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RESUMO 

 

 

A origem dos contos de fadas data de 25 mil anos. Observou-se que as histórias 

contadas em vários continentes tinham, apesar das particularidades culturais, a 

mesma essência. Todas possuíam o bem e a sombra como virtudes claras. A história 

da construção do feminino e os mitos das principais mulheres que permeiam o 

imaginário da mulher ocidental: Lilith, Eva e Virgem Maria, examinando o que foi 

drasticamente rejeitado do Feminino durante a dominação do patriarcado. O objetivo 

deste trabalho é analisar e apresentar esses aspectos negligenciados, compreender 

até que ponto esses mitos influenciam no comportamento da mulher ocidental 

contemporânea. Esta pesquisa constatou que é necessário que se integre o feminino 

negligenciado, para que se equilibre o comportamento, através do processo 

arteterapêutico: nem sempre bruxa nem sempre fada.  

 

 

Palavras-chave: Conto de fadas, Arteterapia, Psicologia Analítica, Feminino, Sombra, 

Individuação. 
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ABSTRACT 

 

 
The origin of fairy tales dates back 25,000 years. It was observed that the stories told 

on several continents had, in spite of cultural particularities, the same essence. All had 

good and shadow as clear virtues. The history of the construction of the feminine and 

the myths of the leading women who permeate the imaginary of the western woman: 

Lilith, Eve and Virgin Mary, examining what was drastically rejected of the Feminine 

during the domination of patriarchy. The purpose of this paper is to analyze and present 

these neglected aspects, to understand to what extent these myths influence the 

behavior of contemporary Western women. This research found that it is necessary to 

integrate the neglected feminine to balance the behavior, through the process 

arteterapéutico: not always witch not always fairy. 

 

 

Keywords: Fairy tale, Art therapy, Analytical psychology, Feminine, Shadow, 

Individuation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A psicóloga e analista junguiana Barbara Black Koltuv traz em seu livro, A 

Tecelã, a imagem da Feiticeira como sendo o lado rejeitado e desprezado do 

Arquétipo do Feminino. A autora acredita que, em um plano individual, no momento 

em que as mulheres trabalharem o que foi negligenciado do Feminino, estarão no 

caminho da integridade e, em um plano transpessoal, o lado feminino de Deus sendo 

redimido, trazendo a cura e o equilíbrio que a humanidade e o planeta necessitam. 

A mulher feiticeira contém a imagem da origem da mulher como culpada de 

todos os males da Terra, tema encontrado em diversos mitos histórias de mulheres 

que através de algum comportamento originou o mau. 

Na cultura judaico-cristã é Eva a culpada pelo pecado original, e na cultura 

sumério-babilônica, Lilith é quem assombra e causa sofrimento aos homens. 

Os Contos de Fadas trazem as histórias do cotidiano, do mundo real, através 

do simbolismo e da da fantasia, da criatividade e do imaginário. As crianças em 

contato com essas histórias têm a possibilidade de trabalhar sua subjetividade, sua 

imaginação, sua criatividade e na sua psique transpor limites, bloqueios e estar 

sempre “reconstruindo” o seu processo de subjetivação e individuação. 

O objetivo deste trabalho é verificar se os Contos de Fada, quando utilizados 

no processo arteterapêutico à mulheres, podem facilitar a identificação e a integração 

de sua própria sombra. No final deste trabalho pretendemos responder de que modo 

o trabalho desenvolvido a partir dos contos de fada, em processo arteterapêutico, 

pode ajudar no reconhecimento e na integração da própria sombra? Para o referido 

público. 

O presente trabalho será realizado usando o método de pesquisa bibliográfica. 

Segundo Gil (2010), esse tipo de pesquisa é feita através do uso de material já 

publicado, utilizando desde materiais impressos bem como materiais disponíveis no 

meio eletrônico e/ou virtual. 

Através dessa pesquisa pretende-se possibilitar a compreensão da Psicologia 

do Feminino através da análise do conceito de sombra para Carl Gustav Jung e de 

trabalhos publicados em livros, artigos, teses e revistas de pós-junguianos que 

estudaram e detalharam sobre o Feminino e seus aspectos negligenciados.  
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A pesquisa está embasada cuidadosamente nos teóricos que trouxeram 

contribuições para a compreensão da Sombra e da Psicologia do Feminino iniciada 

por Carl Gustav Jung. Portanto, a articulação será feita entre os teóricos 

pósjunguianos e o próprio Jung. 

O resultado de tal diálogo possibilitará uma visão mais clara no contexto da 

psicologia analítica sobre o Feminino e seus aspectos sombrios, possibilitando o 

caminho da integridade. 
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CAPITULO I 

 

CONTO DE FADAS 

 

 

Imagem 1 – Contos de Fadas 

   
Disponível em: http://www.bimbiparma.it/gli-imperdibili-disney/ 

 
 

Os livros que têm resistido ao tempo são os que possuem uma verdade capaz 
de satisfazer a inquietação humana, por mais que os séculos passem. 

 
Cecília Meireles 

A palavra “fada” vem do Latim factum que significa destino, fatalidade.  As fadas 

são seres míticos que pertencem ao universo do imaginário e lendário da Europa 

germânica e saxônica. Elas eram apresentadas, inicialmente, pelas figuras de belas e 

poderosas mulheres, que pertenciam à cultura celta, onde elas, as mulheres, eram 
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detentoras do saber e do poder. Caracteristicamente envolvem algum tipo de magia, 

metamorfose ou encantamento, e, apesar do nome, animais falantes são muito mais 

comuns neles do que as fadas propriamente ditas. Em seu lugar, a opositora do herói 

é representada por uma mulher idosa, a velha má, figura vinculada ao arquétipo da 

mãe má.  

A mãe é a segurança do abrigo, do calor, da ternura e da alimentação; e 
também em contrapartida, o risco da opressão pela estreiteza do meio e pelo 
sufocamento por meio do prolongamento excessivo da função de 
alimentadora e guia: a genitora devorando o fruto genitor, a generosidade 
transformando-se em captadora. (CHEVALIER E GHEERBRANT ,1982, p. 
580) 
 
 
 

Imagem 2 – A Origem dos Contos de Fadas 

 
Disponível em: http://keytown.me/placard/nedelya-detskoy-knigi-v-smolenske_15517 
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1.1 ORIGEM DOS CONTOS DE FADAS 

 

Durante toda a história da humanidade, o ser humano mesmo não tendo 

consciência disso, procurou manter um relacionamento com o inconsciente coletivo e 

seus arquétipos. 

Entre os povos antigos isso dava-se por meio da interpretação dos sonhos e 

das histórias contadas ao redor de fogueiras.  

Os contos de fada, assim como os mitos, as lendas e as fabulas, falam a 

linguagem da alma. São similares aos nossos sonhos e as nossas fantasias. “O estudo 

dos contos de fada é essencial pra nós, pois delineiam a base humana universal” 

(VON FRANZ, 1980, p. 34) 

Os contos de fadas são ímpares, não só como uma forma de literatura, mas 

como obras de arte integralmente compreensíveis pela criança como nenhuma outra 

forma de arte o é. Como sucede com outra grande arte, o significado mais profundo 

do conto de fadas será diferente para cada pessoa, e diferente para a mesma pessoa 

em vários momentos de sua vida. O indivíduo extrairá significados diferentes do 

mesmo conto de fadas, dependendo de seus interesses e necessidades do momento. 

Os contos de fada são uma variação do conto popular. Eles partilham o fato de 

ser uma narrativa curta transmitida oralmente, onde o herói ou a heroína tem de 

enfrentar grandes batalhas entre o bem, representado por ele (a), e o mal, 

representado por uma figura mágica ou uma situação que pode levar à morte ou ao 

isolamento. 

Imagem 3 – Alice no País das Maravilhas

Disponível em: https://lella.files.wordpress.com/2010/05/alice-no-pais-das-maravilhas_poster.jpg 

https://lella.files.wordpress.com/2010/05/alice-no-pais-das-maravilhas_poster.jpg
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Antigamente, até mais ou menos o século XVII, os contos de fada não eram 

destinados apenas às crianças, mas também aos adultos das classes mais baixas da 

população como lenhadores e camponeses, divertindo-se as mulheres a ouvi-los 

enquanto fiavam. 

