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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, DIALOGOS 
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 normotico 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 da UNIPAZ Goiás, as quais ficaram gravadas e 
estão disponíveis no www.youtube unipaz goiás. 

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 volu-
mes, ofertados para você em e-book gratuito, com os textos apaixonan-
tes 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.

Este é o quarto volume composto por 4 capítulos independentes, 
cada autor explana sobre um assunto, compartilhando suas experencias 
profissionais, tendo como linha mestra teórica a Psicologia Analítica e a 
Arteterapia. 

http://www.youtube
http://s.com.br
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No primeiro capítulo a autora Emilene Frigato discorre sobre 
“JUNG, ARTE E IMAGINAÇÃO ATIVA.” A autora relata a vida e as ex-
perencias de Carl Gustav Jung utilizando técnicas de desenho, pintu-
ra, escultura em pedra e madeira. Ressalta como a expressão artística 
o auxiliou em momentos de conflitos pessoais, e como transpôs essas 
experenciais para a teoria. Jung confere ao processo expressivo um po-
der de elucidação que independe da compreensão consciente dos temas 
inconscientes. O método da Imaginação Ativa consiste em favorecer o 
rebaixamento do nível mental, permitindo assim a emersão de imagens 
autônomas com as quais a consciência deverá se relacionar como que em 
uma realidade objetiva. 

No segundo capítulo a autora Adelaide de Faria Pimenta expõe so-
bre “O QUE ME CURA É A ARTE EM MIM” o tema foi inspirado por uma 
reportagem sobre um bar de sua cidade, Belo Horizonte - MG, o local 
oferecia aos pacientes psiquiátricos a possibilidade de inclusão social, 
na medida em que todos os funcionários – recepcionistas, garçons, co-
zinheiros, bem como artistas que ali expõem seus trabalhos, estão em 
processo de tratamento de transtornos mentais. Ali, a discriminação não 
é convidada a entrar, e não se sabe quem é “louco” ou não. A autora 
ilustra o texto com imagens e fotos. Revive o trabalho de Nise da Silveira 
desenvolvido em Engenho de Dentro, com pacientes psiquiátricos. Sua 
pesquisa comprova que a inclusão é o melhor caminho.

No terceiro capítulo Marcela Boechat Torres de Oliveira desenvolve 
sua pesquisa sobre “ARTETERAPIA PARA MULHERES SOBREVIVENTES 
DE TRAUMA”. Para o trabalho com mulheres sobreviventes, migrantes e 
imigrantes é essencial que haja espaço para livre e verdadeira expressão. 
Julga ser um marco importantíssimo trabalhar a partir de uma estrutura 
participativa feminista inclusiva, pró-escolha, antirracista, antiopres-
são e multilíngue para abordar a questão do acesso à cuidados da saúde 
mental para nossas populações. A autora conclui que a fusão entre min-
dfulness e arteterapia promove foco no aqui e agora com atenção para o 
corpo enquanto a criação é exercida. Toda a experiência pode ser benéfi-
ca se fornecida a partir de uma prática anti opressiva e inclusiva. A prá-
tica aqui sugerida com tal população convida a observação e integração 
das atividades cerebrais, comandos ao corpo e construção de sentido. De 
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forma a estabelecer segurança, autorregulação, neurociência, aumento 
da resiliência e práticas de consciência baseadas no corpo.

No quarto capítulo a autora Lúcia Fernanda Misse Soares e Sonia 
Maria Bufarah Tommasi apresentam “ASPECTOS DO FEMININO NA 
MITOLOGIA GREGA” e sua importância dentro do processo psicotera-
pêutico e arteterapêutico. A busca do feminino sobre os mistérios da 
vida e o encontro consigo mesmo em outros níveis de consciência. Sob a 
luz da psicologia analítica as autoras analisam os diferentes aspectos do 
arquétipo feminino nos mitos de Helena, Cassandra, Penélope, Medusa, 
Medéia, e Psiquê, Pontuando sua atualidade.

Feliz Leitura.

Sonia M. Bufarah Tommasi
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JUNG: ARTE E IMAGINAÇÃO ATIVA

Emilene Frigato

Live: https://youtu.be/fDYl4VHwVy0

Psiquiatra suíço e colaborador de Freud nos primórdios da 
Psicanálise, Carl Gustav Jung foi o fundador da escola de psicologia pro-
funda que mais tarde seria batizada de Psicologia Analítica. Além de ser 
um conceituado médico e estudioso da psique, Jung possuía uma pro-
lífica e variada produção em artes visuais que perpassava por técnicas 
como o desenho à lápis e em pastel, escultura em pedra e madeira, além 
de pinturas em aquarela e guache. O seu trabalho visual mais notório e 
amplamente conhecido é justamente o Liber Novus. Um suntuoso livro 
de aparência medieval com páginas ricamente ilustradas e caligrafadas 
em alemão gótico e encadernadas em couro vermelho, fato este que ren-
deu à obra o apelido carinhoso de Livro Vermelho. 

Desde sua mais tenra infância, Jung demonstra possuir um rico 
mundo anímico, povoado de sonhos e experiências visionárias que pare-
cem prefigurar seu confronto com as imagens do inconsciente retratadas 
no Líber Novus. Conferia extrema importância às imagens interiores que 
acreditava serem expressão dos arquétipos do inconsciente coletivo. Por 
este motivo, em suas memórias, ele afirma acreditar ser relevante narrar 
apenas os acontecimentos de sua vida “através dos quais o mundo eter-
no irrompeu o mundo efêmero”. Afirma que diante dos acontecimentos 
interiores, as lembranças de fatos exteriores se empalideceram e o que 

https://youtu.be/fDYl4VHwVy0
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se manteve indelével em sua memória foram a riqueza e a abundância 
de seu mundo interior. Mesmo fatos exteriores significativos estariam 
colocados “sob o signo da vivência interior”, portanto, ele só poderia se 
compreender por meio desta. Assim, podemos entender o peso e a im-
portância conferidos à imaginação e ao mundo interior na vivência e no 
pensamento Junguiano. (JUNG, 2006) 

Por volta dos quatro anos de idade, Jung tem um sonho iniciático 
aos mistérios da psique coletiva. Em suas memórias, conta que está em 
uma campina, próxima ao presbitério no qual seu pai trabalhava e en-
tão encontra um buraco de pedras alinhadas. Avistando uma escada ele 
desce e encontra uma porta em arco adornada por uma cortina verde; 
afastando-a depara-se com uma câmara de luz esmaecida. Ali havia e 
uma espécie de altar coberto por um tapete vermelho e um trono real 
dourado sob o qual pôde ver algo parecido com um tronco de árvore 
revestido de carne com a parte superior que terminava em uma forma 
arredondada, como que uma cabeça sem rosto nem cabelos, com um 
único olho no topo e um certo halo de luz que parecia envolvê-la. Ele 
se sente paralisado de angústia e então ouve sua mãe gritando: “Este 
é o comedor de homens” e acorda atemorizado. A imagem do sonho o 
acompanhou por toda a vida e foi apenas muitos anos mais tarde, com o 
estudo da mitologia comparada que Jung percebeu que se tratava de um 
falo ritual em um templo subterrâneo. (JUNG, 2006) 

O sonho representa uma deidade ctônica fora dos cânones da reli-
gião então instituída. Os deuses ictifálicos como Príapo e Hermes tinham 
grande importância nas religiões pré-cristãs representando a fertilidade 
de homens, mulheres, da terra e dos animais (BOECHAT, 2014). A inter-
pretação do orifício uretral como olho e a fonte de luz sobre ele, indica 
a etimologia da palavra falo como luminoso, brilhante (JUNG, 2011g). 
Segundo Boechat, este sonho de infância encerra questões religiosas e 
metafísicas centrais no pensamento posterior de Jung e exemplifica o 
núcleo de seu mito pessoal. 

Ainda, de acordo com Shamdasani (2013), o sonho do deus ictifá-
lico seria uma pré-figuração do deus gnóstico Abraxas, uma das imagens 
interiores de Jung no Livro Vermelho. Conforme a tradição gnóstica, 
Abraxas seria o demiurgo criador do mundo e conteria os opostos do 
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bem e do mal. Seu nome deriva de Abir Axis, o polo do touro, época na 
qual o equinócio da primavera ocorreria no signo de touro (BOECHAT, 
2014). A figura de Abraxas, nas fantasias de Jung, representa o renasci-
mento da imagem de Deus em sua psique em uma forma que integra os 
opostos de bem e mal, característica que ao seu ver falta à figura de Jesus 
Cristo e é compensada pela constelação da imagem do demônio. 

Mas como poderia uma criança tão pequena sonhar com uma ima-
gem arcaica com a qual nunca tivera contato? E como poderiam seus pa-
cientes trazer à tona em seus sonhos e delírios material arquetípico aos 
quais não haveriam tido possibilidade de acesso consciente? Este tipo de 
questionamento leva Jung a perseguir e buscar comprovar a hipótese do 
inconsciente coletivo. 

A concepção de um inconsciente transindividual já estava contida 
em filósofos como Carl Gustav Carus e Eduart Von Hartmann, aos quais 
Jung teve acesso em seus anos como estudante de medicina na univer-
sidade de Basileia (SHAMDASANI, 2014). Contudo, é Jung quem, pela 
primeira vez, tenta desenvolver este conceito e comprová-lo através do 
estudo das imagens arquetípicas que se repetem nos mitos e manifes-
tações culturais dos mais distintos povos, sem a possibilidade de trans-
missão direta. 

Em 1868, em Filosofia do Inconsciente, Von Hartmann procura 
conciliar o idealismo alemão com as ciências naturais, discorre sobre 
a obra de Carus e reformula a noção de vontade de Schopenhauer em 
termos do inconsciente ao afirmar que estando livre da consciência de si 
mesma, ela seria uma vontade inconsciente. Para o autor, a consciência 
seria um produto do inconsciente e este seria transindividual e coletivo. 
Dividia-o em inconsciente epistemológico, físico, psíquico e metafísico. 
Este último possuiria uma camada relativa e outra absoluta. Também 
postulava a existência de um espírito absoluto inconsciente. Propunha o 
contato com a arte e a natureza como forma de manter a conexão com o 
inconsciente, que em sua visão possuía papel importante no desenvolvi-
mento humano. A incapacidade do indivíduo de ouvir as inspirações do 
inconsciente resultaria em perda de vitalidade. A ideia de colocar-se a 
disposição da realização do inconsciente e as noções de um inconsciente 
coletivo e transindividual marcam notadamente a concepção de Jung do 
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inconsciente e igualmente influenciam sua forma de se relacionar com 
seus próprios conteúdos interiores. (SHAMDASANI, 2014) 

Outra experiência ilustrativa da riqueza do mundo anímico de 
Jung, e que ilustra suas reflexões espirituais, ocorreu quando ele tinha 
por volta de 11 ou 12 anos. Num dia ensolarado, atravessa a praça da 
cidade de Basiléia, onde se encontra a catedral e admira o sol que bate 
nos azulejos recém-restaurados. Subitamente pressente a aproximação 
de um pensamento terrível e proibido que procura afastar da consciên-
cia. Sente-se angustiado por vários dias a ponto de sua mãe perceber 
sua grande perturbação. Finalmente se convence de que era Deus quem 
queria que ele tivesse este pensamento, assim como quis que Adão e Eva 
pecassem ao criar, no Éden, a serpente e o fruto proibido. Então per-
mitiu-se contemplar sua imaginação. Viu Deus, sentado em seu trono 
de ouro, despejar um enorme excremento sobre o templo, destruindo-o 
completamente. Com isso, sentiu grande felicidade e alívio e percebeu 
que era esta experiência imediata do Deus vivo que faltava a seu pai. 
Lembra-se que ficou decepcionado na ocasião de sua primeira comu-
nhão pois esperava uma autêntica experiência espiritual que não acon-
teceu (JUNG, 2006). O sonho da catedral ilustra a questão da diferença 
entre o dogma religioso institucional e a verdadeira experiência religio-
sa que são aspectos centrais na psicologia de Jung e que encontram livre 
expressão no Livro Vermelho. 

Ademais de suas tenras reflexões acerca do universo espiritual, 
ainda jovem, Jung começa a notar dois impulsos internos diferentes que 
passou a chamar de personalidade número 1 e personalidade número 2. 
A personalidade número 1 se referia ao espirito da época, era o inseguro 
garoto da Basiléia que gostava de ler romances; enquanto que a perso-
nalidade número 2 representava uma parte dele que parecia mais velha, 
conectada ao passado, que perseguia reflexões religiosas e vivia em co-
munhão com a natureza e o cosmos. Jung manteve esta sensação por 
toda a vida e a encarava como o jogo entre aquela parte do ser humano 
que vive em seu tempo e a sua outra porção que vive conectada com os 
séculos. (JUNG, 2006)

O espiritismo moderno, que teve seu surgimento na metade 
do século XIX, também interessava a Jung. Ele participava de sessões 
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mediúnicas com sua prima Helene Preiswerk e escreve sua dissertação 
de medicina - presente no volume 1 de suas obras completas - fazendo 
uma leitura dos transes a partir de um ponto de vista puramente psico-
lógico. Se dedicou então à leitura de literatura espírita, assim como de 
cientistas da época que, como ele, estavam interessados nos fenômenos 
mediúnicos. Dentre estas leituras, se destaca a obra de Carl du Prel, filo-
sofo e espírita alemão que, em Filosofia do Misticismo (1855), apresenta 
um estudo dos sonhos que mais tarde seria assumida e aprimorada por 
Jung. De acordo com du Prel, todas as figuras presentes no sonho re-
presentariam facetas da personalidade do sonhador e nele o indivíduo 
encontraria um “instinto curativo” em ação. (SHAMDASANI, 2014) 

Jung foi colaborador de Freud nos primórdios do movimento psi-
canalítico. O primeiro encontro entre os dois pensadores foi um longo 
período de treze horas ininterruptas de uma significativa troca de ideias. 
Logo, Jung foi nomeado por Freud como seu “príncipe herdeiro” e foi 
eleito o primeiro presidente da Sociedade Internacional de Psicanálise. 
Mantiveram relação e trocaram correspondências por sete anos, de 1906 
a 1913. O rompimento entre os dois pensadores se deu por divergências 
teóricas que foram intensificadas pela publicação de Transformações 
e Símbolos da Libido em 1912. Nesta obra Jung apresenta uma inter-
pretação simbólica do motivo do incesto como expressão do desejo de 
permanecer no paraíso da infância. Jung sabia que a publicação de seu 
pensamento lhe custaria a amizade de Freud. Ele passou a ser recha-
çado pelo movimento psicanalítico e viveu um momento pessoalmente 
conturbado. 

