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“Quando vir até a mim eu lhe darei as boas vindas, então o
acolherei no meu útero, em meu caldeirão de transformação,
aonde você será misturado e peneirado, fundido e triturado,
reconstruído e depois recriado.”

(Sinfonia da Lua)
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RESUMO

Este estudo monográfico aborda o campo simbólico que permeia alguns
aspectos cíclicos como: as estações, as fases lunares e os ciclos hormonais
femininos. Considera o útero como matriz e princípio do sagrado, repleto de energia
criativa, geradora e nutridora de emoções e sentimentos da alma, continente simbólico
do feminino muitas vezes adormecido refletindo um interior delicado, mas de poder
imensurável, transformador e acolhedor de sentidos.
No seu aspecto visceral, reproduz ciclos, fases e estações lunares. Nessa
pesquisa investiga-se como a arteterapia pode contribuir nesse despertar criativo e
acolhedor, nutridor de emoções e processos subjetivos no setting arteterapêutico.
Ressalta esse espaço como um local sagrado de acolhimento interior, fortalecedor de
sentimentos, um têmeno que é como uma mãe, esperando nove luas para que sua
criação venha até à Luz.

Palavras-chave: Arteterapia, Ciclos da Lua, Ciclo Feminino, Útero, Criatividade.
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ABSTRACT

The present proposal deals with the symbolic field that permeates the seasons
and cycles of the feminine through the uterus with the phases of the moon. This matrix
suggested cast a light into the principle of the sacred, full of creativity energy that
nurtures the emotions and feelings of the female soul. It is to believe that this dormant
female emotion, reflects a delicate interior, but with a immeasurable transformation
welcoming the power of the senses.
Within its visceral cycle, it walks thought the cycles and the different lunar
seasons and phases. In this research, it has been verified how the art of therapy
contributes to this by being creative, awakening and nourishing the emotions and
internal process in the art-therapeutic setting. Realizing that this space is a sacred
space of the interior receptors, where nourishing feelings has the similarities of a
mother waiting the whole 9 months for her creation to come out to the light.

Keywords: Art Therapy, Uterus, Cycles of the Moon, Female Cycle, Creativity.
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APRESENTAÇÃO

Bem distante do que imaginava, cheguei até aqui. Sempre admirei a arte na
sua forma mais simples, e foi nesse pensar com simplicidade, no olhar para a vida
acontecendo ao meu redor, que tive contato com a Arte enquanto monitora, na
adolescência, de grupos de crianças e jovens. Lá, algo despertou em mim de uma
maneira sutil. Cantava em um coral, participava de peças teatrais (amadoras) para
crianças e jovens. Fazíamos trabalhos com materiais recicláveis, pintura, artesanatos,
danças, contação de histórias, cantigas de rodas, brincadeiras. E por um tempo isso
ficou adormecido.
Quando cheguei ao Rio de Janeiro, a saudade tomou conta de mim e iniciei a
fazer filtros dos sonhos, e esse reencontro tecendo fios trouxe-me vivencias e
sentimentos essenciais, fundamentais para o momento em que encontrava -me esse
ano. Uma necessidade de auto conhecimento, de buscar um novo horizonte onde
desejava mergulhar.
Iniciei minha busca procurando algo que tivesse uma funcionalidade
terapêutica, sabia que alguma coisa dentro de mim precisava ser clareada, iluminada.
Como alguém que busca uma medicina para aliviar ou curar uma dor. Sai em busca
de algo que ainda não sabia o que era. Nessa busca, achei a arte na terapia, ou
melhor, terapia através da arte. Interessante que não sabia que existia Arteterapia.
Nem que existia um curso específico. E circulando pelo "oráculo" Google, lá estava a
POMAR. Para mim um lugar de acolhimento, encontro, reencontro, de nutrir sonhos,
um alimento para a alma, um lugar onde pude plantar algumas sementes interiores,
arrancar raízes, aquelas daninhas, revolver a terra, adubar boas ideias, permitir
germinar a criatividade. Um Setting sagrado. Algumas já estão crescidas em meu ser
e desse crescimento a vontade de ir até o mais alto que puder, e ir mais além. Assim
veio a necessidade de falar dessa Luz Maior que brilha e que encanta-me. Trouxeme lembranças contidas de quando era menina da floresta, onde ainda floresce em
mim uma saudade imensa de reviver e redescobrir o valor da natureza em minha vida.
Lembrei-me de momentos nessa vivencia aqui no Rio de Janeiro. Senti um
vazio em vários momentos, pois aqui de alguma maneira, fez-me sentir um certo
afastamento da minha essência. E a necessidade de observar o céu, algo que fazia
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com mais frequência, e tinha a nítida presença dos astros, da força da natureza, dos
cantos dos pássaros, da umidade que fazia com que o recolhimento fosse preciso nos
dias e noites de chuva, que molha não só a terra, mas de alguma forma aquele som
de chuva torrencial quando cai, nos acalma, nos silencia, nos torna mais fluidos como
o rio que corre, gerando um movimento cíclico. Um ritmo pulsante de emoções, que
nos faz olhar mais para dentro e observar como é essencial esse “perceber-se” em
todas as fases, estações, ciclo da vida.
Olhar o céu sempre foi algo que fiz durante a minha vida inteira. Sentir a
presença da natureza viva, tão mais presente e visível no céu, e o céu mais bonito e
estrelado é o que via da janela do meu quarto. Muitas vezes reunia-me com amigas e
ficávamos sentadas olhando a Lua, e saudando-a como uma grande Mãe, com um
olhar de admiração, um contemplar constante em todas as suas fases. Em vários
momentos buscando ler, interpretar e sentir sua presença. A Lua sempre encantoume e vivenciei rituais quando adolescente, simples coisas da floresta que ficamos
sabendo pelos mais velhos.
Lembro-me de um em especial que sempre fazia. Nas fases da Lua fazia um
chá de Capim-Santo (Capim-limão), fervia o chá durante a noite da primeira lua nova
do mês e deixava ao luar para receber o sereno da lua e no dia seguinte, lavava os
cabelos e tomava banho e deixava o chá bem encharcado sobre os cabelos. Para que
os cabelos crescessem rapidamente, viçosos e, bonitos. Repetia o ritual na fase da
lua crescente e na lua cheia. Sempre existia o compartilhar das receitas com minhas
amigas de infância. Qualquer receita que surgia, lá estávamos todas nos organizando
em busca de procurar o material necessário, e preparar o chá.
Essa conexão com a Lua intensificou-se ao longo dos anos, e conhecendo
suas fases pude perceber sua influencia nos processos terapêuticos, e nas minhas
vivências o quanto sua presença reverberou em meus processos internos, e as vezes
vivenciando um minguar desses processos, no setting, ou na minha concha sagrada,
que chamo de quarto. Tive momentos difíceis, brotaram choros de dor e também
sorrisos, lágrimas de luz que desabrocharam em desdobramentos. Encantei-me em
cada momento, cada módulo, cada novo ciclo do curso, cada nova fase e o que dessa
fase poderia fenecer ou florescer em mim. Redescobrir as fases que vivenciei, acolhêlas e ressignificá-las, só veio acrescentar e fortalecer meu caminhar nesse lugar de
aprendiz, onde hoje posso celebrar as diversas estações que trilhei, os ciclos que
passei e, outros tantos ainda por vivenciar. Que cada ciclo, possa ser uma
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oportunidade de reencontro e reencantamento, uma nova estação, uma celebração
plena e fértil da luz criativa.
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INTRODUÇÃO

Imagem 1- Ciclos Sagrados

Acervo pessoal da autora
Muito acima dos verdes lençóis destas matas,
Seus olhos vigiam sem cessar
E essas matas guardam teu segredo índia minha irmã
Guardam teu segredo minha irmã
Teu pranto é lunar
Teu olhar lunar
Teu pranto é lunar
(Antonio Pereira)

A mulher dos dias atuais vem perdendo sua conexão com seu corpo, assim
muitas mulheres não o conhecem adequadamente, desconhecem a relação dos ciclos
naturais e seu útero, lugar de gerar, criar, recriar, construir e que, tanto quanto pode
destruir e desvalorizar habilidades e qualidades femininas.
O útero rodeado de mistérios vem deixando de ser percebido como um órgão
vital, lugar de acolher e nutrir bons sentimentos, pensamentos e reintegração com a
própria essência. Além da perda de conhecimentos ancestrais que permeiam a
natureza humana e os ciclos da vida. Que fio condutor leva a mulher nesse lugar
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sagrado dentro de si? Quais caminhos podem ser trilhados com o auxilio da
Arteterapia nesse nutrir-se?
Embora a modernidade seja algo impossível de deter, e seja importante para a
sociedade, o abandono do passado rico de saber ancestral, promove essa
desconexão com o próprio ser, faz com que a mulher deixe de escutar e perceber seu
corpo. O útero é considerado como centro de energia feminina, é o local de acolher e
alimentar vida. Mas nesse lugar, é onde deposita o desequilíbrio de emoções,
sentimentos de negação, de impotência, desvalorização, ressentimentos. Contudo é
também um lugar sagrado de grande poder, é o templo da mulher. É o gerador de
energia que alimenta sua capacidade de criar e expandir sua luz, a vida. É dentro de
si que ela pode mergulhar até às profundezas de suas raízes, e gestar um novo fio,
reconstruir um novo ser, mais consciente de seu lugar nesse caminho em busca de
equilíbrio.
Nesse sentido a pesquisa justifica-se pelo viés subjetivo do olhar cíclico, tendo
a Arteterapia com base Junguiana guiando este percurso simbólico do processo
criativo feminino. Tem como objetivo geral verificar como a Arteterapia, através de
seus estímulos criativos no setting terapêutico pode auxiliar a mulher a perceber o
útero como condutor de caminhos e reencontros com sua luz criativa, percebendo sua
estreita relação cíclica com as estações da natureza e com as fases da lua. Assim, a
questão central desse estudo é: quais as contribuições do processo artetetapêutico à
compreensão de que o útero tem aspecto vital e sagrado na criatividade feminina e
na sua conexão harmônica com os ciclos da natureza.
Esta monografia baseia-se no pressupostos bibliográficos de pesquisa, tendo
sido dividida em quatro capítulos no intuito de delinear o trabalho arteterapêutico de
casa Junguiana na reconexão com o feminino.
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CAPÍTULO I

FASES DO FEMININO: NATUREZA ENLUARADA

Imagem 2 – As Fases da Lua

Disponível em: https://agrandegaia.wordpress.com/tag/fases/
“Tenho fases como a lua
Fases de andar escondida
Fases de vir para a rua...
Tenho fases de ser tua,
Tenho outras de ser sozinha,
Fases que vão e que vêm
No secreto calendário,
Que um astrólogo arbitrário
Inventou para o meu uso
Tenho fases como a lua…”
(Cecília Meireles)

1.1 O FEMININO E SUA NATUREZA LUNAR

A natureza feminina sempre será um mistério, seus movimentos caminham no
compasso harmonioso com a lua, segundo Harding (1985). Os povos primitivos
consideram as mulheres da mesma natureza, tendo o seu ciclo mensal que é da
mesma duração que o da lua.
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A Lua tem seus ciclos, as fases lunares: Lua Nova, Lua Crescente, Lua Cheia,
e Lua Minguante. A natureza feminina também vivencia seus ciclos periodicamente
no evento conhecido por menstruação, ou catamênio. A palavra catamênio tem origem
do vocabulário grego Katamenion, que significa mês. A palavra menstruação vem do
latim, Menstruum, solvente. Diziam os antigos que o sangue menstrual era um
poderoso solvente.
Nos escritos de Harding:
A palavra para designar menstruação é a mesma para designar lua, são
iguais ou intimamente relacionadas em várias línguas, fato que mostra a
estreita conexão que é sentida entre as mulheres e a lua. O seu ciclo mensal
é o da lua, uma evidência direta da sua sintonia com o corpo celeste. Essa
correspondência entre a mulher e a lua é tomada como prova absoluta do
“fato” de que elas são de natureza semelhante. (1985, p.52).

