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APRESENTAÇÃO

Esta obra nasceu a partir de um desejo básico: estarmos juntos! 

Mas como “estar junto” diante do isolamento provocado pela pan-
demia da COVID-19? 2020 foi um ano impactante em nossas vidas e, 
como cada um viveu esta fase desafiadora, dependeu de várias intercor-
rências, muitas delas externas ao nosso desejo. 

Nós, da Unipaz Goiás, encontramos uma forma de mantermos a 
nossa Chama do Encontro latente e reavivamos o programa DIÁLOGOS 
NA UNIPAZ. 

Este programa nasceu no ano de 2013, em formato de entrevistas. 
Na ocasião, pude dialogar com vários nomes de destaque nacional na 
área da Cultura de Paz. Foram entrevistas presenciais e o programa foi 
veiculado pela TV Supren, em rede aberta de televisão. 

No ano de 2020, o formato ocorreu por meio de encontros virtuais. 
Convidamos a Dra Sonia Maria Bufarah Tommasi para ser Anfitriã e este 
e-book contém o registro dos inúmeros convidados e convidadas que 
passaram pelo DIÁLOGOS, possibilitando assim que o objetivo fosse 
cumprido com muito esmero e graça. 

Nosso objetivo com esta publicação é que você possa apreciar as 
várias falas de nossos convidados, que de maneira voluntária, aceita-
ram o nosso convite para compartilhar seus conhecimentos e pesqui-
sas e, sobretudo, marcaram presença na história da Unipaz Goiás junto 
aos vários e numerosos Aprendizes e pessoas que nos procuram como 
um caminho de autoconhecimento, aprimoramento profissional e do 
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florescimento do ser integral através da Abordagem Transdisciplinar 
Holística. 

Boa leitura!

Abraço afetuoso

Hélyda Di Oliveira e Lêda Maria de Oliveira

Diretoras 

Unipaz Goiás
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INTRODUÇÃO

Olá BONS VENTOS!

Feliz em estar aqui com você que acompanhou as Lives, DIÁLOGOS 
DA UNIPAZ no ano de 2020. Ano que provocou grandes desafios nas re-
lações humanas, de águas agitadas, de fortes vendavais, de noites escu-
ras, de dias tórridos. 

Ano que mostrou a todos seres humanos a necessidade de mu-
danças radicais na maneira de ser e de existir, de repensar a existência 
individual e coletiva, de rever padrões morais, sociais, religiosos, profis-
sionais, familiares e afetivos.

O padrão normótico de existência foi quebrado em milhões de 
pequenos pedaços. Mais uma vez a humanidade se descobre frágil, im-
potente, o sentimento de efemeridade preenche o ar, se espalha pelos 
quatro cantos do mundo. Nenhum lugar da terra é seguro, a segurança 
está presente no isolamento, no respeito pela natureza e pelo outro. A 
segurança está em ficar em casa com seus familiares.

Novos desafios se instalaram. Antigas questões, adormecidas, 
emergem: Qual o propósito da vida? Qual o meu papel neste mundo? 
É este mundo que quero para meus filhos, netos, descendentes? Como 
posso contribuir para um mundo melhor? Tais questões conduzem para 
uma nova realidade, na qual se valoriza o coletivo. Uma pequena luz se 
faz presente, como uma estrela guia, iluminado a solidariedade, o Outro 
e Eu, somos um só. 

Apesar do sofrimento, do medo e da angústia, a solidariedade es-
teve presente nas mais diversas formas, e uma delas foi o oferecimento 
de Lives, por instituições, com temas variados.
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A UNIPAZ Goiás, contribuiu significativamente, abriu um canal de 
comunicação em sua plataforma, FIQUE EM CASA COM A UNIPAZ, ofer-
tando cursos de yoga, meditação, sugestão de leituras infantis, de filmes, 
e diversas Lives Diálogos na UNIPAZ Goiás, as quais ficaram gravadas e 
estão disponíveis no canal da unipaz goiás no youtube. 

Durante o período de junho a dezembro de 2020, tive o privilégio 
de coordenar os Diálogos da UNIPAZ, com convidados renomados das 
áreas da saúde, educação, música e artes. Aprofundou-se temas sobre a 
psicologia, arteterapia, artes, com embasamento teórico da Psicologia 
Analítica de Carl Gustav Jung, enriquecidos com relatos de experiencias 
profissionais. 

Os temas foram riquíssimos, encantaram pessoas de diversos 
Estados brasileiros, e até fora do Brasil, alguns reservaram suas agendas 
para estar conosco semanalmente, outros assistiram pelo canal youtube, 
formamos, assim, uma egrégora de AMOR online. 

O acolhimento deste trabalho inspirou esta coleção de cinco (5) 
volumes, ofertados para você em e-book gratuito, com os textos apai-
xonantes e instigantes das Lives. Esperamos que desfrute cada palavra, 
pois foram escritas com muito carinho, pensando em VOCÊ. 

E neste momento expresso minha profunda gratidão por sua linda 
presença e carinho, sinto saudades de nossos encontros

SINOPSE

“Diálogos na Unipaz 2020 com Sonia Tommasi” é composto por 
uma série de 5 volumes, que tiveram sua origem nas Lives oferecidas, 
gratuitamente, pela Unipaz Goiás no ano de 2020. As Lives estão dispo-
níveis www.youtube unipaz goiás.com.br. Em cada capítulo foi inserido 
o endereço da Live específica.

Esta obra é composta por 5 capítulos independentes, cada au-
tor explana sobre um assunto, tendo como linha mestra a Psicologia 
Analítica e a Arteterapia. 

No primeiro capítulo a autora Sonia M. Bufarah Tommasi discorre 
sobre a trajetória do arquétipo do “HERÓI NOS MITOS GREGOS” e sua 

http://s.com.br


9

DIÁLOGOS NA UNIPAZ GOIÁS 2020
COM SONIA TOMMASI

VOL. I

presença atualmente, sua importância nos processos terapêuticos e de-
senvolvimento na dinâmica da psique. 

No segundo capítulo a autora Ana Paula Bonilha Picolli expõe so-
bre “A ARTETERAPIA E A EXPRESSÃO SIMBÓLICA DA CRIANÇA” dan-
do ênfase a expressão simbólica produzida em processo terapêutico, as 
quais revelaram as emoções e sentimentos, e o diálogo entre conteúdos 
inconscientes e conscientes. 

No terceiro capítulo Alessandro Caldonazzo Gomes desenvolve 
sobre os arquétipos da “ANIMA ANIMUS, OS PARCEIROS (IN)VISÍVEIS 
NA TOTALIDADE DA PSIQUE” e como este par arquetípico atua nos rela-
cionamentos afetivos, para ampliar o tema o autor trás o mito de Aracne. 

No quarto capítulo a autora Leila Magre traça um lindo “CAMINHO 
ENTRE A ARTE E MEDICINA”. Com alguns mitos gregos, a autora am-
plia a relação entre as irmãs Arte e Medicina, e como o ser humano usa 
sua criatividade para descrever fatos e emoções de vida- crescimento e 
morte. 

No capítulo cinco, o autor José Jorge de Moraes Zacharias narra 
“AS MÚLTIPLAS FACES DO SAGRADO”, pontuando as diferenças entre 
religiosidade e espiritualidade. Dando ênfase no conceito de sagrado de 
Carl G. Jung, que é algo transcendente, denominado por Jung de numi-
noso, o qual contém um potencial energético que faz parte da dinâmica 
da psique.

Feliz Leitura.

Sonia M. Bufarah Tommasi
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O HERÓI NOS MITOS GREGOS

Sonia M. Bufarah Tommasi

Live: https://youtu.be/Z0aEM9zUTyU

O mito do herói ou heroína acompanha a experiência humana e 
está presente desde o nascimento até a morte. Torna-se mais evidente 
na fase da adolescência, delimitando o espaço entre a infância e a vida 
adulta. Neste período ocorrem transformações fisiológicas e psicoló-
gicas. As obrigações e responsabilidades sociais ampliam-se, decisões 
devem ser tomadas, como escolha profissional. No campo psicológico, 
a autoimagem, a compreensão de sua existência, de suas crenças e va-
lores, estão se estruturando pelo ego, para ir para o mundo. Deixar a 
infância, que significa ser dependente e protegido pelos pais, e enfrentar 
um mundo mais amplo, fora de casa, sem proteção.

Esta nova maneira de estar no mundo requer assumir responsa-
bilidades sobre as próprias decisões, escolhas, que levam a frustação de 
não ter tudo que deseja, e as vezes de ter feito a escolha errada. A dinâ-
mica das escolhas propicia a maturidade, se descobre que existem coi-
sas imutáveis, que deverão ser suportadas, até que a transformação se 
estabeleça.

Mas o arquétipo do herói /heroína não está relacionado apenas 
ao período da adolescência ele perpassa por toda existência humana. 
Na vida adulta, se faz presente nas ações de manutenção da família, na 
educação dos filhos, nos desafios profissionais, no viver diário. 

https://youtu.be/Z0aEM9zUTyU


11

DIÁLOGOS NA UNIPAZ GOIÁS 2020
COM SONIA TOMMASI

VOL. I

Sua trajetória conduz para o arquétipo do velho/velha sábio, ao 
desempenhar seus inúmeros papeis sociais. Viver com sabedoria suas 
emoções. Discernir entre bem e o mal, com ética e justiça. O herói ama-
durece e se transforma em velho/velha sábio. 

Para explicar o nascimento, o crescimento e a morte, o relaciona-
mento entre homem e mulher, a vida em sociedade, a saúde, e a doença, 
o ser humano cria imagens e histórias, as quais são ricas em símbolos. 
A psique é criativa, cria imagens, se comunica por meio das imagens. 
As fases da vida, as estações do ano, o movimento do sol, da lua e das 
estrelas, são fontes de inspiração criativa. Assim, surgem os mitos, as 
cosmogonias que narram as primeiras reflexões religiosa, moral e social, 
posteriormente, apresentadas pela filosofia e pela ciência nos tempos 
mais atuais. 

As imagens narradas no mito esboçam em símbolos as lutas in-
teriores e exteriores a que o ser humano se entrega no caminho de sua 
evolução, na conquista de sua personalidade. “o mito condensa em uma 
só história, uma multiplicidade de situações análogas; mais além de 
suas imagens movimentadas e coloridas como desenhos animados, per-
mite a descoberta de tipos de relações constantes, isto é, de estruturas”. 
(CHEVALIER e GHEERBRANT, 1998, p.19)

Para Eliade (1972) a função do mito é explicar o mundo e a exis-
tência humana. Ao formular uma narrativa sobre como as coisas foram 
criadas, o mundo se torna inteligível e significativo. 

A palavra ‘mito’ origina-se, como praticamente todas as pala-
vras, em uma metáfora. Nossas palavras começam, em algum 
lugar lá atrás, como percepções fundamentais, como estupe-
fações nascidas da experiência, e depois se tornam imagens 
encarnadas na linguagem. Assim de forma bem interessante, 
a etimologia de mito vem da metáfora ‘olhar de soslaio’. Olhar 
de soslaio sugere que a pessoa vê o objeto apenas de maneira 
vaga, parcial, estreita, obliqua, mas também insinua que algo 
permanece despercebido. (HOLLIS, 2005, p.9). 

Em grego, mythos e logos, inicialmente eram termos que se refe-
riam à palavra. Com o passar do tempo seu significado foi se modifican-
do, mythos passou a se referir a narrativa, por meio, das analogias e logos 
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a palavra que procura demonstrar ou explicar. O logos expressa o pen-
samento que busca entender os fatos analiticamente, independente dos 
aspectos emocionais envolvidos. Assim, no século V a.C originou-se uma 
nova maneira de pensar, de compreender o mundo, a Filosofia. Portanto, 
se tem dois tipos de linguagem, uma mais lógica racional (logos) e a 
outra predominantemente simbólica (mitos). Diferente da linguagem 
racional, o relato mítico se expressa por meio de metáforas, utilizando 
imagens e ideias que fazem parte do acervo de toda humanidade.

As alterações não param, o termo mito foi ressignificado com o 
passar do tempo, de verdade incontestável, entre os povos antigos, ad-
quiriu o sentido de mentira, ficção, invenção para as culturas que de-
senvolveram o pensamento científico. Como afirmam Tommasi e Soares 
(2015, p. 31): “Os mitos expressam conteúdos psíquicos que, embora não 
compreendidos pela mente racional, não deixam de exercer seu poder, 
de forma inconsciente. Por isso, as narrativas míticas ainda exercem 
tanto fascínio”. 

A linguagem mítica é a mesma dos sonhos e já existia antes do de-
senvolvimento do pensamento lógico e empírico, por isso não utiliza a 
razão, mas é apreendida de modo intuitivo. Por meio da linguagem sim-
bólica, as estórias narradas pelos mitos permitem vários níveis de com-
preensão e interpretação. O enredo mitológico remete a significados que 
ultrapassam o conteúdo verbal, pois, o símbolo revela muito mais do que 
se poderia explicar por meio de palavras.

Na concepção de Jung

Por símbolo não entendo uma alegoria ou um mero sinal, mas 
uma imagem que descreve da melhor maneira possível a na-
tureza do espírito obscuramente pressentida. Um símbolo não 
define nem explica. Ele aponta para fora de si, para um signi-
ficado obscuramente pressentido, que escapa ainda à nossa 
compreensão e não poderia ser expresso adequadamente nas 
palavras de nossa linguagem atual. (JUNG, 2000, §644).

Os mitos contêm representações simbólicas importantes para 
cada fase do desenvolvimento humano e permitem ao indivíduo que 
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passa por determinada etapa do processo, conectar-se com a experiência 
adquirida por toda a humanidade, compreendendo seu sofrimento como 
natural da condição humana e superando assim a sensação de impotên-
cia e isolamento, característico de momentos de crise. 

