denominada “Artepsicoterapia”.

Desenvolveu uma prática

referenciada na Psicanálise na Walden School, em conjunto com sua irmã, Florence
Cane, cuja formação estava atrelada ao campo das Artes, aspecto que contribuiu
para a atuação em Arteterapia caracterizada por “Arte como terapia” (ANDRADE
apud SEI, 2000).
Naumburg acreditava que a Arteterapia facilitava a “liberação do inconsciente
por meio de imagens espontaneamente projetadas na expressão plástica e gráfica”
(1991, p. 388). Podia ser empregada como uma estratégia de intervenção auxiliar,
quando era utilizada junto com outras intervenções terapêuticas ou como forma de
psicoterapia primária.
Destacava-se para a relação transferencial, por meio da qual a expressão
espontânea era liberada, além de haver um estímulo para a associação livre. Ao
arteterapeuta não caberia o papel de interpretar a produção da pessoa em
Arteterapia, mas de possibilitar que ele descobrisse os significados presentes no
material produzido. De acordo com Naumburg (1991, p. 426),
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Tal tratamento depende do desenvolvimento cuidadoso da relação de
transferência e de um esforço contínuo de se obter da paciente suas
próprias interpretações de seus desenhos simbólicos. Pois, na arteterapia,
as imagens produzidas são uma forma de comunicação entre paciente e
terapeuta. Os desenhos constituem uma linguagem simbólica.

O desenvolvimento da Arteterapia é estimulado no cenário nacional após a
vinda de Hanna Yaxa Kwiatkowska ao Brasil (CIORNAI e DINIZ, 2008) na década de
1960. A publicação Arteterapia: Reflexões, do Instituto Sedes Sapientiae, de 2006,
teve como proposta a retomada do histórico da Arteterapia no Brasil e, com isso,
foram entrevistadas precursoras da Arteterapia no país. Foram elencados os nomes
de Ângela Philippini, Maria Margarida de Carvalho e Selma Ciornai.

Consta a

informação de que a profissional Joya Eliezer foi convidada a dar uma entrevista,
mas optou por não participar.
No livro Arteterapia e a História da Arte, Marcia Barreira e Naila Brasil
fazem um passeio da pré-história até o modernismo, citando países e os respectivos
artistas que se destacam à época, e as técnicas expressivas utilizadas. Um passeio
pela história documentando que desde sempre a arte é terapêutica.

1.2 MATERIAIS, ESTRATÉGIAS EXPRESSIVAS E LINGUAGENS:

A seleção das estratégias a serem utilizadas no contexto arteterapêutico
ocorre ao longo do processo. Em Arteterapia não se aspira ao ensino de técnicas,
mas a um caminho que indica a aproximação dos materiais em função da
necessidade expressiva da pessoa em questão. Pode-se, no principio do processo,
sugerir uma experimentação de materiais e teste de seus atributos, indicação que
contribui para a efetiva entrada do paciente e seu entendimento sobre o que é
Arteterapia, familiarizando-se com os processos que serão apresentados.
Quanto ao tipo de material, no campo da Arte, tem-se um vasto leque de
recursos, de qualidades e preços variados. Nem sempre determinados materiais
podem ser adquiridos, visto o custo destes versus as possibilidades financeiras no
contexto no qual o arteterapeuta está inserido. Diante desse panorama, concordase com Gonçalves (2010) que defende que:
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Valorizar e desenvolver o trabalho a partir do uso de recursos já existentes e
acessíveis à população deveria ser preocupação constante do arteterapeuta
a fim de garantir autonomia na aquisição desta linguagem e por
consequência na possibilidade de comunicação (p. 37).

Imagem 2 - Instrumentos Musicais

Acervo pessoal da autora

Todos os materiais expostos na foto acima não foram comprados, são
produtos descartáveis que ao invés de serem jogados no lixo, são lavados e
guardados para serem utilizados em sessões de arteterapia. Fizeram parte de uma
sessão onde a proposta oferecida foi a confecção de instrumentos musicais, e
surgiram diversos instrumentos tais como chocalhos, bateria, pandeiro, dentre
outros.
De acordo com Carvalho
Os diferentes tipos de linguagem criativa são utilizados como mediadores do
processo terapêutico, ou seja, consideram-se os mediadores como modos
específicos de expressão criativa do mundo interno dos criadores
(pacientes), com características diversas e técnicas próprias às diferentes
modalidades artísticas. 2009, p.193)

Quanto às técnicas expressivas, conforme citado por BAPTISTA e RIBEIRO
em artigo intitulado Mitologia e Arteterapia: Uma Experiência Terapêutica, suas
diversas expressões “favorecem a vivência profunda das emoções, trazendo
sensações e sentimentos que se traduzem no movimento, na forma, na cor, no
som.”.

Inicialmente podem desestruturar para reestruturar, desorganizar para
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reorganizar, e ao longo do processo arteterapêutico oferecem suporte para a
elaboração dos conteúdos que emergirão durante a proposta oferecida.

O desenho normalmente é usado com o objetivo de estimular a atenção, a
concentração e o contato com a realidade. Podem ser utilizados para este fim os
materiais gráficos como giz de cera, pastel a óleo, pastel seco, lápis de cor, lápis de
cor aquarelado, hidrocor, carvão e lápis grafite. Todos têm significado terapêuticos
semelhantes.
Imagem 3 - Meu Violino

Acervo pessoal da autora

A colagem é uma atividade estruturante que oferece materiais como recortes
de revistas, jornais, pedaços de papéis coloridos, grãos, sementes, botões,
purpurina, tecidos, fitas, etc, proporcionando estruturação, integração, organização e
a descoberta de novas configurações diante dos diversos materiais oferecidos.
propicia um campo simbólico de infinitas possibilidades de estruturação,
integração, organização espacial e descoberta de novas configurações. É
instigante como um mapa do tesouro, pois as informações estão ali desde o
princípio, embora, num primeiro momento, nem sempre consigamos decifrar
os códigos em que estes mapas estão cifrados. (PHILIPPINI, 2009, p. 24).
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Imagem 4 - Lembrança Transformada (1)

Imagem 5 - Lembrança Transformada (2)

Acervo pessoal da autora

Acervo pessoal da autora

A pintura tem como seu principal aprendizado o “deixar fluir, deixar sair,
escorrer, extravasar, transbordar, abrir mão do controle, não tentar controlar a forma,
e deixar-se levar pelo prazer da descoberta que vem insinuada por cada tom”
(PHILIPPINI, 2009, p.38 ), geralmente utilizando guache, aquarela, anilina, óleo,
acrílica e nanquim, objetiva a estruturação e a área afetiva emocional, o equilíbrio
das emoções.
Considera-se como a representação visual através das cores, diferenciandose do desenho pelo uso dos pigmentos líquidos e do uso constante da cor, enquanto
aquele apropria-se principalmente de materiais secos.
Imagem 6 - Novos Tempos

Acervo pessoal da autora
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A modelagem, poderá ser feita com massa caseira, argila, biscuit, cera de
abelha, plasticina, papel machê, massa de modelar, e atua nas sensações físicas e
viscerais, bem como nos sentimentos e cognição.

Imagem 7 - Correntes do Ser

Acervo pessoal da autora

Imagem 8 - Árvore da Alegria

Imagem 9 - Raiva Transformada

Acervo pessoal da autora

Acervo pessoal da autora
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A construção oferece variados materiais expressivos, com diferentes
energias sendo mobilizadas, proporcionando maior elaboração cognitiva para
executá-la. Indicada somente depois que o paciente já experimentou outros
materiais. Proporciona o autoconhecimento ao demandar a agregação dos materiais
oferecidos,

a

edificação,

integração,

composição,

construção e reconstrução.
Imagem 10 - Self-box (caixa do self)

Acervo pessoal da autora

Imagem 11 - Passado e Presente

Acervo pessoal da autora

coordenação,

equilíbrio,
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O mosaico “segundo Fayga Ostrower (1974) nos conduz às ordenações
internas. Seria então utilizado para organizar internamente os afetos, as emoções e
memórias” (PHILIPPINI, 2009, p. 82). Podem ser utilizados diversos materiais,
dentre eles: miçangas, sementes, pedras, espelhos, cacos de vidro, pedaços de
papel, e para reunir os “pedaços” uma cola forte, sendo opcional o uso de pinça ou
material auxiliar para melhor manuseio do material escolhido.
Imagem 12 - Mãos que se doam

Imagem 13 - Mãos que se doam

(frente)

(verso)

Acervo pessoal da autora

Imagem 14 – Sabedoria

Acervo pessoal da autora

Acervo pessoal da autora
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Dentre as técnicas já citadas, e outras que possam proporcionar ao paciente
uma forma de expressão de si mesmo, há outras amplamente citadas e
demonstradas, por Angela Philippini no livro Linguagens e Materiais Expressivos
em Arteterapia: Uso, Indicações e Propriedades, como a contação de histórias,
as narrativas míticas e/ou poéticas, a escrita criativa, a fotografia, a dança, o
mandala, a expressão corporal, vídeos, criação de máscaras e personagens,
conforme quadro demonstrativo adaptado dos esquemas¹ contidos no livro:

TÉCNICAS
EXPRESSIVAS

USOS, INDICAÇÕES E PROPRIEDADES

COLAGEM

*
*
*
*
*

Estruturadora
* Integradora
Ordenadora
* Sintética
Facilidade operacional
Indicada para cronologias diversas
Facilitadora do início do processo arteterapêutico

CONSCIÊNCIA
CORPORAL

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Centramento
* Enraizamento
Relaxamento
* Vitalização
Consciência proprioceptiva
Desaceleração dos ritmos vitais
Consciência dos movimentos respiratórios
Reconhecimento de potenciais e limites corporais
Consciência dos pontos de articulação do próprio corpo
Preparação para as atividades do processo arteterapêutico
Expressão através do simbolismo corporal de imagens plásticas

CONSTRUÇÃO

*
*
*
*
*

Agregar
Compor
Construir
Coordenar
Reconstruir

*
*
*
*

Integrar
Reunir
Edificar
Equilibrar

COSTURA
MANUAL

*
*
*
*

Delicadeza
Lentidão
Ordenação
Ritmo harmônico

*
*
*
*

Paciência
Minúcia
Gradualidade
Reunião de segmentos

*
*
*
CRIAÇÃO DE
PERSONAGENS *
*
*
*

Ativação do imaginário
Ativação da expressividade e da comunicação simbólica
Estruturação e elaboração de conteúdos inconscientes
Integração de segmentos
Integração de várias linguagens plásticas e expressivas
Ordenação espacial
Percepção de informações de níveis insconscientes
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TÉCNICAS
EXPRESSIVAS

USOS, INDICAÇÕES E PROPRIEDADES

DESENHO

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Coordenação psicomotora entre figura/fundo
Coordenação viso-motora
Delimitar e designar
Delinear e configurar
Expansão do movimento gráfico
Expressão conceitual através da forma
Objetividade
Percepção das relações luz-sombra
Percepção de ponto-traço-linha (alfabeto visual)
Percepção espacial

ESCRITA
CRIATIVA

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Acesso gradual a conteúdos inconscientes
Desbloqueio criativo
Diálogo silencioso entre fragmentos de si mesmo
Documentário de afetos
Escrever para compreender
Escrita como desenho de sons internos ou externos
Escrita como geradora de imagens plásticas
Fluência de comunicação
Interação entre o campo simbólico de imagens e palavras
Ordenação de temas
Simplicidade operacional

FOTOGRAFIA

*
*
*
*
*
*

Documentário
Percepção da autoimagem
Ponte para outras linguagens plásticas como pintura e colagem
Renovação e ampliação de um olhar estético
Resgate de memórias afetivas
Restauração do percurso biográfico

MODELAGEM
EM ARGILA

*
*
*
*
*
*
*

Ativa a agilidade e flexibilidade manual e coordenação motora
Ativação de elementos arquetípicos
Desenvolvimento de coordenação motora
Percepção de tridimensionalidade
Percepção tátil
Propicia a consciência de volume, peso e temperatura
Relaxante e libertadora de tensão

MODELAGEM
EM
OUTRAS
MASSAS

*
*
*
*
*

Ativação da perceção tátil
Contribuir em atividade de reabilitação motora
Facilitar a transição do abstrato ao conceito
Iniciação à percepção de tridimensionalidade
Iniciação à percepção de volume

*
*
MOSAICO
*
E
*
ASSEMBLAGEM
*
*
*

Integrar
Ordenar
Percepção espacial
Reencantar o olhar
Ressignificar
Reunir
Reutilizar
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TÉCNICAS
EXPRESSIVAS

USOS, INDICAÇÕES E PROPRIEDADES

PINTURA

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Abranger superfícies através da cor (Expansão)
Ativar o fluxo criativo
Desbloquear
Dissolver (através das experiencias de diluição com a cor)
Experimentações com o inusitado (pigmentos líquidos) em movimento
Experimentações com texturas e cromatismo
Experimentações sensoriais e lúdicas com a cor
Facilidade operacional
Facilitador de inícios de processos em arteterapia
Facilitar a liberação de conteúdos inconscientes
Percepção emocional das cores

TECELAGEM

*
*
*
*
*

Desembaraçar
Estruturar
Integrar
Ordenar
Organizar

* Relacionar
* Reunir
* Tramar

* Ampliação da percepção pelo contato com questões arquetípicas e
transculturais
* Apresentar gradualmente conflito x resolução
* Ativação e desenvolvimento da comunicação oral
TRABALHANDO * Ativar o imaginário
COM CONTOS * Contactar eventos comuns à dimensão humana
* Criatividade (solução criativa para variáveis adversas)
* Favorecer o autoconhecimento
* Interação lúdica
* Propiciar reflexões e insights

VÍDEO

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Agilidade narrativa
Ativação da percepção global do ambiente
Ativação do olhar/observação
Definição de enquadramento de uma situação
Experiências com imagens em movimento
Orientação espacial
Percepção da própria identidade
Percepção/Autoimagem
Senso de composição

1.3 – O Processo Arteterapêutico

Durante o processo arteterapêutico o símbolo surge como um veículo de
comunicação entre o consciente e o inconsciente, através do qual se tem a
possibilidade de uma melhor compreensão e adaptação de conteúdos do
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inconsciente. O símbolo traz para a consciência a representação do sentido oculto
de uma situação concreta. Nasce da alma e surge do conflito psíquico inerente a
mesma. Trata de elementos do cotidiano dotados de significados, dentro do contexto
da história e da vida de cada um de nós. O significado não pode ser traduzido, mas
sim ampliado, ressignificado sem se fechar em apenas um sentido. Cada vez que
um indivíduo entrar em contato com o seu símbolo, ele emergirá revelando algo do
qual se está precisando entender, como uma oportunidade de rever a realidade
inconsciente como realmente é, e não como se conjectura que seja e nem como
gostaríamos que fosse.