De acordo com Harding (1985, p.53), “existem vários povos que associam a
palavra menstruação para lua. Onde se diz menstruação significa mudança de lua”.
Outros povos como os camponeses alemães, chamam o período menstrual
simplesmente de "a lua", na França é chamado de le moment de la lune. Na Índia e
no estreito de Torres, localizado entre Austrália e Nova Guiné, a mesma palavra é
usada para sangue menstrual e a lua.
A lua com seu movimento cíclico influencia a natureza, movendo as marés, as
águas, chuvas. Mantém o equilíbrio natural dos reinos: vegetal, mineral e animal. Uma
das razões da natureza feminina ser cíclica vem desta vivencia, que acontece a cada
28 dias, aproximadamente.
Conforme Harding “Para as mulheres, a vida em si é cíclica. A força de vida
tem um fluxo e refluxo na sua experiência real, tem um ritmo estreito como os ciclos
da lua, fase do quarto crescente, meia-fase, lua cheia, declínio e chega na lua
obscura” (1985, p.106). Esse aspecto da lua obscura (lua nova) embora desagrade, é
essencial para o renascer e recomeçar um novo ciclo.
A palavra período em grego é períodos, - ou circuito, volta, caminho de volta,
circunferência, compasso, recorrência periódica, ciclo. (PRIBERAM, 2017). Em grego,
ciclo significa uma série de fenômenos, que renovam-se de forma constante. No
contexto da astronomia, um ciclo é o tempo em anos em que se repetem os mesmos
fenômenos astronômicos. Alguns exemplos de ciclo: Ciclo Biológico, Ciclo das Águas,
Ciclo do Sol, Ciclo da Lua, Ciclo Menstrual, Ciclo das Estações do Ano, entre outros.
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1.2 CICLOS DA DEUSA LUA

Imagem 3 - Deus Sol e Deusa Lua

Disponível em: https://vidadesereiablog.wordpress.com/tag/deusa/

Nos primórdios, segundo Egito (2005), a Deusa foi reconhecida anteriormente
pelo Deus, pelo papel dela na gênese da vida, já que o valor do homem ainda não era
conhecido. Seu papel era desconhecido na reprodução, já o da mulher todos
conheciam o seu poder de gerar a vida nas civilizações primitivas. O fato de
sangrarem todo mês e não morrerem era visto como algo de grande poder, já que, se
o homem sangrasse, era sinal de morte.
Acreditou-se, durante muito tempo, que a lua se esvaziava ao se aproximar
do sol. Psicologicamente, esse vazio, ou kenosis, é similar à purgação: livra
o corpo e a alma de suas impurezas, e ao mesmo tempo, permite que ocorra
um novo crescimento. (CAVALLI, 2005, p.116).

Egito, nos seus escritos, menciona ainda que:
Conquanto a Deusa presida a pulsação vital constante no Universo, é
imprescindível que entendamos o significativo papel da Deusa e de Deus. Ela
é a Senhora da Vida, mas Ele é o portador da Luz; Ela é o ventre, Ele o falo;
Ela gera a vida, Ele é a faísca que inicia o processo, em plena harmonia, sem
predomínios nem competições, mas pela completa união. Ambos os
parceiros no desenrolar da música e da dança que ainda hoje cria e recria o
universo. Na Primavera Ela é a Donzela, Ele o Deus Azul do Amor. No Verão
ela é a Mãe, grávida, ele o Galhudo, o Deus da Vegetação e dos Animais. No
Outono ele desce para o Mundo Subterrâneo, como o Deus Negro do Mundo
Inferior, do sacrifício e da Morte e Ela a Anciã que abre os portais e acolhe
durante sua transmutação. No inverno Ele renasce do próprio ventre escuro
da Deusa, que quase torna, assim um só tempo, sua consorte e sua mãe.
(EGITO, 2005, p.5).
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Em muitas das religiões pagãs e religiões antigas, o símbolo usado para
representar a Deusa é a Lua. Nessa pesquisa serão mencionadas Deusas que têm
alguma relação com o simbolismo com a Lua.
De forma geral, todas as Deusas são uma ‘única’, manifestando diversas
facetas do feminino através dos arquétipos representados em diversas culturas
nativas que cultuavam Deus e a Deusa.
Nos escritos de Beth (2008), a Deusa e o Deus amavam cada um de nós para
todo o sempre. A Mãe e o Pai da Vida mesclavam-se um com o outro como Água e
Fogo.
Imagem 4 - Lua Materna

Disponível em: http://lunewalker.blogspot.com.br/2012/08/luna-deusa-da-lua-e-tambemminha-patrona.html

O exemplo da Deusa Tríplice em sua simbologia destaca os ciclos femininos,
e sua relação com os ciclos da lua. Em outras palavras, um determinado ciclo da
energia da Deusa revela-se nas mulheres e é disponibilizado individualmente para
elas que o expressam à própria maneira.
Segundo Beth:
Atualmente nós temos muito mais dificuldade para descobrir como nossos
ciclos se ligam a essa luz prateada. No entanto, essa conexão está bem
atestada na mitologia quanto no mundo físico. Esse evento é importante
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porque nos mostra que formamos uma unidade em grande escala com os
ritmos da vida. Ele nos interliga aos significados míticos e arquétipos da Lua
e, por meio do grande poder Elemental que ela tem, com a esfera do psíquico
e da interioridade e consequentemente com a Deusa. (BETH, 2008, p. 23).

Em várias narrativas a respeito da Lua, tem-se a presença das suas fases no
ciclo menstrual das mulheres, influenciando na fertilidade e no parto, destacando a
Deusa como a própria manifestação da criação, a mãe, a geradora, nutridora,
acolhedora.

1. 3 A DEUSA EM SUAS FASES LUNARES

Existem tradições como as pagãs, onde tem-se como fio condutor a força da
criação, a própria Natureza e seus ciclos naturais, através do nascimento e da morte,
da manutenção e da destruição. Esses ciclos naturais correspondem à Grande Deusa,
a criadora, nutridora e a destruidora.
De acordo com Beth (2008, p.22) “a Deusa e os ciclos da Lua na mulher
apresentam o seguinte padrão: Lua Crescente – Virgem, Lua Cheia – Mãe, Lua
Minguante – Velha Sábia”. Neste contexto o Simbolismo da Deusa Tríplice é
associado às fases da Lua”.
Imagem 5 – A Deusa Tríplice

Disponível em: https://thesubmundo.wordpress.com/2012/01/25/
a-grande-deusa-por-daniel-pellizzari-1993/
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Lua Crescente – A Deusa Virgem, a Donzela. Época pré-fertil ou anterior ao
parto, expressão da juventude que não depende da idade cronológica, exploradora,
inspiradora. Sabe desfrutar dos relacionamentos de forma livre e sadia. O tempo da
Donzela é de aprendizado, começo, crescimento, florescimento. (Nos dias atuais,
“anterior ao parto”, significa não apenas antes do nascimento de uma criança,
contudo, antes do estabelecimento de qualquer obra).
Algumas Deusas são associadas a essa fase da Lua: Ártemis, Perséfone
(gregas), Diana (romana), Eostre (germânica), Aine, Branwen (celtas) e Bast
(egípcia). A estação do ano que está relacionada com a Lua Crescente é a Primavera.
Imagem 6 - Crescente Primavera

Disponível em: http://thehouseofhecatebr.blogspot.com.br/2015_07_01_archive.html

Lua Cheia corresponde à Deusa Mãe. Fértil como alguém que dá à luz uma
criança ou direciona essa mesma energia em outras formas de criatividade. Capaz de
expressar-se em sexualidade madura e apaixonada. Está em sua plenitude, próspera,
promovendo abundância, proteção, procriação, nutrição. Ela é a senhora da vida. É
também capaz de dirigir e administrar sua própria casa ou grandes domínios.
Deusas relacionadas à essa fase feminina: Gaia, Deméter (gregas), Isis
(egípcia), Danu, Maeve (celtas), Freya (nórdica), Lakshmi (indiana), Inanna, Tiamat
(sumérias), Kuan Yin (chinesa). A estação do Verão é a que está relacionada com o
ciclo da Lua Cheia.
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Imagem 7- Cheia de Verão

Disponível em: http://wiccaonline.blogspot.com.br/2012/04/evento-1-encontro-gaia-deparanapiacaba.html

A Lua Minguante e Lua Nova corresponde à Deusa Sábia. No período Pósmenopausa, propicia a experiência de vida e sabedoria, a habilidade, de cura e de
aconselhamento. Corresponde simbolicamente a Avó ou aquela que relaciona-se com
jovens e que de alguma maneira aconselha ou ensina, compartilha de maneira
amorosa seus saberes e experiências em relação ao propósito da vida e da sua
missão na terra. Alguém que mantem-se ativa nas jornadas interiores.
Imagem 8 - Outono Soberana

Disponível em: http://cantinhodosdeuses.blogspot.com.br/2011/03/deusa-sophia.html
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As deusas correspondentes à esta fase lunar podem ser representadas por
duas fases das estações; meio do Outono e Inverno. No seu processo minguante
teremos: Cailleach, Sheela Na Gig (celtas), Baba Yaga (Russa), Hécate (grega),
Sedna (Inuit), Kali (indiana).
A Deusa em seu processo (face oculta) é representada por Lilith (judaica),
Morrigan (celta), Hel, Ran(nórdicas), Sekmet (egipcia), Ereshkigal (mesopotâmica),
Coatlicue (asteca). Em várias fontes, esse aspecto da Deusa corresponde ao período
de energia da fase Nova, plena de mistério, e também pode significar renovação,
morte e renascimento. “É o reino psíquico de nossa realidade interna e do mundo dos
sonhos[..] é o Reino Interior do espírito que se origina toda a vida, ou melhor de onde
a vida nasce”. (BETH, 2008, p.25).
Ela é o Inverno, é a Lua que está presente no início e no fim do ciclo. Nessa
etapa do ciclo a Lua encontra-se no máximo da sua escuridão. Aqui abre-se uma
energia mais instintiva, primitiva e sexual que floresce. A sombra mostra sua face.
Imagem 9 - A Sombra da Luz

Disponível em: http://brumasdocarvalho.blogspot.com.br/2010/07/deusa-negra-o-chamado.html

De maneira presente, a lua é um lembrete sobre os mistérios de todas as
formas de vida, de todos os seres, porém, na mulher essas fases estão ligadas com
a Lua em sentido metafórico e concreto, quando estão cumprindo seu ritual dos ciclos
da sua existência feminina. Harding (1985) destaca ainda que foram as mudanças no
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ciclo da lua que constituíram o primeiro meio pelo qual o ser humano primitivo tomou
consciência do tempo.
Nesse ciclo natural em que também somos partes integrantes do movimento
cíclico de nascimento, morte, e renascimento, ocorre a integração com a Lua e, ao
ouvir o seu chamado, chega-se a uma escuta sintonizada com a própria Natureza
Criadora.
De acordo com Gray:
Una mujer que toma consciência de su ciclo y las energias inherentes a él
también aprende a percibir un nível de vida que vá más allá de lo visible;
mantiene un vínculo intuitivo con las energías de la vida, el nacimiento, e la
muerte, y siente la divinidad dentro de la tierra y de sí misma (GRAY,
MIRANDA; GRAY, RICHARD, P. 75, 1999).