Após este incidente, no outono de 1913, enquanto viajava sozinho 
foi subitamente assaltado pela visão de uma onda colossal que cobria 
todos os países da planície europeia, situados entre o Mar do Norte e os 
Alpes. Ao atingirem a Suíça, as montanhas se elevaram como que para 
proteger o país. Destroços das obras da civilização flutuavam e inúmeros 
seres humanos estavam mortos. O mar então transformou-se em san-
gue. A visão se repete duas semanas depois, quando uma voz interior 
lhe diz: “Olha bem, isto é real e será assim; portanto, não duvides” (JUNG, 
2006, p. 210). Neste momento, temeu estar sendo ameaçado por uma 
psicose. Contudo, foi apenas em 1º de agosto de 1914, com a deflagração 
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da primeira Guerra Mundial, que compreendeu a significação coletiva 
de sua visão. Percebeu então a importância de se entregar às fantasias e 
compreender as imagens interiores. 

Em suas memórias, afirma que em 12 de dezembro de 1913, consi-
derando seus temores, senta-se em seu escritório e decide se abandonar 
às imagens do inconsciente. Desta forma, anotava suas fantasias e se 
esforçava por exprimir as condições psíquicas sob as quais elas aconte-
ciam. Ele relata que: 

Na medida em que conseguia traduzir as emoções em imagens, 
isto é, ao encontrar as imagens que se ocultavam nas emoções, 
eu readquiria a paz interior. Se tivesse permanecido no plano 
da emoção, possivelmente eu teria sido dilacerado pelos con-
teúdos do inconsciente. Ou talvez, se os tivesse reprimido, seria 
fatalmente vítima de uma neurose e os conteúdos do incons-
ciente destruir-me-iam do mesmo modo. Minha experiência 
ensinou-me o quanto é salutar, do ponto de vista terapêutico, 
tornar conscientes as imagens que residem por detrás das emo-
ções. (JUNG, 2006, p. 212). 

As imagens do inconsciente que emergiram no Livro Vermelho 
foram amplamente associadas à intuição de Jung em relação à primei-
ra Guerra Mundial, assim como à mobilização interior que vivenciou 
após sua ruptura com Freud e o movimento psicanalítico. Contudo, para 
Boechat (2014), o Livro Vermelho não deve ser visto apenas como fru-
to de sua crise pessoal, mas como produto de uma experiência interior 
gestada desde sua mais tenra infância; enquanto Guerra (2011) enxerga 
por entre as narrativas desta obra o drama amoroso vivenciado por ele, 
sua esposa Emma e sua soror mística Tony Wolf. Shamdasani (2013) re-
lata que Jung chegou a dizer a sua paciente Tina Keller que a imagem da 
página 71 do Livro Vermelho, que retrata três serpentes entrelaçadas, 
representava a forma como os três lutavam com o problema. Por sua vez, 
Hillman e Shamdasani (2015) destacam o caráter ancestral e, portanto, 
coletivo, das narrativas presentes no Livro Vermelho. Assim como, para 
Nante (2018) e Shamdasani (2014), as narrativas retratam fundamen-
talmente o renascimento da imagem de deus na alma em sua paradoxal 
conciliação de opostos. 
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Se observarmos o processo de Jung a partir de um ponto de vista 
mais amplo e global, podemos compreender que todos os autores acima 
citados possuem sua parcela de razão. Se utilizarmos a imagem que nos 
foi concedida por Boechat de que o Livro Vermelho seria o fruto de uma 
gestação, podemos dizer que seu nascimento se deu neste momento de 
profunda conturbação profissional, pessoal, afetiva e coletiva; que Jung 
sabiamente objetivou em uma estética medieval como forma de oferecer 
continência aos conteúdos interiores que jorravam de seu inconsciente 
neste período. 

Segundo Shamdasani (2013), existem poucos trabalhos inéditos 
que exerceram efeitos tão vastos sobre a história social e intelectual do 
século XX quanto o Liber Novus, assim intitulado por Jung por conter 
a gênese de seus trabalhos posteriores. Segundo o historiador, o Livro 
Vermelho nasce em um momento cultural repleto de experimentações 
na literatura, na psicologia e nas artes visuais. Escritores procuravam 
abolir as convenções e explorar experiências interiores como sonhos, 
visões e fantasias. Por sua vez, psicólogos procuravam transcender os 
limites de uma psicologia filosófica para explorar o mesmo território que 
escritores e artistas; enquanto os artistas buscavam novas formas de ex-
ploração imagética, como no movimento dadaísta. Portanto, não havia 
demarcações claras entre Literatura, Arte e Psicologia, sendo que uns 
emprestavam e exploravam as ideias dos outros. Além disso, na segun-
da metade do século XIX o espiritualismo se difunde por toda a Europa 
com o cultivo de transes e todos os seus fenômenos, que também aca-
bam por atrair o interesse de importantes cientistas e psicólogos como 
Freud, Ferenczi, Bleuler, Myers, Janet e Flournoy, para nomear alguns. 
Psicólogos passaram a estudar estes fenômenos a partir de um ponto 
de vista puramente psicológico como forma de compreender o funcio-
namento da consciência subliminar. Autores como Flounoy, Meyers e 
William James argumentavam que independentemente das experiên-
cias espiritualísticas serem válidas, estas forneciam insights a respeito 
da constituição da psicologia humana como um todo. O Livro Vermelho 
nasce em meio a toda esta efervescência cultural e é influenciado por 
ela. 
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Portanto, neste conturbado momento de sua vida - na eminência 
de uma guerra mundial, o recente rompimento com o movimento psica-
nalítico e o início de seu relacionamento extraconjugal com Tony Wolf 
- Jung passou a anotar cuidadosamente suas fantasias em um conjunto 
de Livros Negros e mais tarde debruçou-se na tarefa de transcrever este 
conteúdo em um belo volume encadernado em couro vermelho, ilus-
trando e caligrafando o produto de sua imaginação. 

Não sem que houvesse muito debate a respeito, foi somente após 
quarenta anos de sua morte que os herdeiros deram permissão para que 
o Livro Vermelho fosse publicado. Jung não deixou instruções claras 
sobre como desejava que o fato fosse conduzido. Cópias de trechos do 
texto datilografado circulavam entre amigos e pessoas do círculo ínti-
mo de Jung. Ele frequentemente deixava o livro aberto em seu consul-
tório e mostrava as imagens para seus pacientes. Com a então recente 
publicação do condenatório The Jung Cult por Richard Noll - no qual 
Jung é acusado de estabelecer um culto ao redor de sua figura - a família 
achou por bem conceder a edição e contextualização histórica da obra 
ao historiador da psicologia naturalizado inglês e nascido em Cingapura, 
Sonu Shamdasani, que passou quase uma década debruçado sobre Livro 
Vermelho, trabalho que realizou com maestria, produzindo uma profun-
da introdução e numerosas e instrutivas notas de rodapé. (LACHMAN, 
2012). 

O Livro Vermelho foi um sucesso editorial, figurou na lista dos bes-
tsellers nos Estados Unidos e foi traduzido para diversas línguas, igual-
mente obtendo uma boa recepção em todos os países em que foi publi-
cado. A versão em inglês se esgotou antes mesmo do seu lançamento 
em Nova York em outubro de 2009. Não obstante, levantou controvér-
sias dentro do próprio círculo Junguiano, despertando grandes paixões 
e severas críticas. Enquanto alguns consideram o Livro Vermelho como 
a obra seminal de Jung através da qual todo seu constructo deve ser re-
visto, outros acreditam que este não passa de um diário de valor pessoal 
que não acrescenta ao seu arcabouço teórico e criticam a popularidade 
sem precedentes. 

Por sua vez, Jung afirma que os anos nos quais ele se deteve em 
cultivar suas imagens interiores foram os anos mais importantes de sua 
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vida e descreve todo o seu trabalho posterior como fruto e tentativa de 
compreensão desse momento em que o inconsciente emergiu. Em suas 
palavras:

Os anos nos quais me detive nessas imagens interiores consti-
tuíram a época mais importante de minha vida e nele todas as 
coisas essenciais se decidiram. Foi então que tudo teve início e 
os detalhes posteriores foram apenas complementos e elucida-
ções. Toda minha atividade ulterior consistiu em elaborar o que 
jorrava do inconsciente naqueles anos e que inicialmente me 
inundara: era a matéria prima para a obra de uma vida inteira. 
(JUNG, 2006, p. 237) 

Portanto, logo após sua ruptura com a escola psicanalítica e pouco 
antes da erupção da Primeira Guerra Mundial, Carl Gustav Jung inicia 
um auto experimento ao qual, em sua biografia, ele se refere como o 
seu “confronto com o inconsciente” e cuja edição e elaboração estética 
perdurou por dezesseis anos. Neste experimento, Jung desenvolve uma 
técnica para fazer emergir as imagens que residem por detrás das emo-
ções, dialogando com estes conteúdos e assim chegando ao fundo de 
seus processos interiores em uma integração gradual à consciência das 
potencialidades criativas do inconsciente. Primeiramente, ele registra 
suas fantasias em seus Livros Negros para mais tarde empreender a ta-
refa de editar, transcrever e ilustrar o conteúdo de seu processo interior 
no Liber Novus. 

O Livro Vermelho é dividido em três partes chamadas de Liber 
Primus, Liber Secundus e Aprofundamentos. No Liber Primus Jung utili-
zou a maneira de paginação medieval - através de fólios - no qual o rec-
tum, ou a parte da frente, é a folha ao lado direito de um livro aberto em 
nossa frente; e o versum, ou a parte de trás, é a folha do lado esquerdo. A 
caligrafia utilizada para descrever os diálogos interiores seguem o estilo 
da escrita gótica, com a primeira letra das passagens capitalizadas e ilus-
tradas em destaque. Muitos trechos apresentam citações em latim, mas 
o texto é em sua maioria escrito em alemão gótico. No Liber Secundus ele 
passa a utilizar a paginação atual e produz numerosas ilustrações que 
seguem a técnica medieval da têmpera, produzindo a peculiar impressão 
de profundidade e transparência. Enquanto no Liber Primus as imagens 
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aparecem em forma de iluminuras cuja função era a de ilustrar o texto; 
no Liber Secundus as ilustrações se sustentam por si mesmas e são por 
si só imaginações ativas, sem a intenção de retratar a narrativa dos diá-
logos interiores. Na visão de Boechat (2014) as ilustrações parecem es-
tar bastante influenciadas pelos movimentos Simbolista e Art Nouveau, 
prevalentes na época. 

Portanto, após cumprir com suas tarefas profissionais e familiares 
ele se recolhia em seu escritório, quase que diariamente, a fim de se en-
tregar às imagens do inconsciente. Diante da fluência de suas imagens 
interiores, Jung se questiona sobre a natureza de todo aquele conteúdo 
que emergia de seu inconsciente e, então, conforme registra em seus 
livros negros e relata em suas memórias, recebe uma resposta provinda 
de seu mundo interior: 

Redigindo as anotações a respeito de minhas fantasias, certo 
dia perguntei a mim mesmo: “Mas a final o que estou fazen-
do? Certamente tudo isso nada tem a ver com ciência. Então, 
do que se trata?” Uma voz disse em mim: “O que fazes é arte”. 
Fiquei profundamente surpreendido, pois nunca me teria vindo 
ao espírito a ideia de que minhas fantasias se relacionassem 
com a arte. Mas pensei: “Talvez meu inconsciente tenha elabo-
rado uma personalidade que não é a minha, e que deseja expri-
mir sua própria opinião”. Eu sabia que a voz provinha de uma 
mulher, e a reconheci como sendo a de uma paciente, de uma 
psicopata muito dotada, que estabeleceu uma forte transferên-
cia em relação a mim. Ela se tornara um personagem vivo de 
meu mundo interior (...) Cheio de resistências, expliquei, ener-
gicamente, àquela voz que minhas fantasias nada tinham a ver 
com arte. Ela calou-se então, e continuei a escrever, mas pouco 
depois ela voltou ao ataque, repetindo a mesma afirmação: “O 
que fazes é arte.” Protestei novamente: “Não, não é arte; pelo 
contrário, é natureza. (JUNG, 2006, p. 221)

Apesar de podermos encontrar um caráter estético nas ilustrações 
do Liber Novus, Jung se recusava veementemente em chamar de arte a 
objetivação de suas imagens do inconsciente descritas e ilustradas no 
Livro Vermelho, chegando até mesmo a discutir com a imagem interior 
de sua ânima sobre este assunto. Para ele, os conteúdos objetivados 
no Liber Novus constituíam a natureza da psique, que é composta e se 
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expressa através de imagens de tonalidade afetiva. Conforme ele mesmo 
coloca:

Esta atividade autônoma da psique, que não pode ser consi-
derada uma reação reflexiva às impressões sensíveis nem um 
órgão executor das ideias eternas, é, como todo processo vital, 
um ato de criação contínua. A psique cria realidade todos os 
dias. A única expressão que me ocorre para designar esta ativi-
dade é fantasia. (...) a fantasia me parece a expressão mais clara 
da atividade específica da psique. (JUNG, 2011h, p. §73)

Para Jung, a criação autônoma de imagens psíquicas em forma de 
fantasia não deveria ser reduzida nem a um “órgão executor”, diga-se o 
cérebro, nem a “reflexões sobre impressões sensíveis”; mas deveria ser 
tomada como um processo vital, um ato de criação típico e característi-
co da atividade psíquica. Para ele, a fantasia criadora do inconsciente é 
uma realidade em si mesma, que ele designou de Psique Objetiva. 

Em suas memórias confessa que Filemon, assim como outros per-
sonagens de sua imaginação, lhe ensinaram que existem manifestações 
da psique que não são produzidas pela consciência do ego, mas que se 
produzem por si mesmas, trazendo germes de novas ideias e pensamen-
tos jamais antes imaginados pelo eu. Filemon foi um personagem muito 
importante nas imaginações de Jung, ele representava a figura do velho 
sábio e lhe proporcionava esclarecimentos interiores, encarnando os 
aspectos espirituais do sentido. Conta que dialogava imaginativamente 
com ele ao passear por seu jardim e o tomava como uma espécie de guru, 
que psicologicamente representava uma inteligência e insight superior. 
Afirma que foram estas experiências que o convenceram acerca da obje-
tividade psíquica. 

Portanto, para Jung o inconsciente é uma realidade em si mesmo. 
Ele é criativo e produz suas imagens autonomamente, independente da 
vontade do ego e inclusive o influencia. O termo Psique Objetiva des-
creve esse inconsciente autônomo e criativo, do qual emerge a inspi-
ração de muitos artistas que se dizem tomados por uma força que os 
impele a criar. Podemos notar o ímpeto criador da Psique Objetiva mais 
manifestadamente na realidade dos sonhos. O Livro Vermelho é a ma-
terialização deste mundo interior vivo, autônomo e criativo e o método 
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da Imaginação Ativa pode ser compreendido como a sistematização 
do processo de Jung em um método abrangente capaz de ser replicado 
por outros indivíduos como forma de acesso à profundeza criadora do 
inconsciente. 

O método da Imaginação Ativa consiste em favorecer o rebaixa-
mento do nível mental, permitindo assim a emersão de imagens autô-
nomas com as quais a consciência deverá se relacionar como que em 
uma realidade objetiva. Segundo o seu aconselhamento, a experiência 
imediata da psique deve então ser objetivada em algum tipo de supor-
te artístico, como naquilo que podemos testemunhar nas páginas ca-
ligrafadas e ilustradas do Livro Vermelho. A técnica artística utilizada 
pode variar grandemente entre linguagens poéticas, visuais e corporais; 
sendo o critério de escolha definido por aquela que mais aprouver ao 
indivíduo em questão. Por vezes o próprio processo de objetivação se 
configura em uma Imaginação Ativa. 