Pode-se imaginar que as histórias contadas pelos homens primitivos por meio 

das pinturas rupestres também possam ser consideradas como contos cotidianos, 

uma vez que retratavam situações do dia-a-dia daquela época. 

Von Franz afirma que, “tanto a saga local como a lenda histórica se baseiam 

em acontecimentos verdadeiros que realmente ocorreram e que foram aumentados e 

estendidos convertendo-se em histórias e desta forma foram contados durante um 

longo tempo”. (1990, p. 6). 

 

1.2 BREVE HISTÓRICO DOS CONTOS DE FADAS 

 

 

Imagem 4 – As Princesas 

  
Disponível em: http://www.serounaosei.com/wp-content/uploads/2015/07/disney-women1.jpg 

 

 

A partir do século XVI, os contos de fada começaram a ser reunidos em 

coletâneas. Charles Perrault foi o primeiro, na França, por volta de 1685, a publicar 

contos maravilhosos e em 1696 surgem os contos em prosa, como A Bela Adormecida 

e Chapeuzinho Vermelho. Os irmãos Grimm (séculos XVIII e XIX) recolheram da 
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memória popular as antigas narrativas, conservadas pela tradição oral com o objetivo 

de fazer um levantamento linguístico para a fundamentação dos seus estudos. No 

entanto, seu trabalho resultou numa obra prima da literatura infantil, trazendo uma 

preocupação com as crianças. Em 1881 foram criadas outras histórias infantis, como 

Peter Pan, que trazem toda sabedoria e simbologia dos contos de fadas. 

No Brasil e em Portugal, os contos de fada, na forma como são hoje 

conhecidos, surgiram em fins do século XIX sob o nome de Contos da Carochinha. 

Esta denominação foi substituída por “contos de fadas” no século XX. Em suas 

versões mais primitivas, os contos apresentavam histórias de violência sexual, abusos 

morais, mortes cruéis, incestos dentre outros temas adultos. 

Embora falando de crueldade e terror, os contos também eram ouvidos pelas 

crianças, que em épocas remotas, participavam ativamente das atividades adultas. 

Originalmente destinados aos adultos, carregados de cenas hediondas, canibalismo, 

adultério e incesto, os contos de fadas eram mais do que lições morais. Eles eram a 

tradução narrada dos anseios, medos, revoltas, crenças populares e desejos de 

justiça do povo. 

O surgimento da televisão e do cinema fez com que os contos de fadas 

ganhassem uma nova forma de interação com o público e até mesmo um novo 

público: as crianças. As histórias originais, há de se enfatizar, não eram direcionadas 

às crianças, e sim aos adultos. Isso porque, em sua essência, as narrativas eram 

repletas de cenas violentas. Se antes a ideia era passar uma mensagem direta e séria 

ou mesmo contar as dificuldades, sentimentos, revoltas e crenças no sobrenatural, 

atualmente o objetivo dessas histórias está mais brando e passou a ser muito mais o 

entretenimento do novo público. 

 

1.3 OS CONTOS DE FADAS E O PROCESSO TERAPÊUTICO  

 

Por apresentar uma problemática existencial, os contos podem ser vistos como 

um caminho para a individuação ou uma jornada interior “em quatro etapas, sendo 

cada etapa uma estação no caminho da autodescoberta”.  

 

• A TRAVESSIA: “leva o herói ou heroína a uma terra diferente, marcada 
por acontecimentos mágicos e criaturas estranhas”; 
• O ENCONTRO: “com uma presença diabólica – uma madrasta 
malévola, um ogro assassino, um mago ameaçador ou outra figura com 
características de feiticeiro”; 
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• A CONQUISTA: “o herói ou heroína mergulha em uma luta de vida ou 
morte com a bruxa, que leva inevitavelmente à morte desta última”; 
• A CELEBRAÇÃO: “um casamento de gala ou uma reunião de família, 
em que a vitória sobre a bruxa é enaltecida e todos vivem felizes para 
sempre”. (CASHADAN, 2000, p. 48) 
 
 

Os contos de fadas falam de relacionamentos humanos primitivos, porém não 

deixam de ser atuais como: a raiva, a inveja, a mentira, o amor, a generosidade e suas 

enormes consequências no viver humano.   

No desenvolvimento da história, vai delineando-se a luta do herói, que tem de 

descobrir os elementos que lhe faltam para compreender o processo em que está 

inserido e, assim, poder construir situações novas que possam vir a favorecê-lo na 

luta pelos seus objetivos. Nesse sentido, cada uma dessas histórias é um estímulo 

encorajador na luta da vida, em que valorizam-se os princípios éticos na relação com 

o outro.   

 
Imagem 5 – Contos De Fadas E O Processo Arteterapêutico 

 
Disponível em: http://opsicologoonline.com.br/historias-de-contos-de-fadas/ 

 

 

Segundo Bettelheim (2007) o conto de fadas é o espelho onde podemos nos 

reconhecer com problemas e propostas de soluções que só podem ser elaboradas na 

imaginação. O mundo do “era uma vez” permite o contato com a fantasia, enriquece 

o mundo interior, o desenvolvimento pessoal e, consequentemente, melhora a 
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qualidade de vida. Os contos de fadas falam ao inconsciente através de imagens que 

vão conversar com os monstros e bruxas, os medos que estão assustando. Com o 

auxílio da espada mágica ou das fadas, a criança adquire forças para vencer o que a 

preocupa ou a assusta.   

A criança aprende a identificar e a reconhecer em si mesma e nos outros 

sentimentos e pensamentos que ajudam ou atrapalham sua relação consigo mesma 

ou com os outros, possibilitando melhores condições de crescer e de amadurecer por 

meio das narrativas dos contos de fadas. 

 
Imagem 6 – Livro de Contos  

 
Disponível em: http://www.sobrebeleza.com/maternidade/razoes-para-ler-contos-de-fadas-para-as-

criancas.html 

 

Contos de fadas, assim como obras de arte, despertam em cada criança um 

sentido diferente, para ela mesma e nos diferentes estágios da sua vida. O conto de 

fadas não expressa a realidade externa e, sim, de modo simbólico, trabalhando no 

inconsciente. Ao oferecer contos de fadas para as crianças, elas podem descobrir um 

caminho para sair da sua angústia assim como o herói da história, entender que os 

problemas existem, mas que há possibilidades de serem resolvidos.  

Bettelheim em seu livro A psicanálise dos Contos de Fadas diz (2007, p 14):  

 
Esta é exatamente a mensagem que os contos de fadas transmitem à criança 
de forma múltipla: que uma luta contra dificuldades graves na vida é inevitável 
é parte intrínseca da existência humana – mas que se a pessoa não se 
intimida, mas se defronta de modo firme com as opressões inesperadas e 

http://www.sobrebeleza.com/maternidade/razoes-para-ler-contos-de-fadas-para-as-criancas.html
http://www.sobrebeleza.com/maternidade/razoes-para-ler-contos-de-fadas-para-as-criancas.html
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muitas vezes injustas, ela dominará todos os obstáculos e, ao fim, emergirá 
vitoriosa.  

 

É importante contar vários contos de fadas para as crianças, por várias vezes, 

e num determinado momento um conto em especial passará a ter significado para ela. 

Dessa forma, não temos um conto específico a ser oferecido, pois cada criança 

identifica-se com um, de acordo com seus embates e necessidades do momento.  

É na repetição dos contos de fadas que as crianças conseguem interiorizar 

seus conteúdos simbólicos, apropriar-se de suas emoções e elaborá-las. É esse um 

dos motivos que levam as crianças a pedirem que lhe contém várias vezes a mesma 

história. O conto de fadas não deve ser explicado nem traduzido em seus significados 

psicológicos, segundo Bettelheim (2007) para que produza efeitos de exteriorização 

benéficos, a criança deve permanecer ignorante das pressões inconscientes a que 

está respondendo ao tornar suas soluções. 