O mito do herói

Entre todos os mitos, os mais conhecidos são aqueles que nar-
ram a jornada de um herói. Surgem nas mais diversas épocas e culturas, 
com diferentes versões, porém são estruturalmente muito semelhantes. 
Seguem um padrão universal. Campbell (2002) demonstra que cada he-
rói adquire a face de sua cultura específica, mas sua jornada é sempre a 
mesma, vivendo sempre o mesmo mito, que chamou de monomito. 

O herói mítico nasce da união entre um deus ou deusa com um 
ser humano, portanto, simboliza a união das forças celestes e terres-
tres. Não é imortal, mas carrega um poder sobrenatural. É considerado 
um deus decaído ou um humano divinizado. Entretanto, a imortalidade 
pode ser adquirida, por merecimento, após enfrentar e vencer dificulda-
des específicas, o que promoveria uma transformação interior no herói. 

Jung (1986, §259,) identifica o herói com o poder do espírito, “Sob 
a forma humana visível, não se procura o homem, mas o super-homem, 
o herói ou o deus, justamente o ser semelhante ao homem, que exprime 
aquelas ideias, formas e forças que comovem e moldam a alma humana”. 
Mostra que o objetivo da luta do herói é a conquista sobre si mesmo, sua 
tarefa consiste na integração de elementos do inconsciente e sua jorna-
da é o caminho da individuação.

O herói age em defesa da verdade e da justiça, protege aqueles que 
não podem se defender sozinhos. Tem coragem de lutar por uma causa 
justa, a ponto de sacrificar a própria vida. Como qualquer arquétipo pode 
se manifestar de maneiras antagônicas, em polaridades opostas. O herói 
tem como características positivas a força, a coragem e a independência, 
por exemplo, o cientista que busca conhecer as leis do universo, curar 
doenças e resolver problemas em benefício de toda a humanidade. No 
seu aspecto negativo, o arquétipo do herói guerreiro manifesta-se em si-
tuações de violência, hostilidade e agressividade. Uma forma extremada 
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de manifestação do polo negativo do arquétipo na atualidade é a figura 
do terrorista. 

Von Franz (1981) considera que existe uma variedade de figuras de 
herói: Ele pode ser um homem forte, um belo jovem, ser um tanto ingê-
nuo ou inocente, um feiticeiro, ou trapaceiro e até mesmo um tolo. Há o 
jovem forte que vence o inimigo e supera suas dificuldades pela habili-
dade e força física, mas também há o feiticeiro, que resolve os problemas 
por meio de poderes mágicos, assim como o trapaceiro e o tolo também 
podem se tornar heróis de acordo com as necessidades do momento.

Nas histórias dos heróis, sempre existe uma situação terrível que 
precisa ser resolvida e essa é sua tarefa. O herói é quem vai restaurar o 
equilíbrio original, restabelecer o padrão normal de funcionamento de 
toda uma coletividade. Von Franz (1981) afirma que o herói é uma figu-
ra arquetípica que representa um modelo de funcionamento do ego de 
acordo com o Self. O herói serve como instrumento para o Self recuperar 
o equilíbrio psíquico. 

O ego é estruturado a partir do centro organizador da personalida-
de, sendo sua função tornar-se instrumento de realização das potencia-
lidades do Self no mundo exterior. Esse fenômeno psicológico encontra 
representação na figura do herói mitológico. A luta do herói (represen-
tando a personalidade consciente) contra o monstro (o inconsciente, a 
mãe e as forças regressivas) aparece nos mitos em que o herói é devorado 
pela baleia e depois renasce ou quando enfrenta o monstro em uma luta 
de vida ou morte, que representa a conquista da consciência, a busca do 
próprio caminho pelo indivíduo e, no plano coletivo, uma mudança de 
estágio no processo evolutivo.

O maior inimigo do herói é o medo, afirma Jung:

O espírito do mal é o medo, a proibição, o antagonista que se 
opõe à vida que almeja a duração eterna assim como toda gran-
de ação isolada, que instila no corpo o veneno da fraqueza e da 
idade por meio de traiçoeira picada de serpente; ele é toda ten-
dência ao retrocesso, que ameaça fixar-se na mãe, bem como 
dissolver e extinguir o inconsciente. Para o indivíduo heroico, 
o medo é um desafio e uma missão, pois só a audácia pode li-
bertar do medo. E quando o homem não ousa, alguma coisa se 
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rompe no sentido da vida e todo o futuro está condenado a uma 
mediocridade vã, a um crepúsculo iluminado só por fogos fá-
tuos. (JUNG, 1986, § 551). 

Ao desenvolver o autoconhecimento, as ideias e conceitos sobre 
o mundo, sobre o outro, e sobre o si mesmo se expandem, ampliando o 
campo da percepção e ação, consequentemente de liberdade. Isto, po-
rém, pode não ser prazeroso para o ego, pois poderá encontrar aspectos 
que lutou para esconder de si mesmo. Na maioria das vezes o encontro 
com a sombra é perturbador, tornando o processo mais doloroso.

Alguns mitos de heróis gregos

Devido ao limite de espaço não será narrado o mito, mas segue 
uma pequena análise de alguns heróis dos mitos gregos, os quais foram 
detalhadamente narrados e analisados no livro O Herói nos mitos gre-
gos. (TOMMASI e SOARES, 2015). 

Em Prometeu e o roubo do fogo dos deuses, a atenção neste artigo 
será direcionada para a relação de Prometeu com Epimeteu (TOMMASI 
E SOARES, 2015).

Prometeu e Epimeteu são dois aspectos de uma mesma imagem, a 
luz e a sombra, a clareza e a ignorância.

Prometeu, o pensamento que prevê, representa o herói civiliza-
dor. “Prometeu é a figura luciferina cujo atrevimento inicia o desenvol-
vimento do ego e que paga por isso o preço do sofrimento.” (EDINGER, 
1995, p.52). Ele criou o homem, deu a ele o fogo e com esse ato iniciou 
a civilização. Ao dar o fogo ao homem, Prometeu desobedece às leis de 
Zeus, ele pratica um ato voluntário contra a autoridade reinante. Este 
ato é a busca da consciência, que deve ser seguido de punição.

O ego, para estabelecer-se como entidade autônoma, deve apos-
sar-se da energia, seja ela alimento ou fogo. Se não roubar o fogo dos 
deuses ou se não comer o fruto proibido, o ser humano ficará dependen-
te e seu desenvolvimento psicológico não terá continuidade. 

Epimeteu, irmão de Prometeu, representa sua sombra, os aspectos 
negativos da personalidade do herói. Prometeu é o previdente, é o tipo 
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intelectual, que promove o desenvolvimento tecnológico. Epimeteu age 
impulsivamente, se encanta por Pandora que abre a caixa e espalha os 
males pelo mundo. Epimeteu age sem refletir, é incapaz de avaliar as 
consequências de seus atos, não estabelece relação entre causa e efeito 
e age movido pelas paixões.

Com a existência do ego e da consciência surge a solidão, o so-
frimento, trabalho, a penúria, o mal a doença e a morte. Os pares de 
opostos se estabelecem. O ego passa a considerar que o nascimento 
gera culpa (pecado original) e sofrimento; a doença e a morte são cas-
tigos. Prometeu foi amaldiçoado com uma ferida que nunca cicatriza e 
Epimeteu com todo o conteúdo da caixa de Pandora.

Para Bachelard (1972), o mito de Prometeu vai além, como o fogo 
roubado simboliza o intelecto, representa a vontade humana de desen-
volver a intelectualidade, o conhecimento, ultrapassando os deuses, 
alcançado desta forma a independência. Segundo este mesmo autor, o 
complexo de Prometeu demonstra a tendência humana de ter e superar 
a intelectualidade dos pais e dos mestres, buscando aperfeiçoar o conhe-
cimento, atingindo patamares intelectuais acima deles. 

Encontramos outra versão em Ésquilo, Prometeu Acorrentado. 

O autor o louva por ter feito do objeto de seu pequeno furto, o 
fogo brilhante de onde nascem todas as artes, para oferecê-lo 
aos mortais [...] esse fogo, senhor de todas as artes, um tesouro 
sem preço. - Sim, diz Prometeu, eu libertei os homens da ob-
sessão da morte [...] instalei neles às cegas esperanças, eu lhes 
presenteei o fogo [...] dele, eles aprenderão artes sem número. 
(CHEVALIER e GHEERBRANT, 1998, p.746).

O suplício de Sísifo 

O estudo da história da religião e da arte, desde seus primór-
dios, revela o especial signifcado que o símbolo exercia sobre nossos 
antepassados, desde os tempos pré-históricos, e como os emociona-
va. Tanto a religião como arte seguiram seus próprios caminhos, mas 
“ mesmo hoje em dia, como mostram a pintura e a escultua modernas, 
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continua a existir viva interação entre religião e arte”. (JAFFÉ, in JUNG, 
1983 p.232). 

A linguagem simbólica permeia toda atividade humana em todas 
as áreas: intelectual, afetiva, criativa, social, espiritual. O ser humano 
sente necessidade de simbolizar. Segundo Jaffé

A história do simbolismo mostra que tudo pode assumir 
uma significação simbólica: objetos naturais (pedras, plan-
tas, animais, homens, vales e montanhas, lua e sol, vento, 
água e fogo) ou fabricados pelo homem (casas, barcos ou car-
ros) ou mesmo formas abstratas (os números, o triângulo, o 
quadrado, o círculo). De fato, todo o cosmos é um símbolo em 
potencial. (JAFFÉ in JUNG, 1983, p.232). 

É por essa razão que o mito de Sísifo está tão próximo das verdades 
humanas atuais. 

O mito de Sísifo foi tratado na filosofia e literatura, como repre-
sentação do amor pela vida, que se manifesta no desejo de vencer a 
morte. Atualmente, pode ser utilizado nos processos psicoterapêuticos, 
arteterapêuticos e educacionais, como estímulo às reflexões sobre o sen-
tido da vida e da morte; a questão ética de se conseguir benefícios por 
meio de mentiras e a repetição de um trabalho, que aparentemente não 
é criativo. 

No início do mito, Sísifo presencia um rapto, age em benefício da 
coletividade, comunicando o fato ao pai da vítima e solicitando como 
recompensa uma fonte de água para a cidade. 

Porém, logo após este ato solidário, Sísifo age com desprezo em 
relação aos deuses e tenta, de todas as formas, evitar a própria morte, 
por isso tem sido considerado como expressão trágica da vitória sobre 
o destino. 

Sísifo “ultrapassa a medida (metis) de todas as coisas, vai além do 
permitido, infringe e interfere nas leis divinas. Não diferencia o seu sa-
ber do saber divino.” (TOMMASI, 2011, p.38). 



18

DIÁLOGOS NA UNIPAZ GOIÁS 2020
COM SONIA TOMMASI

VOL. I

Sísifo inicia as negociações dentro da medida, mas com a inflação 
de ego, se perde dentro do limite dos próprios valores. Não pondera as 
consequências de seus atos.

A medida é o instrumento e o símbolo da exatidão, da troca, da 
justiça, da harmonia, seja ela considerada em relação ao ho-
mem e a sociedade ou em relação às formas de conhecimen-
to, de emoção ou de ação. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1998, 
p.601). 

Ele esqueceu ou não quer compreender que o direito à vida, a de-
cisão de viver e morrer, pertence aos deuses.

Sísifo tende à inflação de ego e a hybris. Para os gregos antigos 
a hybris era uma vaidade, uma arrogância do ego e que era sem-
pre punida pelos deuses. Quando uma pessoa sobe demasiado 
alto sofre da hybris, e os deuses (o inconsciente) tratam logo de 
corrigir aquela atitude vaidosa, muitas vezes por meios trági-
cos. (TOMMASI, 2011, p.38).

Com a inflação do ego, envolto pela hybris, Sísifo perde o controle 
sobre si mesmo, e a cada oportunidade tenta enganar os deuses, com 
sucessivas estratégias e mentiras para escapar da morte. Suas mentiras 
desequilibram a ordem natural da vida. Para corrigir seu caráter, Zeus o 
castiga severamente.

O fundamental no mito de Sísifo para Camus (1989) é o tema da 
angústia do ser humano e a impotência frente ao seu destino. Para ele, 
os sentimentos de revolta, liberdade e paixão de Sísifo são reações hu-
manas diante da irracionalidade da vida. Camus faz uma analogia entre 
o castigo de Sísifo e a situação dos milhares de operários que devem 
recomeçar seu trabalho todos os dias. Impotente e revoltado, mas cons-
ciente de sua condição miserável, o que deveria ser seu tormento é ao 
mesmo tempo a sua vitória. Camus nos diz que não há destino que não 
se transcenda pelo desprezo, ou seja, já que não há nada a fazer, deve-se 
aceitar a vida tal como ela se apresenta e viver.

O mito de Sísifo, porém, permite vários níveis de compreensão. Sob 
um ponto de vista mais geral, podemos reconhecer Sísifo na sociedade 
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atual, com o desenvolvimento da tecnologia, da ciência e de suas práti-
cas avançadas na medicina, o ser humano sente-se ainda mais poderoso, 
prolongando a vida ou antecipando a morte, desafia os deuses e as leis 
da natureza. 

O mito de Narciso 

Mudando o ponto de vista da leitura simbólica e contrapondo à 
mera negatividade, o mito de Narciso também representa o drama do 
indivíduo, o ato de entrar em contato com a consciência de si mesmo e o 
autoconhecimento. É necessário se conhecer para se reconhecer. Quem 
sou? Quem é o outro que vejo? 