Não se sabe ao certo se Jung imaginava e depois anotava a fanta-
sia em seus livros negros ou se a anotação acontecia ao mesmo tempo 
em que o drama da fantasia se desenrolava em sua psique. Shamdasani 
(2015) supõe, com algumas dúvidas, que o processo ocorria simultanea-
mente, como que em uma psicografia; isso seria especialmente verda-
deiro para as pinturas que não ilustram o texto. Sobre a natureza de suas 
fantasias, em suas Memórias, ele afirma: 

Às vezes era como se ouvisse algo com meus próprios ouvidos; 
às vezes eu o sentia com minha boca, como se minha língua 
formulasse as palavras; acontecia-me também ouvir o que eu 
mesmo murmurava. Sob o limiar da consciência tudo era vivo. 
(JUNG, 2006, p. 213). 

O que sabemos ao certo é que a imaginação também pode ser ati-
vada diretamente através da pintura, da escultura, da escrita ou da dan-
ça, ou seja, uma fantasia pode ser pintada, esculpida, modelada, nar-
rada em forma de drama ou dançada configurando-se como a própria 
Imaginação Ativa. 

Jung escreveu muito pouco sobre o método da Imaginação 
Ativa. Seu principal artigo sobre essa temática intitulado “Função 
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Transcendente” foi escrito em 1916, mas publicado apenas em meados 
dos anos 50, depois que alguns de seus seguidores - que posteriormente 
fundariam a escola de psicologia arquetípica – encontraram-no esque-
cido em uma gaveta. Outros comentários e elucidações sobre o método 
podem ser encontrados em palestras e textos diversos espalhados pela 
obra completa, como na introdução ao texto alquímico O Segredo da 
Flor de Ouro, traduzido pelo sinólogo Richard Wilhelm, que se encontra 
no volume sobre estudos alquímicos; no texto A técnica de diferenciação 
entre o eu e as figuras do inconsciente no volume7/2 das obras completas 
e na quinta conferência de Tavistok presente no volume 18/1.

A fim de aprofundar mais sobre o tema, se faz necessário recorrer 
aos escritos dos demais analistas que seguiram a tradição de trabalho 
com as imagens interiores. Nomes como Marie Louise Von Franz, Gehard 
Adler, Barbara Hanna, Verena Kast e Robert Johnson deram continui-
dade ao trabalho de Jung com a Imaginação Ativa através de publica-
ções elucidativas do método e, mais recentemente, Ann Ulanov e Barry 
Ulanov, adeptos da psicologia arquetípica, publicaram um trabalho inti-
tulado Healing Imagination. No Brasil a Dra. Sonia Lyra é um forte nome 
na pesquisa em Imaginação Ativa, com publicações organizadas por ela, 
além de cursos e simpósios oferecidos por todo o país. 

Von Franz (1999), que foi colaboradora imediata de Jung, contri-
buiu grandemente com a sistematização do método ao dissecar o pro-
cesso da Imaginação Ativa em quatro fases distintas. Na primeira, o 
indivíduo precisaria esvaziar a mente, se libertando do fluxo de pensa-
mentos do ego. Segundo a autora, este processo se torna mais fácil quan-
do utilizamos a pintura, atividades na areia ou técnicas de meditação. O 
segundo passo seria o de deixar que uma imagem de fantasia incons-
ciente flua para o campo da percepção interior. Diferente das técnicas 
orientais, deve-se acolher a imagem. Ela fala da importância de permitir 
que a imagem flua, sem congelá-la ou, pelo contrário, sem permitir que 
ela transcorra rápido demais. O terceiro passo consistiria em conferir 
uma forma à imagem da fantasia, relatando-a por escrito, pintando-a, 
esculpindo-a, compondo uma música ou dançando-a. O quarto e últi-
mo passo, e um de extrema importância, consistiria em confrontar-se 
moralmente com a imaginação, inserindo o elemento ético - já que o 
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inconsciente se caracteriza por sua qualidade amoral - realizando, por-
tanto, a confrontação com o material produzido através da imaginação 
com o ego verdadeiro, e não uma representação fictícia deste. 

A partir desta vivência, seria então necessário integrar à vida diá-
ria os conhecimentos adquiridos neste confronto. Na perspectiva jun-
guiana, Von Franz aponta para a importância de não se atribuir ênfase 
exagerada a elaboração estética do conteúdo da fantasia em detrimento 
de seu significado ou mensagem. A autora também faz uma diferencia-
ção entre o método Junguiano e aquilo que ela chama de “imaginação 
passiva” que seria “aquele cinema interno que praticamente qualquer pes-
soa que tenha dom para a fantasia é capaz de fazer desfilar diante da vi-
são interior” (Von Franz, 1999, p.167). Os alquimistas denominavam este 
nível de fantasia como imaginatio fantastica em contraste com aquilo 
que chamavam de imaginatio vera, que se alinha mais com a ideia da 
Imaginação Ativa conforme proposta por Jung. 

De acordo com Johnson (1986), a fantasia passiva se assemelha ao 
sonhar acordado na medida em que o indivíduo observa passivamente 
o fluxo imaginativo que desliza ao fundo de sua mente. Na fantasia pas-
siva não há participação consciente ou reflexão sobre o que está acon-
tecendo e, portanto, o ego não toma uma posição ética independente 
diante da situação imaginada. Segundo o autor, apesar da fantasia pas-
siva também apresentar imagens inconscientes, psicologicamente ela 
consiste em uma perda de tempo e energia na medida em que os assun-
tos e problemas que aparecem na fantasia não são resolvidos e apenas se 
repetem indefinidamente, frequentemente configurando-se naquilo que 
chamamos de preocupação. 

Todavia, no caso da Imaginação Ativa proposta por Jung, não po-
demos afirmar que transcorrerá sem perigos a jornada do imaginante 
junto aos arquétipos do inconsciente coletivo, em especial quando este 
não estiver devidamente acompanhado. Jung alerta para a forma como 
Nietzsche foi, a seu ver, assoberbado pelas imagens do inconsciente. Von 
Franz (1999) alerta para os perigos da prática não supervisionada da 
Imaginação Ativa. Segundo a autora, um ego insuficientemente estrutu-
rado pode estar sujeito a um intervalo psicótico durante a imaginação. 
De forma similar, Hannah (2015) alerta que encarar o desconhecido em 
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nós mesmos pode ser uma jornada perigosa já que o ego pode se sentir 
assoberbado diante das imagens do inconsciente. Contudo, o perigo não 
estaria no inconsciente em si, mas na forma como o indivíduo se mostra 
capaz de assimilar seus conteúdos. 

Por sua vez, Johnson (1986) afirma que é mais comum um indiví-
duo não conseguir entrar e se entregar ao fluxo imaginativo do que não 
conseguir sair dele. Sobre esta temática Kast (1997) afirma que:

Os perigos da imaginação foram, durante muito tempo, supe-
restimados. Os episódios psicorreativos, apesar de raros, são 
muito temidos. Uma avalanche de imagens pode ser contida, 
na maioria das vezes, com a simples mudança de posição do 
corpo do imaginante, com o estímulo da percepção do mun-
do exterior, ou com a descrição exata e o registro das imagens. 
(KAST, 1997, p. 39)

A fim de ativar a relação do indivíduo com as suas imagens inte-
riores e por fim facilitar a entrada no universo imaginativo, Kast, em seu 
livro A imaginação como espaço de liberdade, se utiliza da imaginação 
guiada, ou seja, de fantasias imaginativas direcionadas a partir de moti-
vos específicos, antes da entrada em imaginações espontâneas propria-
mente ditas. 

Em seus autoexperimentos com Imaginação Ativa, Jung descobriu 
no inconsciente não apenas uma fonte de profunda criatividade, como 
também experimentou os efeitos autorreguladores da psique; como se 
este processo pudesse ativar uma espécie de sistema imunológico psí-
quico, permitindo sua autorregulação espontânea. Segundo Jung, a psi-
que - assim como o corpo - possui um sistema que busca e, em circuns-
tâncias favoráveis, recupera sua própria homeostase. A fim de verificar a 
validade de suas observações ele passou a utilizar este método com seus 
pacientes. 

Carl Gustav Jung foi um dos pioneiros a sistematicamente utilizar 
os recursos expressivos e processos criativos com finalidades terapêuti-
cas. A sistematização e elaboração teórica de seu processo pessoal com 
tais recursos culminou em seu método clínico de diálogo com as ima-
gens do inconsciente e por consequência, na transformação psicológica 
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a partir da dialética com as imagens psíquicas. Conforme ele mesmo 
descreve: 

De acordo com o gosto ou os dotes pessoais, cada um poderia 
fazê-lo de forma teatral dialética, visual, acústica, ou em forma 
de dança, pintura, desenho ou modelagem. O resultado desta 
técnica era toda uma série de produções artísticas complicadas 
cuja multiplicidade me deixou confuso durante anos, até que 
estivesse em condições de reconhecer que esse método era a 
manifestação espontânea de um processo em si desconhecido, 
sustentado unicamente pela habilidade técnica do paciente, e 
ao qual, mais tarde, dei o nome de processo de individuação. 
Mas bem antes que me surgisse esse reconhecimento, eu ob-
servei que este método muitas vezes diminuía de modo con-
siderável a frequência e a intensidade dos sonhos, reduzindo, 
destarte, a pressão inexplicável exercida pelo inconsciente. 
Em muitos casos, isso produzia um efeito terapêutico notável, 
encorajava tanto a mim quanto ao paciente prosseguir no tra-
tamento, malgrado a natureza incompreensível dos conteúdos 
trazido à luz do dia. (JUNG, 2011a, § 400)

A vida civilizada e altamente centrada na consciência acaba por 
produzir demasiado distanciamento dos conteúdos emocionais in-
conscientes, o que pode ocasionar uma forte contraposição já que o in-
consciente se comporta de maneira compensatória ou complementar 
em relação à consciência. Este mecanismo psicológico tem a função de 
contrabalancear a atitude consciente. O confronto entre a tendência 
do consciente e do inconsciente são os fatores que formam a Função 
Transcendente. Este confronto entre duas tendências opostas permite 
ao indivíduo uma renovação de atitude, que não justifica apenas o ponto 
de vista do ego, mas confere igual autoridade ao inconsciente. Segundo 
Jung: 

O alternar-se de argumentos e de afetos forma a função trans-
cendente dos opostos. A confrontação entre as posições con-
trárias gera uma tensão carregada de energia que produz algo 
de vivo, um terceiro elemento que não é um aborto lógico, con-
soante o princípio: tertium non datur (não há um terceiro inte-
grante), mas um deslocamento a partir da suspensão entre os 
opostos e que leva a um novo nível de ser, uma nova situação. 
(JUNG, 2011a, § 189)
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A fim de facilitar a ativação da Função Transcendente, Jung siste-
matiza o processo por ele vivenciado em um método. Conforme ele nos 
explica: 

Deve-se tomar, portanto, o estado afetivo inicial como ponto 
de partida do procedimento, a fim de que se possa fazer uso 
da energia que se acha no lugar errado. O indivíduo torna-se 
consciente do estado de ânimo em que se encontra, nele mer-
gulhando sem reservas e registrando por escrito todas as fanta-
sias e demais associações que lhe ocorrem. (...) O procedimento 
em questão é uma forma de enriquecimento e ilustração do 
afeto e é por isso que o afeto se aproxima, com seus conteúdos, 
da consciência, tornando-se, ao mesmo tempo, mais perceptí-
vel e, consequentemente, também mais inteligível. Basta esta 
atividade para exercer uma influência benéfica vitalizadora. De 
qualquer modo, ela ocasiona uma situação, porque o afeto, an-
teriormente não relacionado, converte-se em uma ideia mais 
ou menos clara e articulada, graças precisamente ao apoio e à 
cooperação da consciência. Isto representa um começo da fun-
ção transcendente, vale dizer da colaboração de fatores incons-
cientes e conscientes. (JUNG, 2011a, § 167)

Deste modo, o distúrbio emocional inconsciente e disforme pode 
ser acessado e objetivado através da técnica artística que mais aprouver 
ao indivíduo em questão. Esta técnica permite a emersão de símbolos, 
que são “(...) o termo que melhor traduz um fato complexo e ainda não cla-
ramente apreendido pela consciência”. (JUNG, 2011a, § 148)

Jung frequentemente incentivava seus pacientes a objetivarem as 
imagens do inconsciente em forma de pinturas. Ele notava que a sim-
ples objetivação criativa do conteúdo emocional já era capaz de produzir 
efeitos benéficos na psique do praticante, que tornava-se mais indepen-
dente em sua criatividade e inclusive poderia estabelecer uma nova for-
ma de relação com os conteúdos do inconsciente, percebendo seu ego 
mais como objeto das manifestações do Self. Conforme ele nos explica:

A pintura de quadros pelo próprio paciente produz efeitos in-
contestáveis, embora esses efeitos sejam difíceis de descrever. 
Basta, por exemplo, que um paciente perceba que, por diversas 
vezes, o fato de pintar um quadro o liberta de um estado psí-
quico deplorável, para que ele lance mão deste recurso cada vez 
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que seu estado piora. O valor desta descoberta é inestimável, 
pois é o primeiro passo para a independência, a passagem para 
o estado psicológico adulto. Usando este método – se me for 
permitido usar este termo - o paciente pode tornar-se indepen-
dente em sua criatividade. Já não depende dos sonhos, nem dos 
conhecimentos do médico, pois, ao pintar-se a si mesmo - di-
gamos assim - ele está se plasmando. O que pinta são fantasias 
ativas - aquilo que está mobilizado dentro de si. E o que está 
mobilizado é ele mesmo, mas já não mais no sentido equivo-
cado anterior, quando considerava que seu “eu” pessoal e seu 
“Self” eram uma e a mesma coisa. Agora há um sentido novo, 
que antes era desconhecido: seu eu aparece como objeto daqui-
lo que está atuando dentro dele. Numa série interminável de 
quadros, o paciente se esforça por representar exaustivamente, 
o que sente mobilizado dentro de si, para descobrir, finalmen-
te, que é o eternamente desconhecido, o eternamente outro, o 
mais fundo de nossa alma. (JUNG, 2011b, § 106) 

Nesta fala Jung parece conferir ao processo expressivo um poder 
de elucidação que independe da compreensão consciente dos temas in-
conscientes. Contudo, em outros trechos ele irá ressaltar a importância 
da compreensão e assimilação consciente dos símbolos e temas arquetí-
picos contidos na formulação criativa do conteúdo emocional, sugerindo 
duas tendências no tratamento do material que emerge do inconscien-
te; tendências que segundo ele se complementam e formam a Função 
Transcendente: o princípio da formulação criativa e o princípio da com-
preensão. O primeiro se caracterizaria por uma tendência que resulta-
ria no predomínio do problema estético, resultando em condensação de 
motivos e símbolos. Neste princípio haveria o risco de supervalorização 
do aspecto formal em detrimento da compreensão simbólica. No segun-
do, o aspecto estético interessaria pouco, podendo até mesmo ser senti-
do como um obstáculo e o perigo estaria em supervalorizar a elaboração 
intelectual e perder o caráter simbólico. Portanto, ressalta a importância 
de manter-se o devido equilíbrio entre o princípio da formulação criati-
va e o princípio da compreensão no trato com as imagens emersas du-
rante o processo da Imaginação Ativa.