 

Imagem 7 – Final Feliz 

  
Disponível em: http://colecciondegifs.blogspot.com.br/2015_05_17_archive.html 

http://colecciondegifs.blogspot.com.br/2015_05_17_archive.html
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CAPITULO II 

 

ARTETERAPIA 

 

 

Usamos o espelho para ver o rosto                                                                                                                                                   
e a arte para ver a alma.                                                                                                                                                            

 
Bernard Shaw 

 
 
 

Imagem 8 – Mandala da Vida 

 
Disponível em: http://biodanza-titospatola.blogspot.com.br/ 
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Arteterapia, um caminho terapêutico, fruto do casamento de dois fazeres: o 

fazer arte e o fazer terapia. O que significa selar um pacto de união – o fazer em si.  

Ao longo de todo o percurso dessa caminhada, o fazer em si utiliza-se da criatividade 

com muita arte e de diversos recursos expressivos adequados a cada trecho do 

caminho. O fazer em si promove atos de proceder, o que caracteriza um processo 

onde criar, revelar, informar, confrontar, significar, transformar são seus fundamentos 

básicos.  

Ao buscar referência sobre quem, e em que lugar começou a surgir a 
Arteterapia como uma nova forma de trabalho terapêutico, é possível recuar 
no tempo cerca de 50 anos e encontrar algumas âncoras e demarcações. (...) 
Mas é possível caminhar bem mais para trás, na direção de outras origens 
desta prática terapêutica, aquelas que se encontram em tempos bem mais 
antigos. Nestes registros, encontramos desde sempre a ARTE, em suas 
múltiplas manifestações, como profundo documentário psíquico, tanto para a 
coletividade, como para cada indivíduo em sua existência singular. (...) E se 
caminharmos no tempo, bem mais para trás, poderemos chegar a cerca de 
35.000 anos atrás com a pintura nas cavernas, que já configuravam uma 
ponte expressiva entre o dentro e o fora, entre o espaço protegido e interno, 
para o mundo além, pleno de perigos, desafios e adversidades. (PHILIPPINI. 
2008, p. 14). [grifos da autora] 

 
A Arteterapia é um processo terapêutico que ocorre através da utilização de 
modalidades expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas, 
configurarão uma produção simbólica, concretizada em inúmeras 
possibilidades plásticas, diversas formas, cores, volumes, etc. Esta 
materialidade permite o confronto e gradualmente a atribuição de significados 
às informações provenientes de níveis mais profundos da psique, que pouco 
a pouco serão apreendidas pela consciência. (PHILIPPINI 2008, p. 13) 
 
 

Já Pain (1980) afirma que o trabalho de Arteterapia orienta-se de acordo com 

várias tendências disponibilizadas pelo Arteterapeuta e de acordo com as 

necessidades apresentadas pelo cliente. 

Oaklander (1980) completa, informando que a meta é ajudar o indivíduo a tomar 

consciência de si mesmo e da sua existência em seu mundo, estabelecendo um 

comportamento comunicativo. 

 

2.1 CONCEITO DE ARTETERAPIA 
 

 

De acordo com a American Association of Art Therapy (Associação 
Americana de Arteterapia), a Arteterapia é o uso terapêutico da atividade 
artística no contexto de uma relação profissional por pessoas que 
experienciam doenças, traumas ou dificuldades na vida, assim como por 
pessoas que buscam desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e 
do refletir sobre os processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas 
podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, aumentar sua autoestima, 
lidar melhor com sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver 
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recursos físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do 
fazer artístico (AATA, 2003). 
“O setting da Arteterapia, com sua formatação de laboratório de alquimista, 
recria nos tempos atuais, o tão necessário território sagrado. Funciona como 
local de criação, de resgatar e expandir potencialidades adormecidas, de 
desvelar sentimentos, de compreender conteúdos inconscientes” 
(PHILIPPINI, 2008, p.43). 
 
 

Imagem 9 – Função do Arteterapeuta 

 
Disponível em: http://patriciapinna.blogspot.com.br/p/agenda-cursos.html 

 

No ateliê arteterapêutico, um “território sagrado”, conhecido também como 

setting arteterapêutico, conhecendo-se a especificidade de cada material e utilizando 

a modalidade expressiva em sua correlação com formas psíquicas, pode-se propor 

ou criar recursos que permitam atingir objetivos terapêuticos específicos, o que 

contribui para uma atuação ética e criteriosa do Arteterapeuta. Esse “território 

sagrado”, segundo Campbell (2009, p. 45), “é um lugar, onde você simplesmente 

vivencia e traz à tona o que é e o que pode ser.” 

http://patriciapinna.blogspot.com.br/p/agenda-cursos.html
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A Arteterapia com abordagem junguiana é uma prática terapêutica que estimula 

o indivíduo a externalizar, através da arte, conteúdos simbólicos armazenados em 

níveis profundos da psique, propiciando desbloquear impulsos criativos através de sua 

decodificação, integração ou transformação, promovendo a saúde psíquica do 

indivíduo. 

 

2.2 MODALIDADES EXPRESSIVAS 
 

 
Minha experiência ensinou-me o quanto é salutar, do ponto de vista 
terapêutico, tornar conscientes as imagens que residem detrás das emoções. 

 
Carl Gustav Jung 

 
 

Na Arteterapia, o processo psíquico desenvolve seu dinamismo por meio de 

conteúdos simbólicos.  Os símbolos são partes do processo de autoconhecimento e 

transformação da psique, e a Arteterapia com seus múltiplos recursos expressivos é 

uma facilitadora que ajuda a decifrar os conteúdos internos da psique, ou seja, os 

conteúdos internos do inconsciente, trazendo para o consciente. Para um melhor 

entendimento do processo, serão apresentadas algumas modalidades expressivas 

utilizadas no processo arteterapêutico habitualmente.  

  

2.2.1 Pintura 

 
Imagem 10 – Minha Casa 

 
Acervo pessoal da Autora 
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A pintura utilizada na Arteterapia pode trazer a sensação de experimentar a 

liberdade, ajudando no desbloqueio interno e ativando o fluxo criativo. Diante de uma 

folha em branco ou colorida, o conjunto de tintas e pincéis convida a traçar curvas, 

linhas e formas e as cores escolhidas estão relacionadas com as emoções e 

sensações do indivíduo.   

  

O ato de pintar, durante o processo de criação em Arteterapia, vai aos poucos 
abrindo espaço e se expandindo tanto na superfície que está sendo pintada 
como na psique de quem está pintando, pois, na medida em que a tinta flui, 
na superfície que está sendo pintada, no externo; o mesmo acontece no 
mundo interno das emoções e dos sentimentos. (OAKLANDER apud 
CARRANO, 2013, p. 99) 
 
 

2.2.2 Desenho  

 

 
Imagem 11 – Meus Sonhos 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 
O desenho permite expressar histórias pessoais com clareza, apenas 
utilizando a configuração linear da imagem. Nas iniciações com o desenho, 
costumo usar música para descontrair e desbloquear, priorizando o caráter 
de uma experimentação lúdica. Se a aliança terapêutica for suficiente sólida, 
posso propor a técnica do desenho compartilhado, com a finalidade de 
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descontrair e desbloquear o processo criativo. Os meios expressivos do 
desenho são estimuladores de acontecimentos psíquicos, emergindo 
conteúdos simbólicos e facilitando a compreensão no nível da consciência. O 
Arteterapeuta avalia as condições internas/emocionais do cliente pela 
disposição das formas apresentadas, pela luminosidade, pelas cores e pela 
natureza dos motivos apresentados. (PHILIPPINI 2009, p. 49) 
 

 

2.2.3 Modelagem  

 
Imagem 12 – Eu Posso 

 
Acervo pessoal da Autora 

 
 
 

A argila é um material primordial carregado de referências arcaicas, que 

promovem um forte impacto na interação que o indivíduo venha a ter com ela. A argila 

silencia a mente e o espírito, mobiliza o corpo e harmoniza a respiração. Enfim, se 

oferece como um elemento que permite um diálogo intenso, e ao mesmo tempo íntimo 

com a psique corporificada ou com o corpo psíquico, alterando-o em níveis mais 

aparentes e outros, mais sutis. 

“Modelar é erguer, é sair de uma única dimensão. Construir algo que sai do 

papel, que anima, tem vida e se manifesta para além do horizonte.” (BRASIL, 2013, 

p. 138).  