Quando atinge o indivíduo, causa mudanças e

transformações, porque é real, ele não pode fingir, ignorar a sua existência e, para
vivenciá-lo, o que importa é deixar-se tocar pelo símbolo. Segundo Jung, é o termo
que melhor traduz um fato complexo e que ainda não foi claramente apreendido pela
consciência.

É a chave de um mistério, o único modo de dizer aquilo que não se

pode ser apreendido de outra forma.
Nas palavras de Padre Fábio de Melo¹,
a experiência humana ela tem que ser simbólica, quando a gente não sabe
o conceito de uma determinada situação, quando a gente não sabe dar os
motivos deste ou daquele acontecimento, a gente tem o símbolo. O símbolo
é uma ponte de conexão que nos faz chegar ao lugar aonde os nossos pés
não alcançam. Por isso a arte é simbólica, porque ela nos capacita chegar
aonde nosso corpo não chega. É o vôo do espírito. [...] um quadro torto que
a gente ajeita na parede repercute dentro de nós. É assim, o tempo todo
nos fazemos a experiência de simbolicamente modificar a vida, o símbolo
repercute dentro de nós.

E a arteterapia utiliza-se dos símbolos para trazer à existência humana
possibilidades de reencontros com o self, oportunidades únicas e individuais de
deixar fluir o poder da cura através do que já está dentro de nós, mas
desconhecemos.

De base Junguiana, torna-se importante escrever sobre a

Psicologia Analítica, tema do próximo capítulo.

¹ Programa “Direção Espiritual” intitulado “Mudança Interior”, exibido em 22/02/2012, disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=A0c9I56Le1c, acessado em 05/05/2013.
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CAPÍTULO II

PSICOLOGIA ANALÍTICA

Imagem 15 - Vôo da Psique

http://www.vivermentecerebro.com.br

Também conhecida como Psicologia Junguiana ou Psicologia Complexa, tem
origem no conhecimento e prática da psicologia e psiquiatria praticada por Carl
Gustav Jung. Antropólogo e médico especializado em psiquiatria, nascido em 1875
na Suiça, Jung era profundamente interessado em distúrbios mentais, o que o
motivou a aprofundar seus conhecimentos e o diferenciaram da psicanálise iniciada
por Freud, ao ampliar o enfoque da libido, introduzindo conceitos como inconsciente
coletivo, sincronicidade e individuação.
A Psicologia Analítica fundada por Jung em 1913 percebe o ser humano
como único, autônomo, direcionado e criativo, reunindo em si um conjunto de
sistemas psíquicos, energeticamente ativados e mantidos, com o objetivo de
oferecer o suporte para a realização de seu potencial pleno, onde parte desse
sistema é patrimônio coletivo, inconsciente, suprapessoal, apresentando conteúdos
universais.
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Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente
pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal. Este porém repousa
sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em
experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Esta camada mais
profunda é o que chamamos inconsciente coletivo (...) contrariamente à
psique pessoal ele possui conteúdos e modos de comportamentos, os quais
são ‘cum grano salis’ os mesmos em toda parte e em todos os indivíduos.
Em outras palavras são idênticos em todos os seres humanos, constituindo
portanto um substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal
que existe em cada individuo. (JUNG, 2000, p.15)

Uma das principais contribuições da Psicologia Analítica é a concepção de
diversos mecanismos de auto-regulação da psique, identificando diferenças nos
níveis do consciente e inconsciente pessoal e coletivo, onde o balanceamento entre
esses níveis psíquicos operariam, segundo Jung, de forma auto-regulada.

São

considerados também os sonhos, a produção artística e cultural, a participação
religiosa, social e o sintoma neurótico como outros mecanismos auto-regulatórios da
psique.
Nas palavras de Ricardo Kelmer em seu artigo Jung - A Ciência
Revolucionária (2012), a psicologia analítica faz como que um chamado para
dentro, incentiva o indivíduo a descer os degraus escuros do inconsciente e, uma
vez lá, reconhecer o que ele na verdade é, ajudando-o a integrar esses conteúdos à
consciência, tornando-se um ser mais completo e autoconsciente.
Jung percebia o inconsciente como um repositório de memórias, pulsões
reprimidas, um sistema passado de geração em geração, que em constante
atividade continha todo o esquecido e também o acréscimo de novas informações e
vivências criativas organizadas segundo funções coletivas e herdadas. Tinha largo
conhecimento da alquimia, mitologia e do estudo comparado da história das
religiões, que lhes favoreceram observar e compreender o que chamou de
autorepresentações de processos psíquicos inconscientes, que colaboravam para
encontrar o sentido da vida – a individuação, um impulso natural da psique
concretizando o potencial que o ser humano trás em si, um processo vital de
crescimento psíquico.
O processo de individuação é conduzido por um tipo de centro ordenador da
psique, que ele denominou self (si-mesmo) e que seria ao mesmo tempo o
centro e a totalidade da psique. Individuar-se significa ampliar a consciência,
a área superficial da psique. Representa separar-se da massa, do turbilhão
inconsciente, e adquirir autonomia; representa tornar-se uma totalidade
psicológica, una e centrada, sem divisões internas: um “in-divíduo”. Este é o
caminho para a personalidade total e a mais íntima realização pessoal. Para

33
Jung o futuro da humanidade dependerá diretamente disso: da quantidade
de pessoas que conseguirem se individuar. (KELMER, 2012)

Com o intuito de visualizar melhor a psique, segundo a psicologia analítica,
base do processo arteterapêutico aqui estudado, e considerando que a psicologia
junguiana trabalha basicamente com polaridades, serão apresentados de forma
mais explicita alguns dos principais conceitos conforme esquema ilustrativo que se
apresenta na forma abaixo, extraído do livro Contos de Fadas e Mitos (ALT, 2000,
p. 159), segundo a visão do psicanalista James Hillman, um re-leitor da obra de
Jung.

Para Hillman o desenvolvimento da personalidade do individuo é vizualizada
na circularidade apresentada em seu esquema, denotando a natureza do que já está
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no indivíduo, e seu desenvolvimento implica no desenvolver de si mesmo. Seria
como um desembrulhar do self ao longo da vida, entrelaçado com o que o cerca.

2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

•

Arquétipo

•

Persona

•

Sombra

•

animus-anima

•

Si-mesmo ou Self

•

Eixo ego-self

•

Individuação
Cleide Becarini Alt (2000, p. 21) diz que o Self, também chamado “o Deus em

nós” (JUNG. OC, Vol. VII/2, O eu e o inconsciente, 1978, § 399), a Persona, a
Sombra e o Animus/Anima são os arquétipos estruturais da psique. Todos
pertencem ao inconsciente coletivo, parte herdada da psique, e ao mesmo tempo
criativa também.
Os arquétipos também são uma das ferramentas em arteterapia que ajudam
na elaboração do inconsciente coletivo, padrões herdados, transmitidos, como os
mitos, mas cujos conteúdos apareceram em diversas épocas, religiões e
civilizações, formas de agir e pensar, comuns em todos os seres humanos,
estruturas básicas da psique.

Padrões de comportamentos coletivos que se

manifestam através da mitologia das mais diversas culturas e são o resultado do
depósito

de

impressões

deixadas

por

vivências

fundamentais,

repetidas

incontavelmente durante milênios: vivencias da imposição do poder do mais forte
sobre o mais fraco; vivências de situações-limite em que o risco de vida é iminente;
encontros com o sexo oposto e relações estabelecidas entre ambos; percepções da
temporalidade e das transformações corpóreas vividas em cada momento da vida;
dentre muitas outras. Compreendidos como disposições inerentes à estrutura do
sistema nervoso, geram representações sempre análogas ou similares, assim como
os instintos, como que virtualmente, por constituírem-se na energia da psique
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invisível, disponíveis para a consciência sob a forma simbólica. Padrões hereditários
de comportamento psíquico revestidos de qualidades dinâmicas.
Para Jung o fascínio dos arquétipos pode ser percebido não só na
atratividade facilmente percebida nas pessoas por seus sonhos e produções
artísticas, como também através dos mitos e lendas na história das civilizações e na
produção intelectual da humanidade.
Pode-se perceber a energia específica dos arquétipos quando se tem
ocasião de observar o fascínio que exercem. Parecem quase dotados de
um feitiço especial. Qualidade idêntica caracteriza os complexos pessoais; e
assim como os complexos pessoais têm a sua história individual, também
os complexos sociais de caráter arquetípico têm a sua. Mas enquanto os
complexos individuais não produzem mais do que singularidades pessoais,
os arquétipos criam mitos, religiões e filosofias que influenciam e
caracterizam nações e épocas inteiras.” (JUNG, 1992, p. 79)

O presente é a ponte entre o passado e futuro, e em algum momento da vida
ficam como que perdidos entre esses dois momentos, e um dos recursos
expressivos que pode ser utilizado para conectar-se outra vez é a narrativa mítica. A
Arteterapia possibilita ressuscitar o passado na busca de entendê-lo ou averiguá-lo.
A mitologia não é inventada racionalmente e não pode ser entendida
racionalmente. Sob a luz da psicologia biológica, é uma função do sistema
nervoso humano, exatamente homologa aos estímulos, sinais inatos e
aprendidos, que libertam e dirigem as energias da natureza, das quais
nosso cérebro é apenas a flor mais fascinante. (CAMPBELL, 1992, p. 47).

Walter Boechat em A Mitopoese da Psique (2008) diz que Jung enfatizou
que cada pessoa deveria descobrir o seu mito pessoal para compreender seu papel
no mundo e seu destino, e que através do fascinante universo da mitologia como um
dos recursos em arteterapia, alguns mitos atualizam a história pessoal, e ao longo
de processo criativo favorecem o processo de individuação.
[...] a imagem é a linguagem fundamental da alma e os símbolos são a
chave para a compreensão das imagens. Os mitos, por sua vez, são
estórias que se desdobram em imagens significativas, que tratam das
verdades dos homens de todos os tempos. Daí decorre que Jung tenha
proposto com ênfase o que chamou de mythologein – mitologizar – a psique
para a melhor compreensão de seus processos. (BOECHAT, 2008, p.21).