A Psicologia Arquetípica, uma vertente da Psicologia Analítica, 
nos encoraja a respeitar, a demonstrar interesse e desenvolver um 
forte envolvimento com o vasto mundo arquetípico que habita nossa 
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imaginação e alerta para o fato de que nossa negligência em realizar este 
trabalho, encarar e conceder a devida importância às imagens interiores 
pode resultar em efeitos desastrosos, já que fantasias não conscientes 
invadem nossa realidade de maneira exigente, podendo eventualmente 
tomar o seu lugar. Imagens de fabulosa originalidade emergem de nossa 
psique continuamente e a forma como nós as recepcionamos não de-
termina a sua força, pois elas sempre têm força e sempre nos afetam, 
seja consciente ou inconscientemente. Contudo, não confrontar essas 
imagens de um ponto de vista consciente pode resultar em uma fonte 
negativa de desenvolvimento. Em geral os indivíduos desconsideram a 
realidade arquetípica com afirmações como: “Isso não passa de imagi-
nação” e com isso ignoram o poder de controle e distorção das imagens 
interiores sobre a vida psíquica. Segundo Ulanov e Ulanov (2012), talvez 
a imaginação seja a forma mais confiável de trazermos luz ao universo 
inconsciente. 

Jung estava convencido da realidade da imaginação como o único 
fenômeno primordial que nos seria acessível, a única realidade imediata. 
Esse in anima [estar na alma] era o termo que ele utilizava para descrever 
aquilo que seria a única forma de ser que nós poderíamos experimen-
tar diretamente. Segundo Ulanov e Ulanov (2012), estar completamente 
cônscio de seu mundo imaginativo é “estar no ser” diretamente e sem 
mediação e a imaginação seria a ponte entre consciente e inconsciente. 
Contudo, segundo os autores, a imaginação fere ao invés de curar e de-
flagra guerras ao invés de terminá-las quando nós falhamos em usá-la e, 
pelo contrário, somos usados por ela, nos tornando prisioneiros de nos-
sas próprias imagens ou nos tornando nossas próprias imagens ao invés 
de as imaginarmos. Eles citam o drama moderno, de Ibsen e Strindberg 
ao Teatro do Absurdo, como um tipo de arte repleta de exemplos de per-
sonagens que se identificaram com suas imagens e que atuaram suas 
fantasias sem reconhecer que o estavam fazendo. 

Ao contrário da identificação, na qual atuamos as imagens de nos-
sa fantasia, na integração a imagem é trazida à luz da consciência, onde 
a observamos da melhor forma possível a fim de conhecê-la por aqui-
lo que ela é em si mesma. A integração implica em suportar a tensão 
dos opostos, em tolerar nossas próprias ambivalências e aceitar nossa 
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completa responsabilidade em relação a todos os nossos sentimentos, 
tanto os valorosos quanto os vergonhosos; assim como a aceitação de 
todas as nossas experiências. (ULANOV e ULANOV, 2012)

Em suma, podemos dizer que, para Jung, a Imaginação Ativa é a 
forma mais direta e imediata de contato com a realidade do inconscien-
te. Trata-se de um método que pretende liberar fantasias inconscientes 
em um estado alerta de consciência e com a entrada ativa do sujeito no 
drama da fantasia em um confronto ético com as imagens interiores, 
com a finalidade de promover a transformação da energia psíquica. Jung 
(2006) relata que as experiências que viveu no período de sua vida em 
que se deteve em suas imagens interiores e se dedicou a permitir o con-
fronto com o inconsciente, constituíram a época mais importante de sua 
vida e confessa que todo o seu trabalho posterior consistiu em elaborar 
aquilo que havia jorrado do inconsciente naqueles anos e que o fruto de 
sua Imaginação Ativa foi a matéria prima para obra de toda a sua vida. 
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O QUE ME CURA É A ARTE EM MIM

Adelaide de Faria Pimenta

Live: https://youtu.be/HVccZ8LD3FQ

INTRODUÇÃO

A versão inicial deste trabalho, reduzida, se encontra no li-
vro Imaginação ativa: matéria-prima da cura e quintessência da arte 
(PIMENTA, 2017, p. 239-249). Uma reportagem sobre um bar de minha 
cidade, Belo Horizonte - MG, chama minha atenção: oferece aos pacien-
tes psiquiátricos a possibilidade de inclusão social, na medida em que 
todos os funcionários – recepcionistas, garçons, cozinheiros, bem como 
artistas que ali expõem seus trabalhos, estão em processo de tratamento 
de transtornos mentais. Ali, a discriminação não é convidada a entrar, e 
não se sabe quem é “louco” ou não. O depoimento do escritor Frederico 
Eymard, jornalista, poeta, músico e tradutor, que lançou seu segundo 
livro, com direito à noite de autógrafos promovida pelo referido bar, foi 
contundente: “Eu tomo remédios, mas o remédio não me cura. O que 
me cura é a arte” (EYMARD, 2017). Mobilizada pela reportagem, uma 
inquietação a respeito do tema me toma de forma intensa: qual arte me 
cura? O que se segue, é um convite à reflexão.

https://youtu.be/HVccZ8LD3FQ
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ESPAÇO CULTURAL SURICATO

A reportagem Um bar chamado Suricato, da série Além dos Muros, 
do Jornal Estado de Minas de 08/05/2017, feita pelo jornalista Renan 
Damasceno, (cf. na íntegra DAMASCENO, 2017) com imagens locais de 
sua autoria e de Fred Botrell, oferece um olhar diferenciado para a vida 
dos doentes mentais. Mostra que, com o intuito da inclusão social, um 
bar em Belo Horizonte propicia que usuários da rede de saúde mental 
possam trabalhar e interagir com o público. 

Na foto inicial, vê-se uma casa provavelmente dos anos 1950, em 
bairro tradicional da cidade, que é também conhecida como a capital 
dos bares – se não temos mar, temos bar, é o lema local. Ao primeiro 
olhar, um ambiente simples e agradável, que oferece a oportunidade de 
saborear petiscos e desfrutar de apresentações artísticas e culturais. No 
entanto, traz um diferencial, que seu próprio nome já sugere.

Figura 1: Fachada do Espaço Cultural Suricato – 

Rua Souza Bastos, 175 - Floresta – BH/MG  Fonte: Damasceno; Botrell (2017)

O nome do Espaço Cultural Suricato faz referência ao animal que 
é uma espécie de mamífero da família Herpestidae, de nome Suricata, 
suricate ou suricato (Suricata suricatta), que significa “gato-das-pedras” 
(SURICATO, 2020). Essa é a única espécie descrita para o gênero Suricata. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Herpestidae
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Pode ser encontrado na África do Sul, em Botswana, na Namíbia e em 
Angola. Como curiosidade, esse pequeno animal ficou mais conhecido 
do público com o desenho da Disney, O Rei Leão, de 1994, com direito a 
nova versão em 2019. Nele, o suricato Timão e o javali Pumba ensinam 
ao jovem leão Simba o termo da língua banto suaíli, Hakuna Matata, 
que significa sem preocupações, que seguem cantando alegres em sua 
jornada. 

Talvez seja esta, também, uma possibilidade a se atingir. No en-
tanto, há uma característica marcante para a escolha desse nome: para 
sua sobrevivência em locais inóspitos, esses animais se unem para se 
protegerem uns aos outros (DAMASCENO, 2017):

Os Suricatos são animais que vivem em galerias na África, sen-
do presas fáceis caso não se organizem, não dividam as tarefas 
e não cuidem uns dos outros. Era a analogia perfeita para as 
pessoas em sofrimento mental frente ao mercado de trabalho 
tradicional. Sozinhos eles encontram muitas barreiras e pre-
conceitos. Mas juntos e organizados se fortalecem, empreen-
dem e conquistam um lugar para produzir, uma identidade e 
um lugar para o cabimento da loucura no mundo. (ATPS, 2020).

Assim, o nome se torna muito sugestivo para um estabelecimento 
onde pessoas com sofrimento mental encontram a possibilidade de so-
cialização e reinserção na sociedade, sem, no entanto, ficarem estigma-
tizados com o termo de doença mental.

Figura 2: (da esquerda para a direita): o animal suricato; o suricato Timão, no filme O 

Rei Leão de 2014 e 2019; e o colorido logotipo da Associação Suricato.

Fonte: Suricato (2020) Fonte: Timão (2020); Timão (2019) Fonte: SouBh (2020)

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Botsuana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nam%C3%ADbia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Angola
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Na reportagem, de acordo com Marta Soares, coordenadora do lo-
cal, terapeuta ocupacional e referência para a política de inclusão pro-
dutiva, pode-se constatar que em outros tempos essas pessoas estariam 
reclusas em hospitais psiquiátricos. Segundo ela, cozinheiras, garçons, 
artistas, “todos se tratam de algum quadro de sofrimento mental. [...] Há 
30 anos, essas pessoas aqui estariam internadas em hospitais psiquiátri-
cos. Hoje, carregam menos sequelas, marcas. É possível tratar em liber-
dade.” (SOARES, 2017). Nesse bar, a humanização pelo trabalho possibi-
lita uma nova vida aos participantes do projeto:

Quando foi criada em 2004, a Associação Suricato tinha como 
objetivo ser um espaço de encontro entre a cidade e a loucu-
ra, quebrando os muros representados pelos estigmas enfren-
tados por pacientes de sofrimento mental em Belo Horizonte. 
Treze anos depois, o visitante que caminha pelos corredores da 
ampla casa na Rua Souza Bastos, no Bairro Floresta, Leste da 
capital, e se assenta a uma das mesas do bar que funciona no 
quintal, quase sempre se confronta com o mesmo questiona-
mento, enquanto olha à sua volta: “Mas, afinal, quem é louco 
aqui?” (SOARES, 2017).

Essa dificuldade em identificar “quem é louco” demonstra que a in-
clusão produtiva é possível, traz dignidade e também promove a susten-
tabilidade. O Espaço Cultural Suricato faz parte da Suricato - Associação 
de Trabalho e Produção Solidária, fundada em 2004, que além do espaço 
cultural, conta com mais quatro núcleos: de costura e bordado, de culi-
nária, de marcenaria e de mosaico (ATPS, 2020), gerando renda também 
com a venda da produção de artesanato e arte. 
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Figura 3: Marta Soares – Terapeuta Ocupacional

e coordenadora, com algumas obras dos artistas

Fonte: Damasceno; Botrell (2017)

Na sequência da reportagem, um frequentador do espaço das artes, 
Frederico Eymard, jornalista, poeta, músico e tradutor, conta que lançou 
seu segundo livro em noite de autógrafos nesse estabelecimento. Dele é 
a fala que me desperta mais a atenção: “Eu tomo remédios, mas o remé-
dio não me cura. O que me cura é a arte. É preciso fazer a desconstrução 
da loucura. Quem faz tratamento tem capacidade de realizar muitas coi-
sas” (EYMARD, 2017, grifo nosso). As pessoas envolvidas nesse espaço 
cultural têm a possibilidade de expressar algo, de modo criativo, seja no 
contato com o público, nos petiscos que fazem, no objeto de madeira que 
esculpem, ou mesmo no livro que expõem. 

Figura 4: O escritor Frederico Eymard

Fonte: Damasceno; Botrell (2017)
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A frase do jornalista causa um grande impacto, e logo surge a 
questão: qual é a arte que “me cura”? Em meio às possibilidades, vêm à 
mente tintas, pincéis, cores, sons, formas. 

Figura 5: Qual é a arte que “me cura”?

Fonte: Google (2020a)

E logo vem à memória a importante e renomada psiquiatra brasi-
leira, dra. Nise da Silveira, personalidade imprescindível na inauguração 
do movimento da humanização do tratamento de pacientes em sofri-
mento mental.
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DRA. NISE DA SILVEIRA (1905-1999) 

Figura 6: A jovem Nise Figura 7: Dra. Nise em diferentes idades

Fonte: Casa das Palmeiras (2014) Fonte: ItaúCultural (2016) 

Nascida em 15 de fevereiro de 1905, em Maceió, e falecida em 30 
de outubro de 1999, no Rio de Janeiro, Nise era brasileira, alagoana, mé-
dica psiquiatra, e foi pioneira no tratamento de doentes mentais, revo-
lucionando o tratamento psiquiátrico da época.

Seu nome foi inspirado nos poemas do inconfidente Cláudio 
Manuel da Costa, do ciclo “Nise” (1768), conforme primeira estrofe do 
XIII Soneto Nise? Nise? Onde estás? Aonde espera:

Nise? Nise? Onde estás? Aonde espera

Achar-te uma alma, que por ti suspira,

Se quanto a vista se dilata, e gira,

Tanto mais de encontrar-te desespera!

(COSTA, 1959).

Única mulher entre 156 colegas de classe, formou-se, em 1926, 
na Faculdade de Medicina da Bahia. Finalizando a formação, apresen-
tou o estudo Ensaio sobre a criminalidade da mulher no Brasil (SILVEIRA, 

http://revistacult.uol.com.br/home/2016/01/nise-da-silveira-a-mulher-que-imprimiu-um-novo-rumo-a-psiquiatria-no-brasil/
http://revistacult.uol.com.br/home/2016/01/nise-da-silveira-a-mulher-que-imprimiu-um-novo-rumo-a-psiquiatria-no-brasil/
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1926). Nesta tese, analisou aspectos sociais e biológicos sobre a mulher 
criminosa, tendo em vista a abordagem da medicina legal, apresentando 
dados estatísticos sobre crimes cometidos por homens e mulheres no 
Brasil e no mundo. 

Figura 8: Foto dos formandos de 1926 – Dra. Nise era a única mulher

Fonte: Silveira (2014)

Casou-se com o colega, médico sanitarista, Mário Magalhães da 
Silveira, indo morar no Rio de Janeiro, atuando na psiquiatria. Depois do 
movimento conhecido por Revolta de 1935, chegou a pertencer ao par-
tido da Aliança Nacional Libertadora (ANL), mas Nise relata que já não 
se adaptava aos padrões do coletivo desde a infância, tendo um espírito 
livre, e por isso saiu do partido. No entanto, foi denunciada por uma 
enfermeira por ter “livros marxistas” (SILVEIRA, 1992, p. 28) no quarto 
do hospital psiquiátrico, sendo presa no dia 26 de março de 1936, levada 
à Casa de Detenção da Rua Frei Caneca. Ficou 16 meses em reclusão, di-
vidindo a cela com a militante Olga Benário, e mantendo contato com o 
escritor Graciliano Ramos, que discorre sobre ela em seu livro Memórias 
do Cárcere (RAMOS, 1978):
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[...] além de uma grade larga, distingui afinal uma senhora pá-
lida e magra, de olhos fixos, arregalados. O rosto moço revelava 
fadiga, aos cabelos negros misturavam-se alguns fios grisa-
lhos. Referiu-se a Maceió, apresentou-se: — Nise da Silveira. 
Noutro lugar o encontro me daria prazer. O que senti foi sur-
presa, lamentei ver a minha conterrânea fora do mundo, lon-
ge da profissão, do hospital, dos seus queridos loucos. Sabia-a 
culta e boa, Raquel de Queirós me afirmara a grandeza moral 
daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, 
como a escusar-se de tomar espaço. Nunca me havia aparecido 
criatura mais simpática. O marido, também médico, era o meu 
velho conhecido Mário Magalhães. Pedi notícias dele: estava 
em liberdade. E calei-me, num vivo constrangimento. (RAMOS, 
1978, p. 220).