Assim, é possível apropriar-se de forma consciente desse conhecimento cíclico
que permeia não só o feminino visível e terreno, mas também mergulhar no que
parece ser invisível, espiritual, desconhecido (inconsciente) da sua existência. 1

1

Tradução: Uma mulher que toma consciência de seu ciclo e das energias inerentes à ela, também
aprende a perceber um nível de vida que vai mais além do visível; mantém um vínculo intuitivo com
as energias da vida, o nascimento, e a morte, e sente a divindade dentro da terra e de si mesma.
(Traduçao livre da autora).
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CAPÍTULO II

VIVENDO NO RITMO DA LUA

Imagem 10 – Movimento Lunar

Disponível em: http://oficinadasbruxas.com/category/o-sagrado-feminino/
Minha lua navega serena
Vai de Ipanema ao céu do Irã.
Para ela a moda não é tudo a guerra
Não duvida o dia de amanhã.
Minha lua corre apaixonada
E a passarada segue o seu corcel.
Oh lua, oh lua rainha
Oh a lua é minha, é de quem quiser”
(Tarancón)

2.1 MEMÓRIAS DA LUA

Antigamente, a Lua, assim como outros corpos celestes, deram origem a mitos
e lendas, suas histórias nasceram e foram criados por conter algum tipo de verdade.
Em culturas antigas como no Egito Antigo, a lua era venerada como Mãe do Universo
porque ela “possui a luz que cria o orvalho e a fecundidade promovendo a geração
dos seres humanos e a frutificação das plantas” (OWEN, 1993 p.40).
E complementa que:
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[…] as associações que a astrologia mantém com a lua estão enraizadas nas
ideias antigas sobre o mundo natural. A lua está relacionada ao feminino, à
mente (especialmente à memória), ao comportamento emocional, à casa, à
maternidade e ao ciclo da vida.[...] atualmente estamos em desvantagens,
pois não mais reconhecemos, que dirá veneramos, as divindades femininas.
Por isso, é-nos negada a reafirmação de “valor” de nossos processos
femininos. (OWEN, 1993, p.40).

Com a chegada da era industrial, essa associação da lua com o ser feminino
perdeu-se da vida cotidiana da mulher urbana. Atualmente os papéis que a mulher
vem assumindo e conquistando na sociedade patriarcal, fez com que essa relação de
feminino e natureza ficassem superficiais.
Ainda segundo Owen:
Com a chegada da “tecnologia da desconsideração” – os tampões, os
desodorantes vaginais, as sofisticadas drogas analgésicas e antidepressivas
– atuando em conjunto com o mito da supermulher para criar uma atitude
cultural predominante, de que a mulher menstruada não é diferente daquela
que não está menstruada. O problema é que não é verdade. Qualquer mulher
que esteja remotamente em contato com seu corpo sabe que quando está
menstruada, e em geral alguns dias antes, ele se sente diferente. E, afinal,
este é um fato da natureza que não pode ser negado (OWEN, 1993, p.36).

Em um mundo patriarcal, “masculino” onde existe certa competição, a mulher
percebe-se como aquela que precisa estar sempre pronta para o combate, para a luta,
e por viver em ritmo acelerado não presta atenção aos ânimos mutáveis de sua própria
natureza. Muitas vezes negligencia o ritmo natural do seu ser.
Imagem 11 - Recolhimento Lunar

Disponível em: http://curandeirasdesi.com.br/limpeza-do-utero-vaporizacao/
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Quando a mulher valoriza seu ciclo menstrual como parte de seu sistema de
guia interior, ela começa a curar seus aspectos hormonais e emocionais. Ficam mais
introspectivas, mas conectadas com seu processo interno, pessoal do que com o
mundo exterior. Também estão mais conectadas com sua criatividade. Segundo,
Northrup (1993, p.83) “Estão sob o efeito provocado por sua relação com a lua que
tende a ser de mudança de humores extremos, de euforia à melancolia”.
Na sociedade patriarcal, a relação com a lua pode ser considerada como
demência e instabilidade, a fim de reprimir determinados tipos de energia emocional
criativa. De acordo com Owen (1993, p.43), “o descaso pela sabedoria da
menstruação e da lua pode ser a raiz de qualquer ato lunático que elas provoquem”.
Quando esse sagrado feminino for ativado e reconhecido como expressão da
natureza essencial existente em seu próprio ser, a mulher urbana poderá viver em
harmonia com o ritmo da sua própria natureza enluarada e ressignificada.

2.2 RECONEXÃO COM O CICLO FEMININO

É compreensivo aceitar que o sol seja para a humanidade um símbolo
masculino e a lua um símbolo do feminino. Durante o dia o sol clareia a terra com sua
luz dourada, fonte de luz e calor, está presente no céu ou ausente dele. Apresenta
seu brilho durante todo dia, depois desaparece na sua longa viagem durante a noite
e ao amanhecer reaparece trazendo um novo dia.
Para Harding:
Nunca podemos dizer de um símbolo “isto é isto, ou “aquilo é aquilo”
traduzindo cada fator em termos equivalentes conhecidos, pois as criações
simbólicas do inconsciente contem camadas sobre camadas de significados
que não podem ser esgotadas em palavra. (HARDING, 1985, p.102).

A lua tem um movimento diferente, ilumina durante a noite, seu brilho é
prateado. Em algumas noites brilha com mais intensidade como na época da Lua
Cheia e em outros momentos a intensidade da luz diminui retraindo-se e as noites
ficam mais escuras. Diferente do Sol que mantém-se brilhante e continua firme
durante todos os dias do ano, nasce e se põe em horários definidos e marcados no
calendário, a lua por sua vez não obedece esse mesmo movimento.
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Imagem 12 – Integração Cíclica

Disponível em: http://soutodoser.blogspot.com.br/2015/05/o-ciclo-menstrual-e-os-4-arquetipos.html

Curiosamente, Harding (1985) explica de maneira simples e de fácil
compreensão sobre o momento em que a lua nasce “sua hora de surgir parece
depender somente do seu próprio capricho”, e esta autora relaciona esse fato ao
caráter lunar da natureza feminina.
Se ela muda de ideia, ela pode admitir que por acordo geral é privilégio dela
assim fazer; nunca lhe ocorre que ela muda por causa das condições
alteradas na sua própria psique, tão pouco sob seu controle como as
mudanças de tempo. O homem sempre conclui que ela mudou de ideia
devido a um capricho ou talvez até por razões de conveniência egoística. Ele
espera que quando ela diz que fará uma coisa, vá fazê-la. Em certo sentindo
é verdade que ela deveria, mas sendo a natureza da mulher dependente de
um principio vital cíclico e mutável, pode ocorrer que quando chegue a hora
de ela cumprir sua promessa, as condições tenham realmente mudado.
(HARDING, 1985, p. 104).

Faz parecer, com isso, que a mulher não seja digna de confiança, parecendo
ser volúvel, assim como a lua, também conhecida como “o planeta volúvel”. Mas o
simbolismo pode ser ampliado, no caso da lua, ela segue uma ordem, regra que
fundamenta sua conduta. A mulher também, através de uma regra ou lei, irá
determinar sua forma de agir em sua inconstância aparente.
Durante todos os meses é possível testemunhar esse movimento cíclico tanto
no céu quanto internamente, se a mulher conseguir perceber a si mesma e reconhecer
essa ligação com a lua.
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Segundo Owen:
Todos os meses, podemos testemunhar este ciclo: o estreito contorno do
crescente da lua nova pende delicadamente no céu da noite, e depois ele
cresce, como uma barriga grávida, até sua plenitude – uma expressão da
abundância e fertilidade. Atingindo um pico de circularidade, iluminando
quase inteiramente o céu da noite com sua luz vibrante, a plenitude é
completada e ela começa a minguar. (OWEN, 1993 p.45).
Imagem: 13 – Estação Lunar Feminina

Disponível: http://panelasdecapim.blogspot.com.br/2013/03/a-influencia-da-lua-no-organismohumano.html - 20-1-17

Dessa forma, a energia feminina acompanha esse movimento lunar
diuturnamente sem ter uma percepção clara sobre esse processo. As mulheres
atravessam processos internos, vivenciam momentos de fertilidade, crescente, cheias
de criatividades, vibrantes, brilhantes, e o minguar das suas emoções, sentimentos
que não foram fertilizados são esvaziados quando chega a lua escura (negra), em
conexão com o declínio desta fase da lua.
É notório perceber as etapas desse fluxo e refluxo, mudanças de humor, de
comportamento, sentimentos que afloram e o momento de esvaziar, deixar jorrar,
chorar, lavar. Algo que não se tem controle. Quem controla o ciclo das marés, o ciclo
das estações do ano, o ciclo da cheia e vazante e das marés, o ciclo da lua e o ciclo
feminino? O domínio desses fenômenos pertencem à própria Natureza Criadora
Divina.
A lua segue seu ritual, assim como a mulher pode vivenciar também seu próprio
ritual. A origem da palavra ritual, segundo Owen nos seus escritos:
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vem de rtu, termo do sânscrito que significa menstruação. Os primeiros rituais
estavam relacionados ao sangramento mensal das mulheres. Acreditava-se
que o sangue do útero que nutria a criança ainda por nascer, possuísse
mana, o poder mágico. O sangramento periódico das mulheres era um
acontecimento cósmico, como os ciclos da lua e a subida e descida das
marés. Nós nos esquecemos de que as mulheres eram o elo de ligação para
o mistério sagrado da vida e da morte. (OWEN, 1993, p.39).

2.3 HERANÇAS PASSADAS
Quanto mais se acentuou a incerteza em relação a mim mesmo, mais
aumentou meu sentimento de parentesco com as coisas, é como se essa
estranheza que há tanto tempo me separava do mundo tivesse agora se
interiorizado, relevando-me uma dimensão desconhecida e inesperada de
mim mesmo. (JUNG, 1986, p.150).