 A modelagem pode ser feita com massa caseira, argila, biscuit, cera de abelha, 

plasticina, papel machê e massa de modelar. 
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A modelagem em Arteterapia só deve ser utilizada depois de algumas 
experiências no plano bidimensional, salvo em situações em que o cliente já 
inicie o processo trazendo experiências anteriores com modelagem. Esta 
preocupação deve-se ao fato que esta linguagem plástica oferece algumas 
dificuldades operacionais e inaugura as experiências no plano da 
tridimensionalidade, envolvendo desafios de organização espacial e 
capacidade de formar estruturas, e mantê-las em equilíbrio, além de 
intensificar a experiência com o tato, envolvendo sensações de textura e 
relevos. (PHILIPPINI, 2009, p. 72).   
 

 

2.2.4 Colagem 

 
Imagem 13 – Eu Sou Rainha 

 
Acervo pessoal da Autora 

 

 

O trabalho com colagem é uma estratégia expressiva organizadora, pois 

escolher as gravuras ou imagens, fazer o planejamento da colagem, possibilita que 

se olhe para si mesmo, estabelecendo comunicações de conteúdos psíquicos internos 

com o exterior.  Como ressalta Brasil (2013, p. 90), “o ato de colar é um ato de juntar, 
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unir comungar partes cindidas, trazendo para perto o que estava separado. É um ato 

de se apropriar daquilo que outrora partiu, se foi. Colar, então, é voltar à origem, ter 

de novo ou ter diferente aquilo que já se foi. ”   

 

2.2.5 Caixa de areia (Sandplay) 

 
Imagem 14 – Caixa de Areia 

  
Disponível em: http://arteterapiamarisepiloto.blogspot.com.br/2015/04/caixa-de-areia.html 

 

 

O Jogo de Areia (Sandplay) é um método terapêutico criado por Dora Kalff, 

terapeuta junguiana, suíça, entre 1954-1956. Na modalidade expressiva da caixa de 

areia, crianças e adultos podem dar voz às imagens do inconsciente através da 

construção de cenários com miniaturas de todos os tipos em uma caixa preenchida 

com areia. A caixa deve ter formato e dimensões específicas para que esta  mantenha-

se dentro do espectro de visão do paciente no momento da construção do cenário. A 

areia pode ser seca ou levemente molhada, e de preferência deve-se utilizar areia de 

praia. Usam-se miniaturas de figuras humanas, objetos, animais, veículos, heróis, 
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figuras fantásticas, religiosas e míticas – e tudo mais que pertença ao mundo real ou 

imaginário – para que fique disponível à livre escolha do paciente.  

O paciente ao se deparar com a coleção de miniaturas, pode viver emoções 
do seu reconhecimento como se certos objetos lhe apresentassem uma 
lembrança, um reflexo. Os objetos de miniaturas representam 
simbolicamente aspectos, situações, emoções e passagem da vida do 
indivíduo refletidas nas construções dos cenários [...]. (ANDION, 2010, p. 57). 
 
 
   

2.2.6 Mosaico  

 
Imagem 15 – Mosaico 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 
As experiências com mosaico nos auxiliam a organizar o mosaico interno de 
afetos, emoções e memórias. A atividade de reunir cacos permite partir de 
um caos e de uma desconstrução para, passo a passo, resignificar, 
reconstruir, atribuir um novo sentido e descobrir beleza no material quebrado, 
descartado, amontoados e confuso. (PHILIPPINI, 2009, p. 82)  
 

 
O mosaico pode ser feito com azulejos, papel, E.V.A, sucata, miçangas, 

sementes, entre outros. 
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Ao realizar o ato de quebrar/rasgar o material destrói-se a unidade e a 

significação que ele contém, ele é reduzido a cacos, fragmentos, caos. O movimento 

apresenta-se como desestruturador, como é para ser como objetivo do projeto 

arteterapêutico através desta linguagem, sendo que em seguida oportuniza-se a 

possibilidade real e imediata de dar a cada pedaço, cada caco uma nova significação, 

uma nova estrutura. 

 

2.2.7 Tecer, fiar e bordar 

 
Imagem 16 – Tapete Mágico 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 
 

O fio (sutra) liga este mundo e o outro mundo e todos os seres.  
 

Upanixades 
 
 
 

  Segundo Philippini, as atividades de tecelagem, fiação e bordado sempre 

puderam ser acompanhadas pela expressão espontânea de desejos, fantasias e 
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lembranças, de passagem de tradições e memórias, de brincadeiras, risos e lamentos.   

São técnicas expressivas por meio de fios, que possibilitam o surgimento de 

conteúdos simbólicos, materializando-se como processo de comunicação, por meio 

do uso das mãos e os materiais como: agulha, tecidos, lãs, linhas, fitas, ráfia, tiras de 

papel, barbantes entre outros. Tecer, fiar e bordar é poder criar, colorir, reunir, 

organizar, integrar, e exercitar principalmente a paciência.  

 

2.2.8 Contos - A velha arte de encantar 

 
Imagem 17 – Arte de Encantar 

 
Disponível em: http://cafecomjung.blogspot.com.br/2014/05/a-importancia-dos-contos-de-fada.html 

 

 

Reis e rainhas, príncipes e princesas, bruxas e sapos, duendes e anões, fadas. 

Ler e contar história é um ato mágico, tanto para quem conta como para quem ouve, 

o poder de transformar-se, de transportar-se, incorporando o personagem, vivendo 

emoções, viajando a lugares fantásticos e tenebrosos, lutando, sofrendo e crescendo. 

O tempo e o espaço místico da narrativa, além de propiciarem o autoconhecimento, 

despertam um clima de confiança, abrem espaço para reflexão e para a discussão, 

permitindo a construção de novas histórias, cultivando a consciência crítica e 

colaborando para o próprio processo de amadurecimento, organizando o caos interno. 
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Os contos constituem-se em recursos que podem ajudar-nos a compreender a 

complexidade da alma humana, pois tratam de questões existenciais com as quais 

convivemos no nosso dia a dia. 

 
Quem conta, ao reconhecer as múltiplas possibilidades simbólicas em uma 
história, poderá, por meio da forma de narrar, auxiliar a quem escuta que 
percebe com mais clareza um determinado aspecto da trama. Nesta forma 
de abordagem, poderemos utilizar fábulas que são estruturas simbólicas 
muito simples, como um telegrama simbólico. Podemos também utilizar os 
contos de ensinamentos, que estão presentes em tradições religiosas e/ou 
iniciáticas e são estruturas simbólicas um pouco mais complexas. [...] os 
contos clássicos e os contos de fada que são de origem muito antiga [...].  
(PHILIPPINI, 2012, p. 10) 

 

 

2.2.9 Escrita Criativa 

 
Imagem 18 – Eu Quero Colo 

 
Acervo e autoria da Autora 

 

 
No ateliê terapêutico, o uso das palavras é como o uso de um material 
plástico. Moldam-se as palavras, assim como se molda a argila. É a sua 
manipulação que vai permitir surgirem pequenos textos, poemas, contos e, 
por que não, até mesmo um romance. Muitas vezes as soluções para 
determinados questionamentos brotam no meio da trama que está sendo 
construída. É como se o inconsciente falasse as imagens arquetípicas que 
precisam ser plasmadas no papel, ou seja, na consciência. 
(VASCONCELLOS, 2009, p. 108)  



34 
 

A escrita converte-se como a própria vida, em narração da viagem interior 

para libertar-se das coisas, não as evitando, mas atravessando-as, buscando uma 

nova exploração, experiência profunda no seio de si mesmo.  

 
A “escrita criativa” tem uma importante função no processo arteterapêutico: 
escrever para compreender a si mesmo..., pois as palavras guardam em sua 
essência imagens diversas, que podem surgir em associações livres, 
produtos da singularidade e da subjetividade de cada um. E, neste contexto, 
palavras são fontes geradoras, fornecem o Fio de Ariadne para a saída de 
labirintos e são matéria-prima para significativas transformações psíquicas. 
(PHILIPPINI 2009, p. 111). 
 
 

Assim, as imagens construídas a partir de palavras surgem como o brilho de 

um fogo, um potencial que habita no fundo do inconsciente, e que pelo processo 

expressivo clarificam o consciente. A consciência com seu maravilhamento, tocando 

o ser humano com palavras, que não limitam-se a exprimir ideias e sensações, 

palavras que configuram-se como escritas criativas. 