Os arquétipos ativam um complexo, que por conter grande carga emocional
interferem no equilíbrio psíquico, perturbando o ego, produzindo imagens,
pensamentos, intuições, sentimentos e símbolos, transformando e redirecionando a
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energia instintiva original. Narrativas míticas contribuem para que os processos
conscientes sejam colocados em seus lugares de acordo com o contexto de vida do
indivíduo, e também, de certa maneira, guiar e conduzir o ego consciente, como
subsistemas dinâmicos e autônomos, mas não independentes do inconsciente
coletivo.
Segundo Jung, "As organizações ou sistemas são símbolos que capacitam o
homem a estabelecer uma posição espiritual que se contrapõe à natureza instintiva
original, uma atitude cultural em face da mera instintividade. Esta tem sido a função
de todas as religiões." (JUNG, 1998, p. 57). Considerava todas as religiões válidas,
visto que todas recolhem e conservam imagens simbólicas advindas do
inconsciente, elaborando-as em seus dogmas e, assim, realizando conexões com as
estruturas básicas da vida psíquica. Fundada originalmente na experiência do
numinoso, estão presentes nos mitologemas, nos sonhos, nas fantasias, nos
estados excepcionais da mente e na base das religiões. Surgem espontaneamente
em qualquer época, aparentemente como o resultado de influências, tradições e
estímulos individuais, e também sem esses fatores.
A relação do ego com o símbolo pode se estabelecer de diferentes formas,
dentre elas o ego pode identificar-se com o símbolo; pode estar alienado dele
reduzindo-o a signo, e pode ser receptivo aos efeitos das imagens simbólicas,
tornando possível como que um diálogo consciente entre o ego e os símbolos que
emergem, permitindo-os realizar sua função própria de liberador e transformador de
energia psíquica com plena participação do entendimento consciente, objetivo
básico da psicologia analítica como auxílio no processo de individuação. Para Jung,
o si-mesmo como meta na vida de um indivíduo expressa a unidade e a
personalidade global. É o centro ordenador da psique, o arquétipo do centro, fonte e
dirigente do impulso para a individuação, tornar-se o que se é.
O Si-mesmo aparece empiricamente em sonhos, mitos e contos de fadas,
na figura de ‘personalidades superiores’ como reis, heróis, profetas,
salvadores etc ou na figura de símbolos de totalidade como o círculo, o
quadrilátero, a quadratura circuli, a cruz etc (...) Seus símbolos empíricos
possuem muitas vezes significativa numinosidade (po exemplo, o mandala),
isto é, um valor sentimental apriorístico, demonstrando, pois, ser uma
representação arquetípica que se distingue de outras representações do
gênero por assumir uma posição central correspondente à importância de
seu conteúdo e numinosidade. (O.C. vol. VI § 902).
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Significa, dentre outras coisas, o que por analogia, representa ou substitui
outra coisa ou que tem valor evocativo, mágico ou místico, e quer reconheçamos ou
não seu caráter mitológico, são formas de apreensão que se repetem de maneira
uniforme e regular.
O centro do inconsciente pessoal é a sombra, o núcleo do material reprimido
da consciência, incluindo desejos e emoções não vividos, tendências, memórias e
experiências rejeitadas pelo individuo. Seriam conteúdos internos tais como apegos,
medos, insegurança, frustrações, culpas, perversões, ciúme, inveja, dentre outros,
incompatíveis com a persona e contrárias aos padrões e ideias sociais. Segundo
Jung, ainda que eventualmente desagradável, é a partir dela que se reconhecem as
qualidades inferiores e até condenáveis do individuo. Existindo tanto a sombra
individual quanto a coletiva, “esta última fruto da necessária repressão instintual da
humanidade, e necessária à evolução da consciência humana”. (ALT, 2000, p. 24).
Para Jung, a persona seria a parte necessária ao relacionamento social,
funcionando como mediador entre o Ego e o mundo externo, como máscaras
utilizadas para o desempenho dos diversos papéis desempenhados nas atividades
do cotidiano nos diversos estágios de desenvolvimento humano, tais como os da
profissão, da família, da identidade sexual, dentre tantos outros papéis sociais.
A persona individual funciona como um mediador entre o Ego e o mundo
externo, é uma máscara utilizada pelo individuo para relacionar-se com o mundo que
o cerca. Refere-se “aos papéis que desempenhamos em nossas atividades sociais
cotidianas, como profissão, status social, estágio de desenvolvimento (adolescência,
por exemplo), identidade sexual, etc.” (ALT, 2000, p. 28).
A persona coletiva estaria em oposição à sombra coletiva, ou seja todos
os “códigos morais” (JUNG, OC, Vol. X, par. 831) que foram criados pela e
para a sociedade, na mesma medida em que se foi desenvolvendo a
consciência da humanidade (a civilização) e em que se ia reprimindo
material espontâneo de toda a coletividade. (ALT, 2000, p. 29).

A autora acrescenta que Jung postula haver uma estrutura
inconsciente que representa a parte sexual oposta a cada individuo: ele denomina
tal estrutura de anima no homem, e de animus, na mulher, um dos mais influentes
arquétipos reguladores do comportamento:
Os sentimentos de um homem são, por assim dizer, os de uma mulher, e
assim aparecem nos sonhos. Designo esta figura pelo termo de anima, por
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ser ele a personificação das funções inferiores, que relacionam o homem
com o inconsciente coletivo. A totalidade do inconsciente coletivo apresentase ao homem sob a forma feminina. Para a mulher ele se afigura como uma
entidade masculina, e eu o denomino animus. (JUNG, OC, A vida simbólica,
1998, § 187)

Jung também define a anima ou o animus da seguinte forma:
Cada homem sempre carregou dentro si a eterna imagem da mulher; não a
imagem desta determinada mulher, mas a imagem de uma determinada
mulher. Essa imagem, examinada a fundo, é uma massa hereditária
inconsciente, gravada no sistema vital e proveniente de eras remotíssimas,
é um “tipo” (“arquétipo”) de todas as experiências que a série dos
antepassados teve com o ser feminino, é um precipitado que se formou de
todas as impressões causadas pela mulher, é um sistema de adaptação
transmitido por hereditariedade...Visto esta imagem ser inconsciente,
sempre será projetada, inconscientemente, na pessoa amada; ela constitui
uma das razões importantes para a atração passional ou para a repulsa.
(JUNG, OC Vol. XVII, O desenvolvimento da personalidade, 1996, § 338.)

O self seria o centro mediador da personalidade, responsável por seu
equilíbrio e desenvolvimento, abarcando o inconsciente e o inconsciente, tendo
como função sintetizar e mediar os opostos dentro da psique, e ser “agente principal
na fabricação de símbolos profundos, fascinantes e numinosos de natureza
autoreguladora e curativa.” (SAMUELS, 1989, p.115).
Para compreender o eixo ego-self faz-se necessário mencionar a função
transcendente, que representa um vínculo entre o real e o imaginário, ou o racional e
o irracional, preenchendo a lacuna entre o consciente e o inconsciente. Para Jung
“um processo natural, [...], uma manifestação da energia que se origina da tensão
dos opostos e consiste em uma série de ocorrências de fantasias que surgem
espontaneamente em sonhos e visões. “ (SAMUELS, 1989, p. 83)
Esse eixo morte-renascimento possibilita um resgate de nossa
autenticidade, do Self [...] Trazer mitos que abordam a questão do morrerrenascer intensamente é tocar na profundidade da transformação, de
encarar o distanciamento e retornar ao que verdadeiramente somos. (DINIZ,
2010, p. 22).

O Ego tem importância fundamental no processo de individuação, pois a
auto-realização do individuo dependerá de sua força. Segundo Becarini Alt, Jung
nomeia o ego de complexo de ego, pois
é um dado complexo formado primeiramente por uma percepção geral de
nosso corpo e existência e, a seguir; pelos registros de nossa memória.
Todos temos uma certa idéia de já termos existido, quer dizer, de nossa
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vida em épocas passadas; todos acumulamos uma série de recordações.
Esses dois fatores são os principais componentes do ego, que nos
possibilitam considerá-lo como um complexo de fatos psíquicos. (ALT,
2000, p. 88)

Nem o Self nem o ego exitem de forma independente, e do relacionamento
entre os dois surge o termo “eixo ego-Self”.
O ego está para o Self como o que é movido está para o que move, ou
como o objeto está para o sujeito, pois os fatores determinantes que se
irradiam do Self circundam o ego por todos os lados e o transcendem. O
Self, como o inconsciente, é um ente ‘a priori’ do qual o ego evoluiu. (2000,
p. 88)

No empenho do ego em atender as solicitações do Self, compreende-se o
conceito básico de individuação, processo no qual o indivíduo se realiza, mas que
se faz necessário estar relativamente saudável em termos psicológicos para ser
iniciado, pois o ego precisa ser forte o suficiente para suportar passar por seus
estágios e obstáculos, suportando as mudanças durante o mesmo.
Poder-se-ia dizer que todo mundo, com sua confusão e sua miséria, está
em processo de individuação. No entanto, as pessoas não o sabem, esta é
a diferença. A individuação não é de modo algum uma coisa rara ou um luxo
de poucos, mas aqueles que sabem que passam pelo processo são
considerados afortunados. Desde que suficientemente conscientes, eles
tiram algum proveito de tal processo. (2000, p. 92)

Como em arteterapia percebe-se o mito como recurso terapêutico no
processo de individuação, o próximo capítulo se deterá na apresentação do que foi
apreendido durante as pesquisas.
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CAPÍTULO III

MITO

Imagem 16 - Árvore da Morte e da Vida
Missal do Arcebispo de Salzburgo, 1481

O Poder do Mito – Ilustração nº 12

“Vim a compreender que aquilo que os seres humanos têm em comum se
revela nos mitos. Mitos são histórias de nossa busca da verdade, de
sentido, de significado, através dos tempos. Todos nós precisamos contar
nossa história, compreender nossa história. Todos nós precisamos
compreender a morte e enfrentar a morte, e todos nós precisamos de ajuda
em nossa passagem do nascimento à vida e depois à morte. Precisamos
que a vida tenha significação, precisamos tocar o eterno, compreender o
misterioso, descobrir o que somos.”
Bill Moyers

41
As narrativas míticas podem auxiliar de modo especial e profundo o processo
de individuação.

Este capítulo procurará, então, apresentar de forma mais

detalhada, o mito.

3.1 O QUE É MITO?

Através dos mitos podemos encontrar respostas para diversas perguntas tais
como: Quem sou eu?, Qual a origem de meu contexto diante da sociedade a qual
pertenço?, Por que estou vivendo minha vida dessa forma?, Por que me identifico
com culturas tão diferentes da qual estou inserida? Perguntas sobre a origem do
universo e mortalidade. São a expressão atemporal da imaginação, tanto coletiva
como individual, e da necessidade de compreender quem somos no universo.
Capturam os dilemas humanos e respondem qual o sentido da vida.

“Como o

famoso professor de mitologia e escritor americano Joseph Cambell escreveu: mitos
são sonhos públicos; um sonho é um mito privado.” (BARTLETT, 2011, p. 11).
Segundo Joseph Campbell, mitos “são chaves para a nossa mais profunda
força espiritual, a força capaz de nos levar ao maravilhamento, à iluminação e até ao
extase. São pistas para as potencialidades espirituais da vida humana.” (2012, p. 5).
Histórias ligadas a fatos históricos, aventuras ou realizações de alguém,
contadas para compreender melhor o mundo e o significado da existência, ligadas
ao sagrado em nós, do nosso relacionamento interior com o divino ou com o que
desconhecemos.
A psicóloga Sarah Barlett escreve que os mitos
[...] são reflexos de nossos desejos, necessidade e medos, particulares e
coletivos. Como espelhos, eles nos lembram quem somos, e também de
quão pouco nós, como seres humanos, mudamos desde os tempos antigos.
Mitos foram relatados muito antes do advento da escrita e formam a base
da maioria das religiões, filosofias, literatura e arte do mundo. Revelam
poderosa expressão da imaginação humana por meio de uma forma
narrativa para criar uma língua universal. (2011, p. 11)

Jung diz que “o mito é o degrau intermediário inevitável entre o inconsciente e
o consciente” (1986, p. 53), que não são inventados, mas vivenciados e tem um
significado vital.
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A mentalidade primitiva não inventa mitos, mas os vivência. Os mitos são
revelações originárias da alma pré-consciente, pronunciamentos
involuntários acerca do acontecimento anímico inconsciente e nada menos
do que alegorias de processos físicos. Tais alegorias seriam um jogo ocioso
de um intelecto não científico. Os mitos, pelo contrário, têm um significado
vital. Eles não só representam, mas também são a vida anímica da tribo
primitiva, a qual degenera e desaparece imediatamente depois de perder
sua herança mítica, tal como um homem que perdesse sua alma. (2002, p.
156).

Para Barlett em seu artigo O que é mito?
[...] deuses e deusas na mitologia carregam em si o potencial “arquetípico”,
evocando sentimentos, imagens e comportamentos com os quais todos de
uma forma ou outra se identificam, onde seus conteúdos simbólicos podem
revelar o que se passa dentro de nós, oferecendo um potente recipiente
para autoconsciência individual e inspiração coletiva.

O desconhecimento da mitologia, particularmente na sociedade ocidental,
criou uma desconexão espiritual. Vive-se como que separado de uma parte de si
mesmo que é conectada com algo mais do que o mundo material, uma vida divina
no homem.
A necessidade de declarações míticas é satisfeita quando concebemos uma
visão do mundo que explica de forma satisfatória o sentido da existência
humana no cosmo, uma visão que surge de nossa totalidade psíquica, da
cooperação entre o consciente e o inconsciente. A falta de sentido inibe a
totalidade da vida e, portanto, equivale a doença. O sentido torna um monte
de coisas suportável – tudo talvez. Nenhuma ciência irá algum dia substituir
o mito, e o mito não pode ser criado por nenhuma ciência. Pois não é que
“Deus” seja um mito, mas que o mito é a revelação de uma vida divina no
homem. (JUNG appud BERNARDO, 2010).

Provavelmente, através de Jung, é que na Arteterapia poderíamos explicar o
redespertar da consciência utilizando-se dos mitos. Histórias sagradas na voz de
nossos antepassados que dão voz a nossa voz interior. O mito pode favorecer o
reconectar com a natureza universal do indivíduo, utilizando-se de metáforas como
linguagem da alma, não importando quão independentes acreditemos ser como
indivíduos.
Como a perspectiva metafórica dá nova vivacidade à alma, ela também revitaliza áreas supostamente “des-almadas” e não psicológicas: os eventos
do corpo e da medicina, o mundo ecológico, os fenômenos culturais da
arquitetura e transporte, educação, alimentação, linguagem e sistemas
burocráticos. [...] Dessa forma, a base poética da alma tira a psicologia dos
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limites do laboratório e do consultório, e até da subjetividade pessoal do
indivíduo, e a transforma numa psicologia das coisas como encarnações de
imagens com vida interior, as coisas como exposição da fantasia.
(HILLMAN, 1992, p. 49).

Devido aos milênios de história, torna-se incerto as épocas e datas em que os
mitos surgiram pela primeira vez. Pode-se supor que o tempo é apenas uma
invenção da humanidade, que as civilizações estão separadas por continentes,
culturas, mas os mitos podem chegar a todos, o que reforça a ligação da
humanidade com as imagens míticas e seu poder sobre ela.
Alguns mitos que circulam no imaginário ocidental surgiram como narrativas
utilizadas pelos povos gregos para contar a origem do mundo e do homem, explicar
fatos da realidade e fenômenos da natureza, utilizando-se de muitos símbolos,
deuses, heróis e personagens sobrenaturais, relacionados com alguma data ou
religião.