A relação intrínseca da mulher com a natureza é um mistério que pode ser
compreendido à luz do seu passado. Sobre o contexto psicológico que aconteceu
gradativamente no passado primitivo, discorre Harding, (1985, p.82):
[…] o instinto feminino era percebido como inteiramente animal. A ferocidade
do cuidado materno pela sua cria e a ferocidade de sua luxúria pelo macho
na época do cio eram as características mais obvias e dominantes […].
Quanto mais retrocedemos em nossa procura pelas origens e significados da
deusa lua, mais perto chegaremos do seu aspecto animal.

Muitos são os segredos da natureza humana e, no campo da psique, muitos
deles podem ser relevados, descortinados a fim de ampliar a compreensão de
sentimentos, emoções reprimidas, institivamente contidas no interior do ser. O
trabalho proposto em Arteterapia visa esse resgate, acionando, através do processo
criativo, imagens, símbolos, seres míticos em forma de animais, homens, heróis.
Para Chevalier:
Sobre essa tapeçaria do firmamento, bordada de mil e um segredos da
natureza humana, a alma dos povos depôs de todo um universo heteróclito –
objetos: triângulo, cavalete, sextante, taça, compasso, balança, lira, flechas.
Temas particulares: cabeleira, mastro, vela de navio, animais: abelha, cão,
corvo, camaleão, girafa, leão, serpente, personagens míticos: unicórnio,
dragão, hidra, centauro, cavalo alado. Os hermetistas nos asseguraram que
essas representações divinizadas são testemunho da nossa realidade
interior; são as imagens da nossa realidade interior; são as imagens
primitivas de poderes psíquicos outrora projetados no céu, mas sempre vivos
no coração do homem e presentes nas suas projeções mitológicas
modernas”. (CHEVALIER, GUEERBRANT, 2015, p. 273).

Nessa pesquisa serão também abordados alguns seres da noite e animais que
mantêm de alguma forma relação simbólica entre a mulher e a lua. Alguns desses
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seres, de acordo com Gray (1999), podem ser vistos como óbvios demais, mas outros
nem são tão óbvios, mas igualmente são relevantes devido à sua estreita relação aos
temas citados.
Serão exploradas, em seguida algumas partes das explicações sobre estes
seres lunares na obra da autora Gray, 1999 “La Luna Roja”.
Imagem 14 - Reconexão Animal

Disponível em: http://www.casaconhecimento.com.br/blog/2008/10/mulher-selvagem/

Representando o nível mais profundo e, instintivo do ser, importante para as
mulheres, porém reprimido pelo mundo moderno, tem-se de acordo com Harding:
No passado longínquo, Hécate foi o Cão-da-lua, possuindo três cabeças;
Ártemis era um urso; Isís era Hator, a Deusa vaca; Cibele foi uma leoa ou
uma deusa com cabeça de leão. A deusa da lua celta, era representada em
forma de urso. Afrodite poderia ser tanto Javali quanto urso. (HARDING,
1985, p, 82).

A mariposa possui o simbolismo da fertilidade. Na era neolítica, de acordo com
Miranda Gray, a imagem representava a deusa minóica. Suas asas imitavam os lábios
que circundam a vagina feminina. Na cultura asteca, mantinha a fertilidade e a
vegetação. Também fazia parte dos rituais associados às mulheres e às flores,
mantendo uma associação intrínseca de alma e renascimento.
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Em algumas espécies da mariposa, as curvas das asas parecem com as fases
crescentes e minguantes. Também passam pelo processo de metamorfose como as
borboletas, porém como elas são noturnas, são atraídas pela luz, pelo fogo, e capazes
de se queimarem nele por causa desta atração.
Imagem 15 - Mariposa

Disponível em: http://mariposasdalua.blogspot.com.br/28-2-17

O unicórnio era considerado uma criatura lunar, simbolizando a pureza, o saber
e o belo. Conta Gray (1999), que o unicórnio era visto como símbolo da menstruação
e despertar da puberdade e da experiência sexual feminina. Neste conteco,
acreditava-se que o unicórnio era quem fazia a jovem menstruar pela primeira vez, e
também fazia com que ela conhecesse seu ciclo através das fases e das cores da lua.
Imagem 16 – Unicórnio

Disponível em: http://50anosrubi.blogspot.com.br/2014/01/unicornio-ser-mitologico.html 20-1-17
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Por ser belo, contribuía para que as donzelas se convertessem em mulheres,
devido ao símbolo fálico do chifre, onde teriam sua primeira experiência sexual, que
provocaria seu primeiro fluxo de sangue. Os homens nunca poderiam caçar o
unicórnio, pois era visto como um animal de poder lunar da mulher. Quando era
capturado por uma donzela, poderia guiá-lo sem correr perigo, a donzela tornava-se
una com o unicórnio, parte dela mesma. Na antiguidade, existia a crença de que cada
vez que morria um unicórnio, o mundo perdia um pouco de magia.
O cavalo, e em especial a égua, representava o poder da fertilidade, da energia
vital, profecia, magia e das profundas emoções. A égua branca representava o poder
da lua, e suas ferraduras em forma de lua crescente, traziam certa proteção. Símbolo
da maternidade, amor e fertilidade da terra.
Imagem 17 - Cavalo

Disponível em: http://pt.forwallpaper.com/wallpaper/horse-on-moonlight-103962.html

A imagem do cavalo está presente em muitas culturas. É um símbolo associado
também aos mares e lagos, representa a grande mãe das águas primordiais, fonte da
vida. O cavalo simboliza em sua imagem o ciclo lunar completo, representando as
forças dinâmicas de vida, assim como da fertilidade das fases visíveis da lua, embora
ao mesmo tempo simboliza os ocultos poderes de transformações e morte, próprios
da lua nova.
A garça, na mitologia grega, era considerada uma ave guardiã, simbolizando
a vigilância e a paciência, enquanto que para os celtas estava estritamente unida ao
feminino. A garça europeia é um pássaro “gris” de grande tamanho, largo colarinho
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branco, cabeça negra. Por ser uma ave aquática vincula-se com o "outro mundo",
acreditava-se que era um animal secreto e mágico, que tinha poderes ocultos.
Imagem 18 – Garça

Disponível em: http://tania-arteimitavida.blogspot.com.br/2009_02_01_archive.html

Nas lendas dos povos celtas estava associada às deusas hostis, incluindo
anciãs, e mulheres com mal gênio e sexualmente promíscuas. É um animal que
representa a morte no solo dos seres viventes, mas também nas estações do ano que
finaliza. Está relacionada a comportamentos e atitudes de mulheres no seu período
pré-menstrual e menstrual. Elas eram rudes, hostis, eminentemente sexuais e
capazes de provocar a morte dos homens. Embora estivessem relacionadas à
profecias e trocas de ciclos, reflexão interior e proteção, representavam também o
aspecto positivo das fases cíclicas do feminino.
A coruja é considerada símbolo da sabedoria, estando associada às deusas
grega Atena e à romana Minerva. Porém seu simbolismo é mais antigo e chegou aos
nossos dias graças à sabedoria popular, relacionado também com morte e destruição.
“A coruja tem forte conotação sexual. Em Gales dizia-se que ao ouvirem o som que a
coruja emite era anunciando que alguma donzela acabara de perder a virgindade”
(Gray, 1999, p.67).
A autora conta que "quando Lilith aparecia com garras nos pés e asas era uma
representação associada com a coruja branca e que era Litith assumindo ao mesmo
tempo o aspecto demoníanco, a fase da lua negra e da mulher. Sendo aquela que
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reina na noite e seduz os homens, é o lado escuro da Eva, que foi sentenciada com a
menstruaçao” (1999, p.67).
Imagem 19 - Coruja

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/320107485998314781/

A lebre simboliza a fertilidade, a dinâmica e energia da vida, o crescimento, a
renovação e o prazer sexual. Relacionada com as deusas escandinavas, a lua era
Freya, símbolo de amor e de fecundidade e também a romana, Vênus. Esta associada
a poderes da lua e ao feminino, e aspectos da adivinhação, transformação,
sexualidade. O vinculo da lebre associado com a sexualidade está presente até nos
dias atuais.
Imagem 20 - Lebre

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/150589181269294093/
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Na tradição oriental, esse animal é símbolo de fertilidade. Para Harding “ a lebre
possui qualidade de suavidade, corresponde ao aspecto da natureza feminina, que é
o oposto exato dos impulsos cruéis e ferozes, representados pelos leões e panteras2
da deusa” (Harding, 1985, p.85).
Muitas deusas da lua estão associadas com algum aspecto das aves e desde
muito tempo relaciona-se a pomba com o divido feminino e com a lua, Encarnada em:
Ishtar, Astarte, Inanna, Rhea, Deméter, Perséfone, Vênus, Afrodite e Isis, e tornou-se
uma representação do Santo Graal e muito associada a quadros da Virgem Maria.
A pomba foi um símbolo universal da Rainha do céu, feminilidade, suavidade,
amor e sexualidade, espiritualidade, sabedoria e paz. Por simbolizar a luz da lua, a
pomba era uma fonte de sabedoria e inspiração, do mundo.
Imagem 21 - Pomba

Disponível em: http://grupoboiadeirorei.blogspot.com.br/2011/04/por-que-usamos-o-branco.html

Simboliza a árvore da lua e era representada frequentemente pousada sobre
seus galhos. A pomba também simbolizava o aspecto da lua que dava origem à vida,
amor e representando a voz interior da sabedoria e da intuição.
Existem outros elementos e seres da natureza que simbolizam um aspecto do
instinto feminino como a Serpente, que é considerada com poder de auto-renovação
2

A frequente ocorrência de crimes passionais testemunha as qualidades de uma pantera que o
instinto feminino pode desenvolver quando frustrado (Harding, 1985, p.84).
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devido à sua habilidade em mudar de pele, e com isso assemelhando-se ao poder da
lua que renova-se todo mês. Devido a esse caráter mutante, da lua e da cobra, deram
origem às crenças que atribuíram o poder de imortalidade ora à lua e ora à serpente.
(Harding, 1985).

2.4 UM PASSEIO PELO MITO LUNAR NA AMAZÔNIA

Nossos ancestrais sempre buscaram no céu a orientação superior, em busca
de encontrar explicações mitológicas para os fenômenos celestes. Além dessas
memórias passadas, também estão presentes no inconsciente de cada indivíduo os
arquétipos como herança da imaginação humana, “tudo aquilo que consideramos
como universal e que pertence ao senso comum” (GRINBERG, 2003. p. 136).
Segundo Grinberg:
O mundo dos arquétipos é o mundo invisível dos espíritos, deuses, demônios,
vampiros, duendes, heróis, assassinos e todos os personagens das épocas
passadas da humanidade sobre os quais foi depositado carga de
afetividade.[...] podemos apenas inferir sua existência, a partir das várias
imagens e símbolos que, independente de raça ou cultura, surgem de modo
recorrente nos mitos, nos contos de fadas, nos sonhos e no folclore de todas
as épocas e lugares. O inconsciente coletivo é em si mesmo, um campo
invisível que pode tornar-se visível em situações específicas (GRINBERG,
2003 p. 134-135).