 
Nesse espaço em branco, o papel, podemos construir e desconstruir 
castelos. Inventar pessoas e situações. Dar vazão a diferentes aspectos de 
nossa personalidade. E, principalmente, enxergar-nos de longe, como 
leitores de nós mesmos [...] escrever é dar oportunidade a todos os nossos 
anjos e demônios. É permitir que apareçam para que possamos dialogar com 
eles e negociar o nosso futuro. (VASCONCELLOS, 2009, p. 113). 

 

 

Imagem 19 – Reorganizando Tudo

 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QPRfoVmb5Cw 
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CAPITULO III 

 

PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

Minha vida é a história de um inconsciente que cumpriu a própria missão. 
 

Jung 

 

 

Imagem 20 – Mente Criativa 

  
Disponível em: http://trabajoalexandrazambranopsicologia.blogspot.com.br/2015/11/bienvenidos-al-

blog.html 
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3.1 JUNG E A PSICOLOGIA ANALÍTICA  

 

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) foi um psiquiatra suíço que dedicou sua vida 

aos estudos dos fenômenos psíquicos e suas manifestações. Motivado por algo que 

justificasse sua existência, foi em busca de uma psicologia que considerasse o ser 

humano como uma totalidade e englobasse suas particularidades patológicas – numa 

visão de conjunto, incluindo o universo. 

Sua obra foi sendo desenvolvida ao longo de toda sua existência, foi baseada 

[...] na própria experiência com seres humanos, normais, neuróticos e psicóticos. 

(FORDHAM, 1978, p.19). 

Como depoimento do próprio Jung (1998):  

 
[...] minhas obras podem ser consideradas como estações de minha vida; 
constituem a expressão mesma do meu desenvolvimento interior, pois 
consagrar-se aos conteúdos do inconsciente forma o homem e determina sua 
evolução, sua metamorfose. Minha vida é minha ação, meu trabalho 
consagrado ao espírito é minha vida; seria impossível separar um do outro.  
(p. 94). 
 

 

Em sua vida, quando ocorreram situações deste tipo, declara Jung (1998) 

“sempre que me sentia bloqueado, em períodos posteriores, eu pintava ou esculpia 

uma pedra.” (p.155).  Conforme constatou, o ato de criar despotencializava suas 

tensões internas, agia como uma ação terapêutica a medida que ia dando 

materialidade às suas emoções,   

 

Na medida em que conseguia traduzir as minhas emoções em imagens, isto 
é, ao encontrar as imagens que se ocultavam nas minhas emoções, eu 
readquiri a paz interior. Se tivesse permanecido no plano da emoção, 
possivelmente eu teria sido dilacerado pelos conteúdos do inconsciente. Ou, 
talvez, se os tivesse reprimido, seria fatalmente vítima de uma neurose e os 
conteúdos do inconsciente 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 emoções. (JUNG, 
1998, p.158) 
 
 

Deixou uma obra teórica vasta, a qual nomeou de Psicologia Analítica, sendo 

o processo de individuação o eixo de toda a sua teoria, conforme declara:  

 
Ocupando-me assiduamente das minhas fantasias, tais pesquisas fizeram 
pressentir que o inconsciente se transforma ou provoca transformações. Só 
descobrindo a alquimia compreendi claramente que o inconsciente é um 
processo e que as relações do ego com os conteúdos do inconsciente 
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desencadeiam um desenvolvimento ou uma verdadeira metamorfose da 
psique. [...] Mediante o estudo das evoluções individuais e coletivos, e 
mediante a compreensão da simbologia alquimista cheguei ao conceito 
básico de toda a minha psicologia, o “processo de individuação”. (JUNG, 
1998, p. 184). 
 

Sua obra foi um testemunho de suas observações, tinha o interesse de uma 

compreensão dos seres humanos e não o interesse de formular apenas uma teoria. 

A cada descoberta procurava uma associação com o todo.  Seguindo essa trajetória, 

chegou ao conceito de Psique que, em psicologia analítica, é o nome dado à 

personalidade como um todo. Ou seja, [...] é a totalidade de todos os processos 

psicológicos, tanto conscientes quanto inconscientes. (SHARP, 1997, p. 131). 

 

3.2 ALGUNS CONCEITOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

3.2.1 Inconsciente Pessoal 

 

Imagem 21 – Inconsciente Pessoal 

  
Disponível em: https://www.tumblr.com/search/elo%20perdido 

 
 

O inconsciente compreende o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. 

Sendo que, o inconsciente pessoal, segundo Jung:  

 
Contém memórias perdidas, ideias dolorosas que são reprimidas (isto é, 
esquecidas de propósito), percepções subliminares (aquelas percepções dos 
sentidos que não são suficientemente fortes a ponto de atingir a consciência) 
e, finalmente, conteúdos que ainda não estão maduros para a consciência. 
(apud SHARP, 1997, p. 90). 
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É a camada superficial do inconsciente, formada a partir de experiências 

pessoais, contendo sentimentos, percepções e recordações adquiridas 

individualmente. Entretanto, por inconsciente pessoal, entende-se a porção do 

inconsciente que carrega todos os conteúdos das vivências e pensamentos que o 

indivíduo experimentou, mas não registrou como: memórias perdidas, ideias 

dolorosas que são reprimidas (esquecidas por conveniência), percepções 

subliminares ou percepções sensoriais que não foram fortes o suficiente para alcançar 

a consciência e, finalmente, conteúdos que ainda não amadureceram para a 

consciência. Segundo Silveira (2011, p. 64), “Esses diversos elementos, embora não 

estejam em conexão com o ego, nem por isso deixam de ter atuação e de influenciar 

os processos conscientes, podendo provocar distúrbios tanto de natureza psíquica 

quanto de natureza somática”. 

O consciente é o que o indivíduo conhece de si, cujo centro é o ego. A 

consciência é a função ou atividade que mantém a relação entre os conteúdos 

psíquicos e o ego. (SHARP, 1997, p. 48). Mas a consciência individual tem por base 

e origem o inconsciente:   

 
A consciência não se cria a si mesma; emana de profundezas desconhecidas. 
Desperta gradualmente na infância e durante toda a vida desperta, a cada 
manhã [...] Não é apenas influenciada pelo inconsciente, mas emerge dele 
continuamente, sob a forma de inumeráveis ideias espontâneas e de 
repentinos lampejos de pensamento. (JUNG apud SHARP, 1997, p. 43). 
 

3.2.2 Inconsciente Coletivo 

 
Imagem 22 – Inconsciente Coletivo

 
Disponível em: https://osegredo.com.br/2016/07/como-o-inconsciente-coletivo-atrapalha-lei-da-

atracao/ 
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O inconsciente é um mundo cheio de mistérios e riquezas que merecem ser 
encontrados e desvendados.             

Bonaventure 
 

 

Por inconsciente coletivo, entenda-se o que cada ser humano traz como uma 

herança da evolução da humanidade. O inconsciente coletivo teve origem na teoria 

junguiana, a partir da presença de fenômenos psicológicos que não possuíam uma 

explicação com base nas experiências passadas da pessoa. Seu conteúdo, “parece 

consistir em motivos mitológicos ou imagens primordiais [...] Na verdade, toda a 

mitologia poderia ser entendida como uma espécie de projeção do inconsciente 

coletivo.” (JUNG apud SHARP, 1997, p.89). “Corresponde às camadas mais 

profundas do inconsciente, aos fundamentos estruturais da psique comuns a todos os 

homens.” (SILVEIRA, 2011, p. 64). É o conjunto de sentimentos, pensamentos e 

lembranças compartilhados por toda a humanidade. O inconsciente coletivo é um 

reservatório de imagens latentes, chamadas de Arquétipos, que cada pessoa herda 

de seus ancestrais. A pessoa não se lembra das imagens de forma consciente, porém 

herda padrões de comportamento da humanidade desde seu surgimento, ou seja, 

reage ao mundo da mesma forma que seus ancestrais.  