Narciso não se apaixona por si mesmo, já que ele não tem cons-
ciência de quem é, desconhece o próprio rosto, não tem registrado em 
sua mente que aquela face lhe pertence. Ele consegue identificar o outro, 
mas não a si mesmo. Também não tem conhecimento da propriedade da 
água de refletir a imagem que está sobre ela. Portanto, o outro, na água, 
o sensibiliza e o emociona como se fosse real.

Lembrando, ninguém pode olhar diretamente para o próprio ros-
to, mas o que se vê é apenas o reflexo deste em um espelho. Sendo assim, 
o rosto não é para si mesmo, mas para o outro. É a linguagem silencio-
sa. O rosto exprime a vida interior, a emoção, sentimento, ternura, dor, 
amor e ódio. 

É a parte mais viva, mais sensível (sede dos órgãos dos senti-
dos) que, quer queiramos, quer não, apresentamos aos outros; 
é o íntimo parcialmente desnudado, infinitamente mais revela-
dor do que todo o resto do corpo. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 
1998, p.790). 

Na mitologia cristã, Deus criou o homem a sua imagem e seme-
lhança portanto, a face humana também expressa à imagem divina. 

Para se entender um rosto é preciso vagar, ter paciência, res-
peito e amor. Analisar um rosto sem amá-lo é aviltá-lo, des-
truí-lo, assassiná-lo, é uma vivisseção. O rosto é o símbolo do 
que há de divino no homem, um divino apagado ou manifesto; 
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perdido ou reencontrado. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1998, 
p.790). 

Narciso vê um rosto desconhecido, que está a sua frente, belo, jo-
vem e meigo. Curioso, tenta tocá-lo e ele se desfaz e refaz, ele foge e 
reaparece. Sem entender os mistérios das águas, permanece na beira do 
lago, como se estivesse encantado.

O mistério que envolve os lagos estimulou a imaginação humana 
durante muito tempo. Considerado por muitas culturas como olho da 
Terra, era por meio do lago que os habitantes do mundo subterrâneo 
observavam os seres que habitam a crosta terrestre. 

“O olhar do lago é a metáfora do olhar do outro que revela aquele 
que o fita. O olhar é o espelho que revela de forma recíproca quem o olha 
e quem é olhado” (CAVALCANTI, 1997, p.228).

Sem saber sobre si mesmo “Narciso olha-se embevecido na re-
flexão de si mesmo e no espelho do outro que o reflete e o faz ver a 
sua condição de ser finito, num mundo infinito do qual está apartado” 
(CAVALCANTI, 1992, p. 211).

O lago era considerado morada de fadas, feiticeiros, ninfas e se-
reias. Local temido pelos seres humanos, pois acreditavam que forças 
sobrenaturais os atraiam para a morte. Como lugar sagrado, a sua volta 
havia templos e santuários, consagrados às divindades das águas. Neles 
se praticavam rituais de purificação como os banhos de imersão.

Narciso apaixonou-se pela própria imagem refletida porque ainda 
não encontrou a si mesmo. Não construiu uma autoimagem sólida. O 
que se costuma chamar de narcisismo, não é um excesso de amor pró-
prio, mas o contrário. É a sensação de não estar de posse de si mesmo. 
A autoestima é um pré-requisito para um envolvimento saudável com 
a vida em geral e para o amor. Não é possível investir energia psíquica 
em qualquer objetivo externo quando esse fluxo ainda se volta para o 
próprio desenvolvimento. 

Narciso nasceu de uma ninfa e um deus rio, portanto, é filho das 
águas. Ele vê sua imagem na água. O elemento água permeia sua vida 
desde o início, o que representa o fluxo das emoções. 
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O mito está repleto de imagens arquetípicas do inconsciente, sím-
bolos da grande mãe (água, lago, nascente, fonte, flor, vegetação, flores-
ta) demonstrando que se refere a dinamismos típicos da fase matriarcal 
do desenvolvimento. Nesse estágio predomina a forma original da cons-
ciência, em que a autonomia do sistema egóico ainda não está plena-
mente desenvolvida e continua voltada para os processos do inconscien-
te (NEUMANN, 2001, p.76).

O sentido básico da palavra indivíduo é algo indivisível, ou seja, 
não estar sujeito a processos de separação. Para ser indivíduo, preci-
sa estar consciente daquilo que se é, único, indivisível. Deve-se quebrar 
uma projeção de dependência, separar-se da influência parental para ter 
a experiência consciente da individualidade (EDINGER, 1995, p. 222).

Narciso, para unir-se à própria imagem, precisa aprofundar-se no 
inconsciente, passar por uma morte simbólica. Depois de morrer, trans-
forma-se numa flor, a flor da morte porque a palavra narciso vem de 
narkao, que significa estar rígido ou morto. É a flor consagrada a Hades, 
senhor do mundo subterrâneo. O narciso colhido por Perséfone abriu 
as portas do reino dos mortos. Assim, o sentido original do mito aponta 
que o mergulho no inconsciente é o caminho na busca da individualida-
de (EDINGER, 1995, p. 221).

Quando se está dividido, manifesta-se a necessidade, consciente 
ou não, de recuperar a união. Inicialmente procura-se no mundo ex-
terno essa dimensão perdida, pois não se tem ideia de que ela está no 
mundo interior. E quando surge a paixão, sente-se que foi encontrada 
a pessoa certa, que trará a felicidade. O indivíduo apaixonado depende 
do outro, estar com o outro traz a sensação de completude e de totali-
dade. A dificuldade de entrega aumenta a sensação de divisão interna e 
isolamento. Enquanto se tem medo de amar e expor a alma a alguém, é 
impossível atingir a união interior (STEIN, 1978). Para amar é necessário 
transcender a vida individual, ver o outro tal e qual, e respeitá-lo em sua 
singularidade.
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Dédalo e Ícaro, a relação entre pai e filho. 

A consciência coletiva conhece o mito de Ícaro, mas não dá ênfase 
ao histórico de Dédalo e a origem dos fatos. Quando se refere a Ícaro, 
logo se pensa no jovem que ousou voar mais alto desobedecendo ao pai e 
que pagou com a própria vida pela imprudência, mas não se recorda dos 
fatos que levaram à prisão no Labirinto.

Um pai ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras. Muitas 
vezes há incoerência entre o discurso do pai e suas atitudes. Se as pala-
vras não correspondem aos atos, tornam-se inconsistentes e não serão 
seguidas as recomendações paternas. 

É possível imaginar que Dédalo não estava em condições morais 
de aconselhar o filho a ser prudente, a não se deixar levar pela inflação, 
não ousar voar alto demais, se ele mesmo já havia se equiparado aos 
deuses em sua arrogância; se ele mesmo já desejou estar no ponto mais 
alto e ser admirado como o melhor, tendo para isso eliminado seu sobri-
nho aprendiz, fazendo-o despencar do alto da Acrópole. 

O exemplo que Ícaro segue, não é o do pai já idoso, prudente, que 
voa com cuidado. Ícaro, como quase todo jovem, vê no pai o herói da 
juventude, procura seguir seus passos, imitar suas façanhas e até ir mais 
longe. Como convencer Ícaro a não ousar demais, se o próprio Dédalo se 
julga o máximo? 

Dédalo não conhece os próprios limites, portanto, não pode impor 
restrições ao filho. Por trás de um adolescente transgressor, encontra-se 
um pai que vive ou já viveu uma vida desregrada. Pode-se pensar na sa-
tisfação vicariante, o desejo de realizar-se por meio dos filhos. Os pais 
podem considerar o próprio filho, como uma extensão de si mesmos e, 
por meio dele, retomar a juventude perdida, concedendo assim permis-
são para fazer o que deseja, não impondo regras e encobrindo seus erros. 
Observam-se também casos em que os pais tiveram uma educação mui-
to rígida e não querem reproduzir esse modelo com os próprios filhos, 
caindo no extremo oposto da tolerância excessiva em relação aos seus 
abusos. 
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Ícaro não tem um histórico de desobediência, parece que este voo 
é seu primeiro momento de liberdade longe do pai. Um jovem conde-
nado a viver em uma ilha, sem contato com outros jovens e que deveria 
estar ansioso para se libertar, não tem condições de ser prudente. 

Neste momento Dédalo quer ensinar a sua experiência de vida, 
recomendar ao filho para ser cauteloso, mas o rapaz não se deixa guiar 
pela experiência do pai e sim por sua própria impulsividade.

Pode-se pensar no caso de pais que superprotegem seus filhos 
até determinada idade e, de repente, querem que eles se comportem de 
modo responsável quando lhes dão liberdade. Na primeira oportunidade 
de agir por conta própria, cometem algum ato irresponsável, ultrapas-
sam os limites e acabam se prejudicando.

Os jovens são atraídos pelo perigo o comportamento destrutivo 
costuma colocá-los em situações arriscadas. Afirma que para se desen-
volver, o jovem deve atravessar uma fase de negação e destruição dos 
valores de seus pais para poder se libertar e encontrar aqueles que lhes 
convém. Essa pode ser a causa do envolvimento em atividades perigosas 
e destrutivas que certos jovens acabam praticando. 

Além da necessidade de afirmar sua identidade, a rebeldia do 
adolescente bem como outras características como tédio, impaciência, 
busca de novidades e a exposição a riscos, são reflexos de mudanças 
naturais que ocorrem na passagem para a vida adulta. São devidas a al-
terações neurológicas e hormonais características desse período. O cé-
rebro humano passa por transformações, ocorrem mudanças no sistema 
de recompensa e a pessoa deixa de manifestar interesse em atividades 
que antes sentia prazer. É a fase de largar os brinquedos, de buscar no-
vos estímulos e talvez por esse motivo há a tendência a envolver-se em 
aventuras perigosas.

O mito de Ícaro, segundo Edinger (1995) demonstra o aspecto pe-
rigoso da inflação. Como se pode notar, a negligência de Ícaro fez com 
que ele tivesse um fim trágico. Ícaro deixou-se levar pelo prazer de voar 
e esqueceu os conselhos do pai. Por ter voado mais alto no céu, aca-
bou no fundo do mar. Isto significa que o estado inflado pode sofrer a 
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compensação inconsciente e gerar a situação oposta. A arrogância pode 
levar à humilhação. 

Tentar atingir o ponto mais elevado significa que Ícaro caiu no 
que os gregos chamavam hybris. Esta representa a arrogância, a ousadia 
de se apropriar daquilo que pertence aos deuses, ultrapassar os limites 
humanos, a insolência, atitude irreverente que expõe ao castigo divino. 
Quando a pessoa pretende subir alto demais, as forças do inconsciente 
(representadas pelos deuses da mitologia) tratam de corrigir e compen-
sar a atitude vaidosa, fazendo constelar o oposto, que muitas vezes se 
manifesta de forma trágica.

Considerações Finais

Para finalizar, os mitos narram as cosmogonias de uma determina-
da cultura, os mitos acima estão vinculados a Grécia Antiga, mas fazem 
parte do nosso inconsciente coletivo, da estrutura psíquica greco-roma-
na-judaico-cristã. Os heróis gregos estão vivos dentro de cada um de 
nós.

O herói é composto de monomitos, passa por muitas aventuras e 
desafios que compõe pequenas histórias, possui características e dons 
excepcionais. Ele pode ser reverenciado pela sociedade em vive, ou não 
receber nenhum reconhecimento, e até ser tratado com desdém. Mas, 
percebe-se que no mundo em vive ou ele mesmo, sofrem de deficiência 
simbólica, a qual precisa ser resgatada e integrada. 

A unidade nuclear do monomito é bem clara, segue o padrão: se-
paração-iniciação-retorno. O herói sai de seu lugar comum, de sua vida 
cotidiana, parte para uma vida de aventuras e desafios, em regiões so-
brenaturais, vence seres sobrenaturais, encontra tesouros inestimáveis, 
e retorna ao seu lugar comum e compartilha o que conquistou, em bene-
fício da comunidade. 

O herói pode compartilhar benefícios que marcaram um triunfo 
tribal, local, macrocósmico ou até mesmo universal, como nos mitos de 
Maomé, Jesus, Gautama Buda, que trazem uma mensagem para o mundo 
todo.
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Viver efetivamente é realizar o mito na vida pessoal e coletiva, 
caminhar a jornada do herói ou da heroína é cumprir a jornada huma-
na preestabelecida pela natureza, assim como o sol tem seu destino e o 
cumpre todos os dias.
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A ARTETERAPIA E A EXPRESSÃO 
SIMBÓLICA DA CRIANÇA

Ana Paula Bonilha Piccoli

Live: https://youtu.be/-POpK0f0O8s

A arte é compreendida aqui como promotora da manifestação de 
conteúdos internos e emoções dos mais diversos contextos da alma hu-
mana. A expressão e restauração de sentimentos e a relação com ima-
gens internas exerce seu potencial em ordenar a realidade do indivíduo, 
promovendo autoconhecimento e aprofundamento das questões do 
mundo interno (SILVEIRA, 1976). 

Jung (1991) julga uma oportunidade bem-vinda falar sobre a rela-
ção entre a psicologia e a obra de arte, sendo que “essa relação baseia-se 
no fato de a arte, em sua manifestação, ser uma atividade psicológica e, 
como tal, pode e deve ser submetida a considerações de cunho psicoló-
gico” (ibid., p. 42). 

De acordo com Andrade (2000), a arte representa um novo cami-
nho de interpretação-síntese da experiência pessoal, sendo a expressão 
resultante de atividades conscientes e inconscientes do mundo objetivo. 
O autor considera que o ato de criar e o produto da criação são porta-vo-
zes do indivíduo quando de sua tentativa de resolução do choque entre 
a realidade objetiva e a maneira de compreendê-la. 

https://youtu.be/-POpK0f0O8s
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A arte passa a ser, portanto, um instrumento, uma técnica, um 
método de trabalho. Muitos terapeutas no mundo todo a utilizam no 
contexto da clínica psicológica, no processo de psicoterapia, nos servi-
ços públicos de saúde mental, hospitais gerais, escolas, comunidades, 
organizações, instituições, dentre outros espaços (ANDRADE, 2000 e 
BERNARDO, 2006). 