Tudo misturado a fatos reais, características humanas e pessoas que

realmente existiram, com o objetivo de transmitir o conhecimento e explicar através
de rituais em cerimônias, danças, orações e sacrifícios, o que a ciência não havia
explicado. Muitos tiveram origem em crenças comuns não fundamentadas objetiva
ou cientificamente, mas vinculam-se a acontecimentos históricos carregados de
simbologia, sendo muito importantes para determinadas culturas.
Mitos sobre a criação satisfazem a necessidade de uma noção sobre de onde
viemos, nossas raízes e origens; mitos da fertilidade foram gerados por uma
necessidade de estabilidade econômica e para garantir a continuidade da vida na
Terra; mitos de heróis fornecem modelos para o comportamento humano.

3.2 INTÉRPRETES DO MITO

Considerando que os mitos são símbolos da experiência humana, eles têm
sido analisados de diferentes maneiras, dependendo das perspectivas, da cultura,
da época ou do individuo.
Para o austríaco Sigmund Freud (1856-1939), pai da psicanálise moderna, o
mito era expressão dos anseios, desejos, impulsos e medos do inconsciente do
individuo. Recorreu aos mitos gregos de Édipo e Electra para descrever a rivalidade
entre a criança e o pai ou a mãe, devido aos impulsos sexuais e instintivos inatos.
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Comparou a ciência à mitologia quando em uma carta a Einstein disse: "Não será
verdade que cada ciência, no final das contas, se reduz a um certo tipo de
Mitologia?" (FREUD apud ALVES, 2007, p. 115)
Já o psicólogo suíço Carl Jung (1875-1961), responsável pela mudança de
percepção no que diz respeito à mitologia, considerava o mito uma expressão do
inconsciente coletivo universal. Acreditava que as qualidades psicológicas inatas
são comuns a todos os seres humanos, determinando o modo de viver das pessoas
Composto de arquétipos, como o herói, o trapaceiro, o tolo e a mulher sábia, seriam
imagens no inconsciente, que dependendo da jornada de vida pessoal do indivíduo,
seriam expressos de maneira diferente. Às vezes, apenas um arquétipo dominaria,
depois outro, em diferentes períodos da vida do individuo.

Em determinados

momentos, agiriam simultaneamente.
A necessidade de declarações míticas é satisfeita quando concebemos uma
visão do mundo que explica de forma satisfatória o sentido da existência
humana no cosmo, uma visão que surge de nossa totalidade psíquica, da
cooperação entre o inconsciente e o inconsciente. A falta de sentido inibe a
totalidade da vida e, portanto, equivale a doença. O sentido torna um monte
de coisas suportável – tudo talvez. Nenhuma ciência irá algum dia substituir
o mito, e o mito não pode ser criado por nenhuma ciência. Pois não é que
“Deus” seja um mito, mas que o mito é a revelação de uma vida divina no
homem. (JUNG apud BERNARDO, 2010).

Historiador da religião romena, Mircea Eliade (1907-1986), interpretou os
mitos de forma diferente. Via o mito como a essência da religião e acreditava que
era a sacralidade do mito que lhe dava estrutura e utilidade. Devido as diferentes
idéias e estruturas religiosas, tanto politeístas como monoteístas, bem como a
adoração da natureza ou de espíritos ancestrais, acreditava que a mitologia conecta
todos esses diferentes tipos de religião por meio dos temas similares.
[...] o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser
abordada e interpretada em perspectivas múltiplas e complementares....o
mito conta uma história sagrada, relata um acontecimento que teve lugar no
tempo primordial, o tempo fabuloso dos começos...o mito conta graças aos
feitos dos seres sobrenaturais, uma realidade que passou a existir, quer
seja uma realidade tetal, o Cosmos, quer apenas um fragmento, uma ilha,
uma espécie vegetal, um comportamento humano, é sempre portanto uma
narração de uma criação, descreve-se como uma coisa foi produzida, como
começou a existir [...] o mito é considerado como uma história sagrada, e
portanto uma história verdadeira, porque se refere sempre a realidades. O
mito cosmogónico é verdadeiro porque a existência do mundo está aí para
o provar, o mito da origem da morte é também verdadeiro porque a
mortalidade do homem prova-o...e pelo facto de o mito relatar as gestas dos
seres sobrenaturais e manifestações dos seus poderes sagrados, ele torna-
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se o modelo exemplar de todas as actividades humanas significativas.
(ELIADE, 1972, p.12-13).

O professor norte-americano de mitologia Joseph Campbell (1904-1987) é
altamente considerado por seu trabalho como escritor e estudioso de mitologia.
Embora tenha se baseado em técnicas de interpretação de Jung, ele seguiu a teoria
de Heinrich Zimmer de que a mitologia em si era um roteiro para a autodescoberta.
Apostou mais no simbolismo, significado e imagens do mito.

Via os símbolos

religiosos como metáforas para ideias filosóficas maiores. Concordava com Jung
sobre o impacto das imagens míticas, mas acreditava que a espiritualidade
(independentemente de sua forma) era uma busca pela fonte da qual tudo provinha,
da qual era parte e para qual retornará. É “incompreensível”, pois existia antes das
palavras.

Essa força universal é expressa através de metáforas – em outras

palavras, através dos mitos, histórias, arte e imagens que criamos no mundo.
Estava particularmente interessado no herói e cunhou o termo “monomito” depois de
ter sido influenciado pela obra de James Joyce. Heróis eram importantes porque
transmitiam verdades universais sobre si mesmos ou seu papel na sociedade. Para
ele a verdade era uma só, mas os sábios se referiam a ela com muitos nomes
a mitologia é a canção do universo – música que nós dançamos mesmo
quando não somos capazes de reconhecer a melodia (pg. XI). Mitos são
aquilo que os seres humanos têm em comum, são histórias de nossa busca
da verdade, de sentido, de significação, através dos tempos (CAMPBELL,
1990, pg. 5). São metáforas da potencialidade espiritual do ser humano, e
os mesmos poderes que animam nossa vida, animam a vida do mundo.
(CAMPBELL, 1990, p. 24)

No final do século XX, o psicólogo norte-americano James Hillman (19262011) causou uma ruptura radical no pensamento junguiano defendendo que a
mitologia era a psicologia, e vice-versa.

Observou que os mitos ajudam a

compreender a alma humana uma vez que propiciam a reflexão transpessoal sobre
questões culturalmente imaginativas e sobre a vida, auxiliando a perceber nossa
vida cotidiana encaixada na vida dramática e cosmogônica das figuras míticas e por
elas enobrecidas, que as metáforas são a linguagem da alma por excelência:
Como a perspectiva metafórica dá nova vivacidade à alma, ela também revitaliza áreas supostamente “des-almadas” e não psicológicas: os eventos
do corpo e da medicina, o mundo ecológico, os fenômenos culturais da
arquitetura e transporte, educação, alimentação, linguagem e sistemas
burocráticos. [...] Dessa forma, a base poética da alma tira a psicologia dos
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limites do laboratório e do consultório, e até da subjetividade pessoal do
indivíduo, e a transforma numa psicologia das coisas com encarnações de
imagens com vida interior, as coisas como exposição da fantasia
(HILLMAN, 1992, p.49)

Sua psicologia “arquetípica” centrava-se na alma e nos mais profundos
padrões do funcionamento psíquico.

A “alma” busca reconhecer os mitos que

moldam a psicologia individual e o ego é uma fantasia entre uma miríade de
fantasias ou mitos. Observou que os gregos não contavam com a psicologia do
profundo, mas tinham mitos; sua teoria é a de que a mitologia politeísta (mitologia
com muitos deuses e deusas) é o mesmo que psicologia. Acreditava que devemos
conhecer essas forças e energias sagradas representadas pelos deuses, o poder do
mito que nos convida ao autoconhecimento, atentando para o que a imagem mítica
pode querer comunicar.

3.3 RITO

Para Campbel um ritual seria a oportunidade de participar diretamente em um
mito, seria a encenação de uma situação mítica, “nada mais que a manifestação ou
representação dramática, visual ou ativa de um mito.” (2008, p. 120).
Um ritual seria um ato simbólico que celebra, reverencia ou comemora um
evento ou processo na vida do indivíduo ou da comunidade. Tendem a
favorecer a harmonia com os ritmos da natureza, estabelecer as tarefas da
evolução individual ou comunitária, ou a ligação com os aspectos do
cosmos considerados sagrados ou divinos. [...] Pode ser realizado
regularmente, ocasionalmente ou uma única vez, bem como ser particular
ou grupal. (FEINSTEIN; KRIPPNER, 1988, p. 25)

Jung acreditava que o homem exprimia suas condições psicológicas mais
importantes e fundamentais através do ritual e que, se não fossem providenciados
rituais apropriados, as pessoas, espontânea e inconscientemente inventariam rituais
para preservar a estabilidade da personalidade quando ocorresse a transição de
uma condição psicológica para outra. Poderiam ser um canal de transformação. ;
[...] viver o mito é, portanto, realizar-se no rito, compondo-se com a energia
dos primórdios. Rito é a experiência que se tem de uma realidade
fenomênica que propicia ao iniciado a vivencia de como fora a primeira vez.
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As transformações ocorridas nesse tempo, como relacionadas pelo mito,
ocorrem todas as vezes que o rito é realizado, e a energia dos primórdios
passa a ser experimentada pelos participantes. (ALVARENGA, 2010, p. 37)

Auxiliados pela vivência dos ritos podemos modificar o passado, através da
compreensão simbólica que os mitos possibilitam.
Quando entramos no tempo circular, ou tempo sagrado, conseguimos
retomar determinadas vivências e integrá-las na consciência de forma
transformada, e isso significa modificar o passado. Entendemos essa
realidade como sendo um dos acontecimentos mais fenomenais do
processo analítico, também chamado compreensão simbólica.
A
transformação ocorrida no processo analítico se faz à imagem e
semelhança do rito. (ALVARENGA, 2010, p. 37)

Consequentemente, através da recriação simbólica, o indivíduo pode
experimentar um momento mágico, um novo olhar sobre o mundo e si mesmo.
O rito torna o tempo reversível e liberta o homem do tempo morto, do tempo
da neurose. Tempo no qual a pessoa repete e repete determinadas
realidades sem nada transformar, sem nada criar. E, mesmo sem nada
criar ou transformar, o indivíduo sente consumir grandes quantidades de
energia, e experimenta a condição de eterno cansaço. Ao modificar o
passado, o rito faz o sujeito entrar na reversibilidade do tempo e recriar,
simbolicamente, o mundo. Esse é um momento mágico, e a vivência
experimentada é de plenitude, vigor, contentamento, alegria. A recriação
simbólica do mundo e de si mesmo comporta a concomitância de certezas e
entendimentos de saber-se renascido com memória. (ALVARENGA, 2010,
p. 39)

Os ritos podem ser de sacrifício, fortalecimento, os relacionados aos
alimentos, religiosos, expulsão, dentre outros. Para colaborar na compreensão do
processo de individuação mais adiante apresentado, a compreensão do rito de
passagem foi o que mais colaborou para a compreensão do mito que estava sendo
vivenciado e necessitava ser transformado.
Os ritos de passagem, também chamados de iniciáticos, implicam atividades
necessárias para o individuo entrar em contato com o novo, o tempo inédito de sua
vida, ou conhecer fatos e realidades até então ignoradas. Um exemplo seriam os
vividos pelas sociedades tribais primitivas, quando somente a partir do final da
adolescência, o individuo passa a ter direito a frequentar a sociedade dos adultos.
Para fazê-lo, precisa passar por um rito de passagem, cumprindo determinadas
tarefas. Depois de cumpridas, começa então um novo tempo de sua vida, passando

48
a ter condições de receber informações que lhe eram negadas pelo grupo em que
estava inserido.
Os

ritos de passagem

implicam

muita

reflexão,

ensimesmamento,

introspecção. Ao se deparar com os mitologemas da entrada na caverna ou da
passagem pelo labirinto, os indivíduos retornam a uma condição primordial,
simbolicamente uterina, como se experimentasse um novo nascimento, um retorno a
um lugar de continência. É que mais traduz o renascer, pois o processo implica,
necessariamente, confronto com a própria morte. Para nascer para um tempo novo,
é necessário morrer para algumas realidades. Só então se tem o conhecimento dos
mistérios, a compreensão de realidades inesperadas, e competência para
responsabilidades até então nunca assumidas, compreensão simbólica até então
nunca alcançada.
Quanto ao mito relacionado ao processo de individuação, o mito do herói é o
que mais amplifica o processo. Campbell o inseriu em uma jornada de 12 passos,
divididos em 3 fases: a primeira é a partida; a segunda é a iniciação, e a terceira, o
retorno.

Imagem 17 – The Hero’s Journey

Imagem 18 – A Jornada do Herói

http://3.bp.blogspot.com

http://bbacreativewriting.files.wordpress.com/
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1ª fase – A Partida:

1º passo – Mundo Comum: o herói é apresentado vivenciando seu cotidiano, e
algumas caracteríscas podem ser amplificadas mais adiante.

2º passo – Chamado à aventura: sua rotina é quebrada pelo inesperado ou incomum
- é apresentado ao problema.

3º Passo – Recusa do chamado: o herói recusa a se envolver, optando por não sair
da zona de conforto.
4º passo – Encontro com o Mentor: o encontro com o mentor pode ser tanto com
alguém mais experiente ou com uma situação que o force a tomar uma decisão. O
mentor é "algo ou alguém" que o direciona para o caminho que deve ser trilhado.

5º passo – Travessia do primeiro limiar: nessa fase, nosso herói decide pelo novo
mundo - enfrentar o problema ou desafio. Sua decisão pode ser motivada por vários
fatores, dentre eles algo que o obrigue, mesmo que não seja essa a sua opção.
2ª fase – A Iniciação:

6º passo – O ventre da baleia (testes, aliados e inimigos): a maior parte da jornada
se desenvolve nesse passo, fora do ambiente normal do herói. Ele passará por
testes, receberá ajuda de seus aliados e de quem não esperava receber, e terá que
enfrentar seus inimigos.