 

3.2.3 Arquétipo 

Imagem 23 – Arquétipo A Grande Mãe 

 
Disponível em: http://xexe.club/167939-drevo-zhizni-volna-fotografiy-grudnogo-vskarmlivaniya-

zahlestnula-internet.html 
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Os conteúdos do Inconsciente Coletivo são chamados arquétipos. Os 

arquétipos não apenas dão forma para a energia psíquica como também possibilitam 

e organizam sua manifestação produzindo significados simbólicos que unem a 

percepção sensorial externa às vivências internas, dessa forma liberando a energia 

psíquica e norteando os atos de acordo com esse significado, ou seja, eles ganham 

vida nas experiências concretas, manifestando-se através das emoções particulares: 

os sonhos, fantasias, nas projeções feitas, nos complexos, nos rituais diários. 

Dra. Nise da Silveira (1981) relata que Jung partiu do estudo do indivíduo e 

chegou empiricamente ao conceito da estruturação da psique a partir de vivências 

sociais. “A exploração em profundeza do mundo interno levou-o à descoberta de 

disposições inatas para a configuração de imagens e idéias análogas ou semelhantes, 

carregadas de emoções experimentadas pela humanidade através dos milênios 

(arquétipos).” (SILVEIRA, 1981, p.106).  

De acordo com Grinberg (1997), os arquétipos são estruturas universais, inatas 

formadas no imaginário e herdadas pela humanidade. “São conteúdos coletivos todos 

os instintos e formas básicas de pensamento e sentimento, tudo aquilo que 

consideramos como universal e que pertence ao senso comum.” (GRINBERG, 1997, 

p. 136) São formados por experiências humanas longínquas, as quais cristalizaram-

se através do tempo. Esta estrutura arcaica é comum a todas as sociedades e aparece 

de forma mitológica semelhante em diferentes culturas.  Apesar da diversidade 

cultural os arquétipos preservaram um padrão em suas imagens. “Entretanto o 

arquétipo não é uma experiência que se herda, mas o potencial de repetição dessa 

experiência. ” (GRINBERG, 1997, p. 136). É a partir desta experiência arcaica que o 

homem herdou o inconsciente coletivo, parte escondida da consciência. 

 
A noção de arquétipos, postulando a existência de uma base psíquica comum 
a todos os seres humanos, permite compreender por que em lugares e 
épocas distantes aparecem temas idênticos nos contos de fada, nos mitos, 
nos dogmas e ritos das religiões, nas artes, na filosofia, nas produções do 
inconsciente de um modo geral – seja nos sonhos de pessoas normais, seja 
em delírios de loucos. (SILVEIRA, 2011, p. 69) 

 
 

É no estudo da mitologia que encontramos conservada a linguagem simbólica do 
feminino através dos mitos das deusas, que ao pensarmos como arquétipos têm nelas 
as imagens dos padrões de comportamento que determinam os pensamentos, os 
sentimentos e os instintos do Feminino. 
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3.2.4 Símbolo 

 
Imagem 24 – Símbolo – A Árvore da Vida 

  
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/394557617340340873/ 

 
 

Para Hall (1995), seus efeitos aparecem na consciência como as imagens e 

idéias arquetípicas. São padrões ou motivos universais que vêm do inconsciente 

coletivo e formam o conteúdo básico das religiões, mitologias, lendas e contos de 

fadas. (p.216). 

Os arquétipos produzem ideias e imagens, são a raiz dos mitos. É uma herança 

psíquica como uma matriz que conduz a produção de símbolos e imagens na 

humanidade. “Desse modo, eles nos predispõem a experimentar a vida de acordo 

com alguns padrões estabelecidos na psique. ” (GRINBERG, 1997, p. 136). 
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3.2.5  Individuação 

Aquele que busca individuar-se não tem a mínima 
pretensão a tornar-se perfeito. Ele visa completar-se, o 
que é muito diferente.  

SILVEIRA 

 

 
 

Imagem 25 – Processo de Individuação 

  
Disponível em: http://paulorogeriodamotta.com.br/processo-de-individuacao/ 

 

De acordo com Jung, todo indivíduo possui uma tendência para a individuação 

ou autodesenvolvimento.  

Individuação significa tornar-se um ser único, homogêneo, na medida em que 
por 'individualidade' entendemos nossa singularidade mais íntima, última e 
incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si 
mesmo. Podemos, pois, traduzir 'individuação' como 'tornar-se si mesmo. 
(Jung, 1928, p. 49). 
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Cada ser humano traz em si potencialidades singulares e o desejo de buscá-

las e desenvolvê-las para realizar aquilo que lhe é mais próprio. No conceito 

junguiano, a individuação é a [...] tendência instintiva a realizar plenamente 

potencialidades inatas. (SILVEIRA, 1974, p. 88). 

 

3.2.6  O Herói 

O processo de individuação acontece por meio de um caminho de 

desenvolvimento psíquico em que os conteúdos inconscientes são aos poucos 

integrados à consciência.  Esta é a jornada do herói em que por meio da superação e 

enfrentamento dos obstáculos da vida alcança-se o prêmio final.  A atitude do herói 

depende de sua separação dos temas infantis ligados à proteção do lar, da mãe 

cuidadora, de iniciar um caminho de mudança em que necessita conquistar seu 

próprio lugar no mundo.  

 Jung descreveu em linhas gerais a constelação do mito do herói e atribuiu ao 

herói o papel de criador da consciência.  O herói é um padrão humano básico – que 

exige o sacrifício da “mãe”, significando uma atitude infantil passiva, e que assume as 

responsabilidades da vida e enfrenta a realidade de um modo adulto. O arquétipo do 

herói exige o abandono desse pensamento fantasioso infantil e insiste em que se 

aceite a realidade de um modo ativo. (STEIN, 2015, p. 86) 

 
[...] o homem só se torna um ser integrado, tranquilo, fértil e feliz quando (e 
só então) o seu processo de individuação está realizado, quando consciente 
e inconsciente aprenderem a conviver em paz e completando-se um ao outro. 
(JUNG, 1964, p. 14)    

 
O herói ainda é aquele que adentra a floresta em busca do (des) conhecido, 

ele pode até saber qual é seu objetivo, porém, nem sempre tem ideia do que irá 

encontrar no caminho para alcançar o mesmo. Às vezes, associamos o herói aquela 

imagem de força, de superação ou, por outro lado, à imagem de sofredor, daquele 

que precisa em todas as circunstâncias passar por situações difíceis para emergir das 

cinzas. Não só nos contos de fadas, como na mitologia, o herói aproxima-se muito do 

ser humano. 

Quando o arquétipo do herói está ativo em uma pessoa, ela se fortalece com o 

desafio, sente-se ultrajada pela injustiça, e responde rápida e decisivamente à crise 

ou à oportunidade. 



44 
 

Há uma semelhança, e até uma afinidade, entre os arquétipos do Explorador e 

do Herói. Mas enquanto o Explorador busca encontrar a si mesmo, o Herói quer 

ratificar-se ou provar-se, tentando sempre superar os seus limites, além de 

constantemente tentar melhorar o mundo em diversos aspectos, fazendo dele um 

lugar melhor, mais encantador e agradável. 

 

 

Imagem 26 – A Jornada do Herói 

  
Disponível em: http://interludico.blogspot.com.br/2013/12/narratologia.html 
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CAPITULO IV 

 

A ALMA FEMININA REPRIMIDA 

 
A mulher é uma substância tal, que, por mais que a estudes, sempre 
encontrarás nela alguma coisa totalmente nova.  
 

Léon Tolstoi 

 
 

Imagem 27 – Seja Bela e Cale-se

  
Disponível em: http://www.mishamakeup.com.au/index.php/advertising/ 

Elas reivindicavam um lugar na sua sociedade, essencialmente qualquer 
lugar que desejassem, pois não queriam esperar, implorar nem precisar 
adular para que alguém – a família ou a cultura – lhes concedesse esse lugar. 
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Elas traçaram um círculo. Entravam nele. E diziam: “Estou aqui. Se vocês 
quiserem proximidade, fiquem perto de mim. Se não. Afastem-se, porque nós 
vamos avançar. (ESTÉS, 2007, p. 69) 
 
 

No início era o Verbo, mas o Verbo era Deus, e Homem. O silêncio é o comum 

das mulheres. Ele convém à sua posição secundária e subordinada. Ele cai bem em 

seus rostos, levemente sorridentes, não deformados pela impertinência barulhenta e 

viril. Bocas fechadas, lábios cerrados, pálpebras baixas, as mulheres só podem 

chorar, segundo Michelet  O silêncio é um mandamento reiterado através dos séculos 

pelas religiões, pelos sistemas políticos e pelos manuais de comportamento. [...]. Seja 

bela e cale a boca (PERROT, 2005, p.9). 