No atendimento à criança os recursos lúdicos – e expressivos – po-
dem ser benéficos e necessários na medida em que propiciam a adesão 
ao tratamento, auxiliando a criança na elaboração psíquica do processo 
do adoecer (VALLE E FRANÇOSO, 1992). 

A utilização da arte estabelece uma linguagem visual e nas produ-
ções – desenhos, pinturas, modelagens, colagens – são expressos sím-
bolos do inconsciente, através de imagens do inconsciente pessoal, do 
inconsciente coletivo, que auxiliam o paciente na conexão com os canais 
da emoção (BAPTISTA, 2009; FURTH, 2009 e PILOTO, 2001). 

A arteterapia foi sistematizada como campo do conhecimento 
no ano de 1941, nos Estados Unidos, pela psicóloga, educadora e ar-
tista plástica Margareth Naumburg (VASCONCELLOS; GIGLIO, 2006 e 
MACIEL; CARNEIRO, 2012). Influenciada pela psicanálise e para quem 
pensamentos e sentimentos mais fundamentais são expressos em ima-
gens e não em palavras, Naumburg sistematiza a produção da arte es-
pontânea, no processo psicoterápico, e cria a “Arteterapia de Orientação 
Dinâmica” (MACIEL; CARNEIRO, 2012). 

Na Europa, a arteterapia também ganha simpatizantes e adep-
tos, como a artista e arte-educadora Edith Kramer, na década de 1950; 
Françoise Dolto, atuando junto a crianças, na década de 1970; Janie 
Rhyne, trazendo para a Gestalt terapia, nos anos 1970, o trabalho com 
arte; e Natalie Rogers (filha de Carl Rogers), aplicando à arte a concep-
ção da teoria centrada na pessoa (VASCONCELLOS; GIGLIO, 2006, p. 43). 

No Brasil, a arteterapia teve dois principais interlocutores: Osório 
César, em São Paulo que, em 1925, começou a utilizá-la no Juqueri; e 
Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, que, em 1946, desenvolveu trabalhos 
arteterapêuticos com pacientes esquizofrênicos. No Rio de Janeiro, Nise 
fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, onde é possível conhecer 
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e estudar materiais e produções realizadas pelos pacientes (ARCURI; 
DIBO, 2006). 

O trabalho arteterapêutico se desenvolve na medida em que novas 
formas de expressão são possíveis, transformando realidades internas e 
ampliando possibilidades de bem-estar. A arte pode ser utilizada como 
um meio pelo qual o sujeito se enriquece, se expressa e descobre poten-
ciais singulares (NASCIMENTO, 2006). 

Segundo Tommasi (2011, p. 43) o processo arteterapêutico propor-
ciona um “espaço para a pessoa expressar suas imagens interiores, suas 
vozes e, ao mesmo tempo, exige sua participação emocional”. 

As intervenções em arteterapia corroboram o confronto com con-
teúdos intrapsíquicos que fazem parte de processos pré-verbais, portan-
to, a processos psíquicos primários. Quando se dança, se desenha ou se 
pinta, as palavras se tornam desnecessárias (VALLADARES; CARVALHO, 
2006).

Para Jung (1999) o símbolo revela a imagem de um conteúdo que, 
em sua maior parte, transcende ao consciente. Para ele, “o reino do in-
consciente, coletivo ou pessoal, pode ser representado na arte por meio 
das imagens e dos símbolos” (FURTH, 2009, p. 30). 

Segundo Andrade (2000), as considerações de Jung a respeito da 
arte envolvem a simbolização do inconsciente pessoal e do inconsciente 
coletivo. Com relação a este último, o autor cita que, por meio de inves-
tigações nos mais variados campos de estudo, Jung conceituou a exis-
tência do que ele chamou de “disposições inatas” para a configuração 
de imagens e ideias análogas, contidas de emoções, em culturas diversas 
através do tempo. 

Essa linguagem visual pode ser expressa por meio das produções 
de ateliês arteterapêuticos, trazendo consigo imagens tanto do incons-
ciente pessoal como do inconsciente coletivo, que são as imagens arque-
típicas, citadas anteriormente. E é através do símbolo, que se chega ao 
complexo “com o qual o problema se mistura, permitindo que a energia 
ligada ao complexo volte a fluir” (FURTH, 2009, p. 31).

O fazer arte e o pensar sobre a produção podem garantir a co-
nexão com canais das emoções, também no atendimento à crianças. A 
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utilização da arte pode ser intermediada por materiais diversos, como 
lápis de cor, argila,tintas, expressões musical, corporal proporciona à 
criança o estabelcimento de um “vinculo afetivo, uma nova adaptação, 
uma energia que flui entre ela e sua obra” (PILOTO, 2001, p.85). 

As imagens reveladas nos desenhos, nas pinturas, nas demais pro-
duções carregam lembranças marcantes, felizes ou não, do indivíduo, 
constituindo a essência da dinâmica e da trajetória de sua vida. A “in-
tegração entre o contato sensório e a arte reconecta o sujeito com as 
lembranças de sua história de vida na perspectiva do símbolo vivificado” 
(BAPTISTA, 2009, p. 47). 

A simbolização se refere a evocação pictórica de um objeto au-
sente. O objeto tornou-se um conteúdo dentro do mundo interno da 
imaginação e está acessível toda vez que é evocado pela criança. Isso é 
descrito como ‘representação simbólica’ e é a precondição de qualquer 
imagem mental ou representação do outro ou de si mesmo e essa capa-
cidade está desenvolvida em torno de 18 meses de idade (JACOBI, 2010). 

É na infância que a criança vai, aos poucos, construindo suas rela-
ções consigo e com o mundo que a rodeia. Segundo Jung, um dos obje-
tivos do desenvolvimento da criança é o atingimento maturidade e para 
isso é preciso que ela fortaleça seu ego de modo a possibilitar seu mundo 
interior e exterior. 

Fordham (1994) começou a observar nas crianças manifestações 
do self, cujas experiências estavam ligadas ao ego. Considerava o ama-
durecimento infantil relacionado a processos fornecedores da indivi-
duação correspondentes às concepções provenientes de Jung. 

Os processos de individuação estavam presentes desde o inicio da 
infância e era uma característica essencial do amadurecimento. Ainda 
de acordo com o autor, a criança parte de uma unidade primária que 
fornecerá a base sobre a qual se estabelecerão a identidade pessoal e a 
individuação (FORDHAM, 1994). 

A arteterapia, como técnica expressiva, permite que se faça uso 
da palavra falada e também da expressão plástica. Sua comunicação se 
torna fluida, a criatividade é potencializada. 
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Arteterapia e Ampliação simbólica

A técnica apresentada nesse artigo envolve técnica de investiga-
ção psicológica pela arteterapia e é parte de uma pesquisa de tese de 
Doutorado, realizado pela autora, junto a crianças com leucemia e pode 
ser associada a outras técnicas utilizadas no contexto clínico. 

Como proposta de ateliês arteterapêuticos realizados com crian-
ças, foram elaboradas sessões compostas pelo uso de recursos artísti-
cos e parâmetros operacionais da arteterapia. Consistiram de atividades 
artísticas, com condução dirigida, modalidades e materiais escolhidos 
previamente. 

A condução das modalidades das atividades permitiu à criança or-
ganização e articulação para realizar sua produção. Todas as sessões fo-
ram registradas por escrito, logo após seu término, e as produções foram 
fotografadas para fins de registro e análise. 

As diferentes modalidades expressivas mediaram comunicação da 
subjetividade da criança e serviram de veículo para comunicar a sub-
jetividade, materializando os seus símbolos. Em arteterapia os símbo-
los estão contidos no trabalho criativo, plástico e expressivo e, segundo 
Philippini (2009, p. 16), toda produção imagética é consequência de pro-
cessos primários de elaboração psíquica sendo possível, na maior parte 
das vezes, não passar pelo crivo da consciência e do controle do ego. 

Paim e Jarreu (2001, p. 49) descrevem que “a imagem é uma cons-
trução mental que se faz a partir de esquemas sensório-motores” e os 
mesmos contém em sua origem gestos que são capazes de restituir o 
objeto fazendo com que ele apareça através de uma construção material.

Foram realizadas cinco sessões com a criança. O objetivo de estru-
turar o trabalho em quatro sessões foi o de proporcionar a ela acesso um 
número de materiais que permitisse produções nas modalidades: dese-
nho, colagem, modelagem e pintura. A criança realizou uma produção 
em cada sessão. 

O desenho livre foi solicitado com objetivo de estabelecer um 
vínculo inicial, oferecendo a oportunidade de ela sentir-se livre e rela-
xada para desenvolver a atividade. As colagens podem oferecer “pistas 
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simbólicas”, através da composição das imagens, de sua escolha, da re-
lação entre as figuras eleitas. As propriedades da modelagem em argila 
são relaxantes e liberadoras de tensões, desenvolve a coordenação mo-
tora, percepção tátil, ativa a agilidade e flexibilidade das mãos. A pintura 
possui propriedades de facilitar a liberação de conteúdos inconscientes, 
proporcionando desbloqueios, percepção emocional das cores, ativação 
do fluxo criativo.

As sessões de arteterapia buscaram trazer o conflito, o problema, 
a dor, o problema do “aqui-agora”, a doença, o tratamento, sentido e 
explicado pela criança. Foram elaboradas considerando o contexto de 
atendimento individual para crianças. O desenho, a colagem, a mode-
lagem, a pintura são algumas das possíveis linguagens que expressam 
sentimentos, emoções, intenções e foram utilizadas como caminhos 
para compreensão mais ampla da psique da criança e serem integradas 
na vida cotidiana. 

Análise simbólica das produções

O método junguiano é hermenêutico ao propor traduzir aspectos 
desconhecidos do símbolo para a linguagem da consciência, valorizan-
do o sentido e o significado das experiências humanas (PENNA, 2013). 
“Trata-se de um método de abordagem dos fenômenos psíquicos que 
integra as polaridades causalidade-finalidade” (ibid., p. 204). 

Jacoby (2010, p. 111) escreve que, na visão junguiana, está no sím-
bolo “uma forma de expressar o próprio poder criativo do inconsciente”. 

Dessa forma, como pontos de partida para a elaboração da aná-
lise e também das propostas de compreensão simbólica na análise das 
produções, contamos com as contribuições de Furth (2009), Ammann 
(2004), Bach (1990), Von Franz (1988), Johnson (2003). 

Furth (2009) propõe a identificação de “pontos focais” para aná-
lise de desenhos ou outras produções de crianças. Para ele, um “ponto 
focal” designa em que a atenção se foca num desenho, ou seja, aquilo que 
oferece indicadores de um caminho possível na abordagem da psique do 
paciente. 
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A analista junguiana Bach (1990) sugere roteiros para tratamento 
do material obtido a partir de desenhos/imagens, que serviu de inspi-
ração para o roteiro de análise desta pesquisa - reações espontâneas do 
analista; intuição; reações e associações do analisando; materiais uti-
lizados; cores escolhidas; ausência de cores; cores predominantes; uso 
do espaço; motivos e significado simbólico dos motivos; expressão de 
emoções – sentimentos, estados de ânimo; síntese. 

Robert A Johnson (2003) foi o escolhido para realizar a análise 
simbólica das produções. Em seu livro Imaginação ativa: como trabalhar 
com sonhos, símbolos e fantasias, Johnson (2003) propõe que a análise 
do material simbólico seja feita seguindo o método de quatro etapas: 
Associações: levantar as associações que o indivíduo faz das imagens; 
Dinâmica interior: explorar os aspectos relacionados daquele símbolo 
com o momento atual da vida do indivíduo e a força do símbolo em seu 
momento atual; Interpretação: interpretar a imagem dentro do contexto 
e da história contada pelo indivíduo; Amplificação: busca, pelo terapeu-
ta, do sentido atribuído ao símbolo. 

Cada sessão foi transcrita na integra e compõe a análise simbólica.

A partir de cada produção, foi criado um quadro com os tópicos: 
Tema e estilo da história: contexto da criação/ reações e associações da 
criança; Se houve alguma correção no desenho ou na história; Expressão 
de emoções durante a execução: sentimentos, estados de ânimo; Primeira 
impressão causada pela produção: associações/ empatia/ intuição/ senti-
mentos transmitidos por ela; Identificação e análise dos pontos focais em 
cada produção: reações da criança diante dos materiais disponíveis/ nú-
mero de objetos na produção/ quantidade de cores utilizadas/ quais co-
res foram escolhidas/ cor predominante/ ausência de cores/ forma; Uso 
do espaço: fluxo de energia/ direção de movimento; Posicionamento; Se 
houve alguma correção na produção ou na história; Se surgiu algum ele-
mento “estranho” na produção; Ocorreu ausência de algum elemento; 
Ocorreu algum elemento central. 

Todos os itens de cada produção foram transcritos no quadro e, a 
partir da organização dos dados, a análise simbólica foi feita seguindo 
o método das quatro etapas, proposto por Johnson (2003): associações; 
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dinâmica interior; interpretação e amplificação, apresentada em relato 
cursivo.

Observou-se que a utilização da arteterapia numa abordagem 
de intervenção diagnóstica e terapêutica é possível. Segundo Baptista 
(2009), o arteterapeuta deve proporcionar espaço onde se assegure a 
manifestação de conteúdos mediante a arte, sendo que as imagens reve-
ladas nas produções carregam em si lembranças marcantes que podem 
ser felizes ou não, do indivíduo, constituindo a essência da dinâmica e 
da trajetória de sua vida. 