Ao sair da prisão, afastou-se da arena pública, e somente após a 
anistia retornou ao trabalho institucional. Conta que então ficou “muito 
com a mania de liberdade” (SILVEIRA, 1992, p. 44). Possivelmente essas 
experiências na prisão e sua necessidade de liberdade influenciaram sua 
percepção dos doentes psiquiátricos.

Em 1944 foi contratada para o corpo clínico do Centro Psiquiátrico 
Nacional Pedro II, no Rio de Janeiro. Foi qualificada como uma psiquia-
tra rebelde, pois se recusou a aplicar os métodos desumanizantes da épo-
ca no tratamento dos pacientes, como eletrochoques, insulinoterapia, 
camisas de força. Ficou, por isso, relegada à área de Terapia Ocupacional, 
que não era valorizada, pois o que se fazia ali era colocar os pacientes 
para executar tarefas de limpeza. Lançando mão de lápis, tintas, pin-
céis e modelagem, ofereceu a possibilidade, à alma dos doentes, de dar 
formas de expressão própria, tendo em vista uma maior organização da 
psique: 

A comunicação com o esquizofrênico, nos casos graves, terá o 
mínimo de probabilidades de êxito se for iniciada no nível ver-
bal de nossas ordinárias relações interpessoais. Isso só ocor-
rerá quando o processo de cura já se achar bastante adianta-
do. Será preciso partir do nível não verbal. É aí que se insere a 
terapêutica ocupacional, oferecendo atividades que permitam 
a expressão de vivências não verbalizáveis por aquele que se 
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acha mergulhado na profundeza do inconsciente, isto é, no 
mundo arcaico de pensamentos, emoções e impulsos fora do 
alcance das elaborações da razão e da palavra. (SILVEIRA, 1987, 
p. 54-55). 

Foi a precursora do pensamento junguiano no Brasil, revolucio-
nando o tratamento psiquiátrico da época:

Aquilo que se impõe à psiquiatria é uma verdadeira mutação, 
tendo por princípio a abolição total dos métodos agressivos, 
do regime carcerário, e a mudança de atitude face ao indivíduo, 
que deixará de ser o paciente para adquirir a condição de pes-
soa, com direito a ser respeitada. (SILVEIRA, 2014).

Dra. Nise era estudiosa principalmente das ideias de Jung, com 
quem trocou correspondência sobre os desenhos e pinturas de seus 
pacientes, corroborando as descobertas da Psicologia Analítica sobre 
a atuação dos conteúdos do inconsciente coletivo, por meio das obras 
criadas no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de Dentro, 
Rio de Janeiro. Dra. Nise percebeu o surgimento de figuras míticas, for-
mas e simbolismos que não eram conhecidos pelos próprios pacientes, 
mas que faziam parte do universo simbólico da humanidade. Iniciou 
uma correspondência com Jung em 12 de novembro de 1954, que a prin-
cípio achou que fosse um psiquiatra homem, e não uma mulher, o autor 
da carta, vide carta resposta de Aniela Jaffé, analista e secretária de Jung 
na época (ITAÚCULTURAL, 2016). 

Em 1952, Dra. Nise criou o Museu de Imagens do Inconsciente, no 
Rio de Janeiro, com o acervo das produções dos pacientes; em 1955, 
criou o Grupo de Estudos C.G. Jung, para discussão de casos e da teoria 
junguiana, e posteriormente, em 1956, a Casa das Palmeiras, junto com 
pacientes psiquiátricos em reintegração à sociedade. Esses núcleos ain-
da hoje estão ativos, por meio de doação de tempo, dinheiro, e amor de 
seus seguidores.
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Figura 9: Dra. Nise e imagens do Museu de Imagens do Inconsciente 

Fonte: Centro Cultural do Ministério da Saúde (2014)

Fig. 10: Grupo de Estudos C. G. Jung

Fonte: Itaú Cultural (2016)

Seu encontro com Jung finalmente se deu em 1957, quando Dra. 
Nise participou em Zurique do II Congresso Internacional de Psiquiatria, 
levando consigo os trabalhos de seus pacientes. Muitas imagens interes-
saram a Jung, principalmente as mandalas:

O Museu de Imagens do Inconsciente participou do II Congresso 
Internacional de Psiquiatria, Zurique, 1957. A exposição foi 
aberta por C. G. Jung na manhã de 2 de setembro. Ele visitou 
toda a exposição, detendo-se particularmente na sala onde se 
encontravam as mandalas, fazendo sobre o assunto comentá-
rios e interpretações (CENTRO CULTURAL DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2014).
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Por meio de suas próprias experiências com seu inconsciente, e 
com os sonhos e fantasias de seus pacientes, Jung percebeu que diante 
de estados de dissociação da psique, normais ou patológicos, a expres-
são criativa é, muitas vezes, a única possibilidade de promover a integra-
ção da personalidade. Diante de uma aridez psicológica intensa ou “se 
houver alto grau de crispação do consciente, muitas vezes só as mãos 
são capazes de fantasia” (JUNG, apud SILVEIRA, 1981, p. 102).

Figura 11: Nise da Silveira e C. G. Jung na inauguração da exposição do Museu do 

Inconsciente, por ocasião do II Congresso Internacional de Psiquiatria. Zurique -1957.

Fonte: Almir Mavignier (CENTRO CULTURAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014)

Da mesma forma, para Dra. Nise, “a criatividade é o catalisador 
por excelência das aproximações de opostos. Por seu intermédio, sensa-
ções, emoções, pensamentos são levados a reconhecerem-se entre si, a 
associarem-se, e mesmo tumultos internos adquirem forma” (SILVEIRA, 
1981, p. 11). 
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Figura 12: Dra. Nise e clientes do atelier de pintura

Fonte: ItaúCultural (2016)

Dra. Nise também se utilizou da presença de cachorros e gatos que 
apareciam nas dependências do Hospital, como coterapeutas. O afeto 
generoso dos cães, e a sutileza dos gatos, se mostraram fundamentais 
para alguns pacientes, definindo-os “como um ponto de referência está-
vel no mundo externo, que nunca provoca frustrações e dá afeto incon-
dicional, sem pedir nada em troca.” (ITAÚCULTURAL, 2016).

Figura 13: Dra. Nise Silveira e o gato

Fonte: Itaú Cultural (2016)
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No entanto, apesar de algumas produções expressivas dos pacien-
tes terem sido contempladas com exposições do Museu de Imagens do 
Inconsciente, e mesmo quando a opinião de críticos de arte se mostrou 
favorável ao trabalho desses, foi a saúde mental dos envolvidos que teve 
um salto de qualidade na integração psíquica e na capacidade de inter-
câmbio com o mundo. 

3 “O QUE ME CURA É A ARTE”, OU: O QUE ME CURA É A ARTE 
EM MIM

Voltando à fala do escritor da Associação Suricato que me fez pas-
sear por todo o universo de Jung e Nise da Silveira, pioneiros no lidar 
com as imagens do inconsciente, me lembro novamente de Jung e seu 
O Livro Vermelho, obra por excelência de seu esforço em expressar seus 
estados psíquicos, tarefa que lhe custou 16 anos de elaboração e escrita 
de suas imaginações ativas e fantasias, ao mesmo tempo pintando-as e 
desenhando-as.

Figura 14: Imagens de O Livro Vermelho, de Jung

Fonte: O Livro Vermelho - Liber Novus (JUNG, 2010)

Diante de seu próprio sofrimento, Jung pintou, escreveu, coloriu, 
criou, imaginou, brincou, irritou-se, exasperou-se e finalmente encon-
trou seu equilíbrio por meio da expressão de suas imaginações ativas e 
de suas visões. Além disso, esculpiu e deu forma a pedras e paredes, e 
construiu uma Torre plena de símbolos. Cientista renomado, famoso e 
bem-sucedido, Jung percebeu que o que lhe faltava era uma vida criativa 
– que se impôs a ele pelas manifestações de seu inconsciente.
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Figura 15: Figuras esculpidas por Jung, em sua Torre de Bollingen.

Fonte: Google (2020b)

Todo esse esforço da consciência em tentar retratar e exprimir as 
imagens internas proporciona a interação consciente-inconsciente, que 
é o foco do trabalho terapêutico com a psique. Quando se visa alcançar 
a saúde mental, o objetivo não é criar uma obra de arte, mesmo que sua 
beleza estética também se apresente:

De conformidade com o gosto ou os dotes pessoais, cada um 
poderia fazê-lo de forma dramática, dialética, visual, acús-
tica ou em forma de dança, de pintura, de desenho ou de 
modelagem. O resultado desta técnica era toda uma série de 
produções artísticas complicadas, cuja multiplicidade me dei-
xou confuso durante anos, até que eu estivesse em condição 
de reconhecer que este método era a manifestação espontânea 
de um processo em si desconhecido, sustentado unicamente 
pela habilidade técnica do paciente, e ao qual, mais tarde, dei 
o nome de “processo de individuação”. (JUNG, 2000, OC. 8/2 § 
400, grifo nosso).

A utilização das técnicas expressivas, como, por exemplo, a 
Imaginação Ativa, não tem como objetivo “fazer arte”. Jung avisa: isso 
seria “fugir totalmente à finalidade do exercício” (JUNG, 1987, OC. 16/1, 
§ 46).
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Figura 16 O dragão alquímico de Ripley Figura 17 Imagem alquímica Materia Prima

Fonte: Pinterest (2020a) Fonte: Pinterest (2020b) 

O tipo de arte à qual Jung se refere pode ser pensada como a arte 
alquímica, a saber, a arte do artifex (artesão ou artista), para realização 
do opus alquímico – a obra ou a arte do alquimista – realizada em uma 
série de etapas, no processo de transformação do chumbo em ouro (con-
forme figura 11). Jung percebeu esse processo como uma simbologia do 
processo de tornar conscientes, os conteúdos do inconsciente; como 
uma metáfora do processo de individuação – a transformação do chum-
bo da personalidade do alquimista para o ouro não vulgar, precioso, puro, 
da sua psique:

Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão 
humana é que frequentemente utilizamos termos simbólicos 
como representação de conceitos que não podemos definir ou 
compreender integralmente. Esta é uma das razões por que as 
religiões e a arte empregam uma linguagem simbólica e ex-
pressam-se através de imagens (JUNG, 1969, p. 21). 

No entanto, visando completar a jornada, ars totum requirit homi-
nem – “a arte requer o homem todo” (JUNG, 2007, OC, 16/2, § 367); essa é 
a exortação alquímica para esse processo de estar inteiro, que vale para 
o processo de individuação. 

Dessa maneira, percebo que o que me cura é a arte em mim. O que 
me cura não é a produção do ego, que possui, denomina, rotula e se apro-
pria de tudo. É o Si-mesmo, comandante do processo de individuação, 
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gestor do inconsciente e da consciência, que pode ou não favorecer que 
o processo se opere. O ego se torna um artifex a serviço do Si-mesmo.

Considerações Finais

A reportagem do jornal, mencionada no início do trabalho, eviden-
cia a necessidade da inclusão social das pessoas com sofrimento mental, 
pessoas que há alguns anos eram excluídas, encarceradas em hospitais 
psiquiátricos. A Associação Cultural Suricato faz um trabalho primoroso 
de reinserção social de pacientes em sofrimento psíquico, quer em ati-
vidades laborais ou artísticas. A “arte que cura” é o que desperta minha 
reflexão. 

Dois grandes psiquiatras introduziram o fazer a arte que cura em 
suas práticas com os pacientes, com grande sucesso, na maioria das ve-
zes, em restabelecer o contato dos pacientes com a realidade.

A rebeldia atribuída à Dra. Nise da Silveira em sua época, serve do 
mesmo modo como atributo de Jung, consistindo, na verdade, na capa-
cidade destes dois grandes cientistas em reconhecer, no ser que estava 
diante deles, uma alma que sofre, e, no entanto, contém um universo de 
símbolos que pedem para serem expressos – às vezes à força, com sua 
invasão na consciência, como é o caso dos pacientes esquizofrênicos. 
Esses pioneiros da saúde mental ofereceram a essas pessoas a possibi-
lidade de expressão de sua psique por meio da pintura, da dança, da es-
crita, da escultura, do desenho, da música, do contato com os animais, 
quando a fala não era suficiente ou possível. A sensibilidade de Jung e 
da Dra. Nise tornou a eles próprios humanos – não apenas cientistas –, 
diante de outro humano.

A alma pede para se expressar. A minha, a sua, a de cada ser. Deixar 
a arte em mim surgir, eis a grande arte da individuação. 
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ARTETERAPIA PARA MULHERES 
SOBREVIVENTES DE TRAUMA

Marcela Boechat Torres de Oliveira 

Live: https://youtu.be/RuOAR3jZm6o

Este texto é dedicado ao trabalho arteterapêutico com mulheres 
sobreviventes de traumas. Um campo vasto e repleto de camadas su-
tis e sistêmicas. Torna-se necessário portanto o posicionamento con-
tra opressão sistêmica e as microagressões no aconselhamento e arte 
psicoterapia. 

Sue e Sue (1999) começam explorando as muitas maneiras pelas 
quais a psicoterapia falhou no que diz respeito a fornecer serviços de 
saúde mental culturalmente apropriados a grupos sem poder na socie-
dade. Os autores escrevem sobre o fato de que os programas de pós-
-graduação frequentemente promovem o encapsulamento cultural. Os 
programas substituem os estereótipos modais do mundo real e, ao fazer 
isso, as variações culturais são desconsideradas. Variações das verdades 
universais são pensadas e definições técnicas do processo de aconselha-
mento são usadas.

Para o trabalho com mulheres sobreviventes, migrantes e imi-
grantes é essencial que haja espaço para livre e verdadeira expressão. 
Julgo ser um marco importantíssimo trabalhar a partir de uma estrutura 

https://youtu.be/RuOAR3jZm6o
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participativa feminista inclusiva, pró-escolha, antirracista, antiopres-
são e multilíngue para abordar a questão do acesso à cuidados da saúde 
mental para nossas populações. 

O stress pós-traumático em si já traz consigo uma carga de opres-
são e invalidação. Na prática, é fundamental estar ciente de que as mi-
croagressões são uma realidade constante na vida de grupos diversos 
e têm um real efeito psicológico nas clientes. O profissional deve estar 
ciente dos comentários verbais ou comportamentos que excluem, ne-
gam ou rejeitam os pensamentos psicológicos, sentimentos ou realidade 
experiencial do cliente (Sue & Sue, 1999).