Os arquétipos são parte da vivência humana no mundo, independente da
região ou cultura em que estão inseridos. É a ideia primordial do universo, fonte
primária de energia e padronização psíquica. Uma raiz comum à toda a humanidade,
que emerge conteúdos simbólicos da psique das civilizações humanas diversas.
Inspirada nessa energia Lunar, inspira-se conteúdos da alma feminina. Uma
escuta aos antepassados. Uma vez que, “os mitos tem a função de responder de
forma simbólica às questões fundamentais da alma. (Boechat, 2008, p.21)”. A forma
de organizar conteúdos simbólicos internos e possibilitar o alcance de novas
compreensões, para Neumann tem os seguintes aspectos:
Mesmo se tentarmos reconhecer um padrão nestas associações
aparentemente arbitrárias, o simbolismo ricamente cintilante da lua nos
ensina que nenhum símbolo é “absoluto”, mas antes somente pode ser
interpretado como referência a um mundo simbólico maior, e abrangente.
Mas a ordem do mundo simbólico maior e abrangente é determinada pela
fase de desenvolvimento da consciência na qual aparece e com a qual está
relacionada. Portanto, devemos distinguir se o simbolismo da lua pertence a
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um mundo matriarcal governado pelo Feminino arquetípico e pelo
inconsciente, ou a um mundo patriarcal regido pelo Masculino arquetípico, e
pela consciência. (NEUMANN, 2000, p.69).

Entre os estudos do autor mencionado, está enfatizado a importância de
desvincular a noção de que a lua recebe a luz do sol, ainda que astronomicamente as
fases da lua sejam o reflexo da luz do sol. Impondo uma relação de dependência da
lua em relação ao sol, justificando assim o papel da mulher (lua) no mundo patriarcal,
atribuindo a autoridade e à soberania ao masculina (sol). “Masculino solar é o criativo,
doador de luz, mas o Feminino lunar é dependente, receptivo da luz solar” (Neumann,
2000).
Nos escritos de Owen, Harding, Gray, entre outros autores destacam a lua em
sua essência como arquétipo Feminino, sem considerar que surge como fator
dominante na psicologia de um homem ou mulher, a Lua é considerada símbolo
central Feminino. Porém, segundo Neumann (2000, p.69) “Masculino e Feminino são
aqui grandezas simbólicas, não devendo ser identificados como “homem e mulher
como portadores de características sexuais específicas”, mas no contexto do ser
humano que guarda em si ambas as qualidades.
2.4.1 União dos opostos
De acordo com Boechat, “o mito cumpre a função de atribuir sentido ao mundo”
(2008, p.1). Nas sociedades tribais, toda cosmologia é pautada nos mitos, que tem a
função ligada diretamente à permanência e a manutenção dos costumes. Segundo
Py-Daniel “cada cultura tem suas características, assim como cada semente tem uma
árvore inteira dentro de si. Tudo faz sentido por existirem as ligações” (2000, p.05).
Imagem 22 - Guaraci e Jaci

Disponível em: http://portal-dos-mitos.blogspot.com.br/2014/04/jaci.html
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Ilustrando a concepção de Py-Daniel, encontra-se a seguinte lenda
Amazônica:
Jaci estava vagando pela Floresta Amazônica, quando viu Guaraci. Ele era
um guerreiro bonito, com olhos de fogo, pele dourada e uma energia radiante.
Guaraci observou Jaci e caiu em amor com sua beleza prateada e sua
timidez. Conforme eles declararam seu amor um pelo outro, Guaraci
começou a queimar com tal paixão que ele percebeu que estava colocando
a terra em perigo. Ao mesmo tempo, Jaci estava tão dominada pelo amor que
ela começou a chorar de felicidade que quase inundaram a terra. Incapazes
de controlar suas emoções, Jaci e Guaraci decidiram que seria perigoso
demais ficaram juntos. Relutantemente, eles concordaram nunca mais se
encontrarem no mesmo local novamente. Guaraci logo esqueceu Jaci, que
se certificou de nunca aparecer antes que Guaraci durma. No entanto, Jaci
ficou inconsolável que chorava todas as noites, suas lágrimas escorriam
sobre as folhas das arvores, formando poças no chão da floresta e descendo
pelas montanhas, criando assim o Rio Amazonas”3.
Imagem 23 - Naiá - Flor Vitória Régia

Disponível em: http://portal-dos-mitos.blogspot.com.br/2014/04/jaci.html

Numa outra versão de lenda amazônica surge a origem da lendária Flor Vitória
Régia:
Uma linda índia Naiá apaixonou-se por Jaci (A Lua), que brilhava no céu a
iluminar as noites. Nos contos dos pajés e caciques, Jaci de quando em
quando descia à terra para buscar alguma virgem e transformá-la em estrela
do céu para lhe fazer companhia. Naiá, ouvindo aquilo, quis também virar
estrela para brilhar ao lado de Jaci. Durante o dia, bravos guerreiros tentavam
cortejar Naiá, mas era tudo em vão, pois ela recusava todos os convites de
casamento. E mal podia esperar a noite chegar quando saía para admirar
Jaci, que parecia ignorar a pobre Naiá. Mas ela esperava sua subida e sua
descida no horizonte e, já quase de manhãzinha saía correndo em sentido
oposto ao Sol para tentar alcançar a Lua. Corria e corria até cair de cansaço
no meio da mata. Noite após noite, a tentativa de Naiá se repetia. Até que
adoeceu. De tanto ser ignorada por Jaci, a moça começou a definhar. Mesmo
3

História da Origem do Rio Amazonas - Disponível em http://portal-dos-mitos.blogspot.com/2014/jaci.html.
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doente, não havia uma noite que não fugisse para ir em busca da lua. Numa
dessas vezes, a índia caiu cansada à beira de um igarapé. Quando acordou,
teve um susto e quase não acreditou: o reflexo da lua nas águas claras do
Igarapé a fizeram exultar de felicidade! Finalmente estava ali, bem próxima
de suas mãos. Naiá não teve dúvidas: mergulhou nas águas profundas, mas
acabou se afogando. Jaci, vendo o sacrifício da índia, resolveu transformá-la
numa estrela incomum. O destino de Naiá não estava no céu, mas nas águas,
a refletir o clarão do luar. Naiá virou a Vitória Régia, a grande flor amazônica
de águas calmas que só abre suas pétalas ao luar.4

Para compreender o universo simbólico dos autóctones, é necessário fazer
parte desse meio, havendo de questionar-se onde está à complexidade, será no olhar
de quem percebe a realidade? Para tentar responder a essa pergunta, recorremos à
visão de Morin (2000), que explica que a complexidade está na relação entre a
realidade e quem a percebe, traduzindo o complexo como aquilo que é tecido junto
compreendendo essa realidade construída através das interligações entre os objetos
e suas múltiplas relações. Considerando ainda que um objeto em si mesmo não pode
ser compreendido isoladamente.
Neste contexto, Harding destaca que é possível encontrar semelhanças nos
mitos criados por diferentes e distantes sociedades primitivas. Assim sobre esse tema
ressalta a autora:
Mitos e rituais, representam os processos inconscientes de tribos ou raças
inteiras. Foram adaptados às necessidades comuns de incontáveis gerações
por processo de convencionalização, através do qual os elementos pessoais
foram eliminados. Ali permaneceram os temas gerais comuns a todos os
indivíduos do grupo. O fato de que mitos e rituais equivalentes sejam
surpreendentemente similares até em detalhes em culturas e povos
bastantes separados, indica que representam temas psicológicos gerais que
são verdadeiros para a humanidade como um todo” (HARDING, 1985, p. 38).

O Sol, a Lua, Floresta, Rios, Igarapés, Céu, Estrelas são elementos sagrados,
para os diversos grupos indígenas, assim como são sagrados os mitos, as histórias,
e sua diversidade cultural. No entendimento de Bateson (1993, p.16), o sagrado é
identificado como ‘aquilo que liga’.
No caso das culturas indígenas é possível compreender que são as diferentes
formas de comunicação e interligação que existem entre a sociedade e como elas
relacionam-se com seus mitos, histórias, lendas, rituais e cerimoniais. É a integração
com a natureza que os nativos através de uma percepção profunda, interpretam,
observando como os fenômenos naturais e sobrenaturais relacionam-se. Estas
conexões são como esteios fundamentais da realidade percebida por eles, são como

4

História da Origem do Rio Amazonas - Disponível em http://portal-dos-mitos.blogspot.com/2014/jaci.html.
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um “trançado de cestaria” interligados entre si e que revelam um determinado padrão.
Esse padrão que liga é, segundo Bateson (1993), o sagrado.
Desse modo, percebe-se a complexidade dos sentidos e significados da vida
social construída no imaginário das sociedades, verdadeira teia de relações, tecida
pelo próprio ser humano ao longo da história da espécie. Geertz(1986), declara que
essas teias, como as culturas, abrangem não só o sentido da ciência experimental a
procura de leis, mas também uma ciência interpretativa à procura de significados.
Todas as coisas estão interligadas e, “não foi o homem que teceu a trama da vida, ele
é simplesmente o fio dessa trama” (CAPRA, 1995,p.3).
Imagem 24 - União Sol e Lua

Disponível em: http://estudosdeastrologia.blogspot.com.br/2011/07/diferencas-entre-o-sol-e-lua-emaries.html

Assim cabe compreender que a união dos opostos é fundamental para a
evolução do ser humano, e que toda busca de realização do Ser e de crescimento
espiritual vem com a integração dos opostos, reunindo o que aparentemente está
dividido, integrando metades e tornando-se inteiro nas relações, seres completos.
Por detrás da aparente confusão e divisão que assola a humanidade, Jung veio
iluminar essa condição. Visto que para ele o processo de individuação é a conquista
do Ser, indivisível, pleno de si mesmo, íntegro e realizado. Conforme Jung, “vivemos
apenas no mundo das imagens e não se trata de essas imagens serem ou não
verdadeiras, mas, sim da importância que eles possuem para o indivíduo e a
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sociedade, do ponto de vista puramente psicológico” (Jung, apud Grinberg, 2003.
p.65).
O próximo capítulo desta pesquisa apresenta alguns ascpetos de como a
prática arteterapêutica pode iluminar, despertar a criatividade, bem como iluminar a
caverna adormecida do ser através das experiências vivenciadas no recanto sagrado
setting arteterapêutico, possibilitando o colorir da vida. Dando forma, criando e
recriando possibilidades de observar, experimentar, imaginar e expressar as
profundezas psíquicas da alma humana.
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CAPÍTULO III

ARTETERAPIA

Imagem 25 –Florindo em Cores

Disponível em: https://naturalum.wordpress.com/2015/08/29/introduccion-a-la-arteterapia/
E neste tempo e lugar singulares, Criações, Criadores e
Criaturas, vão dançar a Dança de Shiva celebrando o TODO
CRIATIVO, que poderá assim viver e se multiplicar, em cada um
de nós...
Angela Philippini