Os sentimentos vivenciados pelas crianças participantes, ligados 
às experiências do tratamento e de tudo o que os envolvem, encontra-
ram espaço para serem colocados ao longo das sessões. 

Foi possível ampliar a compreensão da dinâmica psíquica no que 
se relaciona a doença e o tratamento. A criança é afetada em sua tota-
lidade pela dura realidade do tratamento e isso ocorre num momento 
importante de seu desenvolvimento. As análises das imagens revelaram 
as conexões com seu mundo interior e as relações com a vivência da 
doença e do tratamento. 

Nas produções foi possível analisar símbolos que parecem revelar 
como elas estão percebendo o tratamento, as mudanças decorrentes em 
suas vidas e de suas famílias em função disso. O tratamento da leucemia 
é longo e a rotina de todos é alterada, assim como são alteradas as rela-
ções familiares e sociais. 

Através das análises das imagens produzidas, foi possível perceber 
conexões da criança com sua vida interior. Temas como família, passeios, 
comidas, dor, medo, sofrimento, dentre outros, surgiram nas imagens e 
histórias contadas pelas crianças. São impressões delas a respeito das 
mudanças ocorridas em suas vidas pelo tratamento. 

Desse modo, a simbolização e o diálogo entre conteúdos incons-
cientes e conscientes podem ser facilitados através da arteterapia, já 
que, nem sempre conseguimos expressar emoções e sentimentos através 
das palavras. Segundo Ammann (2004) mesmo quando não se tem pa-
lavras para expressar nossas emoções, sentimentos, intenções, pode-se 
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dançar, pintar, desenhar, representando criativamente aquilo que nos 
toca a alma. 
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ANIMA E ANIMUS – OS PARCEIROS
(IN)VISÍVEIS NA TOTALIDADE DA 

PSIQUE

Alessandro Caldonazzo Gomes

Ao iniciar a preparação desse texto para uma mera organização de 
ideias para participar de um live sobre o título, começamos a observar as 
sincronicidades que acontecem quando nos mobilizamos, ou estamos 
mobilizados pelo tema. Interessante notar o eterno retorno, a frequên-
cia em nossa experiência de vida que, de alguma forma, ou de outra, nos 
deparamos com o tema do masculino e do feminino.

Ao iniciar essa digitação de ideias, uma pequena aranha des-
ce por minha parede. Que sinal seria este? Qual os sentidos dessa 
sincronicidade?

Mais uma vez, estou diante desse tema, ora como indivíduo e com 
a minha própria história com o tema, ora como como professor, já, per-
cebendo certo cansaço acadêmico diante da temática, ora como analista, 
que, mais uma vez, estamos, meu paciente e eu, diante das potências 
arquetípicas do Masculino e do Feminino. Pois bem, se fugimos, o tema 
nos encontra de uma forma ou de outra.

Bem, voltemos à aranha. À princípio, um inseto que não quere-
mos ter nas paredes do nosso quarto, no lugar de intimidade, de prote-
ção, do descanso e, também do isolamento. De início, a natureza pre-
dadora da aranha nos assusta instintivamente - peçonhenta, sorrateira, 
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estrategista, eficiente, segura, inteligente, perigosa. Razões óbvias para 
estimular em nós, as reações reflexas primitivas: querermos dela a dis-
tância, ou sua morte. 

Aprofundando um pouco mais nesse peculiar inseto, indo além 
do seu aspecto biológico, ocorre sua presença simbólica, atávica na ex-
periência humana, que pode ser associada à sabedoria à beleza, à dili-
gência, à sorte, ao cosmos, à divindade, à infinidade. Considerada em 
muitas mitologias com A Grande Mãe – criadora de todas as coisas, mãe 
cósmica – criadora do mundo e a senhora e tecelã do destino de cada 
um de nós.

Por seu delicado e engenhoso trabalho de fiação e tecelagem, é 
representando de uma divindade interior, do nosso trabalho interior, 
individual e solitário.

A aranha é também associada a divindades de ordem cósmica, 
como no budismo representa a ilusão, de modo que sua existência é ca-
racterizada pelo vazio do ser, evocando uma aparência enganadora. Por 
outro lado, no hinduísmo a teia de aranha representa a beleza do mun-
do real, associada ao véu da deusa Maya, que representa também a be-
leza da criação do Mundo. No Xamanismo é a tecelã do universo, é 
invocada para tecer ou traçar os nossos próprios caminhos, dos quais 
somos os principais responsáveis.

A aranha está intimamente associada aos nossos destinos, com 
já revelara o mito grego de Aracne, a jovem exímia nas artes da tece-
lagem que desafia a deusa Atená. Sentadas frente a frente em torneio 
confrontam-se, bordando Atená os deuses do Olimpo e os castigos 
que os humanos merecem pôr os desafiar, enquanto Aracne borda 
o amor entre os mortais e os deuses, como resposta à superioridade 
de Atená. Em resposta à afronta, Atena bate em Aracne, que decide 
enforcar-se, mas é transformada em aranha por Atena e condenada 
para sempre a fiar para existir. A aranha simboliza assim a arrogância 
castigada pelos deuses.

O mito nos revela a sincronicidade desse tema, da aranha em 
minha parede do quarto com a anima e animus. Aracne borda o amor 
entre os mortais e os deuses. Retomaremos esse tema logo a frente.
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Trazendo agora nosso texto para a psicologia analítica, Jung 
nos mostrou em seus trabalhos a natureza inata da androginia huma-
na. Somos ao mesmo tempo masculinos e femininos. Somos compos-
tos por essa totalidade arquetípica. Anima e Animus provém de uma 
mesma ideia. Têm os seus significados no latim, no grego e no árabe 
ligados à ideia de ar em movimento. Como nos descreve Jung (JUNG, 
2012, OC VIII, § 664) no seu texto a Natureza da Psique, eles são “o 
hálito frio dos espíritos”. A anima é sinônimo de alma, e animus, de 
espírito. Do grego, a palavra anemos indica vento. Vento pode ser as-
sociado à pneuma, que também significa espírito. 

Para Jung, todos trazemos em nós essa polaridade masculi-
no-feminino / animus/anima, conforme atesta o mito narrado no 
Banquete de Platão, onde o filósofo Aristófanes conta-nos que seres 
andróginos possuíam as costas e os lados redondos, com quatro pernas, 
quatro braços e duas cabeças, cada qual olhava para um lado, dessa forma 
poderiam ver o todo. Podiam andar eretos, mas também podiam rolar 
entre os braços e pernas, alcançando velocidades imensuráveis. 

(…) com efeito, nossa natureza outrora não era a mesma que 
a de agora, mas diferente. Em primeiro lugar, três eram os gê-
neros da humanidade, não dois como agora, o masculino e o 
feminino, mas também havia a mais um terceiro, comum a es-
tes dois, do qual resta agora um nome, desaparecida a coisa; 
andrógino era então um gênero distinto, tanto na forma como 
no nome comum aos dois, ao masculino e ao feminino, en-
quanto agora nada mais é que um nome posto em desonra. (…) 
(PLATÃO, 2000 p.20)

Esses seres possuíam um poder imenso, mas tornaram-se ambicio-
sos e decidiram rivalizar com os deuses e subiram o monte Olimpo. Zeus 
então reuniu os imortais para um conselho. O que fazer? Aniquilá-los? 
Dessa forma perderiam os sacrifícios e adoração, mas os deuses não po-
deriam deixar este fato impune. “ (…) Depois de laboriosa reflexão, diz 
Zeus: Acho que tenho um meio de fazer com que os homens possam exis-
tir, mas parem com a intemperança, tornados mais fracos. (…) (PLATÃO, 
2000 p.21)”. 
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Zeus então resolveu cortar todos os seres ao meio, pois desta forma 
se tornariam mais fracos e mais numerosos, e, se ainda assim insistirem, 
os cortarei em dois novamente e andarão sobre uma perna apenas. Pôs-
se então Zeus a cortar todos os seres ao meio e como castigo, mandou 
Apolo virar-lhes o pescoço em direção à mutilação, para que sempre se 
lembrassem dos seus “crimes” contra os deuses. Apolo também curou 
suas mutilações e repuxou a pele que sobrava de todos os lados em dire-
ção ao ventre, conhecemos isto hoje como umbigo. 

Após todos serem separados, cada qual procurava sua “outra me-
tade” e ao encontrá-la se entrelaçavam até uma das partes morrerem de 
inanição, a parte que sobrava procurava outra metade para se entrelaçar 
e uma delas também perecer, e este ciclo não terminaria.

Até que, Zeus sentiu compaixão pelos seres e resolveu mudar os 
seus órgãos genitais para a frente do corpo, pois antes seus órgãos eram 
para fora e se reproduziam na terra como as cigarras. Pois com seus ór-
gãos virados para a frente quando um homem encontrasse uma mulher 
poderiam saciar-se e dar continuidade a raça e, se, fosse um homem com 
um homem, saciar-se-iam, descansariam e voltariam ao trabalho cuidan-
do da vida. 

Desta forma e desde esta época que o amor um pelo outro foi im-
plementado e sentimos falta da “nossa outra metade”, homens que são 
cortes dos Andróginos sentem atração por mulheres, homens que são 
cortes dos Andros sentem atração por homens, e mulheres que são cor-
tes de Gynos sentem atração por outras mulheres. Mas sempre, estamos 
buscando alguém que nos complete. 

Esse mito traz duas ideias importantes para nosso entendimento 
da experiência com a anima e animus. A primeira está relacionada à essa 
totalidade, polarizada em masculino e feminino presente na nossa psi-
que. A outra abordagem, traz a questão contrária à premissa anterior, que 
é a ordem da incompletude. Somos seres da falta. Passamos nossa vida 
à busca da completude, do sentimento de totalidade, de plenitude. Essa 
busca se faz presente nos nossos relacionamentos, sobretudos naqueles 
mais íntimos, intensos, incertos e, por vezes, plenos.
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Retomando Aristófanes, que conclui o discurso sobre o amor: “ (…) 
mas eu, no entanto, estou dizendo a respeito de todos, homens e mulhe-
res, que é assim que nossa raça se tornaria feliz, se plenamente realizás-
semos o amor, e o seu próprio amado cada um encontrasse, tornado à sua 
primitiva natureza. (…) ” (PLATÃO, 2000 p.23)

Da saudade arquetípica de sua metade, cada ser humano se embre-
nha na busca do seu encaixe, de sua “cara-metade”. Nesse fortíssimo im-
pulso arquetípico, ansiamos por encontrar a parte que nos falta, que nos 
completa e nos devolveria o sentimento de absoluta e total completude. 
Jung nos propõe uma leitura interessante e ao mesmo que complexo des-
sa necessidade de integração sexual, descrevendo a experiência em dupla 
visão: a que ocorre fora de nós, que vai em busca do outro, do ser amado, 
e outra perspectiva, de como essa integração se dá em nós, no nosso in-
terior, na integração de nossa polaridade masculino-feminino.

Pode-se dizer, que ambas estão interligadas, e que não podem evo-
luir sem os dois sentidos dessa busca: o de fora e o de dentro, como que, 
numa experiência sincronística, onde o encontro com nossos parceiros 
invisíveis ocorra dentro e fora, na relação objetiva com a outra pessoa e 
também, na ampliação do nosso autoconhecimento a respeito das nos-
sas dimensões arquetípicas do masculino-feminino. É nesse ponto que 
as coisas se tocam, e, ao mesmo tempo, retrata as imensas e inúmeras 
dificuldades de integração. 

Os mitos, há milhares de anos, revelam que esse encontro é difí-
cil, quase impossível, mas a busca é incessante. Representam a busca do 
inatingível, do inalcançável, o desejo por algo impossível. Entretanto, 
o Amor, a força de Eros presente em cada um de nós, não toma o me-
nor conhecimento sobre essas pessimistas, racionais, frias e descabidas 
ideias, de que o que buscamos, se trata de algo impossível de atingir. A 
rigor, não temos uma escolha que seja melhor ou mais fácil, pois, se pa-
ramos de buscar, ficamos sem nossa outra metade, isolados na solidão, 
na falta de sentido, no aprisionamento em si mesmo, longe da comple-
tude e do sentimento de amor. Por outro lado, se buscamos, nos coloca-
mos a prova dos mais altos riscos experimentados pelo ser que busca sua 
metade, a qualquer custo ou preço, com risco de perder-se e da própria 
morte. Associamos essa entranhada experiência humana à imagem da 
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mandálica e labiríntica teia de Aracne, fiando nossos destinos, desper-
tando-nos ao amor por nós e pelas divindades.

Essa experiência não necessita dessas posições fatalistas se feitas 
com consciência e abertas ao conhecer o outro na sua expressão parti-
cular e conhecermos a nós mesmos, em profundidade e com muita cora-
gem. Para Jung, essa experiência de integração dos opostos é algo muito, 
muito complexo, representando uma relação mais integrada com o pró-
prio Self.

No universo íntimo dessa experiência, a presença das projeções é 
fato comum e inerente. O ser humano, de acordo com as narrativas mí-
ticas, tem o dom de projetar suas expressões internas do masculino e do 
feminino nos deuses e deusas. Mas, deuses e deusas, de um modo geral 
estão esquecidos pela humanidade há um bom tempo. Tal situação, nos 
leva inevitavelmente a projetarmos nossos anseios de completude do 
anima e animus nos outros, nos nossos parceiros, nos amigos, nas pes-
soas com as quais nos relacionamos de perto ou de longe. Nos apaixona-
mos pelo outro, ou o odiamos, dependendo do que é projetado. 