Na era colonial quando as mulheres brancas chegaram ao Brasil, elas 

apresentavam um comportamento assexuado, identificado pelo autor como “modelo 

de Maria”, porque suas vidas estavam restritas a casa e a Igreja, eram mulheres 

consideradas fracas, submissas ao homem, passivas e sem qualquer poder na área 

pública. Eram mulheres sem educação formal, condicionadas pela sociedade apenas 

a ter os deveres de uma esposa da época: administrar a casa, criar os filhos e aceitar 

os casos extras conjugais de seu marido com as escravas (BALDWIN, DESOUZA & 

ROSA, 2000). 

As mulheres começaram a lutar para ampliar seus direitos na Era Imperial, o 

que permitiu maior trânsito de mulheres na rua, lugar no mercado de trabalho e 

avanços nas áreas da educação e da política. Entre 1872 e 1900 aumentou 

significativamente o número de educadoras no magistério o que para o autor resultou 

na redução do salário dos educadores (BALDWIN, DESOUZA & ROSA, 2000). Ainda 

no século XIX, foi aprovada no ano de 1850 uma lei que proibia a participação das 

mulheres no comércio sem a autorização do marido. Já no início do século XX muitas 

mulheres  destacaram-se nas áreas da política, da educação e na imprensa, mesmo 

com as péssimas condições de trabalho, as mulheres sofriam extrema discriminação, 

enquanto os homens tinham apenas uma jornada de 8 horas, as mulheres eram 

obrigadas a trabalhar por 16 horas, sem férias remuneradas e segurança de trabalho, 

além de sofrer maus-tratos dos supervisores. 

No ano de 1910 foi fundado o Partido Republicano Feminino. Apesar das 

mulheres brasileiras não terem ainda o direito de voto, o partido foi o local onde estas 

tinham a liberdade de expressarem suas opiniões e lutarem pelo aumento dos seus 

direitos. No governo do presidente Getúlio Vargas, as mulheres ganharam o direito ao 
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voto. Entretanto no ano de 1932 o presidente fechou o Congresso, tornou os partidos 

ilegais e suspendeu o direito de voto ao nível nacional, somente no ano de 1945 as 

mulheres retornam a ter participação eleitoral (BALDWIN, DESOUZA & ROSA, 2000). 

 

Imagem 28 – Dia Internacional da Mulher 

 
Disponível em: https://feab.files.wordpress.com/2013/03/011.jpg 

 

Na década de 1970 um novo movimento feminista nasce, mulheres de todas 

as classes reúnem-se para reivindicar por inclusão no sistema político brasileiro. Era 

um momento propício, a ditadura brasileira estava perdendo suas forças, o presidente 

Geisel permitiu maior liberdade ao movimento político e as feministas estavam dando 

seu apoio à oposição. Nessa mesma época as Nações Unidas apoiou o Dia 

Internacional da Mulher com a tentativa de acabar com a desigualdade sexual. O 

presidente Geisel permitiu que as mulheres nesse dia realizassem comemorações, 

conferências e encontros. Para Alvarez (1989 apud BALDWIN, DESOUZA & ROSA, 

2000) é no ano de 1975 que nasce o movimento moderno das mulheres no país. Foi 

a partir da década de 70 que o lugar da mulher na população economicamente ativa 

aumentou, e o número de mulheres em profissões de prestígio cresceu 

aproximadamente 400% na década de 70, e em 1980 já havia quase o mesmo número 

de homens e mulheres nas universidades brasileiras. 
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Imagem 29 – Boca Feminina - Só Para Beijar 

  
Disponível em: http://www.evaldoberanger.teo.br/2011/12/pode-mulher-exercer-autoridade-de-

homem.html 
 
 
 

Apesar das conquistas do movimento feminista, o Brasil continua um país 

extremamente patriarcal, onde crimes contra as mulheres são muito comuns. 

Acredita-se que tais crimes não são, na maioria, registrados e a ineficiência e 

ineficácia do sistema judiciário brasileiro junto com o preconceito e a incompetência 

policial colaboram para a baixa procura das mulheres por justiça.  

 
Às mulheres, a sombra e o esquecimento concedidos aos sujeitos inferiores. 
Segundo o mote atribuído a Péricles, a melhor mulher é aquela de quem 
menos se fala. Será assim durante a maior parte da história da humanidade. 
Quando os homens se exprimem a respeito das mulheres, é no mais das 
vezes para estigmatizar seus vícios: de Aristófanes a Sêneca, de Plauto aos 
pregadores cristãos, domina uma tradição de diatribes e de sátiras contra a 
mulher, apresentada como um ser enganador e licencioso, inconstante e 
ignorante, invejoso e perigoso. Mulher, mal necessário confinado nas 
atividades sem brilho [...]: isso desenha o modelo da primeira mulher.  
                                                                              (LIPOVETSKY, 2000, p. 2). 
 
 

O machismo está incrustado na sociedade patriarcal e capitalista vigente no 

Brasil, onde infelizmente mulheres morrem, e sofrem violência de todos os tipos 

diariamente, por causa de uma cultura que reafirma todos os dias que a mulher é 

inferior ao homem. 
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Imagem 30 – Eu Controlo 

 
Disponível em: https://twitter.com/kshakankiry 

 
O machismo exalta o modelo de Maria, que é permeado de imagens da mulher 

mártir que se auto-sacrifica, submissa aos homens, boa mãe e esposa. A história da 

mulher brasileira contribuiu para esse processo de domesticação, tornando a mulher 

a responsável pela casa, família e tendo como único destino o casamento e a 

procriação. É a imagem da “santa mãezinha” vinculada à Virgem Maria, mãe do filho 

de Deus que era piedosa, dedicada e assexuada (Del Priore, 1993 apud BALDWIN, 

DESOUZA & ROSA, 2000). 

A visão da mulher ocidental está permeada por imagens determinadas pelo 

Cristianismo, para a Igreja Católica, por exemplo, a mulher tem apenas duas escolhas 

para colocar-se no mundo: o caminho da Virgem Maria, sendo uma mãe e esposa 

exemplar ou celibatária ou seguir o caminho de Maria Madalena, a pecadora 

arrependida (CAMINHA, 2007). 

Uma pesquisa norte-americana feita em algumas de suas universidades, 

identificou uma manifestação do machismo em relação ao comportamento sexual de 

seus estudantes, pois quando as mulheres que tinham relações sexuais com múltiplos 
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parceiros masculinos são chamadas de “prostitutas”, já os homens que mantinham 

vários relacionamentos sexuais com mulheres são chamados de “garanhões” 

(BALDWIN, DESOUZA & ROSA, 2000). 

Giffin (1991) retoma o lema das principais bandeiras do movimento 

internacional de mulheres para trabalhar a base biológica da condição feminina. Tal 

lema é a luta para a superação social que a visão patriarcal impregnou o corpo 

feminino, é a tentativa de afirmar a importância da saúde do corpo feminino e de 

reivindicações por mudanças nos serviços de saúde. A condição social da mulher e a 

sua identidade estavam totalmente vinculadas a fatores biológicos, Giffin (1991) 

apresenta como fatores a estatura menor, menor força muscular, as dimensões do 

cérebro, e o processo reprodutivo como algo que enfraquecia a mulher, 

caracterizando-a como inferior biologicamente. Tais atributos determinavam-na como 

feita para ser mãe. A mulher colabora para perpetuar tal pensamento, já que ela aceita 

tal condição da sua própria desvalorização (ORTNER  apud GIFFIN, 1991). 