3.1 DEFINIÇÃO COM ABORDAGEM JUNGUIANA

A História da humanidade, desde os primórdios, vem sendo desvelada através
dos registros marcados pela pré-história, quando surgiram as primeiras manifestações
de arte. Expressavam-se por imagens, através de desenhos, esculturas, pinturas,
gravuras e artigos artesanais descobertos nos tetos e paredes de grutas e, também
no fundo das cavernas. A arte na pré-história, segundo Diniz (2009), pode ser
compreendida como estruturante de caráter, formadora da consciência humana,
revelando através das mãos, a identidade.
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Autores como Campbell, Frazer e Jung, dedicaram-se aos estudos dos
símbolos religiosos em diversas civilizações, e chegaram ao consenso de que os
símbolos foram uma das primeiras formas de manifestações linguísticas e religiosas
da humanidade (RODRIGUES, 2014).
Para Graça Proença (2009), na vida do ser humano pré-histórico a arte tinha
lugar junto ao espírito de conservação daquilo que necessitava-se mostrar, educando
os habitantes locais e possíveis interessados em participar da caça, além de manter
o cunho religioso.
Imagem 26 - Colorindo o Ser

Disponível em: http://pt.wahooart.com/a55a04/w.nsf/Diaporama?Open&ID=
8948FBD870F6756CC12577F30061CCE3

No presente estudo, a arte vem iluminar “a caverna do ser" na constante
descoberta de si mesmo. Assim poderá revelar o “seu estar no mundo” cheio de
significações,

representações

simbólicas,

ainda

por

serem

clarificadas

expressivamente, mas presentes em sua memória inconsciente e sua subjetividade.
Trazendo luz para a consciência e, assim, desbloqueando processos criativos
adormecidos. Nesse contexto, de acordo com Philippini:
A Arteterapia com abordagem junguiana, “irá fornecer suportes materiais
adequados para que a energia psíquica plasme símbolos em criações
diversas. Essas produções simbólicas retratam múltiplos estágios da psique,
ativando e realizando a comunicação entre inconsciente e consciente. Este
processo colabora para a compreensão e resolução de estados afetivos
conflitivos, favorecendo a estruturação e expansão da personalidade através
do processo criativo. Estes símbolos, presentes nas criações plásticas,
poderão estar também presentes nas imagens oníricas e até mesmo no
próprio corpo, através de alterações no funcionamento do organismo,
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gerando as chamadas “doenças criativas”, que indicam a urgente
necessidade de reflexão e transformação de padrões de funcionamento
psíquico. (PHILIPPINI, 2013, p.15).

O trabalho arteterapêutico com abordagem junguiana visa auxiliar e restaurar
a comunicação com os conteúdos internos do ser, possibilitando que o self envie sua
mensagem com inteireza e de forma simbólica.
De acordo com Samuel:
“própria definição de símbolo dada por Jung pode ser resumida como
referindo-se à melhor formulação possível de um conteúdo psíquico
relativamente desconhecido que não pode ser compreendido pela
consciência [...]. A psique produz espontaneamente símbolos”. (SAMUEL
apud DREHER, 2005, p.57).

Em arteterapia, os símbolos são as imagens que o inconsciente expressa,
retratando estágios da psique, possibilitando a comunicação do inconsciente e do
consciente. Nesse sentido, a bússola que norteia a vivencia em arteterapia é o
entendimento das quatro funções psíquicas básicas: pensamento, sentimento,
sensação, intuição (PHILIPPINI, 2008).
Portanto, é a produção de imagens, a produção simbólica que irá permitir ao
indivíduo o contato com aspectos de sua sombra, acessando conteúdos repletos de
imagens arquetípicas no consciente, favorecendo o percurso nas diferentes etapas do
processo de individuação. Assim, são imagens arquetípicas e a relação com o
universo cultural e ambiental do indivíduo que cria, recria, despertando para um novo
olhar perante o seu fazer criativo. (PHILIPPINI, 2008).
Esse mundo imagético poderá ser acessado, e expressado através de
materiais diversos desde os mais simples, como os elementos naturais incluindo como
folhas, sementes, cascas de árvores, flores. Segundo Jung, com quatro elementos
básicos da natureza: ar, água, fogo e terra, haverá uma conexão com as dimensões
e tendências psíquicas. (PHILIPPINI p.16 2013). Os materiais correlacionados aos
elementos vitais na natureza irão estimular e movimentar a energia psíquica contida
no ser.
O processo arteterapêutico permite que simbolicamente e de forma perene,
através das atividades expressivas diversas, sejam retratadas com precisão
as sutis transformações que marcam o desenrolar da existência,
documentando seus contínuos movimentos do vir a ser, que se configuram e
materializam conflitos e afetos”. (PHILIPPINI, 2013, p.14).

No caminho em busca de transformação, de ação, encontro e reencontro, o
indivíduo, ao longo do seu processo criativo, irá construindo, transmutando e
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amadurecendo sua identidade psíquica através das experiências criativas vivenciadas
no setting arteterapêutico. É um refazer constante, e as novas escolhas que renovamse a cada ciclo, a cada momento compartilhado, propiciam tornar-se mais observador
dos próprios processos, criando e recriando sua própria linguagem de comunicação
expressiva.

3.2 CICLOS ARTETERAPÊUTICOS

Sua expressão é um convite às profundezas das emoções humanas. E em
cada ciclo e cada processo vivenciado, a arte vem possibilitar um verdadeiro
ressignificar, expandindo e aflorando emoções, comunicando, expressando algo
pessoal e único do ser através da arteterapia que vem oportunizando “potencialidades
pessoais por meio da expressão verbal e do desenvolvimento de recursos físicos,
cognitivos e emocionais, bem como a aprendizagem de habilidades por meio de
experiências terapêuticas (AATA - Associação Americana de Arteterapia, 2003).
Os recursos expressivos e seus processos seguem uma trajetória. O foco dos
trabalhos pode ser distribuído em ciclos, um processo gestacional com a respectiva
criação, que nos ciclos arteterapêuticos proporciona um revelar, iluminar e transformar
como fases graduais que seguem também um movimento cíclico dentro de seus
fundamentos.
Como menciona Philippini (2004), uma das maneiras de conceituar Arteterapia
é considerá-la como um processo terapêutico que utiliza-se de recursos expressivos
a fim de atribuir significados, auxiliando os indivíduos a acessarem conteúdos
inconscientes da psique. Possui caráter transdisciplinar, pois compreende o
entrelaçamento de campos de conhecimento como psicologia, arte, cultura, história,
criatividade, integrados na pratica cotidiana do arteterapeuta.
No processo de construção do ser, utiliza-se de inúmeras linguagens
expressivas, como: colagem, desenho, construção, modelagem, pintura, criação de
personagens, escrita criativa, dança, música, tecelagem, contação de histórias. Em
tempo, esses ciclos são clarificados através das sessões realizadas no setting
arteterapêutico, observando também a trajetória cíclica no uso da linguagem dos
materiais expressivos adequados para cada fase do processo, possibilitando o
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surgimento de conteúdo simbólicos do inconsciente, os quais estão repletos de
significados.
Essa trajetória favorece a jornada da individuação, a consciência da
individualidade psíquica de cada ser e, os ciclos favorecem essa construção de forma
progressiva (Philippini, 2008).
Proporcionar no setting arteterapêutico uma ampla experimentação de
modalidades expressivas é uma maneira de ampliar o leque de possibilidades na
criação. Um comprometimento com o cuidar, para que a imaginação possa fluir, o
coração entregar-se confiante, permitindo às mãos criarem e recriarem a vida através
de novas perspectivas. Philippini (2008, p.4) comenta que em arteterapia “temos
mãos, traçando fios, riscando o ar, o papel, a areia, água, pressionando o barro, dando
indicações, definindo rumos”. São as mãos que dão forma, recortam, pintam,
constroem, costuram, colam, colorem, juntam pedaços, reconstroem, desenham,
movem e modelam.
O trabalho manual, realizado artesanalmente tem uma função essencial no
campo arteteterapêutico. Enquanto o cliente trabalha seu desenvolvimento, ativa suas
potencialidades através da produção manual, iluminando sua experiência concreta
com transformações pessoais à medida que os conteúdos são relevados
expressivamente através do objeto criado, na concretude da sua forma, através dos
materiais disponibilizados no setting arteterapêutico.
Imagem 27 - Identidade

Acervo pessoal da autora
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Nesse sentido, as mãos irão conduzir o cliente através do processo
arteterapêutico, favorecendo a comunicação do mesmo com o seu mundo interior.
Resgatando e ampliando suas possibilidades criativas, através da trajetória criativa
instrumentalizada e disponível no setting arteterapêutico. Oferecendo estratégias a
fim de ativar o processo criativo para que possa ser desbloqueado, iluminado, e
plasmados por meio das diversas experimentações expressivas.
As etapas criativas são divididas em grupos específicos de materiais plásticos,
de acordo com Philippini (2009) são:
- O primeiro grupo composto de materiais do plano bidimensional como colagens,
fotografias, pinturas e desenho.
- O segundo grupo abrange tecelagem, bordados e costura.
- O terceiro grupo inclui o mosaico e a assemblagem.
- O quarto grupo refere-se às modelagens.
- O quinto grupo integra a criação de personagens, maquetes, instalações e
construções de objetos terapêuticos, como “self-book” e “self-box”.
- O sexto grupo apresenta a escrita criativa, a contação de histórias, a criação de
máscaras e personagens, teatro e ainda a utilização das possibilidades do vídeo e
das atividades de consciência corporal.

3.3 ETAPAS CÍCLICAS EM GRUPO
Os ciclos são importantes condutores que estimulam o cliente no percurso
gradual até o encontro de si mesmo. Destacam-se no processo arteterapêutico:
Ciclo I - Diagnóstico – Fase que tem como principal função o desbloqueio
criativo a fim de ativar o processo expressivo através de atividades plásticas diversas.
Bem como destina-se à observação de indicadores comportamentais mais frequentes
do grupo ou cliente.
Ciclo II – Estímulos geradores - Nessa fase apresenta-se um tema simbólico
comum ao grupo, uma questão central, que enlaça histórias que gradualmente se
desvelarão e, se revelarão nas sessões vivenciadas nesse ciclo a partir destes
estímulos específicos.
Ciclo III – Processos autogestivos - A fase final onde o grupo manifesta
autonomia criativa, experimentando determinados materiais de livre escolha do grupo.
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Philippini (1998, p.5) explica que em “arteterapia o universo dominante é o da
sensorialidade e da materialidade: textos, cores, formas, volumes, linhas. E Integrarse e movimentar-se nesse universo requer atenção e preparo”. Nas vivencias em
arteterapia o uso das diversas materialidades é que irá possibilitar o resgate de
habilidades e memórias adormecidas, ativando e experimentando o potencial criativo
através da prática expressiva.
Imagem 28 – Estações em Movimento

Disponível em: http://samequizy.pl/jaka-rasa-psa-pasuje-do-ciebie/

Em cada ciclo, o movimento criativo conduz ao desdobramento, ativando
funções emocionais e cognitivas, através de símbolos que permitem projetar
conteúdos conflitivos, organizando-os e reorganizando-os. Lembrando que em cada
etapa é fundamental estimular potencialidades, mas também respeitar os limites de
cada ser.