Lembrando, Jung que nos alerta ser a projeção um fenômeno na-
tural e até certo ponto útil, por se tratar do primeiro passo para o auto-
conhecimento. Ao projetarmos no outro no nosso parceiro ou parcei-
ra (amigo ou amiga) colocamos-lhes como uma tela, um alvo daquilo 
que não conhecemos em nós. O que não é reconhecido e integrado à 
sua consciência, é inconscientemente projetado para ser conhecido. 
Portanto, a experiência de anima e animus atravessam esse campo da 
relação das duas dimensões da psique: o consciente e o inconsciente.

John Sanford, em seu livro Parceiros Invisíveis, aborda detalha-
damente essa experiência, de como nossas partes masculinas e femini-
nas são projetadas nos outros. Partes que, desconhecemos, ou melhor, 
que ainda precisam ser reconhecidas em nós. Temos nossa identidade 
constituída de quantidades diferentes de anima e animus. Pode haver 
em certa pessoa, uma quantidade maior de anima do que animus ou vi-
ce-versa, ou, em algumas pessoas, a baixa quantidade de anima e pouco 
ou nada de animus, por exemplo. Bem como nos narra Aristófanes. 
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Quando tratamos psicologicamente de anima e animus, estamos 
nos referindo às potências arquetípicas do masculino e do feminino, in-
dependente de questões de gênero. Entendidos como forças divinas, as 
qualidades do feminino, da alma, podem-se referenciar às característi-
cas encontradas no TAO relacionados ao elemento Yin - receptivo, dócil, 
retraído, frio, úmido, escuro, concreto, envolvente, continente, doador 
de forma, gerador, centrípeto, iniciador, natureza, lunar, sexualidade, 
negativo (receptivo-passivo), indiferenciado, coletivo.

Das potencialidades divinas masculinas do animus, o TAO nos 
traz o lado Yang, descrito como: elemento criativo ou gerador, aspectos 
impulsivos da força, agressividade, rebelião, calor, estímulo, luz, solar, 
divisor, fálico, espada, penetração, centrífugo, espírito, disciplina, cria 
e destrói, positivo (assertivo-ativo), restritivo-limitador (WHITMONT, 
2006, p.154).

Essas qualidades Yin e Yang estão presentes na totalidade da nos-
sa psique. Com elas nos identificamos em certos aspectos, e, provavel-
mente, buscaremos a princípio no outro, as outras qualidades que nos 
faltam. Nesse ponto é interessante destacar a profundidade dessa ex-
periência psicológica, pois, nós trazemos na nossa herança arquetípica, 
as potencialidades da anima e do animus, mas é nas relações que viven-
ciamos com as pessoas, que esses arquétipos tomaram uma impressão 
pessoal e única. 

Jung mostrou que as figuras paternais – pai e mãe, além de atua-
rem na formação e integração desses arquétipos tão importantes para a 
formação da personalidade, são também os ícones iniciadores das ima-
gens do que se coagula na nossa identidade como masculino e feminino. 
Além do mais, tais arquétipos sofrem profundas influências sócio histó-
ricas, nos constructos sociais do que é definido culturalmente por per-
tencer ao masculino e ao feminino, geralmente de forma dicotomizada.

É na experiência das relações com as pessoas com marcas distintas 
da anima e do animus que temos oportunidades de conhecermos essas 
potencialidades. Trata-se de algo que está dentro de mim e, está no ou-
tro, seja esse algo conhecido por projeção e/ou por uma consciência ob-
jetiva e equilibrada do relacionamento e si. Embora seja árduo o traba-
lho de delimitação precisa do que é meu, o que pertence a mim e mesmo, 
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e aquilo que é do outro, como pertencente dele. É possível também que 
esse algo seja semelhante ou mesmo oposto ao que percebo em mim. 
Temos um mistério, ou algo do numinoso como descreve Jung.

Se nossa consciência sobre esse tema for pequena, geralmente 
projetamos nas pessoas, o que é nosso e ao, mesmo tempo, aquilo que 
não percebemos ser nosso. Há aqui um conflito marcante das relações 
humanas. As relações difíceis, conturbadas, intensas, incompreensíveis, 
tendem a ter alta carga projetiva. Numa relação amorosa, um dos par-
ceiros pouco consciente do seu masculino, tenderá a “encontrar” no ou-
tro, tais características que faltam à consciência. Isso torna a relação 
bastante atraente, convidativa, quase irresistível para uma possível in-
tegração consciente, ou talvez, uma dinâmica repulsiva e opositora, tor-
nando a experiência da integração bem difícil. Por isso, Jung nos revela 
que a experiência com os opostos anima e animus serem profundas, por 
trazerem grandes possibilidades de transformações à nossa identidade. 
Segundo ele, a experiência com os opostos é sempre desafiadora, poden-
do ser até mesmo trágica, pois há nela grande quantidade de conteúdos 
psíquicos fortemente carregados de energia psíquica.

Não é por menos que surgiram ao longo da existência humana, 
tantas histórias, mitos, novelas, filmes, séries, poemas, pinturas, peças 
de teatro retratando a experiência dos relacionamentos, não deixando de 
fora, evidentemente, toda a dor contida e muitas vezes necessária para 
integração da consciência e para depuração do amor pleno e integrador.

Mais uma vez, a aranha que me acompanha nessa produção me-
taforiza-se com outras imagens, como o símbolo da que e é ao mesmo 
tempo, a armadilha e o armazém. Em sua teia mandálica estão contidos 
os opostos masculino e feminino, a vida e a morte, o início e o fim, a 
armadilha que atrai e prende e o armazém que contém, é continente e 
suporte. A experiência com anima e animus remonta às essas metáforas 
sugeridas pela aranha. Atrai, prende, liberta, cria, mata, renasce... a teia 
e o ponto que liga a grande rede. 

Miticamente o deus Eros é aquele que nos envolve, que nos liga, 
que nos atrai uns para os outros. É o deus do amor que ampara as ten-
sões e sofrimentos de se conhecer o outro e do autoconhecimento. A 
paixão, pathos, é sofrimento, é sofrer com e por...
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Se não fosse por amor, qual razão outra que justificaria adentrar-
mos a tal experiência?

Para aqueles que desejam espelharem-se na imaginação dos 
parceiros invisíveis recomendo a leitura da História dos Amores de 
Camaralzaman, Príncipe da Ilha dos Filhos de Kaledan, e de Badura, 
Princesa da China, na 211ª noite, no livro As Mil e Uma Noites. Uma bela 
história de amor, de união do masculino e feminino, mas aí, começa ou-
tra historia, um outro texto...
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O CAMINHO ENTRE A ARTE E
A MEDICINA

Leila Magre

Live: https://youtu.be/XZvlGDgCLcQ

A arte, como fazer humano, constitui uma expressão do ser; desti-
tuída de função estética, atende uma necessidade do ser; no criar, tam-
bém como potencial humano, é revelador de sua condição psíquica, cul-
tural e espiritual. 

O olhar psicanalítico de Freud sobre as obras de alguns artistas, já 
ressaltava a importância das imagens como manifestações do incons-
ciente, mas foi com Carl Gustav Jung que a arte foi usada como forma 
de tratamento, por intermédio de símbolos presentes em todas as ex-
pressões artísticas, nos sonhos e fantasias, trazendo as mensagens do 
inconsciente. Assim, a criatividade, como expressão nas produções ar-
tísticas, traz os símbolos do universo individual, num sistema complexo, 
a ser explorado e elucidado em todas as suas dimensões. Nesse contexto, 
a arte apresenta-se como uma das vias mais satisfatórias de expressão 
de conteúdos inconscientes, alcançando o universo simbólico de cada 
indivíduo. Assume a função terapêutica a partir da transformação de um 
conteúdo inconsciente, não percebido ou assimilado, em outro cons-
ciente. Assim, a utilização da arte como meio terapêutico, vem do re-
conhecimento da importância do processo criativo, como uma forma de 
reconciliar conflitos emocionais, ampliando a consciência de si mesmo. 

https://youtu.be/XZvlGDgCLcQ
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Segundo Rebollo (2003, p.279), a medicina poderia tratar-se de 
uma ciência, considerando a sua implicação na racionalidade, a explica-
ção causal, a observação, indução e dedução, previsões e hipóteses; mas, 
também seria arte, porque exige ensino e transmissão (oral e literária), 
envolvendo ainda certas habilidades manuais, tais como a realização de 
curativos e cirurgias. Poderia, ainda, ser comparada a um oficio técnico 
ou a uma profissão, porque exige a existência de um espaço próprio para 
a sua atividade (templos, consultórios e oficinas).

Desde os tempos antigos, e em diferentes culturas, a arte e a me-
dicina mantêm um vínculo estreito, apresentando aspectos diferentes, 
desde as pequenas estátuas de jade ou marfim que serviam às mulheres 
chinesas para indicar ao terapeuta o local de seus males, sem que fosse 
necessário se despir, até nos registros e no ensino da medicina através 
da arte. Inúmeras doenças e estados patológicos foram representados 
nas artes, assim como procedimentos cirúrgicos e estudos de anatomia 
humana. Em Bezerra (2002, p. 29) consta que, o médico alemão Christian 
Albert Theodor Billroth (1829-1894), primeiro cirurgião a realizar uma 
gastrectomia, sendo considerado o “Pai da cirurgia gastrointestinal”, re-
sidiu na Áustria por muitos anos, dedicando-se à música, e tendo como 
amigo, o compositor Johannes Brahms. À pedido deste, Billroth teria re-
visado o “Concerto para piano n.2” e executado com Brahms, a quatro 
mãos, seus sextetos. Billroth dizia que “ciência e arte jorram da mesma 
fonte”, e a ele, Brahms teria dedicado o seu “Opus 51”.

O mundo inconsciente, referido desde a antiguidade como poten-
ciais vivências da psique humana, foi sendo transmitido às novas gera-
ções, como herança da humanidade, constituindo assim, os mitos. Desse 
modo, as figuras mitológicas seriam as representantes arquetípicas do 
inconsciente coletivo, sendo comum a todos os seres humanos, dife-
rindo apenas em termos de graus pessoais de investimento de energia, 
podendo ser interpretado diferente e subjetivamente, influenciando-os 
nas lutas, passagens, conquistas no campo afetivo, familiar e profissio-
nal, funcionando como organizadores da mente e da cultura. Conhecer 
esses mitos, torna-se vital para o ser humano, considerando que seja 
possível, através deles, entrar em contato com a história de cada um, a 
sua interação com a natureza e com o seu meio. 
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A Psicologia Analítica, desenvolvida por Jung, bebe dessa fonte, 
onde as experiências importantes da vida (amor, guerra, vida, morte, 
doença, pai, mãe, criança, velhice etc.), corresponderiam a um arquétipo 
correspondente, resultante das vivências de milhares de gerações que 
seriam vividas por cada um, desenvolvendo as imagens arquetípicas in-
dividuais nas suas relações com o mundo. Assim, o universo arquetípico 
igualaria os homens em suas possibilidades psíquicas, sendo o incons-
ciente coletivo, ilimitado e incomensurável, expresso por meio de ima-
gens e símbolos, e o mito, por ser arquetípico, expressaria os padrões da 
psique, exercendo sua força de modo inconsciente. Os mitos contariam 
histórias a respeito de conteúdos psíquicos que precisariam ser reconhe-
cidos e integrados à consciência. 

O patrimônio cultural e a mitologia da Grécia antiga parece ser 
uma das mais ricas, algo incomparável, influenciando a sociedade con-
temporânea e dialogando com os indivíduos, contribuindo para que os 
conteúdos do inconsciente se tornem conhecidos. 

Na mitologia grega, Apolo, irmão gêmeo de Ártemis, filho de Zeus 
e Leto, fora considerado deus da música e da poesia, tornando-se o deus 
do sol e um guerreiro temido por sua valentia e sua habilidade no uso do 
arco e flecha. Apolo, como afirma Oliveira (2009, p. 191) mesclou beleza, 
cultura, poesia e arte com destreza, valentia e coragem; o herói de incrí-
veis batalhas precisava também dominar outros campos de ação, com o 
uso do lógos e razão. Como amante das artes, ele representava harmonia 
entre a sensibilidade artística e a força física. Apolo também fora consi-
derado o deus da medicina, pois extraía da natureza a cura para os males 
físicos, buscando também a purificação da alma, considerando a intera-
ção da mente com o físico, como base do equilíbrio entre o corpo e alma. 
Desse modo, unindo também a arte e a medicina. 

Do amor de Apolo com a ninfa Corônis, nasceu Asclépio, consi-
derado o deus da medicina (Esculápio, para os latinos). Com a morte de 
Corônis, Apolo teria entregue seu filho para ser cuidado e educado pelo 
centauro Quíron (metade homem e metade cavalo), que lhe ensinou a 
arte de curar e a tocar instrumentos. Quíron, o “centauro ferido” sabia 
compreender seus pacientes por se tratar de um médico ferido. Seu cor-
po representava a própria dualidade humana e aliava a força física com a 
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bondade, colocando essas capacidades a serviço da qualidade de vida do 
ser humano, simbolizando assim, aquele que entende o sofrimento do 
outro, transformando uma dor profunda, pessoal, em potencial curador, 
na busca do cuidado com o próximo. Assim, Asclépio fora educado por 
Quíron para tornar-se médico do corpo e da alma, demonstrando gene-
rosidade com o ser humano integral. Para Asclépio, conforme relatado 
em Oliveira (2009, p. 200), a cura do corpo era precedida pela cura da 
mente, por meio da metanoia – a transformação dos sentimentos; as-
sim, se a psique se mantivesse em estado de harmonia e pureza, a parte 
somática ficaria equilibrada, estabelecendo a base para a saúde biopsí-
quica. A cura pela mente, a partir do “conhece-te a ti mesmo”, propor-
cionaria a seus pacientes, o alívio em si mesmos para os seus males. Em 
Epidauro, havia um centro terapêutico, um grande espaço cultural e de 
lazer, onde eram realizadas competições esportivas além de outras ati-
vidades como teatro, biblioteca, cerimônias com música, poesia e dança, 
todas com finalidade terapêutica, oferecendo prazer tanto para o corpo 
como para alma. Asclépio teria fixado residência em Epidauro, onde te-
ria desenvolvido as bases para a escola de medicina hipocrática.