Evento traumático

Esther Giller descreve que um evento ou situação traumática cria 
um trauma psicológico quando sobrecarrega a capacidade de enfrenta-
mento do indivíduo e o deixa com medo da morte, aniquilação, mutilação 
ou psicose. O indivíduo pode se sentir emocionalmente, cognitivamente 
e fisicamente sobrecarregado. As circunstâncias do evento comumente 
incluem abuso de poder, traição de confiança, aprisionamento, impotên-
cia, dor, confusão e / ou perda.

De acordo com a descrição podemos concluir que as atividades do 
dia a dia de uma mulher vivendo com o stress do momento após o trau-
ma são impactadas em diferentes esferas. O stress pós-traumático afeta 
o organismo em sua diversidade. O corpo, mente e cérebro. 

No transtorno de estresse pós-traumático o corpo continua a se 
defender contra uma ameaça que pertence ao passado. Cenas e recor-
tes do acontecimento traumático continuam habitando o corpo sobre-
vivente. O cérebro esquerdo continua executando funções diárias e me-
cânicas, enquanto o cérebro direito revive e segura memórias do evento 
traumático e ativando as respostas de sobrevivência. A rotina e escolhas 
da sobrevivente são moldadas pela leitura de risco desenhada a partir do 
trauma.
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Momentos gatilho e neurociência 

Os chamados momentos gatilho são exatamente aqueles que le-
vam o corpo sobrevivente a parar. A neurociência concluiu que o cerne 
das experiências traumáticas é fisiológico. 

O cérebro passa a funcionar em modo alerta de segurança. O sis-
tema límbico responde às memórias com atividade aumentada, espe-
cialmente na amígdala e o centro de memória emocional. A amígdala 
“soa o alarme” como se a sobrevivente estivesse em perigo no momento 
presente. O cérebro reptiliano reage instintivamente ao alarme da amíg-
dala. Há um aumento na frequência cardíaca e a respiração se torna rasa 
ou hiperventilamos. O corpo está agindo com respostas de tentativa de 
sobrevivência. Necessitamos, portanto, de economizar energia.

Os músculos de todo o corpo se tencionam numa resposta de pro-
teção. Relaxamento não é uma opção para esse corpo que se encontra 
completamente alerta. Com a rapidez e intensidade com que essa cons-
trução vai sendo feita o corpo acelera ou desliga (não resposta verbal, 
pose de choque ou desmaio). É quando os centros de memória nos lobos 
frontais desligam e somos oprimidos por sentimentos e impulsos.

Processo arteterapêutico

A quebra de rigidez do stress pós-traumático significa que a clien-
te começará a encerrar a mobilização contínua de estresse e restaurará a 
segurança de todo o organismo. 

A arteterapia utiliza as memórias sensoriais do sistema límbico 
que estão prevalecendo na realidade da cliente. As memórias implíci-
tas (memória sensorial e emocional relacionadas com as memórias do 
corpo) não estão sempre ligadas às memórias explícitas (memória cons-
ciente composta de fatos, conceitos e ideias). O fazer artístico estrutu-
rado possibilita que as memórias e sentimentos emerjam de forma or-
gânica. A cliente poderá então experienciar com segurança no momento 
presente e testemunho de uma profissional.
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O processo caminha em direção a cura através da relação de segu-
rança estabelecida entre profissional e cliente, o espaço ou atêlie segu-
ros e as narrativas geradas conectando memórias implícitas e explícitas.

De acordo com Suzanne Thomson a arteterapia fornece práticas 
que ajudam as pessoas a regular as respostas ao perceberem ameaças e 
memórias ativas de trauma. 

Dessa forma a cliente de sobrevivente se torna também próspera 
por meio da construção de habilidades, redes de apoio e aumento da 
resiliência. A mulher utiliza a própria narrativa para conectar-se com a 
gentileza consigo mesma. 

Além da autopercepção ao criar a cliente está executando suas 
possibilidades de ativismo social. Quando constatamos que uma ima-
gem diz mais que mil palavras estamos também honrando o fato que a 
imagem de uma mulher sobrevivente pode ecoar em tantas outras que 
não tiveram a possibilidade de trabalhar terapeuticamente sobre o even-
to traumático. Desta forma, há uma possibilidade de diminuição de iso-
lamento e solidão.

Thomson traz ainda que a arteterapia direcionada para a popula-
ção sobrevivente de traumas busca a integração de segurança, autorre-
gulação, neurociência, aumento da resiliência e práticas de consciência 
baseadas no corpo. 

A segurança como previamente dito é necessária na relação arte-
terapeuta-cliente, no espaço terapêutico e nos materiais selecionados. 
O corpo e mente sobreviventes de trauma necessitam de experienciar 
a segurança. Dessa forma as defesas corporais darão espaço para o pro-
cessamento de eventos. Caso contrário o corpo estará em estado alerta 
pronto para congelar, atacar ou fugir.

A autorregulação é testemunhada e aprendida a medida que a per-
cepção do medo e da contração é reconhecida. Uma vez que uma mulher 
nota que seu sistema está congelado devido ao pânico que determinado 
evento do passado se repita é possível informar a esse corpo que aquele 
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momento é de segurança. Informar ao cérebro que não há a necessidade 
de emissão de cortisol em estado de alerta. 

A integração da neurociência vem no momento em que a mulher 
começa a compreender que seu corpo fez uso de várias ferramentas para 
a autodefesa. Ferramentas essas que por vezes são rotuladas como pato-
logias e insuficiências.

O aumento da resiliência se dá na prática da mulher criar novas ro-
tas apesar das “ondas” de sobrecarga de seu sistema. Resiliente a cliente 
pode se perceber processamento sensorial e contextual equilibrado, as 
memórias sensoriais intrusivas diminuem gradualmente, reduzindo a 
probabilidade de respostas persistentes ao estresse.

As práticas de consciência baseadas no corpo trazem a cliente 
para o momento presente através da consciência sensorial. Os processo 
e cenas se repetindo na mente tem que dividir espaço com as práticas 
corporais que nos centram no aqui e agora. A cliente tem aqui uma opor-
tunidade de entrar em contato consigo mesma. Com o corpo e seus mais 
diferentes aspectos. Lembrar que a mente habita um corpo merecedor de 
atenção e gentileza.

Nos momentos de práticas corporais a contração pode ser perce-
bidas entre mulheres sobreviventes. Pela falta de esperança e pela ação 
sistémica de padrão de corpos na nossa sociedade algumas mulheres 
param de se acharem dignas de autocuidado. O conceito de se respirar 
profundamente ao mesmo tempo que as mãos estão executando uma 
criação fluida pode apresentar-se com verdadeiro desafio.

Quando a experiência sensorial de trabalhar com materiais de arte 
auxilia no processamento gradual de memórias uma nova construção 
individual é feita. Começa ai uma quebra de ciclos para o corpo e mente.

Com todo esse trabalho ativo os momentos gatilhos poderão ser 
percebidos com mais transparência e o cérebro menos tomado por con-
fusão e choque. Ao longo do percurso ferramentas para momentos de 
choque são criadas pelas próprias clientes de acordo com cada realidade 
e gosto.
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Mindfulness

O famoso sonhar acordado ou manter os olhos fixos em um ponto 
enquanto temos pensamentos negativos podem demonstrar uma forma 
de desconexão com o aqui e agora.

Por vezes clientes convidamos para a nossa rotina formas de en-
gajar com o mundo que são desconectadas, aceleradas ou prejudiciais a 
nossa saúde. Assim toda uma vida pode ser levada, somente seguindo 
com as funções automatizadas para permanência básica num sistema de 
sociedade.

As técnicas de mindfulness trazem à tona a percepção do próprio 
corpo e mente. Convidando o não julgamento e a gentileza os pratican-
tes exercitam a mente no aqui e agora.

Hass Cohen & Findlay (2014) afirmam que o sequenciamento de 
práticas de mindfulness com práticas de arteterapia consciente servem 
para sintetizar e integrar funções psicológicas, emocionais e cognitivas.

Sendo um tipo de meditação em que você se concentra em estar 
ciente do que está sentindo no momento, sem interpretação ou julga-
mento. A prática da mindfulness envolve métodos de respiração, ima-
gens guiadas e outras práticas para relaxar o corpo e a mente e ajudar a 
reduzir o estresse.

Mindfulness e arteterapia associadas são práticas que tem de-
monstrado resultados positivos entre as populações clínicas e não clíni-
cas. Além disso, Davidson e Begley (2012) destacam o aspecto da aten-
ção plena que ajuda as pessoas a não ficarem presas na resistência dos 
momentos difíceis ao fortalecer as conexões entre o córtex pré-frontal e 
a amígdala. O que reduz a ruminação ao promover o autocontrole. 

Conclusão

Este artigo explora o trabalho por meio de uma perspectiva da 
arteterapia com mulheres sobreviventes de trauma. É fundamental en-
contrar maneiras de respeitar e fornecer serviços apropriados para os 
diversos grupos de mulheres na nossa sociedade.
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O evento traumático e o stress que o corpo sustenta posteriormen-
te afetam o organismo em sua diversidade. O corpo, mente e cérebro 
criam ferramentas para lidar com a repetição das contrações recebidas 
no evento. 

A fusão entre mindfulness e arteterapia promove foco no aqui e 
agora com atenção para o corpo enquanto a criação é exercida. O exer-
cício de mindfulness e a atenção a respiração definem o tom para o tra-
balho e o fazer artístico integra a consciência corporal às participantes. 
Toda a experiência pode ser benéfica se fornecida a partir de uma práti-
ca anti opressiva e inclusiva. A prática aqui sugerida com tal população 
convida a observação e integração das atividades cerebrais, comandos 
ao corpo e construção de sentido. De forma a estabelecer segurança, au-
torregulação, neurociência, aumento da resiliência e práticas de cons-
ciência baseadas no corpo.
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ASPECTOS DO FEMININO NA 
MITOLOGIA GREGA

Lúcia Fernanda Misse Soares
Sonia Maria Bufarah Tommasi 

Live: https://youtu.be/eE6mdYFpn7c

Introdução

Atualmente, tanto a mulher como o homem necessitam identificar 
e integrar o feminino negligenciado em sua psique, devido ao desequi-
líbrio que se verifica na psique individual e coletiva. Certas personagens 
mitológicas representam bem esses importantes aspectos do feminino 
arquetípico. Por meio delas pode-se refletir sobre essa dissociação e 
como promover sua integração.

Esse trabalho é uma reflexão sobre aspectos do feminino, à luz da 
Psicologia Analítica, por meio de sete personagens femininas da mito-
logia grega: Perséfone, Helena, Cassandra, Penélope, Medeia, Medusa e 
Psiquê. 

A mitologia faz parte dos estudos de diferentes áreas do saber: da 
antropologia, sociologia, religião, literatura e da psicologia.  C a r l 
G. Jung, em suas pesquisas constatou que não existe um povo sem mito-
logia e que essa mitologia desenvolve todo o sistema de crença, o qual 
direciona a postura ética e comportamental da sociedade, seja ela tribal 
ou não.

https://youtu.be/eE6mdYFpn7c
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A mitologia faz parte da estrutura e da dinâmica da psique.

Os meios de transmissão do mito são os mais variados possí-
veis, percorreu os caminhos da via da tradição oral, teatro, te-
levisão e cinema. De tempos em tempos, o mito fica mais pre-
sente, como se alma precisasse deste alimento para aliviar as 
pressões emocionais, observar novas dimensões, que, na reali-
dade, são bem antigas, e reencontrar a alegria de viver dentro 
dos mistérios da vida. (TOMMASI e SOARES, 2015, p.19)

Para não violar a natureza humana Jung estudou a cultura, os mi-
tos, as religiões, entre outros temas.

A dessacralização de nossa época tão profana é devida ao nosso 
desconhecimento de nossa da psique inconsciente, e ao culto 
exclusivo da consciência. Nossa verdadeira religião é o mono-
teísmo da consciência, uma possessão da consciência, que oca-
siona uma negação fanática da existência de sistemas parciais 
autônomos. (JUNG, 1992, p.49).

Mas qual é o significado palavra mito? 

Segundo Hollis (2005, p.9) “a etimologia de mito vem da metáfora 
‘olhar de soslaio’. Olhar de soslaio sugere que a pessoa vê o objeto ape-
nas de maneira vaga, parcial, estreita, obliqua, mas também insinua que 
algo permanece despercebido”. Dando assim a ideia de mistério, algo 
que fica fora do alcance da visão ou da compreensão. 

E sobre o mistério não se pode falar, deve-se manter o silêncio. 

Portanto, o mito carrega o mistério, algo que não está claramente 
revelado, por ser muito mais amplo do que aparenta.

“O mito condensa, numa só história, uma multiplicidade de si-
tuações análogas, mas além de suas imagens movimentadas e colori-
das, como desenhos animados, permite a descoberta de tipos de relações 
constantes, isto é de estruturas”. (CHEVALIER E GHEERBRANT, 1998, p 
XIX). 

Na busca por compreender os fenômenos da natureza, que tanto 
o impactava, o ser humano criou deuses, mitos e ritos. Ao estremecer 
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diante dos movimentos da natureza, buscou sentido para a própria exis-
tência e assim descobriu novos caminhos que o levaram para seu mundo 
interior. E é ali, em sua interioridade, que viveu e ainda vive grandes ex-
periências. É onde se faz presente, mesmo sendo esse universo aparen-
temente intangível, mas que se manifesta no sentir, no sonhar e no criar. 

A compreensão humana vislumbra apenas uma pequena parte de 
todo este vasto mundo interior, dinâmico e interativo, que se manifesta 
tanto no plano pessoal quanto coletivo. 

“O mito condensa, numa só história, uma multiplicidade de si-
tuações análogas, mas além de suas imagens movimentadas e colori-
das, como desenhos animados, permite a descoberta de tipos de relações 
constantes, isto é de estruturas”. (CHEVALIER E GHEERBRANT, 1998, p 
XIX). 

Cada personagem revela muitas histórias; seu caminhar pela nar-
rativa, interfere diretamente no âmbito da consciência de quem ouve ou 
lê, motivando emoções, reflexões e atitudes; fazendo emergir conteú-
dos psíquicos, ativando complexos, estimulando a formação de símbo-
los. A narrativa, também, pode atuar sobre o inconsciente, dinamizan-
do as relações entre os conteúdos arquetípicos e ativando os processos 
simbólicos. 

Esta é a razão pela qual apreciamos filmes que se passam em 
lugares exóticos, estórias de terras distantes, de seres com 
poderes mágicos, de animais semi-humanos, que permitem 
o imaginário liberta-se e viver novas realidades, que levam à 
transformação do que somos no que gostaríamos de ser e que 
possibilitam o desenvolvimento (TOMMASI e SOARES, 2015, 
p.19).