7º passo – Aproximação da caverna oculta: o herói se aproxima do objetivo de sua
missão, o nível de tensão aumenta e tudo fica indefinido.
8º passo – Provação suprema: a crise atinge seu ponto máximo, e é o momento da
virada. Nesse passo as revelações acontecem, encontra-se resposta para o
problema principal, mas é o ponto do abismo, da morte ou renascimento do herói.

9º passo – Recompensa: passada a provação máxima, o herói conquista a
recompensa.
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10º passo – Caminho de Volta: é a parte mais curta da jornada e pode não existir
em algumas. Após ter atingido o objetivo, o herói retorna ao seu mundo anterior.

11º passo – Ressurreição – nesse ponto da jornada o herói poderá ter que enfrentar
uma trama secundária ou paralela, que não foi totalmente resolvida anteriormente.

3ª fase – O Retorno:

12º passo – Retorno com o Elixir: é a finalização da jornada. O herói chega ao seu
mundo, mas transformado – já não é mais o mesmo. Passou pela individuação e/ou
cura que necessitava.

Depois de completada a jornada, não necessáriamente o herói não mais se
deparará com o problema vivenciado. Ele poderá surgir como um novo chamado
para a mesma aventura, mas neste momento o herói já de posse das respostas,
estará em condições de abreviar sua jornada. Ele a recusa, mas não por não estar
em condições de percorrê-la, mas, sim, porque já está de posse do elixir, sabe onde
encontrá-lo e, abastecendo-se dele,

permite-se permanecer em sua zona de

conforto, pois já sabe como lidar com o problema.
E o herói, que um dia foi criança, poderá encontrar em sua criança interior
forças para percorrer sua jornada. O proxímo capítulo abordará a criança divina que
habita todos nós.
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CAPÍTULO IV
A CRIANÇA DIVINA

Imagem 19 - Pequena Mulher

http://letrancas.blogspot.com.br

Imagem 20 - Pequeno Homen

http://caminhoseguro.com

Em todo adulto espreita uma criança - uma criança eterna, algo que está
sempre vindo a ser, que nunca está completo, e que solicita cuidado,
atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana
que quer desenvolver-se e tornar-se completa. (JUNG, 1981, § 286, p. 175).

Um mito cristão conta que São Cristóvão estava para cruzar um rio quando
viu uma criança que também queria ir para o outro lado e ofereceu-se para carregála nas costas. Mas a criança lhe diz que ele não agüentaria seu peso, e ele ri e
pensa: “Como poderia uma simples criança ser peso em demasia para um homem
forte como eu?“. A criança sobe em suas costas, e à medida que São Cristóvão
segue seu caminho, sua carga aumenta, a ponto de ficar insuportável. Quando já
não agüenta mais, ele se dá conta que carregava o Senhor.
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Esta representação mítica mostra que um ser humano não pode carregar nas
costas o divino, precisa fortalecer-se para carregar o divino, conscientizar-se de
partes do self, tendo cuidado para não absorver mais do que possa carregar.
O

contato

de

Jung com

sua

criança

interior foi fundamental no

desenvolvimento de suas teorias dos arquétipos, dentre eles o arquétipo da criança.
A interiorização em busca da energia criativa possibilitou ampliar e desenvolver seu
processo de individuação e chegar ao arquétipo da criança. Em seu livro “Memórias,
Sonhos e Reflexões”, ele narra a importância desse momento em sua vida. Na
ocasião, Jung vivia sob constante pressão interna, pois havia rompido com Freud.
Seu momento profissional era conturbado e encontrava-se tão emocionalmente
abalado que chegou a suspeitar que passasse por uma perturbação psíquica. Nesse
período, tem recordações de suas brincadeiras de infância e se permite o “brincar
sério” como ele mesmo entendia o que fazia, resgatando a criança que o habitava,
entrando em contato com a criança divina, reequilibrando-se, o que marcou sua vida
de modo decisivo.
Ah, ah! disse a mim mesmo, aqui há vida! O garoto anda por perto e possui
uma vida criativa que me falta. Mas como chegar a ela?” Parecia-me
impossível que o homem adulto transpusesse a distância entre o presente e
meu décimo primeiro ano de vida. Se eu quisesse, entretanto, restabelecer
o contato com essa época de minha vida, só me restava voltar a ela
acolhendo outra vez a criança que então se entregava aos brinquedos
infantis. (JUNG, 1998, p.155).

Este capítulo pontuará o arquétipo da criança e alguns mitos da criança
divina, uma vez que a busca de nossa totalidade passa pela integração de todo
nosso ser, e entrar em contato com a criança que nos habita é parte do processo de
integração de nosso self. No interior do adulto, existe tanto a criança que é portadora
dos registros de sua história pessoal, quanto a portadora da energia vital que é a
criança eterna, a que impulsiona para uma vida mais plena rumo à realização das
potencialidades próprias, únicas em cada ser. Como afirma Jung (1986),
[...] fala-se da criança, mas dever-se-ia falar da criança que existe no adulto.
No adulto está oculta uma criança, uma criança eterna, algo ainda em
formação e que jamais estará terminado, algo que precisará de cuidado
permanente, de atenção e de educação. Esta é a parte da personalidade
humana que deveria desenvolver-se até alcançar a totalidade. (p.175).

No adulto a criança permanece, mas a infância terminou e percebe-se a vida
com mais seriedade, como que racionalmente, e quando trazemos memórias
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dolorosas, na forma como nos expressamos, poderemos identificar atitudes infantis,
e é importante perceber a diferença entre SER como criança e TER atitudes infantis.
Ser como criança nos remete à inocência, ao encantamento, ao descobrir e
redescobrir, à grande magia que pode ser aprender a brincar de viver.
Fernando Pessoa, nos versos do poema A CRIANÇA QUE FUI CHORA NA
ESTRADA, narra o desencontro do adulto com criança interior:
A criança que fui chora na estrada.
Deixei-a ali quando vim a ser quem sou;
Mas hoje, vendo que o que sou é nada,
Quero ir buscar quem fui onde ficou.
Ah, como hei-de encontrá-lo? Quem errou
A vinda tem a regressão errada.
Já não sei de onde vim nem onde estou.
De o não saber, minha alma está parada.
Se ao menos atingir neste lugar
Um alto monte, de onde possa enfim
O que esqueci, olhando-o, relembrar,
Na ausência, ao menos, saberei de mim,
E, ao ver-me tal qual fui ao longe, achar
Em mim um pouco de quando era assim.

E no poema CRIANÇA DIVINA, ele expressa poeticamente o que podemos
aprender acompanhados de nossa criança interior:
A mim a criança ensinou-me tudo.
Ensinou-me a olhar para as coisas.
Aponta-me para todas as coisas que há nas flores.
Mostra-me como as pedras são engraçadas
quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas.
A Criança Eterna acompanha-me sempre.
A direção do meu olhar é o seu dedo apontando.
O meu ouvido atento alegremente a todos os sons
são cócegas que ela me faz brincando nas orelhas.
Ela dorme dentro da minha alma
e as vezes acorda de noite e brinca com meus sonhos.
Vira uns de pernas para o ar
Põe uns em cima dos outros e bate palmas, sozinho
sorrindo para o meu sono...
A Criança Nova que habita onde vivo
Dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe
E assim vamos os três pelo caminho que houver,
saltando e cantando e rindo
e gozando o nosso segredo comum
que é o de saber por toda parte
que não há mistério no mundo
e que tudo vale a pena.
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Imagem 21 – Criança Divina

http://divinaura.blogspot.com.br

4.1 INFÂNCIA IDEAL X INFÂNCIA REAL

Em seu texto “As Etapas da Vida Humana”, de 1930, Jung define o estágio da
consciência psíquica durante a infância como, um estágio da consciência em que
ainda não há problemas, onde nada depende do sujeito, porque a própria criança
ainda depende inteiramente dos pais.
Marta Chagas em seu artigo Jung e a literalização do arquétipo da criança
(2006) relata que

[...] É como se ainda não tivesse nascido inteiramente, mas se achasse
mergulhada na atmosfera dos pais. O nascimento psíquico e, com ele, a
diferenciação consciente em relação aos pais só ocorre na puberdade, com
a irrupção da sexualidade. A mudança fisiológica é acompanhada também
de uma revolução espiritual. Isto é, as várias manifestações corporais
acentuam de tal maneira o eu, que este freqüentemente se impõe
desmedidamente... Até este período, a vida psicológica do indivíduo é
governada basicamente pelos instintos e por isto não conhece nenhum
problema. Mesmo quando limitações externas se contrapõem aos impulsos
subjetivos, estas restrições não provocam uma cisão interior do próprio
indivíduo. Este se submete ou as evita, em total harmonia consigo próprio.
Ele não conhece o estado de divisão interior, induzido pelos problemas.
(JUNG apud CHAGAS, 2006).

Em geral, trazemos dentro de nós a imagem da infância ideal, onde tudo é
perfeito, idealizado, mas que no processo de transição da infância para a vida adulta
e em nossos relacionamentos, muitas vezes o resultado pode ser isolamento,
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traumas e comportamentos que não se identificam a origem. Escondida atrás da
imagem da infância real e da infância ideal está a imagem da criança interior divina,
força vital, inocente e espontânea, que reside na camada arquetípica mais profunda
de nosso ser, proporcionando significado aos nossos esforços imaturos, nos
mostrando o lado inconsciente das limitações que experimentamos, fazendo
desabrochar nossas potencialidades.

Imagem 22 - Infância Ideal

http://planetabrinquedo.com.br

Imagem 23 - Infância Real

http://www.portaleducacao.com.br

4.2 ARQUÉTIPO DA CRIANÇA

No arquétipo da criança encontramos o símbolo que constela todas as
memórias da infância codificada da vivência coletiva que a humanidade tem com
relação à criança e, através dele, podemos entender um fato psíquico que ocorre
dentro de nossa alma.
Segundo o Dicionário dos Símbolos,
A infância é uma constante nos ensinamentos evangélicos e de toda uma
parte da mística cristã, como, por exemplo, o caminho da infância de Santa
Teresa do Menino Jesus, ao lembrar (Mateus, 13, 3): Em verdade vos digo
se não mudardes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum
estrareis no Reino dos Céus. [...] Aliás, na tradição cristã, os anjos são
muitas vezes representados como crianças, em sinal de inocência e de
pureza. Na evolução psicológica do homem, atitudes pueris ou infantis –
que em nada se confundem com as do símbolo criança – assinalam
períodos de regressão; ao inverso, a imagem da criança pode indicar uma
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vitória sobre a complexidade e a ansiedade, e a conquista da paz interior e
da autoconfiança. (2012, p. 302).

Jung refere-se à criança como a personificação de forças vitais, com o
impulso de autorrealização:
‘Criança’ significa algo que se desenvolve rumo à autonomia. Ela não pode
tornar-se sem desligar-se da origem: o abandono é pois uma condição
necessária, não apenas um fenômeno secundário. O conflito não é
superado portanto pelo fato de a consciência ficar presa aos opostos; por
este motivo, necessita de um símbolo que lhe mostre a exigência do
desligamento da origem. Na medida em que o símbolo da ‘criança’ fascina e
se apodera do inconsciente, seu efeito redentor passa à consciência e
realiza a saída da situação de conflito, de que a consciência não era capaz.
O símbolo é a antecipação de um estado nascente de consciência.
Enquanto este estado não se estabelece, a “criança” permance uma
projeção mitológica que exige uma repetição pelo culto e uma renovação
ritual. (JUNG, 1981, p. 169).

4.2.1 O Arquétipo da Criança Divina

Imagem 24 - Pezinhos & Mãozinhas Divinas

http://www.imotion.com.br

Sem a criança, não existira deus-pai nem deus-mãe. Sem o filho,
obviamente não existiria o ser humano. Por isso o gênero humano significa
existência e vida, - e essa vida se inicia bem pequena, com mãozinhas e
pezinhos minúsculos, e porque essa vida estabelece a união com Deus, e
Deus criou a vida – à sua imagem, por isso a criança é divina.
(WAIBLINGER, 1986, p. 11)
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Ao longo dos séculos de história, o arquétipo da Criança Divina apresenta-se
na tradição religiosa ou mitológica de várias culturas e identificam-se alguns pontos
em comum que não são considerados mera coincidência. A Criança Divina já nasce
completa, nada lhe falta, além de ser pura e sem mácula, livre de pecado, segundo a
tradição cristã, e possui uma sabedoria inata. São diferentes expressões de um
mesmo princípio arquetípico, correspondente a uma necessidade humana básica de
evolução espiritual, um eixo central, de origem narcísica, permitindo a coesão do
self.