Relatos históricos contam que no século V a.C., em uma peque-
na ilha no mar Egeu, na Grécia, denominada Ilha de Cós, floresceu uma 
escola que mudou os rumos da medicina. Estando à frente dessa escola, 
Hipócrates, que estabeleceu os alicerces para uma nova medicina, racio-
nal e científica, e normas éticas que ainda hoje, na atualidade, norteiam 
a conduta médica. Para Rezende (2009, p.17 - 18) uma árvore milenar, 
localizada ao centro da ilha de Cós, tornou-se conhecida como a “árvore 
de Hipócrates” (platano orientalis), local onde Hipócrates reunia-se com 
seus discípulos, e que apresenta importante valor simbólico, assinalan-
do o local de nascimento da medicina racional e científica, que suce-
deu-se à medicina mágica e sacerdotal dos povos primitivos. Das suas 
raízes, brota a seiva que alimenta e vivifica os seus ramos; suas folhas 
se renovam a cada primavera, assim como os sucessores de Hipócrates 
se renovam a cada geração. Nela se retratam os ideais e valores pere-
nes da medicina: a busca da verdade, o respeito à vida, o amor à arte 
médica, a solidariedade humana, o desejo de servir, a conduta digna, o 
interesse sincero pelos que sofrem. E tal como a árvore que resiste às in-
tempéries, assim também a medicina mantém sua trajetória através dos 
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séculos, vencendo as dificuldades e produzindo os seus frutos. Falsos 
caminhos foram trilhados e, a seguir, abandonados, com a correção de 
rumo, no firme propósito de desvendar os mistérios da vida e os enigmas 
das doenças. 

Existe no homem uma tendência instintiva de crescer, de desen-
volver plenamente as suas potencialidades inatas, impulsionada por 
forças instintivas inconscientes, mas passíveis de sofrer influências do 
consciente. No conflito estabelecido a partir do confronto entre o cons-
ciente e o inconsciente, ou na colaboração entre os mesmos, acontece a 
maturação, integração e unificação dos componentes da personalidade, 
culminando na realização do indivíduo, conduzindo a um novo centro 
psíquico, o self ou si mesmo, em torno do qual o consciente e o incons-
ciente se ordenam, para que a personalidade se complete. Esse proces-
so de transformação é descrito por Jung como processo de individuação, 
uma diferenciação psicológica que tem como finalidade, o desenvolvi-
mento da personalidade, onde o self será o centro da personalidade total, 
e o ego o centro do campo consciente.

Em Weil, Leloup e Crema (2014, p. 75) há referência a um estado 
de infelicidade que afetaria cada ser humano, denominada normose do 
paraíso perdido, decorrente da nostalgia de uma felicidade permanente 
e completa, de um estado de felicidade absoluta que existiria em algum 
lugar, do qual não lembramos, mas que, em vão, a buscaríamos fora de 
nós. Esse estado se perpetuaria, como um ciclo vicioso, se retroalimen-
tando, sendo necessário, para interrompê-lo, que conscientizássemos 
desse processo, eliminando os obstáculos que nos impediriam de ser-
mos nós mesmos, de se libertar da crença tão enraizada de pertencer à 
maioria, de ser considerado normal.

Desde o final da década de 80, quando me graduei em Medicina 
e, depois, atuando na área médica, canalizei todos os meus conheci-
mentos, vivências e experiências adquiridas no mundo científico, para 
o exercício profissional, na minha especialidade, que era Pediatria. As 
experiências profissionais, consideradas “normais”, como lidar muitas 
vezes com a incapacidade de cura, com a finitude, o luto, o sofrimento de 
pessoas, especialmente crianças, com a doença, a fome, a violência, ou 
da ausência de condições básicas para viver, aliada à frustração diante 
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das necessidades que a prescrição médica não podia atender, desperta-
vam em mim um grande sofrimento, que se desdobrava em profundas 
reflexões, me conscientizando, cada vez mais, da minha impossibilidade 
de conviver em equilíbrio e de estar saudável física e emocionalmente 
diante daquela rotina de vida “normal”. Me deparei então com o corpo 
e a mente adoecida, percebendo, naquele momento, a necessidade de 
abrir parêntesis na minha vida, para que eu pudesse me ver, conhecer, 
para que eu pudesse me recolocar como protagonista da minha história. 
Foi então que fui ao passado revisitar a minha criança; “aonde foi que eu 
parei mesmo?” E como um quebra-cabeças, fui juntando as peças que se 
encontravam “soltas”, mas de certa forma, se conectavam, como certas 
habilidades, atividades e disciplinas que fizeram parte da minha vida, da 
minha formação médica, mas que pareciam não fazer nenhum sentido, 
até aquele momento. Conectando os fatos e as “peças” do passado, pude 
construir, como notas musicais que compõem uma partitura, um movi-
mento que trouxe significado, um “ligar de pontos” muito harmônico que 
agora, fazia todo sentido. Ao mesmo tempo, a minha voz interior gritava, 
por vida! Foi aí que a arte falou comigo de uma forma muito especial: de 
uma angústia, surgiram cores e formas, luz e sombra, uma nova forma 
de cuidar e curar, mente e corpo. E então, numa conexão perfeita dos 
meus hemisférios cerebrais, seguindo a minha “linha da vida”, surgiu a 
Arteterapia, que uniu todos os pontos, aqueceu meu coração, coloriu os 
meus dias, fazendo ressurgir não somente a minha história, mas revisitar 
mitos e arquétipos, símbolos e sons, que fizeram brotar, e ainda fazem, 
as sementes lançadas, que transcendem o tempo e o espaço.
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AS MÚLTIPLAS FACES DO SAGRADO

José Jorge M. Zacharias 

Live: https://youtu.be/fxxVg-6TJRo

A religiosidade ou espiritualidade, duas palavras que se confun-
dem falando do mesmo fenômeno, é intrínseca da alma humana. Neste 
sentido, Jung vai afirmar que a função religiosa, ou a espiritualidade 
como um sentido de transcendência, na mesma dimensão dos demais 
instintos como sexualidade, fome ou agressividade.

Assim a espiritualidade é instintiva no humano, faz parte da dinâ-
mica da psique.

Para Jung, o conceito de sagrado é algo que transcende o comum, 
o corriqueiro, o consciente. Este elemento recebe o nome de numinoso, 
ou seja, algo que contém numem, um potencial energético representati-
vo do que transcende o comum. Está além do observável e expressa um 
mundo em paralelo com o cotidiano.

Nos primórdios da humanidade é onde surgem as primeiras ex-
pressões do sagrado. E, antes de prosseguir gostaria de deixar claro 
que falando de religiosidade não me refiro a qualquer religião instituí-
da ou organizada. As religiões são estruturas racionalmente construí-
das, possuem um sistema de crenças, regras, rituais, teologias e mitos. 
Religiosidade, a expressão do sagrado ou o sentido do sagrado dentro de 
cada pessoa é a experiência psicológica e pessoal com algo sentido como 
transcendente, muito além das convenções ritualísticas ou dogmáticas.

https://youtu.be/fxxVg-6TJRo
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Curiosamente, caso se questione dez pessoas diferentes que tem 
a mesma religião e até frequentem a mesma igreja, sobre a natureza do 
sagrado; cada uma fará uma narrativa um pouco diferente do que enten-
de e vivencia como religioso e sua própria religião. Cada pessoa terá uma 
vivência e uma compreensão pessoal dos elementos religiosos vivencia-
dos no grupo religioso.

Reafirmando, estamos nos referindo à experiência religiosa, a reli-
giosidade pessoal e não à uma religião estruturada ou instituída.

Voltando aos primórdios, quando adquirimos consciência autorre-
flexiva – o que nos fez ver que estávamos nus e assim, caímos do Éden 
primordial (como narrado no mito judaico-cristão de Adão e Eva), a pri-
meira ação que nos fez criar o sentido de religiosidade não foi uma per-
gunta como afirmam alguns antropólogos. Nesta perspectiva se entende 
que os primeiros humanos autoconscientes olharam para o céu e se per-
guntaram: quem criou tudo isto? 

Diferentemente dos antropólogos, acreditamos que nossos an-
cestrais ao olharem o céu estrelado à noite tiveram uma expressão de 
maravilhamento, antes de qualquer pergunta objetiva. Uma impressão 
emocional de que há algo além, algo que transcende o imediato, como 
uma realidade perene que paira acima e ao mesmo tempo permeia toda 
a realidade.

Todo o conteúdo de religiosidade formado a partir desta experiên-
cia estaria carregado deste maravilhamento, deste numen. Os conteú-
dos do inconsciente vieram à tona e foram projetados na natureza, nos 
elementos observáveis, concedendo a eles uma alma, um sentido para 
além do meramente observável. Assim os deuses foram se expressando 
na natureza e no entorno da experiência.

Inicialmente duas divindades poderiam ter se formado. Um deus 
cósmico, celeste e criador das estrelas; e uma deusa mãe identificada 
com a terra, ou a natureza mais imediata. Sabendo-se que o deus cósmi-
co está distante e talvez pouco se importe com a vida humana.

Por outro lado, a deusa mãe terra, da qual depende a fertilidade dos 
animais, das plantas, das pessoas e o próprio sustento necessário para 
a vida. Aqui podemos perceber os dois principais atributos das deusas 
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mães que são a fertilidade e a nutrição. Suas representações expressam 
estas características quando são apresentadas com ancas largas, portan-
to parideiras, e fartos ou múltiplos seios, evidenciando o poder de nu-
trição da vida.

A deusa providencia a possibilidade de nascimento, tanto pessoas 
como animais para serem caçados e alimentar a tribo e, posteriormente, 
quando os povos se tornaram agrários, a mesma deusa providenciará a 
fertilidade das plantas que crescem em seu ventre telúrico. Exemplos 
destas deusas mães mais modernas temos Gaia e Deméter gregas, 
Pachamama, Maria, Yemanjá e Oxum nagôs, Guan Yin oriental e mesmo 
no filme Avatar na figura da grande árvore da vida.

Nos primórdios podia se pensar que os filhos são gerados somente 
pela ação da mãe, uma vez que a participação do pai na geração é mui-
to pontual e curta, ao passo que o processo de formação no útero leva 
nove meses. Sabe-se certamente quem é a mãe de uma criança, mas o pai 
pode ser uma incógnita.

Podemos parear a importância da deusa mãe para os primórdios 
da humanidade com a importância da mãe para a vida pessoal de cada 
um de nós. Para nascermos precisamos dos nove meses de construção no 
útero, após o nascimento precisamos de alimentação e cuidado. Todos 
nós chegamos a existir pelas mãos da mãe, e não do pai. Mesmo que um 
homem vá cuidar do recém-nascido, ele estará em uma função materna 
e não paterna.

Curiosamente o complexo base da formação da psique será o com-
plexo materno, da mesma forma que foi atribuído o nome de placa mãe 
à base funcional dos computadores. Digamos que ter pai é bônus, mãe é 
necessidade!

Nestes primórdios, a grande deusa cultuada será a Grande Mãe, a 
deusa geradora e nutridora de toda a natureza.

Juntamente com esta deusa surgem as demais figuras divinizadas, 
onde elementos profundos da psique são projetados. Este fenômeno é 
chamado de animismo, ou seja, os elementos da natureza têm um espí-
rito e estes formarão as primeiras representações das divindades.
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Florestas, animais, montanhas sagradas, rios, os raios e trovões, os 
ventos, o sol, a lua, estrelas, o fogo, as plantas e outros elementos rece-
berão o conteúdo projetado dos conteúdos inconscientes, carregados de 
numen.

Curiosamente a ideia de animismo é associada à ignorância de po-
vos primitivos; no entanto a retirada do espírito das florestas, dos rios e 
da natureza em geral é o que nos conduziu ao caos ecológico que vive-
mos hoje. O pensamento racionalista e mecanicista que nos concedeu 
a indústria e a ciência, por exemplo, também expropriou da natureza o 
espírito, de forma que podemos devastá-la sem qualquer medo de puni-
ção dos deuses. 

Na atualidade, a busca de se compreender a delicada teia dos siste-
mas naturais e dos ecossistemas nos remetem exatamente ao retorno da 
busca do espírito na natureza, na tentativa de restabelecer o equilíbrio 
do qual depende inclusive a vida humana.

Voltando aos ancestrais, vamos imaginar a experiência que se po-
deria ter com a floresta. Durante o dia ela é um lugar conhecido, pode-se 
ver as plantas e animais, ouve-se os ruídos destes animais e estes podem 
ser identificados. No entanto, à noite, sem a luz solar, a floresta se trans-
forma em um ambiente mágico, não se distingue claramente os animais, 
os ruídos são outros, estranhos e ameaçadores. A floresta se transfor-
ma à noite no imponderável, no desconhecido, no que não conheço, no 
inconsciente.

Como a natureza não gosta de espaços vazios, a floresta notur-
na será preenchida com os conteúdos inconscientes que se projetarão 
como habitantes deste espaço desconhecido. Assim, deuses, fantasmas, 
demônios, espíritos, gnomos, ogros e toda sorte de seres fantásticos se-
rão projetados nesta floresta.