As imagens e os símbolos sugeridos pelo mito são carregados de 
energia, têm força propulsora. “Uma imagem é uma estrutura capaz 
de transportar energia que, quando carregada, tem o poder de evocar 
uma resposta energética dentro de nós”. (HOLLIS, 2005, p.12) Essa 
resposta nos tira da zona de conforto, do lugar comum, evoca a ação 
psicodinâmica. 
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O relato mítico reatualiza o tempo sagrado. Por isso, as socieda-
des tradicionais têm profundo respeito pelos mitos. As narrativas são 
realizadas em locais, dias, horários ou períodos pré-estabelecidos, por 
exemplo, na mata à noite, em torno de uma fogueira, em determinada 
época do ano.

O mito é atemporal, carrega consigo o narrador e o ouvinte para 
outra dimensão da realidade. “O que significa que o mito implica uma 
ruptura do Tempo e do mundo que o cerca; ele realiza uma abertura para 
o Grande Tempo, para o Tempo Sagrado” (ELIADE, 1996, p.55).

Cada um dos mitos narrados é rico em personagens, símbolos, de 
situações conflitivas que levam a soluções inusitadas, mas o foco, aqui, 
será direcionado para alguns dos aspectos do feminino ou fases do de-
senvolvimento da personalidade da mulher, bem como expressões da 
anima masculina. A leitura simbólica amplifica as imagens e faz correla-
ções entre os temas míticos e os conceitos da Psicologia Analítica. O pre-
sente artigo apresentará uma breve análise de alguns conteúdos simbó-
licos, devido ao limite de espaço, mas no livro as autoras discorrem com 
mais profundidade, lembrando que sempre outros olhares irão ampliar 
a dimensão do mito e dos símbolos, os quais nunca serão esgotados, por 
isso, se mantém atualizados na psique.

Brandão (1986; 1987; 2014) e Bulfinch (2002) são os autores que 
serviram de base para os resumos dos mitos apresentados a seguir. As 
imagens retiradas da internet estão sob domínio público, os endereços 
estão nas referências.
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Perséfone

Dante Gabriel Rossetti, Proserpina, 1874.

O mito do rapto de Perséfone por Hades tem origem em histórias 
muito mais antigas, remanescentes do matriarcado, como aquelas que 
narram a descida de uma donzela e seu vínculo com o rei do mundo 
oculto.

Perséfone é filha de Zeus, o deus supremo, com Deméter, a deusa 
da terra cultivada, do trigo, do qual se faz o pão, base da alimentação hu-
mana. Em Roma era conhecida como Proserpina, filha de Ceres, da qual 
se origina a palavra cereal. Esse mito agrário é a base dos cultos de mis-
térios. A semente que morre para dar origem a uma nova vida representa 
o eterno ciclo de renovação da natureza e a continuidade da vida além da 
morte. Perséfone também é conhecida como Core, a jovem. 



64

DIÁLOGOS NA UNIPAZ GOIÁS 2020
COM SONIA TOMMASI

VOL. IV

Perséfone estava colhendo flores com suas companheiras, quando 
foi atraída por um lindo narciso. Ao estender a mão para pegá-lo, o solo 
se abriu diante dela. Das profundezas da terra emergiu Hades, em sua 
carruagem de ouro, puxada por cavalos negros. Raptou a jovem e voltou 
para o abismo de forma tão rápida quanto tinha vindo. Perséfone lutou e 
gritou, Deméter ouviu o eco dos gritos de Perséfone e procurou sua filha 
pelo mundo todo. Por causa de seu sofrimento, naquele ano nenhuma 
semente brotou. A fome ameaçou destruir a humanidade. Deméter disse 
que não permitiria que nada crescesse sobre a terra até que Perséfone 
fosse devolvida a ela. Finalmente Zeus enviou Hermes, o deus mensagei-
ro, até Hades, ordenando-lhe que trouxesse Perséfone de volta A deusa 
foi rapidamente conduzida para o mundo superior onde sua mãe a es-
perava. Abraçaram-se alegres, mas Deméter suspeitou e quis saber se a 
filha havia comido alguma coisa no mundo subterrâneo. Perséfone se 
lembrou de ter partilhado uma romã com Hades, isso significa que ela se 
uniu a ele e por isso sua mãe só a teria de volta uma parte do ano. Um pe-
ríodo ela passaria no reino dos mortos, pois se tornou sua rainha. Nessa 
época tudo seca e morre na natureza e todos os anos, quando Perséfone 
retorna, traz a primavera e sua mãe cobre a terra de flores.

Perséfone nos estimula a desenvolver o autoconhecimento. A deu-
sa raptada por Hades representa a jovem virginal, ingênua e obediente, 
uma figura passiva e dependente, que tenta corresponder às expecta-
tivas alheias e espera que alguém dê sentido à sua vida. No mundo das 
profundezas ocorre uma transformação, a jovem amadurece e se torna 
Perséfone, a rainha do Hades. O rapto e a descida ao mundo subterrâneo 
simbolizam um aprofundamento no inconsciente e a mulher pode viver 
isso como uma depressão ou um período de introspecção, quando toma 
consciência de si mesma, descobre seus potenciais, desenvolve discerni-
mento, reflexão, intuição. 

Jung faz uma breve analise sobre a relação entre mãe (Deméter) e 
filha (Perséfone), pontuando essa dinâmica na psique:

Deméter e Core, mãe e filha, totalizam uma consciência fe-
minina para o alto e para baixo. Elas juntam o mais velho e 
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o mais novo, o mais forte e o mais fraco e ampliam assim a 
consciência individual estreita, limitada e presa a tempo e es-
paço rumo a um pressentimento de uma personalidade maior 
e mais abrangente e, além disso, participa do acontecer eterno. 
[...] A psique que preexiste à consciência (por exemplo, no caso 
da criança) participa, por um lado, da psique materna e, por 
outro, chega até a psique de filha. Por isso poderíamos dizer 
que toda mãe contém em si sua filha e que toda filha contém 
em si sua mãe; toda mulher se alarga na mãe, para trás e na 
filha, para frente. Desta participação e mistura resulta aquela 
insegurança no que diz respeito ao tempo: como mãe, vive-
-se antes; como filha, depois. Da vivência consciente desses 
laços resulta um sentimento da extensão da vida, através 
de gerações: um primeiro passo em direção à experiência e 
convicção imediatas de estar fora do tempo dá-nos o sentido 
de imortalidade. [...] Através de uma experiência deste tipo o 
indivíduo é incorporado à vida cheia de sentido das gerações, 
sendo que seu fluxo (da vida) deve fluir através de cada um. 
Todos os obstáculos desnecessários são afastados do caminho, 
mas este é o próprio fluxo da vida. Cada indivíduo, porém, é 
ao mesmo tempo liberto de seu isolamento e devolvido à sua 
inteireza. Toda preocupação cultural com arquétipos tem, em 
última análise, este objetivo e resultado (JUNG, 2000, vol. IX/1 
§316).

Quando esse desenvolvimento acontece de forma saudável, a filha 
consegue se libertar da mãe, e se transformar em mulher. Quando não, 
ficará dependente da mãe e eternamente criança, seu comportamento 
será infantilizado. 

Depois de uma fase de interiorização, a mulher pode se tornar uma 
artista, terapeuta ou religiosa. Torna-se uma mediadora entre o plano 
consciente e o inconsciente. Perséfone é uma guia no mundo interior e 
simboliza a receptividade aos conteúdos do inconsciente, aos mistérios 
da vida, aos sonhos, fantasias e imaginação. 
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Helena

Evelyn de Morgan, Helena de Troia, 1898.

Zeus apaixonou-se por Leda, esposa de Tíndaro, rei de Esparta. 
Transformou-se em cisne e a seduziu. Leda deu à luz dois pares de gê-
meos. Castor e Clitemnestra eram mortais, filhos de Tíndaro, enquan-
to Pólux e Helena eram semideuses. Helena tornou-se a mulher mais 
bela do mundo e se casou com Menelau, escolhido por ela entre muitos 
pretendentes. 

Durante uma cerimônia de casamento que reuniu deuses e mor-
tais, Éris, a discórdia, compareceu sem ser convidada e lançou em di-
reção às deusas Hera, Afrodite e Atena, uma maçã de ouro, destinada 
a mais bela. Esse gesto iniciou uma disputa entre as três deusas. Zeus 
determinou que o jovem Páris, filho de Príamo e Hécuba, reis de Troia, 
decidisse qual delas receberia a maçã e o título de a mais bela entre to-
das as deusas. Cada uma prometeu proteção e favores especiais para que 
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ele a escolhesse. Hera lhe ofereceu poder, Atena, sucesso e sabedoria; 
enquanto Afrodite prometeu-lhe o amor da mulher mais bela do mundo. 
Paris então decidiu por Afrodite pretendendo conquistar Helena. Tendo 
a proteção de Afrodite, Páris partiu para Esparta, raptou Helena e a levou 
para Troia. Menelau reuniu um exército e foi em busca de sua esposa, 
iniciando a famosa Guerra de Troia. 

Helena representa um poder feminino que vai além da perfeição e 
beleza da forma física. Ela personifica as forças inconscientes que, per-
seguindo seus propósitos, sem o conhecimento da consciência, levam 
o indivíduo a uma crise ou conflito, por meio de seu misterioso poder 
sedutor. “É como se fosse água e todos os homens a percebessem no re-
flexo da profundeza de suas almas” (SHARMAN-BURKE; GREENE, 2017, 
p. 140). 

Helena, a mulher mais bela do mundo, representa o princípio fe-
minino, capaz de encarnar a projeção da mulher ideal, de acordo com 
sua época e cultura. A beleza de Helena pode estar relacionada aos ele-
vados ideais masculinos projetados na imagem feminina e a atração que 
ela exerce. 

Beleza e harmonia era a constante busca dos gregos nas artes e nas 
ciências. Esses ideais valeriam qualquer sacrifício. A beleza de Helena 
deu origem a uma guerra longa e sangrenta. Esse tema inspirou uma 
infinidade de obras nas artes plásticas, especialmente no Renascimento. 

Quando se valoriza a mulher unicamente pela beleza e atração se-
xual, os homens não podem ter uma experiência verdadeira e completa 
do feminino e as mulheres são forçadas a desenvolver uma única faceta 
de sua natureza. A mulher que se destaca pela beleza, passa a existir 
para ser admirada; servir como modelo, objeto das fantasias e desejos 
alheios. Torna-se dependente de procedimentos estéticos, alvo de inveja 
das outras mulheres e motivo de disputa entre os homens. Essa mulher 
que se tornou um mero objeto de desejo precisa integrar outros aspec-
tos da personalidade e aprender a se valorizar por aquilo que é na sua 
totalidade. A mulher que se identifica com Helena, precisa desenvolver 
autoestima baseada no reconhecimento e realização de seus próprios 
potenciais, independente das expectativas alheias. 
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Cassandra

Evelyn de Morgan, Cassandra, 1898.

Cassandra, pela etimologia, significa “aquela que brilha entre os 
homens” (BRANDÃO, 2014, p.119). É a princesa troiana, que recebeu dos 
deuses o dom da profecia. Era uma profetisa inspirada. O deus a pos-
suía e ela emitia seus oráculos num transe (CHEVALIER; GHEERBRANT, 
1998, p.820).

Ao rejeitar o assédio de Apolo, caiu no descrédito, pois o deus fez 
com que ninguém acreditasse em suas previsões. Seu castigo foi prever 
tragédias e não poder fazer nada para evitar. Durante o cerco a Troia, 
Cassandra tentou avisar que o cavalo de madeira era uma armadilha 
dos gregos, mas os troianos não acreditaram em suas palavras e foram 
derrotados.

O drama de Cassandra pode ser reconhecido no modo de perceber, 
pensar e se expressar, característico do feminino, que não é valorizado 
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na sociedade atual. Cassandra pode representar a pessoa que se orienta 
pela intuição, espécie de percepção por meio do inconsciente.

Na cultura dominada pela lógica racional, se os argumentos não 
forem muito convincentes, não geram credibilidade. No seu processo 
de desenvolvimento o indivíduo precisa aprender a se orientar também 
pela intuição, integrada às demais funções da consciência, elaborar seus 
conteúdos, articular o que precisa ser comunicado e se expressar com 
desenvoltura.

Cassandra representaria ainda, a pessoa que assume a função de 
evidenciar questões não resolvidas; perceber e revelar conteúdos psíqui-
cos, dinâmicas familiares ou grupais que ninguém admite, muitas vezes, 
atraindo para si a antipatia alheia. A personagem Cassandra sofre com o 
descrédito. Ela nos estimula a desenvolver a capacidade de comunicação 
com o mundo interior e expressão no mundo exterior.

Penélope

John Willian Waterhouse, Penélope e os Pretendentes, 1912.

Penélope estava casada com Odisseu há apenas um ano e tinha 
um filho ainda bebê, quando o esposo partiu para a Guerra de Tróia. Dez 
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anos se passaram e depois de vencida a Guerra, como o rei de Ítaca de-
morava a retornar, os súditos não acreditavam que pudesse estar vivo e 
insistiam para que Penélope escolhesse um novo esposo. Assediada por 
inúmeros pretendentes, ela tinha esperanças de que Odisseu voltaria e 
utilizou um artifício para ganhar tempo. Começou a tecer uma tapeça-
ria, prometendo escolher um novo marido somente quando a concluísse. 
Durante o dia, trabalhava na tecelagem, mas, à noite, desfazia o trabalho. 
E assim se passaram mais alguns anos, até que o plano fosse descoberto.

Penélope então propôs que seus pretendentes participarem de 
uma prova de habilidade no manejo do arco que pertencia a Odisseu. 
Aquele que fizesse uma seta atravessar doze argolas enfileiradas poderia 
se casar com a rainha. Cada um na sua vez experimentou o arco, mas 
nenhum dos participantes conseguiu manejá-lo. Quando Odisseu final-
mente conseguiu retornar a Ítaca, entrou no palácio disfarçado como 
mendigo e pediu para tentar e, conseguindo atravessar as doze argolas 
com sua flecha, provou sua verdadeira identidade e recuperou seu reino.

Penélope, que esperou por vinte anos o regresso do marido, repre-
senta fidelidade e lealdade. Penélope, tece, desmancha e assim ganha 
tempo. Não espera passivamente, mas astuta, adia ao máximo a decisão 
do casamento, aguardando a finalização de outro processo, o momento 
em que Ulisses estaria pronto para voltar.

A tecelagem é uma atividade feminina milenar. As Moiras teciam 
os dias da vida como um fio e representam a vida, morte e renascimento, 
os ciclos femininos, os ritmos biológicos e a existência no tempo presen-
te, passado e futuro (Mc LEAN, 1992).