4.2.2 - Mitos da Criança Divina
- Eros (cúpido) - filho Zeus e Afrodite (Vênus), apaixonou-se pela princesa Psique,
que tornou-se imortal através de um pedido de Eros a Zeus. O Eros Criança
representa o arquétipo do amor romântico armado com um arco e flechas, com a
força poderosa que faz com que todos os seres sejam atraídos uns pelos outros, e
pela qual nascem e se perpetuam todas as raças.
Imagem 25 - Jovem defendendo-se de Eros
Pintura de Bouguereau (1825–1905)

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br

- Dionísio (Baco) – nasce da união de Perséfone (o arquétipo da virgindade) e Zeus
que disfarçou-se de serpente para seduzi-la. Representa a alegria, a busca do
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prazer e diversão, e a espontaneidade, atributos próprio da criança. Geralmente
representado sob a forma de um jovem imberbe, risonho e festivo, de vasta
cabeleira, tendo em uma das mãos, um cacho de uvas ou uma taça, e, na outra, um
tirso (um dardo) enfeitado de folhagens e fitas.
Imagem 26 - Dionísio

http://tudosobremitosgregos.files.wordpress.com

- Moisés - A Criança Divina do judaísmo é um bebê abandonado em um cesto
flutuando em um rio que, ao ser encontrado, é criado pela esposa do Faraó.
Considerado um salvador, que libertou o povo judeu do cativeiro no Egito, conhecido
como portador dos Dez Mandamentos, fundador das bases da cultura israelita.
Imagem 27 - Moisés

http://antroposofiaeeu.blogspot.com.br
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Moisés foi retratado por Frida Kahlo em 1945, que atendendo a um pedido,
traduziu em uma pintura o livro de Sigmund Freud intitulado Moisés, o homem e a
religião monoteísta, premiada no México. A figura central é Moisés, tem o terceiro
olho da sabedoria a sua frente, e expressa o caos mental da humanidade diante de
tantos deuses.
Imagem 28 - Moisés - Núcleo da Criação, por Frida Kalo

http://www.pinturayartistas.com

- Chigo - A Criança Divina no Japão é um intermediário entre Deus e o povo.
Anualmente é realizado na cidade de Kyoto o Festival de Gyon, dedicado à Criança
Sagrada, símbolo da pureza. Uma criança é escolhida para representar Chigo e
carregado por adultos em um carro alegórico há muitos metros acima do solo para
não tocar o chão, para cortar a má sorte e as influência malignas. Outras crianças
participam do festival, realizando uma espécie de dança sagrada num ritual de
purificação que atrai bênçãos divinas e prosperidade para a cidade.
Imagem 29 - Chigo

http://www.japantravelinfo.com
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- Menino Jesus ou Deus Menino - no mito cristão, a Criança Divina é representada
por uma criança prodígio capaz de fazer milagres e com uma sabedoria inata para
debater com os sacerdotes do templo aos 12 anos de idade. “O mito cristão quando
analisado à luz da psicologia analítica, traz a conclusão de que seu significado é
essencialmente a busca da individuação” (ALT, 2000, p. 63).

Imagem 30 - Menino Deus

http://www.avisosdoceu.com.br

- Krishna - filho da princesa Devaki e Vasudeva, seu nascimento foi anunciado por
uma estrela no ocidente. Seu nascimento foi visto como uma ameaça pelo rei
Kamsa, de Mathura, que tentou mandar matá-lo, devido a uma profecia que dizia
que ele morreria nas mãos do oitavo filho de Devaki, um paralelo com a mitologia
Cristã. O nascimento de Krishna é celebrado anualmente na Índia no festival
Krishnashtami (equivalente ao Natal), muito popular entre as crianças hindus que no
final recebem balas e presentes.
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Imagem 31 - Krishna

http://1.bp.blogspot.com

- A Criança Sagrada da Nação Lakota – O primeiro princípio Lakota que
estabelece a visão das crianças como seres sagrados é o conceito Mitakuye Oyasin,
que significa Somos Todos Um. A palavra criança na linguagem Lakota é Wakan
Yeja, cuja tradução literal é ser sagrado. Lakota é uma das 7 tribos do povo Sioux,
nativos da América do Norte. Para eles toda criação é sagrada, e tem como
responsabilidade primária honrar e respeitar tudo a sua volta como sagrado. Seres
humanos são essencialmente seres sagrados. Como um ser sagrado em uma
criação sagrada, na qual todas as demais coisas criadas são sagradas.
Imagem 32 - Criança Lakota

http://image.slidesharecdn.com
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- A Criança Sagrada do Paganismo – de origem Celta, na filosofia Wicca, o Menino
Sol filho da Grande Deusa, nascerá trazendo a Luz ao Planeta, marcando o retorno
da força solar. Tempo de celebrar o início de todas as coisas e conduzindo a meditar
sobre o novo em nossa vida. O pentagrama, um dos muitos símbolos usados na
tradição Wicca, representa as forças da natureza: Espírito, Ar, Água, Terra, e Fogo.
Imagem 33 - Criança Pagã

http://www.mysticgiftsandcharms.co.uk

- Negrinho do Pastoreio e Saci Pererê - apesar da semelhança, são dois mitos de
origem distinta. Enquanto o Negrinho é produto de sincretismo religioso no Pampa
Gaúcho com conotações mais cristãs do que africanas e tem o poder de ajudar a
encontrar coisas perdidas. O Saci é uma entidade popular no folclore brasileiro,
influenciado pela mitologia africana, que perdeu a perna lutando capoeira, herdou o
pito (como um cachimbo) e ganhou, da mitologia européia, um gorro vermelho.
Diverte-se fazendo travessuras com os animais e com as pessoas. Originalmente
era conhecido pelo controle, sabedoria e manuseios das plantas medicinais. Tinha o
domínio das matas onde guardava ervas sagradas, e costumava confundir as
pessoas que não pediam a ele a autorização para a coleta destas ervas.
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Imagem 34 - Negrinho

Imagem 35 - Saci

http://www.churrascariagalpaocrioulo.com.br

http://api.ning.com

- Pequeno Príncipe de Saint Exupery – com a aparência de um anjo louro, é
considerado a criança sagrada na literatura. Há mais de duas gerações é tido como
uma entidade quase divina, um exemplo de pureza, que com sua linguagem poética
e de inesgotável sabedoria, dá margem a múltiplas interpretações, abordando
questões existenciais que há séculos intrigam a humanidade.
Imagem 36 - Pequeno Príncipe

http://www.circuitomt.com.br
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[...] um trem iluminado, roncando como um trovão fez tremer a cabine do
manobreiro.
- Eles estão com muita pressa”, disse o pequeno príncipe.
- O que estão procurando?
- Nem o homem da locomotiva sabe, - disse o manobreiro.
E apitou, vindo em sentido inverso, um outro trem iluminado.
- Já estão de volta? - perguntou o pequeno príncipe.
- Não. São os mesmos. - Disse o manobreiro. - É uma troca.
- Não estavam contentes onde estavam?
- Nunca estamos contentes onde estamos. - disse o manobreiro.
E o apito de um terceiro trem, iluminado soou.
- Estão correndo atrás dos primeiros viajantes? - perguntou o pequeno
príncipe.
- Não correm atrás de nada, disse o manobreiro.
- Estão dormindo lá dentro, ou bocejando. Apenas as crianças apertam
seus narizes contra as vidraças.
- Só as crianças sabem o que procuram – disse o principezinho. – Perdem
tempo com uma boneca de pano, e a boneca se torrna muito importante, e
choram quando lhes é tomada...
- Elas são felizes... – disse o manobreiro. (SAINT-EXUPÉRY, 1946, p. 73)

O adulto ao encontrar-se com sua criança interior estaria menos propenso à
solidão. Segundo Matias Jung, “para Saint-Exupéry, as crianças é que estão certas
em perder tempo com uma boneca de pano, o não perder tempo estaria ligado à
descoberta da solidão. “Se tenho mais tempo para mim, [...] reencontro o paraíso de
minha infância.” (MATHIAS JUNG, 2009, p. 73).

- Peter Pan - é um personagem criado por J. M. Barrie, que começou como uma
peça de teatro, e foi transformado em livro para crianças com várias adaptações
inclusive para o cinema, e serve de base para a teoria psicológica do “Complexo de
Peter Pan”, que identifica a compulsão de homens e mulheres em manter-se sempre
jovens, e não assumirem as responsabilidade inerentes aos adultos.
Imagem 37 - Peter Pan
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4.2.3 O Papel da Criança Divina
Dentro de um adulto ferido pode existir uma criança ferida, mas também há
uma criança divina pedindo passagem e em busca do autoconhecimento. É
necessário encontrar essa criança e acolhê-la em seu aspecto dual (luz e sombra).
Como afirmava o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry (1946, p. 70) “só se vê bem
com o coração, o essencial é invisível aos olhos”, e nossa Criança Divina enxerga
com

coração,

guarda

riquezas

inigualáveis

e

insubstituíveis

como

nossa

espiritualidade, a alegria, a entrega, a bondade, espontaneidade, a inocência e a
confiança incondicional no Pai Divino.
A criança que existe na pessoa adulta é a fonte de sofrimento; é a parte que
realmente sofre, pois a parte adulta pode aceitar a vida como ela é. [...] O
núcleo infantil é a parte autêntica da pessoa e que é essa parte que sofre.
[...] Muitos adultos simplesmente cortam essa parte e assim não alcançam a
individuação. É apenas quando a pessoa consegue aceitá-la e o sofrimento
que ela acarreta, que o processo de individuação pode se realizar. (von
FRANZ, 2005, p.86-87).

Edith Sullwold, referindo-se a George Bernard Shaw, diz que a criança tem as
suas próprias “aspirações mais sagradas”, o seu próprio e singular caminho.
Dando a expressão “mais sagrada” o significado de aspirações ou intenções
consideradas frutos de uma fonte sagrada ou espiritual e a relação com o inteiro,
esse dom de vida que nos é dado (Abrams, 1990).
“A imagem da criança interior divina tem como função universal a
incumbência de assegurar que permaneça inédito o nosso experimento de viver. A
criança interior divina tem a inocência, que o mestre Zen Suzuki Roshi chamou de “a
mente do aprendiz” (SULLWOLD apud ABRAMS, 1999, p.26). Representa a
espontaneidade e o anseio profundo da alma humana por expandir-se, crescer e
investigar vastos e ilimitados territórios.”
Seu papel é inspirar o despertar do Reino de Deus dentro de nós. Buscar a
evolução da consciência ou do espírito humano, levando ao estado de plenitude,
paz, equilíbrio e harmonia interior. A Criança Divina é quem nos mostra o amor
incondicional, a confiança original, a leveza para “entrarmos” nesse "Reino". Ela
brinca, tem alegria e espontaneidade. É a manifestação do Eu Superior, a essência
maior que faz a travessia do espiritual sutil ao espiritual manifesto. Por isso, disse
Jesus: “Deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, porque a elas pertence o
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reino de Deus. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma
criança, não entrará nele” (Lucas 18, 16-17).
Resgatar a história da nossa infância, fazendo uma releitura das experiências
vivenciadas, não apenas com o olhar infantil da criança magoada, mas e
principalmente, com o olhar de gratidão pelas oportunidades de evolução que a
nossa alma teve, pode ser o inicio da cura emocional. Dar novo significado e
importância, ao que fazemos com o que fizeram de nós.
Segundo Nietzsche, citado por Joseph Campbell, uma forma de entrar em
contato com a criança interior é “[...] matando o dragão que se chama ‘tu deves’”,
optando por não viver segundo as regras dos outros” (ABRAMS appud
CAMPBELL,1990, p. 240), permitindo que a criança divina assuma seu lugar no
sagrado de nossa alma então adulta. O que a criança representa na linguagem
mística, e através dela o adulto recuperando a espontaneidade e a inocência, a
indiferença para com as regras próprias da infância, ditadas pelos adultos.
Com isso [...] se constata que a alma tem a nos comunicar acerca da
natureza da criança primitiva de forma tão versátil e inesgotável, que nós,
no final, talvez saibamos exatamente quais as múltiplas capacidades que
estão a disposição da criança. A criança tem muito de humana e tem tudo
de divino, tal como os seres humanos. Com isto, não só Eros ou o dragão e
a serpente são símbolos da união dos opostos, mas também a criança.
(WAIBLINGER, 1986, p. 116).

Zago em seu artigo intitulado Entenda o real significado da crinça interior²
diz:
a promessa que essa criança representa está dentro de nós, em nossas
origens e esperanças. O aspecto divino da criança interior que habita em
todos nós é uma fonte que, quando percebida conscientemente, pode nos
oferecer coragem, entusiasmo e, principalmente, cura. Ela é divinamente
inspirada, irradiando luz para quem a encontra e iluminando nossa sombra.

Segundo Jung (1986), no processo de individuação, o arquétipo da criança
anuncia a síntese entre o consciente e o inconsciente da personalidade,
representando a origem e o potencial do futuro. É um símbolo que une os opostos,
um mediador, portador de cura, tem o significado de inúmeras renovações e
transformações. Aparecendo em nossa vida sempre que nos desapegamos e nos

² Disponível em http://www2.uol.com.br/vyaestelar/crianca01.htm. Acessado em 13/04/2013.
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abrimos ao processo de transformação interior. A ela nos voltamos em momentos de
perda, sofrimento, abandono e grande pressão interna.
A criança interior ferida, trazida ao setting arteterapêutico pelo adulto, chega
até mesmo sem se reconhecer, como que se desculpando, querendo fugir; mas,
com o surgimento do arquétipo da Criança Divina, pode prenunciar a transformação
psíquica, expressando o mais puro amor por ela, dando início ao processo de
individuação, tema principal do próximo capítulo.
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CAPÍTULO V

MITO, ARTETERAPIA E INDIVIDUAÇÃO

Imagem 38 - Individuação
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5.1 MITO, PSICOLOGIA E ARTETERAPIA

Sarah Bartlett diz que as “figuras arquetípicas como o herói, a mãe e o pai,
mostram fortes verdades psicológicas. Tanto Freud com a psicanálise quanto Jung
com psicologia analítica, ambas psicologias do profundo, recorreram largamente a
temas míticos” (2011, p. 28).
Freud, que era um grande estudioso de mitos, no início do século XX,
apresentou o complexo de “Édipo”, e mais tarde Jung batizou a versão feminina do
complexo de Édipo com o nome de Electra.
A controversa teoria de Freud sugere que uma menina, como um
originalmente ligada à mãe, mas, em seguida, na fase
desenvolvimento, ela descobre que tem um pênis, ressente-se e
mãe (inconscientemente) por castrá-la, e volta-se para o pai,
amor. (BARTLETT, 2011, p. 28)

menino, é
fálica do
culpa sua
buscando

69
Jung acreditava que a função do mito era revelar os processos do
inconsciente e, trabalhando com sonhos somados ao conhecimento da vida das
pessoas, aos símbolos, mitologia e religião, concluiu que uma diversidade de
energias ou arquétipos habitavam o inconsciente e descreveu esses arquétipos
míticos como grandes sonhos da humanidade.