3.4 A LUZ CRIATIVA EM ARTETERAPIA

A Arte, como já abordado inicialmente, sempre esteve presente na vida do ser
humano ao longo dos tempos. A forma criativa dessa manifestação foi caracterizandose através da percepção e consciência elevada do ser. O processo criativo irá
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possibilitar essa elevação do ser através da arte, iluminando o caminho para o ser
percorrer e encontrar sua individuação.
Imagem 29 – Fluidez Criativa

Disponível em http://es.pinterest.com/pin/562879653411728774/

Segundo Osório, (1998, p. 95 e 96):
Quando o indivíduo consegue se re-conectar com sua força criadora e
encontrar meios de alimentá-la, as águas dos rios voltam a correr rompendo
barreiras impostas pela própria vida. A criatividade volta a fluir, retomando
seu leito original, como era lá no princípio da infância, onde brincar e criar
andavam de mãos dadas e a criança estava inteira no que realizava:
sentimentos, sensações, intuição e pensamentos voltados para um único ato.
Criar é uma necessidade básica e todo ser livre brinca, se entrega com prazer
a uma atividade e assim cria.

No fluxo e refluxo da vida e, nas suas várias fases e ciclos existenciais, o
processo criativo vem norteando o fluir da energia psíquica nos caminhos repletos de
imagens, formas e símbolos. Ressignificando no indivíduo suas potencialidades,
iluminando e abrindo canais expressivos repletos de criatividade e imaginação.
De acordo com Philippini:
A criatividade com suas inúmeras faces, é matéria prima trabalho em
Arteterapia. E a origem deste trabalho terapêutico perde-se na noite dos
tempos. Desde sempre a Arte, em suas múltiplas manifestações, foi do
aspecto individual ou coletivo, um precioso documento psíquico, profundo e
abrangente, e também uma interessante possibilidade de comunicação,
transformação e aglutinação nas coletividades [...]. (PHILIPPINI, 1998, p.8).
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Assim, processo criativo, e criatividade mantém uma ligação direta com esse
caminho de busca do vir a ser, e a Arteterapia pode ser considerada como um criativo
território terapêutico, aonde confluem distintos campos de conhecimento e onde se
pode gestar nova e livres forma de expressão, as quais através da Arte de cada um,
é possível contribuir e reconstruir a subjetividade (PHILIPPINI, 2013, p.14).
A experiência criativa é sentida pelo indivíduo no exercício da possibilidade de
uma escuta verdadeira de si mesmo, ao falar, ao produzir, criar e transformar seus
conteúdos inconscientes, expressando suas emoções que surgem ao longo do fazer
criativo. Deste modo surgindo forte impulso criativo, como menciona Jung:
A obra inédita da alma do artista é uma força da natureza que se impõe. O
anseio criativo vive dentro do homem como uma árvore no solo qual extrai
seu alimento. Por conseguinte, faríamos bem em considerar o processo
criativo como uma essência vida implantada na alma do homem. (JUNG,
1987, p.63).

O processo criativo pode aflorar, reestabelecido na alma do ser humano,
harmonizando-se integralmente com sua energia psíquica.
Para Vargas:
[...] a criatividade é fonte de saúde para o ser humano, que nasce com um
potencial criativo a ser explorado e desenvolvido. Assim, a criatividade está
relacionada com a saúde mental de um indivíduo e nesse caminho favorece
a sua auto realização e já é curativa por si só. (VARGAS, 2012, p. 77).
Imagem 30 – Escuta Interior

Acervo pessoal da autora
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Quando empregada num território terapêutico, a arte tem a capacidade de
proporcionar mudanças intra e interpessoais. Reintegrando, reestruturando o ser,
novas aberturas psíquicas seguirão transformando e iluminando “a caverna interior".

3.5 CICLOS DAS ESTAÇÕES E O FEMININO LUNAR

A lua afeta o movimento das águas, regendo as marés, influencia na seiva dos
vegetais, rege as marés humanas, o fluxo de sangue, líquidos amnióticos, líquidos no
organismo também são regidos pelo crescer e o minguar da lua. O próprio ciclo é
fluído; está constantemente mudando. Essa fluidez está presente no corpo da mulher.
Assim, de acordo com Owen (1993):
Um equilíbrio hormonal em constante mutação, resultando em um fluxo e
refluxo de fluidos: o sangue que flui durante a menstruação; a fase seca após
o final do período; o muco semelhante a clara de ovo que ocorre durante a
ovulação; os sucos corporais; as lágrimas do período pré-menstrual. Algumas
mulheres chegam a ejacular quando tem orgasmos. Este fluxo e refluxo dos
fluidos no corpo da mulher é uma parte crucial da sua identidade – vincula-a
ao oceano e à lua, às águas do planeta e ao ciclo das estações. (OWEN,
1993, p.45).
Imagem 31 – Reconexão Enluarada

Disponível em: http://www.artedafeminilidade.com.br/artigos_01.html

Em algumas pesquisas percebe-se que, tanto a lua, quanto as estações do
ano, estão presentes nesse fluir cíclico feminino. Compreender esse movimento
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requer um mergulho interno pessoal, não existe uma cartilha pronta para que seja
usado, o laboratório é o próprio corpo no tempo das estações vividas por esse
feminino sagrado. O despertar é individual, caminhos podem ser trilhados nessa
busca por uma consciência mais clara e integrada com a lua e com a natureza.
De acordo com Northrup:
[...] todas as funções corporais tem uma fase ativa (yang) e uma fase
receptiva (yin). O coração se contrai durante a sístole e envia sangue para os
vasos sanguíneos [...] O intervalo entre as contrações, chamada diástole, é
igualmente importante. Sem o relaxamento adequado durante essa fase, o
sistema cardiovascular sofre esforço excessivo. O mesmo vale para a nossa
vida e nosso ciclo menstrual. O ciclo menstrual veio para ensinar a
necessidade de inspiração e expiração nos processos da vida (NORTHRUP,
2010, p. 167).

Algumas possibilidades de reconexão a fim de proporcionar um viver mais
consciente dos ciclos das estações em conexão com o feminino lunar. Nas estações
na natureza, existe um ciclo lunar interno que pode ser acionado todo mês. O ciclo
físico de todos os meses possui 4 fases: pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e
menstrual. Além do aspecto físico, a necessidade de voltar-se para dentro pode ser
um caminho de profunda descoberta, uma fase muito além da introspeção, introversão
e liberação de energia, mas de compreensão de si mesma, de despertar interior, de
criar e recriar-se, no nível mais profundo de consciência.
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CAPÍTULO IV

A LUZ CRIATIVA NO SETTING ARTETERAPÊUTICO

Imagem 32 - Receptáculo Sagrado

Disponível em: https://allevents.in/porto/ritual-do-%C3%9Atero-13%C2%BA-rito-de-munay

“Considerai a imensidão da Criação e verás onde chega e se
estende o significado desta pequena ou grande palavra
chamada Útero.”
Pedrosa

4.1 O SAGRADO NO SETTING ARTETERAPÊUTICO

É notório que a natureza feminina é um grande mistério, dentro do seu interior,
em seu útero sagrado, um caminho de possibilidades, de gestar vida, de alimentar-se
de energia e luz criativa. Reconectando-se com o sagrado em si a partir de uma
consciência de que sua natureza feminina é essencialmente lunar e que possui fases,
assim como a lua, e que muitas vezes é necessário retornar ao lugar onde iniciou essa
jornada terrena. Retornar à concha sagrada, ao útero é reconectar-se consigo mesma
em sua essência primeira, é preencher-se de si mesmo.
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O útero funciona como depósito e preparação para a vida no sentido biológico.
É um fluir de energia fora e dentro do corpo. Pode-se afirmar que todos os órgãos são
importantes, mas em especial o cérebro, o coração e o útero são os fundamentais. O
cérebro é quem direciona todas as funções do organismo, atividades intelectuais, o
coração filtra os sentimentos, as emoções, e o útero é o que drena, o gestor do
processo da vida, e condensa a energia sutil feminina. É o centro, essência, força,
origem, e vida. É a conexão com sua alma.
Afirma o preceito que “assim como é em cima é também em baixo" – Principio
Hermético da Correspondência. Destacando nessa pesquisa, que a mulher é uma
manifestação da própria Mãe Terra, é a nutriz, evidenciando uma faceta dessa Mãe,
através da representação da Lua, abrindo um viés de possibilidades e caminhos de
integração com seu poder criativo. Possibilitando compreender que dentro de si habita
o portal sagrado feminino simbolizado pelo seu útero.

4.2 ESTÍMULOS CRIATIVOS NO SETTING ARTETERAPÊUTICO

O setting arteterapêutico é um têmenos, porque simbolicamente tem uma
representação uterina, e dentro dele a conexão com as fases da Lua vai acontecer
através de vivências, mudanças e transformações. “O útero é a matriz do Ser por
excelência; é o seio interior. É dar a luz a si mesmo”. (Miranda, 2000 p.45).
Imagem 33: Território Sagrado

Disponível em: http://parto-com-amor.blogspot.com.br/2014/09/desproporcao-cefalo-pelvica.html
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Todas as culturas têm seus territórios sagrados, um espaço de proteção,
calma e serenidade em que os indivíduos podem realizar seus ritos de
conexão com Aquele que concebem como divindade. Locais para renovar
forças, espaço de reverências ancestrais, pedir proteção, inspiração,
harmonia. Nestes territórios reúnem-se símbolos que facilitam o processo de
resgate de um chão original uma verdadeira casa no sentido psíquico.
(PHILIPPINI, 1992, p. 5).

Dentro dessa perspectiva ativar esse “chão original” através das vivências
arteterapêuticas é o que se propõe nesse capítulo, correlacionando o processo criativo
interior do ser feminino com as infinitas possibilidades de religar-se mais
conscientemente com a natureza, e assim aproveitar cada estação do ano, os ciclos
e fases lunares como uma oportunidade de recriar-se a cada momento, através da
intervenção dos materiais reunidos e produzidos no setting arteterapêutico, facilitando
a compreensão destas conexões e o resgate do fluxo criativo.
Quando a mulher adentra nesse misterioso território é o primeiro passo para
entender e aceitar seus ciclos. Conhecendo sua natureza liberta-se do papel de frágil,
vitima, e toma posição de sabedoria e poder.

4.3 CICLOS DE EXPANSÃO CRIATIVA NO SETTING ARTETERAPÊUTICO
Imagem 34 – Expansão Criativa

Disponível em: http://deusaquedanca.blogspot.com.br/2016/05/bencao-do-utero-o-despertar-daenergia.html
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No livro Luna Roja, Miranda Gray, a autora reúne histórias explicando os
arquétipos de cada fase, pois independente da cultura, os arquétipos são
mencionados através de imagens e energias comuns à todas as mulheres: Donzela
(Primavera), Mãe (Verão), Feiticeira (Outono) e Anciã (Inverno). Todas elas unem-se
de forma natural. Nesse sentido, propõe-se um olhar breve sobre esse movimento de
integração e reconexão da mulher com as estações do ano e o ciclo da lua, Assim,
segundo Gray:
Todos esses aspectos da soberania eram um reflexo do ciclo lunar; como no
caso das fases da lua, os papéis de donzela, mãe, feiticeira e bruxa má não
foram fixados, mas mudaram e se transformaram em si. Soberana como a
deusa da terra, representava sua essência, a energia florescente da
primavera, a graça do verão, a retirada do outono e a escuridão do inverno a
época em que a beleza externa está escondida, mas também simbolizava a
presença deste ciclo em seus representantes na terra: as mulheres.
(GRAY,1999,p.74).