A capacidade de esperar o momento oportuno e dar o tempo ne-
cessário para que as coisas fiquem prontas, parece estar perdida no 
mundo atual, identificado com a ação e o excesso de atividade. A espera, 
entretanto, é estratégia comum entre as heroínas de mitos, contos de 
fada e romances. Algumas mulheres ainda conhecem o princípio femi-
nino da espera ativa, o mistério de tecer, tramar e esperar o momen-
to certo. Aguardar o momento propício, criar secretamente e cultivar o 
mundo interior, são modos de atuação do feminino, desvalorizados na 
cultura atual, predominantemente extrovertida. Mas é na introversão, 
que a pessoa se reorganiza, elaborando e assimilando os efeitos de sua 
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interação com o meio. A espera não é passiva. A não ação também é 
uma escolha ativa. Ao tentar enxergar o mito sob outro ponto de vista, 
compreende-se o significado simbólico profundo de certas personagens, 
sem pretender adequá-las aos vícios culturais da contemporaneidade. 
Penélope representa a mulher sensata que, longe de ser passiva e sub-
missa, faz suas escolhas e se mantém firme, atingindo seus objetivos, 
graças à capacidade de esperar e agir com sabedoria. 

Medusa

Alice Pike Barney, Medusa, 1892.

As Górgonas eram divindades marinhas extremamente belas. 
Medusa era especialmente admirada e se sentia orgulhosa de seus lin-
dos cabelos. Apaixonou-se por Poseidon, deus dos mares, e tendo com 
ele um encontro amoroso no templo de Atena, acabou provocando a ira 
da deusa, que a puniu retirando sua imortalidade e transformando seus 
cabelos em serpentes. Medusa se tornou uma criatura monstruosa, que 
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tinha o poder de petrificar todo aquele que a encarasse. O herói Perseu 
aceitou a tarefa de enfrenta-la. Perseu pode olhar para Medusa por meio 
do reflexo no escudo e, então, cortou sua cabeça. Do seu corpo surgiram 
o cavalo alado Pégaso e o gigante Crisaor. Pégaso, filho de Poseidon, tem 
poder sobre as águas. Fez brotar a fonte das Musas, por essa razão é sím-
bolo da criatividade e da inspiração poética. 

As Górgonas representam o temor das profundezas do mar e seus 
perigos. São guardiãs dos limites entre a consciência e o inconsciente e 
podem representar o medo que protege, mas que se for excessivo pode 
causar a paralisação do desenvolvimento. Medusa, que era bela e vaido-
sa, tornou-se horrível e escondeu-se numa caverna, retornando ao ven-
tre simbólico, no seio da terra mãe. Psicologicamente, representa um 
conteúdo sombrio ou um aspecto vergonhoso, que não pode ser admiti-
do e que se torna amedrontador.

A Medusa personifica a imagem feminina interior, que representa 
os medos e tendências regressivas da psique, que impedem o pleno de-
senvolvimento dos potenciais do indivíduo. Seu poder reprimido deve 
ser transformado e reaproveitado no processo evolutivo, tanto da psi-
que individual como coletiva. Perseu, o herói que derrotou a Medusa, 
representa a capacidade de transformar a energia retida num conteú-
do afetivo paralisante, em ação produtiva. No plano psicológico, o mito 
da Medusa pode se relacionar à autocrítica excessiva. Em termos da 
Psicologia Analítica, olhar para os próprios defeitos, no confronto com 
a sombra, pode ser paralisante para o indivíduo, que precisa manter a 
objetividade e não pode se envolver emocionalmente com esses conteú-
dos. Mas no mundo interior, existem aspectos positivos, reprimidos ou 
não desenvolvidos, que devem ser libertados para que possa desenvolver 
todo seu potencial. Como símbolo da imaginação, o cavalo alado Pégaso, 
representa a criatividade. Uma das leituras possíveis do mito da Medusa 
é que ele simboliza o desenvolvimento por meio da liberação do poten-
cial criativo. 

Na obra O Retorno da Deusa, Whitmont (1991) observa o ressurgi-
mento do feminino dentro do sistema de valores coletivos na atualidade, 
forjando uma nova consciência. O autor sugere que a maneira de reinte-
grar à psicologia de homens e mulheres essa dimensão transformadora 
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e potencialmente destrutiva da Medusa reprimida é aceita-la, tanto em 
seu fascínio, quanto na ameaça que ela representa para seu sistema de 
valores; tanto em sua beleza como em sua feiura, o novo homem con-
fronta seu medo do feminino bem como seu medo da vida, que é o temor 
ao outro e a tudo que está além de seus padrões costumeiros de com-
preensão e controle.

Medeia

Frederick Sandys, Medeia, 1868.

Jasão era filho de um rei cujo trono fora usurpado por seu irmão. 
Viveu no exílio e aos vinte anos, retornou para resgatar o reino de seu 
pai, mas o tio concordaria em devolver o trono se Jasão trouxesse o 
Velocino de Ouro, que estava com o rei Eetes, que o pendurou sobre um 
carvalho no bosque consagrado a Ares, vigiado por um dragão que ja-
mais dormia. Jasão reuniu um grupo de heróis que ficaram conhecidos 
como os Argonautas e viajaram numa longa e perigosa aventura. 
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Para conseguir o tesouro, Jasão passaria por provas instituídas pelo 
rei. As deusas Hera e Atena, desejando ajudá-lo, pediram para Afrodite 
fazer com que a princesa Medeia se apaixonasse por ele e concordasse 
em colaborar para que conseguisse cumprir sua tarefa. Medeia apaixo-
nada, aceitou com a única condição de que se casasse com ela. Jasão 
jurou pelos deuses, ser fiel a Medeia para sempre. Com sua ajuda, Jasão 
conseguiu vencer as provas e resgatar o tesouro. 

Jasão e Medeia fugiram levando o Velocino de Ouro, mas o tio não 
cumpriu a promessa e não restituiu o reino a Jasão. O casal foi viver no 
exílio. Tiveram dois filhos e estavam felizes até que Jasão recebeu uma 
oferta irrecusável do rei de Corinto para que se casasse com sua filha 
Creusa e repudiasse Medeia. Jasão aceitou o acordo.

Furiosa com essa ingratidão Medeia tramou uma vingança. Depois 
de ter incendiado o palácio, matando a rival e seu pai, Medeia decidiu 
tirar a vidados próprios filhos. Subiu em seu carro puxado por serpentes 
aladas e fugiu pelos céus.  

Na figura trágica de Medeia fica claro que, quando levado ao extre-
mo, um sentimento se transforma em seu contrário. O amor se transfor-
ma em ódio, a generosidade em egoísmo. Ferida e humilhada, enquanto 
outras mulheres poderiam ficar deprimidas ou até desistirem da própria 
vida, após serem rejeitadas, Medeia trama sua vingança. Segundo Bolen 
(1990), frente a uma traição, a mulher como Medeia pode tentar se vin-
gar da rival, procurando uma forma de prejudicá-la. Ela também pode 
tentar destruir o relacionamento do parceiro com os filhos, impedindo 
visitas, desqualificando e danificando a imagem do pai, na chamada ati-
tude de alienação parental. Medeia foi do extremo da doação e da dispo-
nibilidade ao seu oposto, a destrutividade. 

A mulher que dedica todo o seu potencial criativo no casamento 
e não desenvolve sua individualidade, torna-se possessiva e autoritá-
ria. Essa mulher tenta manter a família unida numa relação simbiótica. 
Invejosa e ciumenta, quanto maior o potencial renegado, mais se torna 
destrutiva (CAVALCANTI, 1988). A personagem de Medeia inspira a re-
flexão sobre a necessidade de desenvolver a própria individualidade.
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Na psique masculina, a paixão de Jasão por Medeia pode represen-
tar uma projeção da anima. Não é uma relação com a mulher real, mas 
a ligação com uma figura interna idealizada, projetada na companheira. 
Nesse tipo de envolvimento a mulher exerce uma função da psique do 
parceiro, que exige que ela corresponda satisfazendo seus desejos. Se 
permanecer nesse estado imaturo, ao invés de reconhecer suas próprias 
qualidades emocionais projetadas na mulher, sua relação com o princí-
pio feminino permanece inconsciente e o relacionamento emocional na 
prática se torna insatisfatório. 

Psiquê

John Willian Waterhouse, Psiquê entrando no Jardim de Cupido, 1904.

Psiquê era uma princesa tão bela que a comparavam com a pró-
pria Afrodite. A deusa ficou enciumada e enviou seu filho, Eros, para 
fazer com que a jovem fosse dada em casamento a um monstro terrí-
vel. Psiquê foi deixada no alto de uma montanha. Amedrontada, chorou 
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muito e acabou adormecendo. Ao acordar, viu que estava em um lindo 
palácio. Eros, em vez de cumprir as ordens da mãe, apaixonou-se pela 
bela princesa. Toda noite ia a seu encontro, mas partia antes que o dia 
clareasse. Eros disse à Psiquê que a deixaria se tentasse ver seu rosto. 
Psiquê, entretanto, seguindo o conselho das irmãs, acendeu uma lampa-
rina e teve uma grande surpresa. Admirada, acidentalmente deixou cair 
uma gota de azeite quente sobre seu ombro. Eros acordou e percebendo 
que foi traído, fugiu dizendo que o amor não pode viver sem confiança. 
Com a perda de seu amado, Psiquê desejou morrer, mas foi aconselhada 
a procurar seu amado e tentar reconquistar seu amor, porém, primeiro 
precisaria conseguir o perdão da sogra. Afrodite manteve o filho afasta-
do e decidiu impor a Psiquê tarefas impossíveis de realizar. Na primeira 
tarefa, Psiquê, em uma única noite, deveria separar uma montanha de 
grãos de diversos tipos que tinham sido misturados. A princesa nem co-
meçou a trabalhar, considerando a tarefa impossível, desistiu e adorme-
ceu. Durante seu sono, surgiram milhares de formigas que separaram os 
cereais. 

Afrodite, então, pediu que lhe trouxesse um pouco da lã de ouro, 
de carneiros ferozes, que não deixavam que ninguém se aproximasse. 
Uma voz surgiu dos juncos à beira do rio e aconselhou Psiquê a espe-
rar que os carneiros adormecessem, no fim da tarde e, então, poderia se 
aproximar e retirar um pouco da lã que ficava presa nos arbustos. 

Assim, Psiquê realizou a segunda tarefa e a deusa, enfurecida, or-
denou uma terceira. Entregou a Psiquê uma jarra de cristal e pediu que 
trouxesse um pouco da água da nascente do rio Estige. Mas, como era 
impossível escalar uma montanha tão íngreme e a fonte era guardada 
por dragões terríveis, a águia de Zeus desceu do Olimpo, apanhou o jarro 
o encheu. Assim o trabalho foi realizado. 

Afrodite, desta vez, ordenou a Psiquê que fosse ao Reino dos 
Mortos, pedir à rainha Perséfone, um pouco de sua beleza imortal. A 
deusa estava certa de que a jovem não voltaria viva. Mas Psiquê realizou 
a tarefa seguindo os conselhos de uma torre muito alta, da qual tentou 
se atirar, ao pensar que não conseguiria jamais vencer tal desafio. 

Psiquê conseguiu que Perséfone lhe desse a caixa que Afrodite 
lhe pediu e retornou. Passou por todas as provas e dificuldades, porém, 
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tomada de amor por Eros, antes de entregar a encomenda, resolveu pe-
gar um pouco do conteúdo, para se embelezar e reconquistar seu amor. 
O que havia ali, entretanto, não era a fórmula da beleza imortal, mas o 
sono da morte. Psiquê abriu a caixa e imediatamente desmaiou.

Nesse momento, Eros, voou até a princesa adormecida para sal-
va-la. Despertou a sua amada e a levou ao Monte Olimpo. Eros pediu a 
Zeus que a tornasse imortal. Todos os deuses aprovaram e os dois jovens 
puderam, finalmente, se casar. 

Para reencontrar seu amado divino, Psiquê precisou passar por 
provas. Cada etapa de sua jornada representa o desenvolvimento de ha-
bilidades e integração de potenciais, simbolizando as fases do processo 
de individuação. Organizar as sementes, colher os flocos de lã dourada, 
pegar água da fonte e descer ao mundo subterrâneo, para conseguir a 
caixa contendo a poção da beleza eterna, são os quatro trabalhos da sua 
jornada heroica. A primeira tarefa, separar os grãos, exige capacidade de 
discriminação, organização e trabalho árduo. É o despertar de aspectos 
da sabedoria ancestral, de padrões arquetípicos femininos adormecidos 
ou ainda não desenvolvidos. A segunda tarefa representa o controle das 
emoções. Psiquê precisou entrar em contato com a agressividade ins-
tintiva sem ser destruída por ela e aprendeu a esperar o momento ade-
quado para agir. A terceira, buscar a água da fonte, psicologicamente 
significa receber a energia do inconsciente e seu o poder arquetípico fe-
cundante. As provas fazem parte de um processo de desenvolvimento da 
consciência com ajuda do inconsciente. A quarta tarefa é uma descida ao 
Hades, o reino dos mortos, ou seja, representa a atitude de voltar-se para 
o mundo interior, o inconsciente. É um aprofundamento. Psiquê deve 
enfrentar obstáculos no inconsciente pessoal e transpessoal. Psiquê 
abre a caixa de Perséfone e cai num sono mortal, porém é despertada 
por Eros. A etapa final é quando a jovem princesa é elevada ao Olimpo 
por seu amado. 

Psiquê sabia do risco que corria ao abrir a caixinha, mas segundo 
Neumann (1990) nesse momento ela escolhe entregar-se espontanea-
mente à morte por Eros. O casamento simbolicamente é a morte da jo-
vem para nascer a mulher. A beleza física e a inocência se transformam 
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na beleza espiritual e na maturidade consciente quando a alma humana 
se entrega ao amor. 

O mito de Eros e Psiquê simbolicamente representa o encontro da 
alma humana com o amor, tornando-se imortal. Significa que, por meio 
de um amor profundo e verdadeiro, é possível experimentar a sensação 
de plenitude e de ligação com o divino. Na Psicologia Analítica, repre-
senta a união dos opostos, a integração das polaridades para atingir a 
totalidade e a integridade psíquica. 

Considerações Finais

Por meio da psicologia analítica, e dos estudos arqueológicos da 
psique, realizados por Carl G. Jung, a mitologia grega passa a fazer parte 
da consciência. Ao emergir do inconsciente, o arquétipo feminino liber-
ta a alma de suas amarras, revelando a sua verdadeira natureza de Ser 
Feminino

Este Feminino que há muito tempo vem sendo suprimido pelas so-
ciedades patriarcais e pelo Cristianismo, cumpriu um importante papel 
na história, nas mitologias e nas religiões antigas. Hoje acende a chama 
da igualdade, busca integrar masculino e feminino.

O arquétipo do Feminino carrega um potencial mágico, criativo e 
transformador. É regente de todas as artes. Sua presença está na pintura, 
escultura, poesia, literatura, música, em tudo que é belo. Encontra bele-
za em todos os lugares, na natureza, civilização, até mesmo na própria 
solidão. Se oferece em sacrifico por amor e justiça. Cultiva a paciência, 
sabe esperar. Alimenta o fogo do Amor e da sabedoria dentro da medida 
certa.

A partir dos mitologemas apresentados, esperamos ter encorajado 
que cada um direcione o seu olhar para seu interior, entre em contato 
com este feminino, e que abra um espaço para sua manifestação. Ao li-
berar essa energia maravilhosa verá o quanto pode mudar sua vida, ao 
respeita-la e integra-la, estará dando pequenos passos em seu processo 
de individuação.
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