[...] acreditava também que “nós nos lembrávamos de nós mesmos do
universo” e que nossas projeções acontecem a nós, em vez de nós as
fazermos acontecer. Em certo sentido, é o mito nos sonhando, em vez de
nós sonhando o mito. Jung chamou o inconsciente coletivo de “um
reservatório de experiências de nossa espécie”, Joseph Campbell e muitos
outros concordaram com Jung que o mito representa a busca humana por
sentido ou o que dá significado a nossas vidas. Esses arquétipos
psicológicos são um modelo inato universal acessível a todos nós.
(BARTLETT, 2011, p. 28)

Como exemplo, quando identifica-se no indivíduo uma ênfase exagerada no
amor-próprio, delírios de grandeza e inveja patológica, identifica-se o mito de Eco e
Narciso. Freud o reconheceu como uma condição clínica nomeada como TPN Transtorno da Personalidade Narcisista, uma analogia a paixão de Narciso por seu
próprio reflexo, desprezando a ninfa Eco por amar a si mesmo.
Imagem 39 - Narciso & Eco

BARLETT, 2011, p. 29
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Marie-Louise Von Franz, psicóloga junguiana suíça, escreveu muitos livros
baseados em imagens míticas e representações arquetípicas nos contos de fadas.
“Seu livro sobre a liberação do princípio feminino aos homens é centrado em torno
do conto romano “Apuleio, o Asno de Ouro”, que inclui a primeira versão do mito de
Eros e Psique.” (BARTLETT, 2011, p. 29).
A história de Pomona e Vertuno simboliza o medo da rejeição no amor e
como apenas sendo fiéis a nós mesmos podemos ser verdadeiramente amados.
Pompona era uma bela ninfa que vivia nos pomares do Monte Palatino e Vertuno
por ser tímido demais para falar com ela, pede orientação a deusa Pales para se
aproximar de Pompona. Disfarça-se de diversos personagens e não consegue
chamar a atenção de sua amada. Por fim, somente quando se despe do que não
era, Pompona o vê como realmente era e corre para seus braços.
Já Orfeu, ao tolamente desafiar as ordens de Hades, perde Eurídice ao olhar
para trás, no inferno, para se certificar de que ela o estava seguindo.

O

comportamento de Orfeu reflete a falta de confiança nos outros e em si mesmo,
também sugerindo que quando se continua a ansiar por aquilo que já passou nunca
se é capaz de seguir em frente e recomeçar.
Os exemplos acima citados podem ser ferramentas úteis em Arteterapia como
auxilio no setting terapêutico para identificar o que possa estar acontecendo com o
individuo que busca ajuda, cabendo ao arteterapeuta ter um vasto conhecimento dos
mitos e utilizá-los, aliados a outras técnicas, ou mesmo identificá-los através do
discurso apresentado pelo cliente.

Tal auxílio durante a terapia poderá ser um

marco na vida do indivíduo.

5.2 MITO DO SIGNFICADO OU INDIVIDUAÇÃO

No artigo para intitulado Qual o sentido da vida?³ a Dra Ercilia Simone
Dalvio Magaldi escreve:

³ Disponível em http://www.ijep.com.br/index.php?sec=artigos&id=146&ref=qual-o-sentido-da-vida. Acessado
em 25/04/2013.
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Esta questão foi respondida por Carl Jung aos 59 anos da seguinte
maneira: “A vida é a um só tempo, louca e importante. E, quando não rimos
de um aspecto e especulamos sobre outro, ela se torna insípida e tudo se
reduz a mais insignificante escala. Há então, igualmente, pouco sentido e
pouco absurdo". Passado por uma experiência de quase morte logo após e,
decorrido um longo período de intensas experiências e vivências ele
responde aos 84 anos novamente a mesma pergunta: "Trata-se de uma
questão de temperamento, acreditar no que vale mais: se a falta de sentido
ou o sentido. Se preponderasse absolutamente a falta de sentido, o
significado da vida desapareceria progressivamente a cada passo do nosso
desenvolvimento. Mas não se trata disso, ao que me parece. Como em
todas as questões metafísicas, provavelmente ambas são verdadeiras: a
vida é sentido ou falta de sentido, tem ou não tem sentido. Acalento a
inquieta esperança de que o sentido prepondere e vença a batalha.
Essa é a grande questão de nossas vidas dentro da perspectiva da
psicologia junguiana, O Mito do Significado ou o Processo de Individuação.
Saber o propósito para o qual nos dirigimos, o intento para o qual somos
guiados ou atraídos. Jung relatava que cerca de um terço dos seus
pacientes não sofria de neurose clinicamente definível, mas sim da falta de
sentido e propósito em suas vidas. Jung foi um dos mais experientes
terapeutas, homem de profundo conhecimento da alma humana e da cultura
dos povos. Quando faz uma afirmação desta monta é para levarmos muito a
sério o quanto o significado e o conhecimento deste significado é
fundamental para saúde física-psíquica-social-espiritual de cada um de nós.
Jung vai além e diz ainda que quanto ao sentido da vida nenhuma ciência
pode ocupar o lugar que só a religião pode preencher. Só Deus, ou a
Imagem de Deus em nós, o Self, pode dar sentido à existência. Ou seja, é
a realização do divino no homem que traz a plenitude, a experiência da
totalidade. Jung diz¨ "O homem que considera sem significado sua própria
vida e a de seus semelhantes não apenas é infeliz, mas é quase incapaz de
viver". O ego não nos basta, precisamos de algo que nos transcenda e
justifique. Assim esse processo de Individuação, de busca de sentido de
vida é ao mesmo tempo uma ampliação da consciência e uma realização do
inconsciente.”
Imagem 40 - Sentido da Vida
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Campell (2008, p. 117) relata o que Jung fez quando decidiu ir em busca de
seu mito.
Seu processo de descoberta é interessante no que há de tão infantil. Com
mais ou menos 37 anos de idade, ele se perguntou: “O que eu mais gostava
de fazer na infância quando estava sozinho e podia brincar?”. A resposta é
que ele gostava de agrupar pedras e construir cidadezinhas com elas.
Então disse: “Como agora já sou um homem crescido, vou brincar com
pedras grandes”. Ele comprou um terreno num lugar lindo junto a um lago,
na margem oposta a Zurique. Começou a planejar e a construir uma casa
nesse local encantador, Ascona, e à medida que trabalhava com as mãos,
ele ativava a sua imaginação.
Isso é que vale a pena, ativar sua imaginação, de um jeito ou de outro. Não
se pode ativá-la aceitando sugestões dos outros. Você deve descobrir
sobre o que sua consciência quer meditar. Com a imaginação ativada, Jung
viu todo tipo de fantasia brotar, sonhos de todo tipo. Ele passou a anotar
seus sonhos e a desdobrá-los com associações variadas.
Ao fazer isso, Jung iniciou a descoberta do seu mito.

Ele tinha dois amigos que contribuíram para o desenvolvimento de seus
insights: Heinrich Zimmer, importante indologista, e Richard Wilhelm, importante
sinologista. Esses dois homens tinham grande conhecimento sobre a tradição mítica
da Índia e da China, respectivamente, e ajudaram Jung a perceber as relações entre
os esboços simbólicos que ele fazia inspirado nos seus sonhos e as mandalas
orientais, a meditação chinesa baseada na flor dourada.
O caminho para encontrar o próprio mito passa por descobrir os símbolos
tradicionais que falam ao indivíduo e usá-los como base de meditação, deixando que
operem na psique.
Um ritual é a manifestação ou representação dramática visual e ativa de um
mito. Ao participar de um rito, o indivíduo se engaja no mito e este opera nele no
momento que se deixa ser arrebatado pela imagem.
Considerando o exposto neste capítulo, tem-se o embasamento do porque os
mitos podem ser utilizados em Arteterapia como ferramenta de auxílio no processo
de individuação, quer seja através de contos, quer seja extraindo dos símbolos que
surgem do inconsciente, conteúdo que ajude o paciente a movimentar energias de
sua psique, durante o processo criativo dentro de um setting arteterapêutico.
Segundo Campbell (2008), cada indivíduo deve encontrar um aspecto do mito
que se relacione com a sua própria vida, o que o auxiliará a se dar conta da verdade
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que está em seu íntimo, observando suas quatro funções básicas: a mística, pois
abre a consciência para dimensão do mistério; a cosmológica, da qual a ciência se
ocupa, mas não tem todas as respostas; a sociológica, que varia de lugar para lugar,
dando suporte e validação a determinada ordem social; e a pedagógica, ensinando a
viver a vida sob qualquer circunstância, como já abordado no capítulo III.
Do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, os mitos nos ajudam a fazer
face às ambivalências e complexidades da vida. Em um sentido psicopolítico
bastante real eles atuam como um contrapeso à rigidez do poder e outras
estruturas. Mitos nos ajudam a fazer uso de nossa imaginação e nossos
poderes intuitivos. Na clínica, o mito permite uma linguagem partilhada, já
que esse é um fator importante na cocriação da relação analítica.(SAMUELS,
2009, p. 10).

A amplificação é de extrema importância no processo terapêutico em busca
da cura, no desenvolvimento psico-individual e nos caminhos de busca de si mesmo.
Trabalha com material originado do inconsciente coletivo. “É um método de
associação baseado no estudo comparativo das mitologias e da religião, bem como
na interpretação de imagens de sonhos, de desenhos e contos de fadas” (BECARINI
ALT, 2000, p. 9).
Concluindo os estudos até aqui demonstrados, apresenta-se então uma
atividade realizada em um workshop, baseado no trabalho de Mitologia Pessoal
desenvolvido por Feinstein e Krippner, com duração de 16 horas, cujo tema
“Arteterapia e Mitologia Pessoal” teve como objetivo ajudar os participantes a
contatar aspectos e padrões de suas subjetividades, que não emergiam facilmente
como figuras de atenção, apesar de silencionamente guiar seus passos.
No primeiro dia, foram realizadas diversas atividades como estímulos
geradores para o processo de identificação do mito pessoal de cada participante. As
oficinas tinham duração média de duas horas, com intervalos de 20 minutos entre
elas, e a cada oficina observou-se que os materiais oferecidos eram ampliados em
quantidade e diversidade.
Durante o primeiro dia, os estímulos geradores nas diversas oficinas,
remeteram aos principais fatos que marcaram a vida dos participantes, dentre eles
um passeio imaginário por um museu, com diversas salas repletas de objetos em
prateleiras. À medida que percorriam as salas, os participantes eram orientados para
guardar as lembranças que surgiam e recolher os objetos que mais lhe chamassem
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a atenção. Após o termino da atividade, foram convidados a transformá-los do
imaginário para o concreto, através dos materiais oferecidos.
No segundo dia, a proposta foi a confecção de uma mandala em uma grande
cartolina dividida em quatro quadrantes. Para cada quadrante, mais um estimulo
gerador, objetivando identificar e auxiliar a transformação de um mito negativo em
um mito positivo, e que ao longo do processo de construção da mandala surgisse o
novo mito pessoal de cada participante.
Imagem 41 – Mandala do Mito

acervo pessoal da autora

O mito negativo identificado eram acessos de raiva intensa, que não se sabia
identificar a origem. Com personalidade calma e gentil, não conseguia compreender
a fúria que lhe acometeu por três vezes, prejudicando relacionamentos com pessoas
importantes de sua vida, culminando com o término do casamento. O medo de que
outros acessos de fúria acontecessem a estavam impedindo de se abrir para novos
relacionamentos, pois desconhecia a pessoa em que se transformou quando tal
sentimento se manifestou, e que em outras vezes chegava em menor intensidade,
sendo um dos motivos para procurar a Arteterapia como recurso para solução do
problema.
Desde ponto em diante, serão apresentados os quadrantes da mandala
segmentados, paralelamente às produções realizadas ao logo de um ano de terapia,
uma vez que após a conclusão do workshop, a mandala foi levada para o setting
arteterapêutico. As produções realizadas durante as sessões arteterapeuticas,
complemetaram a compreensão e conclusão de um ciclo na vida da paciente.
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– 1º quadrante = MITO NEGATIVO
Imagem 42 – 1º Quadrante

acervo pessoal da autora

Por diversas vezes no setting terapêutico, no início das atividades
relacionadas à raiva manifesta, as produções se apresentaram de forma “bonita”
segundo conclusão da arteterapeuta e da paciente. As duas figuras abaixo do
quadrante são de produções realizadas em momentos em que sentia muita raiva.
A arteterapeuta do workshop desconhecia a conclusão acima expressa e fez
uma afirmação: essa raiva “é bonita”.

Ao mesmo tempo, também levantou o

questionamento: essa raiva “é bonita”?
Indagam-se os sentimentos que emergiam durante a confecção do primeiro
quadrante e vale ressaltar que a frase MINHAS NECESSIDADES, não foi escrita
neste momento, ela faz parte da conclusão do processo, mais adiante relatado.