4.3.1 A Primavera – Lua Crescente – Fase Pré-ovulatória
“Eu sou pura energia e vitalidade!
Sinto-me renovada, com vontade de fazer mil coisas,
direta, determinada, extrovertida,
Como uma planta que germina em busca do sol,
cheia de força, eu posso, eu SOU!” (O tesouro de Lilith)

Começa a surgir e crescer uma necessidade de ressignificar, de reconstruir, e
reestruturar.
Imagem 35 – Movimento Crescente

Acervo da autora
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A energia dessa fase é dinâmica, inspiradora, de iniciativa, e assemelha-se a
uma jovem Donzela, onde a energia da virgem, propricia o momento de confiar em si
mesma, ser sociável, e sentir-se capaz de enfrentar os desafios da vida mundana.
Existe grande poder de concentração nessa fase do ciclo feminino. Nos relatos de
Owen “durante a fase crescente da Lua, ela vai se transformar na Mulher – a Noiva,
fértil, criativa, sexual, sacerdotisa iniciante e rainha da Lua Cheia” (Owen,1993, p.44).
A conexão é com a energia da Primavera, as flores começam a brotar, as
árvores começam a florescer, os animais saem de suas tocas para dar boas-vindas
ao Sol. Tempo de jogar as sementes no solo fértil para em breve apreciar a colheita.
Essa fase apresenta-se consciente de um plantio de sementes saudáveis e propõe
um firmar nos propósitos e aproveitar para fazer afirmações positivas e que elevem o
ser.

4.3.2 Verão – Lua Cheia – Fase Ovulatória
“Sinto-me completa, fértil, tranquila, empática.
Gosto de compartilhar o que eu sou e o que eu tenho.
Como uma macieira entrega as suas frutas
Eu entrego-me à vida”. (O tesouro de Lilith)

Chegou a fase Lua Cheia. Cheia de Luz, Fértil, Segura, Serena, Confiante,
Sábia, Madura, Sagrada em si.
Imagem 36 - Cheia de Graça
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A fase é a da Lua Cheia que relaciona-se com a Mãe, representa o período da
ovulação (fase ovulatória), e as energias aqui assemelham-se às da maternidade, pois
contam com a energia de criar, sustentar e fortalecer. Não quer dizer que a ovulação
irá acontecer nessa fase da Lua Cheia, mas que o arquétipo da Mãe Terra protetora
cuidadora, acolhedora, nutridora, se manifestará com mais intensidade.
A criatividade interna da mãe surge para criar uma nova vida. Esta fase pedenos para sermos amorosas, aproximar-nos das pessoas e expressar-lhes nossa
gratidão.
A conexão é com a Estação do Verão, período em que o poder do Sol chega a
seu ápice, as flores, as folhagens e os gramados encontram-se verdes, e em
abundância na natureza. Os dias tornam-se mais longos. Momento de celebrar o
brilho da vida proporcionado pelo Sol.
O relacionamento entre a lua cheia e a ovulação era conhecido nas antigas
culturas. As mulheres da tribo norte-americana dos iuroks, da Califórnia
rezavam à lua quando sofriam irregularidades menstruais. Acreditavam que
sentar ao relento sob a lua cheia desencadeava a ovulação e fazia seus ciclos
voltarem ao normal. Em escritos de Louise Lacey a autora demonstra que a
ovulação é desencadeada pela exposição luar. (OWEN, 1993, p.46).

4.3.3 Outono – Lua Minguante – Fase Pré-Menstrual
“Sinto-me sensível, é hora do recolhimento,
ir lentamente até ao meu interior, à minha gruta.
Reflito sobre mim mesma, sobre a vida, sobre o mundo.
Começo a ver o que está oculto, o que não se vê.
Agora eu vejo com os olhos do útero
e posso conhecer a escuridão” (O tesouro de Lilith)

Tempo de deixar fluir, transformar para renascer "NovaMente".
Imagem 37 - Recolher-se na Gruta
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A diminuição da luz durante a fase minguante reflete a diminuição da energia
física durante o período da ovulação à menstruação (pré-menstrual). Esse aspecto
corresponde simbolicamente ao de uma divindade feminina, a qual tem o poder tanto
para criar como para destruir. Aqui a mulher começa a perceber o lado interno de sua
natureza, tomando consciência dos mistérios de si mesma, sua sexualidade torna-se
mais poderosa, está mais consciente de suas potencialidades. Sente-se intolerante
em relação às coisas mundanas, porém cresce sua intuição e capacidade de sonhar.
Nesse ciclo são liberadas as energias que poderiam ter criado uma nova vida,
um projeto. Um convite para o recolhimento do mundo exterior e para o interior de si
mesmo. A ponte entre o consciente e o inconsciente fica mais tênue, proporcionando
uma oportunidade de iluminar aquilo que está na sombra interna para ser acolhido e
curado. “A medida que a lua míngua, torna-se a Anciã, a deusa da morte e dos
encerramentos, do período da fase escura da lua, antes do nascimento da lua nova”
(Owen, 1993, p.44).
A conexão com a energia do outono onde as árvores secam, deixam suas
folhas e recolhem-se, trazendo a oportunidade de morte, a morte daquilo que não
vingou, que não serve mais. Algo que ficou no campo energético e às vezes até físico.
Precisa deixar fluir, esvaziar, morrer para nascer o novo.

4.3.4 No Inverno – Lua Nova – Fase Menstrual
“Estou tranquila, em paz, serena.
Respeito a minha energia baixa e descanso.
Sonho, conecto-me com o mais profundo do meu ser.
Como uma semente, como uma estrela,
a pulsar lentamente e a brilhar internamente.
Existo apenas para mim, só para mim, só para mim” (O tesouro de Lilith)

A Lua Nova corresponde simbolicamente a uma divindade feminina anciã.A
fase da menstruação, onde retiram-se as energias físicas, terrenas, elevando-se a
consciência para a espiritualidade. Esse ciclo pede descanso, meditação e
relaxamento. Fase de "morte-renascimento" que gesta a mente, pode tanto gerar uma
nova vida, quanto frutos e projetos, tendo em vista que inicia-se um novo ciclo,
marcado pela introspecção, sonhos, desejos, objetivos que começam a brotar, como
uma nova fase lunar. “Devido a este ciclo, os antigos acreditavam que a morte sempre
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ocorre antes do nascimento, e por isso a Anciã era considerada aquela que destrói
para proporcionar uma nova vida". (OWEN, 1993, p.45).
Imagem 38 - Reflexiva
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A Deusa Anciã é conhecida como a mulher Sábia, Senhora da Sabedoria,
Rainha dos Mistérios e também da Cura. Rege os finais, o desapego, o conhecimento,
as transformações e a morte. A morte contém vida, e assim como a Lua que míngua,
desaparecendo no céu, ressurgindo nova, reiniciando num ciclo contínuo “vida-mortevida". Um convite à introspecção, solitude, silencio e recolhimento. Fase de
conservação, de estocar energia. Momento de viajar para dentro de si e tomar
consciência do que é possível deixar para trás, deixar que o ventre purifique através
do sangue menstrual.
Chega à Estação do Inverno, onde até os animais recolhem-se para
descansarem, e as árvores também entram em profundo reconhecimento, silenciamse. Os dias são mais curtos e a escuridão faz-se presente na maior parte do tempo.
Vem à fase de mergulho profundo, e encontro com a sombra interna, a própria
escuridão convida a encarar a verdade interna.
Na escuridão vazia, surge um fio de nova luz, clara, cristalina e ela renasce. De
acordo com Owen (1993) essa é uma metáfora para um processo literal que acontece
no interior do corpo e do psiquismo de cada mulher, mensalmente, assim como no
processo de viver e morrer, do qual todos fazem parte.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Conclui-se que a criatividade movimenta-se de maneira cíclica, dentro de ciclos
importantes que permeiam o universo feminino, como“suas luas", vivenciadas ao
longo de sua caminhada na terra. A mulher é um ir e vir, constante, num fluxo e refluxo
de suas fases. Vivenciando fases de sombra e de luz, de estar minguante à cheia de
vida, de nova à crescente de sabedoria. No setting arteterapêutico, também
vivenciam-se ciclos similares, fases importantes de compreender-se e ou transformarse. Estas transformações movidas pela experiência criativa, podem minguar
ressentimentos, ressignificar o poder de recriar um novo olhar para si mesma, novas
sementes começam a brotar e crescer internamente, até que uma, torna-se cheia de
luz e surge a vontade de compartilhar essa luz.
Conclui-se que os estímulos criativos na dimensão feminina movimentam-se
de maneira cíclica, em sintonia com os movimentos dos ciclos lunares;
A mulher poderá ser guiada intuitivamente pelo seu ritmo corporal e pelos aspectos
subjetivos da sua própria natureza e pode chegar numa consciência maior sobre si
mesma, através do reaprendizado, através da natureza e seus ciclos naturais, da sua
relação com as fases lunares, possibilitando uma compreensão maior sobre os
mistérios de sua própria natureza feminina, já que, no universo mítico, o arquétipo da
Lua é a própria manifestação da mãe, geradora, nutridora e acolhedora.
O acesso ao universo imaginativo, as narrativas simbólicas, figuras
arquetípicas, mitos e lendas são ferramentas arteterapêuticas fundamentais, que
possibilitam a percepção da consciência sobre si, permitindo que a psique desenvolva
uma integração com os seus elementos simbólicos. Através da criação, com
linguagens

expressivas

inconscientes,

diversas,

podem

ser

acessados

símbolos

antes

favorecendo o resgate do fluxo criativo, movimentando a energia

psíquica e ativando memórias adormecidas. Nesse sentido, podem aflorar as mais
profundas verdades internas, através das emoções que foram transmitidas e
vivenciadas de maneira prazerosa e acolhedora no setting arteterapêutico.
Na vida vivencia-se as mais diversas experiências e tentativas de corrigir
imperfeições, em busca de originalidade. O processo criativo pode ser um caminho
nessa aventura de encontrar-se mais conectada com a espiritualidade interior ,e
reencontrar-se com o criador que existe em cada um de nós.
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O setting arteterapêutico, pode ser considerado nesse contexto como
“têmenos", uma metáfora de útero acolhedor, que pode possibilitar reencontros e
reconexão com as fases psíquicas da alma feminina, propiciando ferramentas
estimuladoras para que as produções plásticas iluminem os conteúdos psíquicos
rumo ao encontro de si mesmo no caminho do vir a ser.
Recomenda-se a ampliação da pesquisa da ação sobre a questão dos ciclos
lunares, em relação aos aspectos do feminino criativo, com mulheres de cronologias
diversas.
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