Há uma deusa que ajuda a mitigar o medo que esta floresta no-
turna causa, esta é a Lua. No entanto, dois momentos são marcantes, a 
lua cheia – momento em que a deusa está plena, é favorável e benévola, 
protetora em meio à escuridão da noite; e a lua nova – momento em 
que a deusa está em seu aspecto mais terrível vingativa da humanidade. 
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Esta configuração terrível dará lugar às deusas do submundo, das trevas, 
como Lilith e Ishtar.

A fogueira, e seu entorno passa a ser um lugar de proteção.

Quanto aos mortos, esta é uma experiência ancestral, pois so-
nhar com pessoas mortas é uma experiência humana muito antiga. 
Imaginava-se que os mortos, na verdade, continuariam vivos (uma vez 
que aparecem atuando em nossos sonhos), mas num outro mundo, o 
mundo dos mortos. Esta experiência estruturou os cultos aos mortos, 
desde o enterro até cerimônias ritualísticas de veneração aos ancestrais, 
que, na maioria dos casos se manteriam como protetores do grupo fami-
liar descendente. Um totem vivo e guia espiritual do grupo.

Nestes grupos, surgiu um indivíduo que apresentava maior faci-
lidade para entrar em contato com este mundo dos espíritos. Esta en-
trada, via estado alterado de consciência promovido por uma bebida 
específica ou fumo, era a possibilidade de entrar em contato com este 
mundo espiritual em busca de informações sobre processos de cura ou 
de instruções para a tribo. Este personagem é conhecido por nós como 
o xamã, o pajé ou o médium. A presença e atuação deste personagem 
ainda hoje permeia nossas práticas religiosas, seja como médium, pajé, 
profeta ou guru.

Como o xamã vai, em estado alterado de consciência, para esta 
floresta mítica, o risco é grande; pois esta floresta se apresenta como um 
labirinto que oferece o risco de se perder nos caminhos e não retornar 
mais para o mundo dos vivos.

Há a necessidade do que hoje chamamos em psicologia analítica 
de psicopompo, um condutor de almas. No caso do xamã, seu condutor 
espiritual será o animal de poder, juntamente com o animal de cura. Esta 
figura mítica representa uma potência espiritual que guia e orienta o 
xamã na viagem ao mundo espiritual. Muitos são os nomes que podem 
ser atribuídos a este personagem: guia, mentor, orixá de cabeça, anjo da 
guarda, espírito protetor.

Durante o ritual mágico, o xamã entrará em estado alterado de 
consciência (transe) e será o animal de poder presente (ou incorporado) 
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para todos da tribo. Campbell afirma que o xamã não está imitando o 
animal, ele é o animal presente naquele momento.

No ritual este animal vai caminhar em círculo, produzindo um mo-
vimento ritmado em compasso binário (forte/fraco), como a respiração 
ou os batimentos cardíacos. Aí temos o surgimento da dança circular 
sagrada, que nada mais é do que a dramatização do mandala, ao invés de 
representado plasticamente, o mandala está sendo encenado. Dança cir-
cular está presente em todas as culturas, não é uma criação recente, re-
presenta a roda do mundo e, num contexto mais simbólico ao urobóros.

Logo alguém vai marcar os passos do animal com uma percussão, 
temos o elemento fundamental da música que é o ritmo. Outro poderá 
entoar um canto, uma linha melódica para acompanhar a dança do ani-
mal e aí teremos o segundo elemento da música, a melodia.

Objetos serão sacralizados como representantes da presença espi-
ritual do animal entre a tribo, teremos primeiro a pedra bruta e depois a 
pedra esculpida como representação do mundo espiritual. Desenhos se-
rão produzidos, símbolos ritualísticos e eventos com efeito mágico serão 
produzidos. Neste âmbito surgirão as artes plásticas, que nos acompa-
nham desde a arte das cavernas até as expressões mais contemporâneas, 
passando pela arte sacra barroca. O espiritual/inconsciente passa a ser 
expresso nas cores e formas, como o foram na dança e na música.

A história e as sagas do animal são inspiradas e a partir disto as 
narrativas, contos, mitos serão organizados e passarão oralmente para 
as gerações futuras. Temos a origem da literatura.

Estas histórias serão dramatizadas, serão vivenciadas em determi-
nadas épocas do ano, teremos então os rituais – que são mitos dramati-
zados – e o surgimento do teatro. Ainda hoje temos a mesma prática de 
dramatizar eventos míticos. No nosso caso, sendo uma civilização cristã, 
sempre revivemos os aspectos factuais do cristianismo principalmente 
no Natal e na Sema Santa, além das festas específicas de cada santo du-
rante o ano.

Com a estruturação das sociedades, as divindades que antes eram 
expressas somente pelo poder do animal passam a ser representadas 
de forma hibrida, meio animal meio humano, os deuses passam a ser 
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representados de maneira antropomórfica. Por exemplo, as divindades 
egípcias têm cabeça de animal, como Anubis. No velho Testamento, na 
visão de Ezequiel, o ser maravilhoso que surge junto à Deus tem quatro 
faces, uma de leão, outra de touro, outra de águia e a última de humana.

As imagens humanas atribuídas aos deuses sofrem as influências 
dos contextos culturais e étnicos em que esta divindade será percebida. 
Por exemplo a experiência com o raio. A maioria das culturas têm deuses 
associados à experiência do raio. Este é um fenômeno muito intenso e 
perigoso, revela bem o que Rudolf Otto chamou de fascinante e tremen-
do, atributos que são inerentes à experiência com os deuses. 

Os raios foram associados à ira e poder divinos e estes atributos 
serão representados por divindades diferentes em suas expressões, po-
rém semelhantes em seus atributos.

Por exemplo, a religião helênica atribuiu a Zeus o poder dos raios 
e Zeus apresenta-se com as feições gregas. Thor também tem os raios 
como seu atributo, no entanto tem aparência nórdica. Tupã também tem 
os raios como elemento, mas ele tem a aparência de um indígena brasi-
leiro. Xangô é africano. Obviamente nas religiões monoteístas, o único 
deus tem o poder do raio.

É importante lembrar do aspecto guerreiro do feminino que tam-
bém é representado no panteão das divindades. A presença de deusas 
combativa, e não somente deuses, apresenta o aspecto forte e combati-
vo do feminino. Por exemplo Atená, Yansã, Obá ou mesmo Santa Joana 
D’Arc no cristianismo.

É um pouco estranho falar em vários deuses, uma vez que nossa 
formação cultural é cristã, um sistema monoteísta derivado do judaísmo.

Vale a pena lembrar que todas estas representações religiosas sur-
girão com base na experiência numinosa, não houve uma intenção cons-
ciente de criar deuses e formar religiões. Estas imagens numinosas bro-
tam do inconsciente e serão personificadas de acordo com cada cultura.

Os deuses não foram criados para a dominação dos povos, como 
alguns acreditam. Só é possível imaginar a utilização da divindade para 
dominação por meio de uma religião instituída e não da expressão re-
ligiosa espontânea dos povos. Os deuses surgem como manifestação 
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instintiva da psique, em sua experiência com o numinoso. A técnica da 
imaginação ativa pode promover a experiência numinosa, assim como 
em sonhos, visões e inspiração artística. Mas é importante frisar que a 
imagem produzida conscientemente, pela imaginação ou memória, não 
é a experiência espontânea com o sagrado.

Uma dúvida expressa por alguns é referente à tipologia. Não há 
uma tipologia mais tendenciosa para a experiência numinosa ou com 
o sagrado, o que se observa é que, como a função inferior é a porta de 
entrada dos conteúdos do inconsciente, será pela função inferior e autô-
noma que a experiência se apresentará.

Talvez algumas pessoas se perguntem por que Jung se dedicou à 
experiência religiosa. Em sua biografia sabe-se que o pai e o avô de Jung 
eram pastores da Igreja Reformada Suíça, o que o trazia para a questão 
do sagrado. No entanto a religiosidade vivida pelo pai de Jung era formal 
e racional, sem a experiência pessoal. Por outro lado, a mãe de Jung ti-
nha vivências mediúnicas, conversava com espíritos e principalmente à 
noite se transformava em uma pessoa diferente. Além da influência dos 
pais, ele teve sonhos muito importantes e marcantes deste a infância, 
como por exemplo a divindade fálica entronizada em um templo subter-
râneo. Ou a visão que teve com o trono de Deus sobre a catedral. Estas 
narrativas podem ser encontradas na obra Memórias, sonhos, reflexões 
de Jung. A imagem do falo era entendida como potencial criador divi-
no, como por exemplo Príapo (deus fálico da fertilidade dos campos), 
Lingan, o Opá Ogó (cetro fálico utilizado por Exu).

Estas experiências demonstraram que a experiência com o sagrado 
pode ser diferente do que a religião instituída apresenta, das imagens 
tradicionais ou do esperado. Como Jung entendeu com a visão da cate-
dral, Deus está acima da Igreja e pode se manifestar como quiser, mesmo 
que diferentemente do esperado ou formalmente dogmatizado.

Jung vai além da sua base familiar religiosa que era o protestantis-
mo, ele investiga outras formas de cristianismo, religiões orientais e tri-
bais, adentra na alquimia e nas expressões religiosas em várias culturas. 
Neste caminho, e na própria observação dos seus pacientes, busca com-
preender a amplitude da experiência religiosa para além da formalidade 
convencional das teologias instituídas.
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Na famosa entrevista que Jung concedeu para a BBC, chamada 
Face to Face (esta entrevista pode ser assistida pelo youtube), a certa al-
tura o entrevistador pergunta a Jung se ele acreditava em Deus. Tomado 
de surpresa pela pergunta Jung responde “eu não creio, eu sei”; o que 
causou certo estranhamento em muitas pessoas que escreveram a ele 
para compreender esta resposta. Jung então esclarece que não se baseia 
numa crença, mas na experiência psicológica de Deus, pois esta potên-
cia arquetípica se apresenta como vivência psicológica, uma experiência 
pessoal e intencional, uma realidade psíquica.

Aqui podemos responder à pergunta: Como posso ter uma expe-
riência com o numinoso? Nesta perspectiva, na qual o sagrado é uma 
experiência dada pelo inconsciente autônomo, percebe-se que esta vi-
vência não é uma decisão da vontade pessoal consciente, mas um fenô-
meno que se dá autonomamente, que toma a consciência e a faz viven-
ciar conteúdos para além da vontade do eu. Nas narrativas históricas dos 
êxtases, visões e iluminações espirituais, não foi a vontade pessoal que 
induziu a isto, mas a função autônoma do sagrado. Deus se mostra pra 
quem quer, como quer e quando quiser!

Certa vez uma jovem materialista radical desejava viajar à Europa 
e levar junto a sua mãe. Como a senhora era muito religiosa aceitou o 
convite desde que elas passassem na Basílica de Fátima em Portugal. 
A jovem relutou muito, achando a maior bobagem ir à Europa para ver 
uma igreja. Quando chegaram à porta da Basílica, a jovem inexplicavel-
mente caiu de joelhos, começou a chorar copiosamente e foi de joelhos 
até o altar mor. Todos ficaram preocupados, mas uma emoção tão inten-
sa tomou a jovem naquele momento que ela não resistiu e foi tomada 
pela experiência numinosa. O sagrado se impôs de tal maneira que foi 
impossível resistir, mesmo com toda a racionalidade da consciência.

Outro exemplo da história, conta-se que George Friederick 
Haendel, enquanto compunha o oratório O Messias era visto em esta-
do de êxtase, quando o criado levava alimentos para ele. Isto porque 
Haendel manteve-se fechado em seu estúdio por quatorze dias compon-
do esta maravilhosa obra sacra, sem conseguir desconectar-se da inten-
sidade da inspiração artístico-religiosa.
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Esta experiência com o numinoso é chamada de epifania, e não é 
garantido que desta vivência se obtenha como resultado uma obra de 
arte, um conceito filosófico, um insight científico ou uma transformação 
religiosa. Dependendo da estrutura do eu e da relação que se estabeleça 
com a consciência, a experiência numinosa pode desencadear uma dis-
sociação da consciência, levando a psicose; pois é uma vivência intensa 
do ponto de vista da energia psíquica presente. Como exemplo temos 
as psicoses religiosas, cujo representante muito importante é o artista 
Arthur Bispo do Rosário, que após a visão dos anjos se interna em um 
sanatório psiquiátrico Juliano Moreira.

Podemos comparar a experiência de Bispo do Rosário com a de 
Moisés narrada no livro de Êxodo, quando ele teve o embate com Javé. 
Não esquecendo que o sistema mosaico é monoteísta e patriarcal. A ima-
gem de Javé se altera com a chegada do Cristianismo, tornando-se Pai. 
Jung elaborou bem esta transformação da rigidez do Velho Testamento 
para o Deus Pai amoroso do Novo Testamento na obra Resposta a Jó, que 
está incluído no tomo maior das Obras Completas volume XI, chamado 
Psicologia da religião ocidental e Oriental.

As práticas religiosas como rituais, jejuns, meditação, orações po-
dem facilitar o encontro religioso, mas sempre será um evento interno. 
Mesmo com o uso da ayahuasca, que provoca um rebaixamento da cons-
ciência, nunca se saberá de antemão quais imagens serão vivenciadas, 
o conteúdo psíquico que irá aflorar é aquele que estiver energizado na 
psique do usuário da beberagem.

O momento da experiência numinosa é algo que se impõe e sem-
pre deixa uma alteração na consciência, algo muda, algo se restaura, 
algo se revela. É um presente dos deuses a compreensão ou a experiên-
cia com esta dimensão que nos leva para além do cotidiano, do comum 
e do trivial.
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