76
– 2º quadrante = CONTRA-MITO
Imagem 43 – 2º Quadrante

acervo pessoal da autora

Para este quadrante a proposta era validar o mito, acolher a raiva. Mais
alguns estímulos geradores facilitaram o difícil processo, uma vez que as
lembranças dos acessos de raiva também emergiam sem controle. Observa-se que
materializa-se na forma de um pequeno ser comparado ao personagem de
desenhos infantis, o demônio da Tansmânia – Taz, nome pelo qual era chamada
pelo ex-marido em brincadeira do casal, quando queria auxiliá-la a sair dos acessos
de raiva. O Taz é confeccionado em lã, e fixado na mandala com um fio que a
atravessa, fechando no verso com um laço, para expressar que seu desejo é que
não fique mais em seu coração, que a raiva é amada apesar de não compreendida.
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Nesse segundo quadrante, a frase EU ACOLHO VOCÊ!!!! faz parte do final do
processo de produção da mandala.
Os trabalhos do terceiro quadrante, demonstram a busca da compreensão do
mito – uma raiva da qual não se sabia a origem, mas que se fazia necessário
acolhe-la.

As produções realizadas nessa fase da arteterapia em sua grande

maioria demonstram uma linha divisória, revelando justamente a dificuldade de
acolhê-la e sempre apresentando formas geométricas, retas e traços. Poucos
símbolos se revelam nessa fase, mas o sol aparece em vários deles, como a
iluminar a escuridão da dor pelos estragos causados, sinalizando para a paciente
uma luz no final do túnel.

- 3º quadrante = NOVO MITO
Imagem 44 – 3º Quadrante

acervo pessoal da autora
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Para o terceiro quadrante o convite era harmonizar-se com o mito. Qual novo
mito colocaria fim ao comportamento manifestado tantas vezes, mas que a partir de
agora poderia ser de forma harmoniosa com o contexto que estivesse vivendo. O
que faria com os acessos de raiva que até surgissem, para que não causassem mais
estragos?
Diversos estímulos geradores foram dados e, mesmo assim este momento do
workshop paralizou a participante. Eram onze no grupo, e mais uma participante
também estava paralizada diante do quadrante a ser preenchido. Por mais que o
grupo contribuísse com estímulos, as duas não conseguiam seguir adiante. As
emoções e sensações que fluíam eram muito intensas e confusas, o choro trancado
no peito insistia em não fluir e buscou-se o isolamento. A dificuldade de continuar
era absoluta.
A facilitadora do workshop percebendo que os outros participantes já estavam
com seus quadrantes concluídos, os convida para juntos auxiliarem o processo das
duas que não conseguiam perceber qual novo mito as auxiliaria a não mais vivenciar
o mito negativo.
Neste momento, sentada no chão, a facilitadora inicia um diálogo com a
participante isolada também sentada no chão.

A dificuldade em responder as

perguntas que eram feitas quase a sufocavam e o choro explode. Um choro de
criança, a menina que precisava falar e ser ouvida, ser acolhida.
A facilitadora faz um convite: venha até mim, venha para meu colo, deixe que
cuidemos de você um pouquinho.

O choro era muito intenso e um misto de

constrangimento e cansaço das dores sufocadas por tantos anos a impediam de
aceitar o que seria um colo passageiro, e ela expressa isso para o grupo. Diz estar
cansada de chorar e de sentir-se sozinha.
Em sua competência para identificar qual novo mito estaria surgindo naquele
momento de dor, a facilitadora convida mais uma vez a participante para vir ao seu
colo, e ainda resistindo um pouco, a participante se coloca a engatinhar e vai até o
colo da facilitadora. Em seu colo é acalentada, e o grupo é convidado a tocá-la e
dizer palavras carinhosas, enquanto o choro vem como que lhe rasgando o peito.
À medida que o choro diminui, uma pergunta é feita: você gostaria de brincar?
Escolha uma brincadeira de sua infância e vamos brincar, você quer? O convite é
aceito e o grupo brinca de “escravos de jó”.
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O riso chega, a participante volta para seu quadrante em branco, e diante dos
diversos materiais oferecidos, seus olhos se fixam em duas pás para tomar sorvete
de tamanhos diferentes. Uma seria ela, a outra a menina que tinha vivenciado na
roda com o grupo. Sua preferência são os vestidos vermelhos, e veste então a
menina e a mulher com o mesmo modelo, coloca as duas sorridentes de mãos
dadas, iluminadas pelo sol e em meio aos girassóis, sua predileção dentre as flores.
O convite ao novo mito é aceito, a criança interior chega para recordá-la que
nunca esteve sozinha, que poderão dialogar e negociar suas diferenças, flexibilizar a
rigidez da adulta autosuficiente em que se transformou para superar algumas
vivências de seu passado, e fortalecê-la.
As produções abaixo do quadrante, realizadas no setting terapêutico, fazem
parte do período em que os símbolos da criança interior começam a se manifestar.
O geométrico, já não aparece em suas produções. A paciente tinha lembranças
felizes de suas idas ao circo, do cachorro que teve na infância e das brincadeiras de
roda.

Como o cachorro passa a ser uma constante em suas produções a

arteterapeuta sugere que ela volte a ter um cão, oportunidade que teria para cuidar e
ser cuidada por ele, uma vez que morava sozinha e reclamava de voltar para casa e
não ter ninguém a esperá-la. E Wilkie (que significa “o desejado”) hoje faz parte de
sua vida a recebendo sempre em festa quando volta para casa.
Neste quadrante também, a frase EU ACOLHO VOCÊ!!! faz parte do final do
processo de produção da mandala.
A outra participante que também ficou paralisada diante do seu quadrante em
branco, tinha questões muito parecidas com as da participante aqui narradas, e vinte
anos mais jovem que ela, percebeu quais atitudes deveria passar a tomar para que
no futuro não se surpreendesse vivenciando o isolamento e a autosuficiência, como
admitiu já estar vivenciando. Filha única de pais com inteligência acima da média,
recebia uma carga de exigências muito grande, e ao tentar corresponder, estava
sentido sua juventude escapar de suas mãos. Já morava sozinha em outro estado
muito distante dos pais, como forma encontrada para percorrer seu próprio caminho,
e fazer suas escolhas não tão diretamente influenciada pelo alto grau de
perfeccionismo esperado por seus pais.
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- 4º quadrante = COLOCANDO EM PRÁTICA O NOVO MITO
Imagem 45 – 4º Quadrante

acervo pessoal da autora

O convite para o quarto quadrante foi refletir sobre como colocar o novo mito
em prática, e a participante se deu conta que havia abandonado as aulas de piano
depois que se separou do marido, e que já nem se recordava quais eram suas
músicas preferidas.
Como era muito interessada por comportamentos nas diversas culturas
espalhadas pelo mundo, concluiu que retomaria suas viagens. Já tinha caminhado
pelas calçadas de diversos países, mas era hora de se presentear viajando para
outros lugares que ainda desejava conhecer. Já não estava só, tinha concedido
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permissão a sua criança interior para que estivesse sempre ao seu lado, além de ter
seu cão lhe esperando todos os dias quando retornasse para casa.
Neste quadrante também, a frase É POSSÍVEL!! CONSEGUIREI!!!! faz parte
do final do processo de produção da mandala.
Quanto aos trabalhos realizados dentro do setting, a criança surge junto com
uma coruja em uma atividade realizada com esponja e guache. Brincando de bater a
esponja no papel, a criança chega ocupando seu lugar, sentada, como que
observando a mulher sábia que agora já sabe com quem contar. A conclusão desta
atividade foi uma grande surpresa para a participante, pois enquanto batia a esponja
no papel, falava que estava cansada de estar sozinha, de se destacar na grande
maioria dos projetos nos quais se empenhava, que precisava de alguém para dividir
sua vida, e percebeu então que não estava só, começava a encontrar sua criança
interior.
A segunda produção no setting, é uma de suas preferidas.

A palavra

maturidade surge como resultado do que estava partilhando com sua arteterapeuta,
e o olhar no canto do papel significa a criança que lhe observa de dentro,
sinalizando que não é mais tempo de rigidez. As cores são abundantes. Apesar dos
corações expressarem relacionamentos ainda conturbados, a maturidade a auxilia a
vivenciá-los de uma maneira mais leve, pois conseguiu encontrar seu caminho de
individuação.
Ao concluir a mandala, a facilitadora sugere que os participantes a olhem no
todo, e nomeiem ou escrevam frases para cada quadrante, e então são colocadas
as frases:
1º quadrante: MINHAS NECESSIDADES – a participante conclui que sua
raiva era reproduzida de modo bonito, pois eram suas necessidades não atendidas
na infância.
2º quadrante: EU ACOLHO VOCÊ!!! – a lembrança do Taz a fez comprá-lo
em tamanho grande em pelúcia, e desde que começou a apertá-lo fortemente em
seu peito nos momentos em que a raiva surge, uma forma concreta que encontrou
de acolhê-la e conversar com ela, os episódios estão cada vez mais raros.
3º quadrante: EU CAMINHO AO SEU LADO!!! – foi fundamental para sua
individuação dar espaço para sua criança interior, vivenciando o poder do divino que
sempre a habitou.
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4ª quadrante: É POSSÍVEL!!

CONSEGUIREI!! – retomar suas viagens, a

convivência com seu cão, e o projeto de retomar as aulas de dança e piano
chegaram como pistas de um grande mapa de sua alma, para que descobrisse
outros tantos fatos importantes que também lhe estão ajudando a compreender seu
processo de individuação, lembrando-lhe de uma maneira bela, a ser acolhedora de
si mesma.
Decorrido pouco mais de ano em arteterapia tentando entender a origem de
seus acessos de fúria, hoje lhe é possível sentir prazer em percorrer seu próprio
caminho. Descobriu-se única, responsável por escrever sua história independente
dos relacionamentos não correspondidos, fazendo escolhas agora negociadas com
sua criança interior, que lhe recorda todo o tempo que ela tudo pode fortalecida pelo
divino que lhe habita.

Imagem 46 – Mandala do Mito Pessoal

acervo pessoal da autora
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Ao longo da pesquisa concluí que os mitos possibilitam um encontro simbólico
do indivíduo consigo mesmo. Fazem a ligação entre o consciente e o inconsciente
coletivo, e com as formas pelas quais o inconsciente individual se manifesta. São
uma forma saudável de colocar o homem em contato com o sagrado.
O uso dos mitos em Arteterapia poderia ser comparado a um processo
alquímico, onde, na busca da individuação, o paciente, ao ser tocado por um mito,
seria como que a pedra bruta, e ao elaborar esse encontro com o mito dentro de si,
de seu inconsciente surgiriam os elementos para as transformações. Elementos
estes, que poderíamos chamar de verdades sobre si mesmo até então não
identificadas; e respostas para as questões apresentadas ao arteterapeuta.
Ao rememorá-los, é possível reatualizá-los, renovando-os por meio de
vivências pessoais, repetindo o que os deuses e os heróis fizeram e, ao longo dos
tempos, então de algum modo, aprender o segredo da origem do que cerca o
indivíduo e do Si mesmo.
Mitos

podem

favorecem

a

maturidade

emocional,

o

resgate

da

espontaneidade, da autoconfiança, da confiança no outro, o respeito pelo próprio
pensar e sentimentos, o retorno da alegria e do bem viver, e da criatividade.
Integrar a história de um indivíduo ao que o cerca, e conectá-lo com a
representação arquetípica em seu inconsciente, seria a contribuição da mitologia
como ferramenta para favorecer o emergir de um novo olhar do indivíduo sobre si
mesmo.
Os mitos relatam passagens cruciais do ser humano e, por isso, é
fundamental o seu estudo e sua utilização, sendo um instrumento importante para o
trabalho do arteterapeuta.
Reviver através de um mito, o que há séculos está registrado no inconsciente
coletivo seria a possível contribuição da mitologia para a Arteterapia, e na constante
busca conhecer-se, os mitos poderiam ser ferramenta auxiliar oferecendo respostas
para questões esquecidas, como enterradas pelo próprio paciente, negligenciadas e
sufocadas em seu interior. No contato com os mitos, tais questões poderiam
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transmutar-se, encontrando respostas para questões afloradas com o auxílio de um
arteterapeuta. Essas são algumas das reflexões elaboradas durante a pesquisa.
No processo de individuação em andamento em contexto arteterapeutico,
questões pessoais são amplificadas, e o potencial espiritual ao ser explorado pode
manifestar o inconsciente coletivo de séculos de história, proporcionando um
caminho não mais sem respostas, mas sim iluminado.
A evolução humana favorece a jornada mítica, iniciada na vivencia do que é
conhecido como Ouróborus, o indiferenciado, seguida das vivências da Grande Mãe
Arquetípica e também do Pai, passando pelo arquétipo do Herói, com o objetivo de
atingir a alteridade, a concepção que tem origem no pressuposto básico de que todo
o homem social interage e interdepende de outros indivíduos, onde a existência do
"eu-individual" só é permitida mediante um contato com o outro. Conecta-se então
com os símbolos da Sabedoria, atingindo a Dinâmica Cósmica, retornando ao
indiferenciado. Feito esse percurso, temos o que Jung convencionou chamar de
processo de individuação, onde durante o processo muitos arquétipos ativam-se, e
serão material de trabalho no setting terapêutico.
Devido à complexidade do tema estudado e do pouco tempo disponível para
ampliar a investigação, recomenda-se novas pesquisas para complementar o banco
de dados arteterapêutico sobre as questões estudadas.
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Imagem 47 - Follow your bliss

http://www.tammyjcharles.com

“E o universo abrirá portas onde só existirem paredes.”
Joseph Campbell
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