A supremacia do homem na ciência dificulta a análise sobre o corpo feminino, 

já que os registros biológicos e sociais foram realizados sempre por homens e sob o 

ponto de vista masculino. Há poucos anos iniciaram-se registros baseados na ótica 

da mulher, e Giffin (1991) ressalta dois problemas encontrados: a escassez de dados 

históricos e a ciência como atividade que fortalecia a supremacia social masculina, 

reforçando a desvalorização do mundo da mulher. O papel da mulher na história da 

sociedade burguesa e na manutenção da condição privilegiada da classe dominante 

foi e continua sendo muito importante, já que para sustentar o nível das classes sociais 

fez-se necessário o controle da sexualidade das mulheres, incluindo o isolamento 

social e sua reclusão doméstica. Nesse contexto, a mulher foi subordinada a aceitar 

a condição da maternidade como única opção e como sua função natural, assim 

definida cientificamente como vocação natural. Tal trabalho não merecia 

compensação além do prazer intrínseco e assim o trabalho doméstico não foi 

considerado, e ainda não é, como trabalho, sendo não apenas visto como algo inferior, 

mas invisível (GIFFIN, 1991). 

A sexualidade da mulher é uma pauta importante na luta feminista, as mulheres 

reivindicam o controle sobre seu próprio corpo e do aborto legal, sendo que 

atualmente, estas são as bandeiras mais levantadas. Giffin (1991) traz em seu estudo 

a questão dos meios contraceptivos hoje serem ainda, praticamente todos, dirigidos 

ao controle do corpo feminino, tirando a responsabilidade do homem na reprodução. 
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Assim, a autora afirma que a ciência ainda vê a reprodução como responsabilidade 

da mulher. 

Reivindicar o controle do corpo implica o controle, não somente dos meios de 

contracepção, mas da relação sócio-sexual com o parceiro, onde definem-se as 

obrigações mútuas e com os filhos, os momentos e meios de prazer e (na melhor das 

hipóteses) a pauta de reprodução (GIFFIN, 1991). 

Giffin (1991) traz a importância de retomarmos o estudo da biologia feminina, 

não a rejeitando só porque a sociedade patriarcal durante a história usou-a para 

subjugar a mulher. Faz-se necessário trazer as diferenças entre o homem e a mulher 

sob um olhar que ultrapasse os limites do biológico e do social na construção de cada 

gênero. Mas para a autora é importante que os gêneros sejam considerados como 

entidades biossociais em relacionamento, situados nos seus contextos históricos. “O 

reino do feminino é um centro gerador, lá não há forma, mas a capacidade de gerar, 

a energia que dará origem a forma, pois a obra criadora jorra das profundezas 

inconscientes, do arquétipo da Mãe.” (JUNG, 2011, §91). 

O feminino é considerado sagrado e mágico desde os primórdios da Terra. 

“O poder mais elevado do universo era visto como o poder do feminino de dar 

e manter a vida, o poder encarnado no corpo da mulher” (CAMPBELL, 1997). Todas 

as representações de deusas, da Grande Mãe, da lua e da terra são signos do 

feminino primordial, ou seja, do arquétipo do feminino. Este é determinado na 

Psicologia Analítica como uma forma imaterial em que os fenômenos psíquicos são 

moldados, portanto é no Arquétipo do Feminino que encontramos os padrões 

emocionais que determinam nossos pensamentos, sentimentos, instintos e 

comportamentos (RIBEIRO, 2012). 

O Feminino e as suas imagens sobreviveram apesar de toda a repressão do 

sistema patriarcal. Na cultura grega percebemos que a Grande Mãe foi dissolvida nas 

diversas deusas do panteão grego e, após a acessão do cristianismo, a possível 

transformação dessas deusas no mito cristão da Virgem Maria. Nossa Senhora e as 

deusas clássicas fazem parte da construção da mulher ocidental, com seus diferentes 

discursos e problemáticas e, são essas imagens que modelam a identidade feminina 

(RIBEIRO, 2012). 

Os mitos detalhados a seguir apresentam imagens que fazem parte da 

construção da identidade feminina, a qual foi, e é dramaticamente conquistada em 

meio a um sistema predominantemente patriarcal. 
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4.1. LILITH 

Imagem 31 - Lilith 

  
Disponível em: http://www.3dmgame.com/news/201612/3617087.html 

 

Robles (2006, p. 35) inicia descrevendo Lilith da seguinte maneira: 

Um demônio noturno, a paixão da noite, anjo exterminador das parturientes, 
assassina de recém-nascido, sedutora dos adormecidos, uma prostituta 
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voluntariosa ou, para um juízo mais são, uma vontade poderosa que não se 
dobra diante da pressão masculina e prefere a transgressão à vassalagem. 

 
  

Lilith é uma Deusa terrível, é o ímpeto sexual, a mulher emancipada e em fuga, 

a sombra maligna que colocou-se em igualdade com os homens. Conforme a tradição, 

Lilith fora a primeira esposa de Adão, anterior a Eva, criada por Deus assim como 

Adão, com pó e o sopro divino, para que assim não houvesse superioridade do homem 

em relação à mulher (ROBLES, 2006). Era uma linda mulher, com cabelos longos e 

negros, corpo escultural, rosto suave e mãos delicadas.  

Pouco é sabido sobre esse ser feminino condenado desde o princípio. Diversas 

culturas trazem o seguinte mito: Deus quando criou Adão fez do mesmo barro a 

primeira mulher, chamou-a de Lilith que na língua suméria significa “alento” ou sopro 

divino. Durante o coito, Lilith exigiu que Adão tivesse outra postura, para que não 

somente ela ficasse abaixo dele, mas que ela pudesse ficar acima e assim desfrutasse 

do prazer do amor. Adão não admitiu tal postura e negou o pedido de Lilith. E com 

isso, ela abandonou-o para sempre. Adão foi queixar-se para Deus e este pediu para 

os três de seus anjos trazerem Lilith para o seu marido novamente sob a pena de ser 

amaldiçoada (RIBEIRO, 2012). A maldição ditada pela divindade era que caso Lilith 

não concordasse em retornar para Adão, cem de seus filhos iriam ser mortos por dia. 

A primeira mulher, após sair do Éden, foi para o Mar Vermelho, onde os anjos a 

encontraram. O caminho escolhido por ela foi não retornar. E assim, humilhada por 

Deus, Lilith jurou vingança a todos os recém-nascidos. Aos meninos ela iria degolá-

los até seu oitavo dia de vida e as meninas até o vigésimo dia. Tais atos coincidem 

com a cerimônia da circuncisão e com rituais de mutilação feminina praticados em 

algumas comunidades mulçumanas (ROBLES, 2006). 

Lilith transformada em um demônio-serpente é aquela que arrasta o homem 

para as desgraças, quem faz surgir as doenças e a morte. As imagens de Lilith 

marcaram o Ferminino com o estigma da astúcia, do engodo, da traição, da perversão. 

É quem envolve, prende e destrói o masculino por vingança (RIBEIRO, 2012). Sua 

imagem retorna de tempos em tempos, sempre que uma mulher luta por igualdade e 

liberdade e descobre o significado mais escondido de sua criatividade. Lilith não é 

somente o demônio com mãos sujas de sangue, ela está presente nos desejos 

insatisfeitos, nas brigas matrimoniais, na separação dos casais, na emancipação 



54 
 

frustrada e nos castigos que as mulheres sofrem por desafiarem as normas da 

sociedade (ROBLES, 2006). 

 

Imagem 32 - Lilith – A Serpente 

http://www.yaplakal.com/forum33/st/4225/topic1290577.html 
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Lilith, conforme Robles (2006), encontra-se atormentada nas profundezas de 

seus desejos, eternamente inconformada e rancorosa, mas firme em sua vontade 

superior e presa às regras que não consegue modificar. Ela é ao mesmo tempo nas 

mulheres aquele demônio mais temido, e o anjo esperançoso que apesar da dor e do 

esquecimento deseja restaurar a ordem transtornada. 

 

4.2 EVA 

 

Imagem 33 - Eva 

  
Disponível em: http://amigosdaeletronica.com.br/so-a-eletronica-salva!/eva-ou-lilith-(a-primeira)/ 

 
A mulher, desde então, arrasta consigo o tríplice preconceito de haver cedido 
ao chamado do diabo; de se atrever a incitar ao pecado não a qualquer 
homem, porém ao mais inocente e puro de todos - àquele que, havendo 
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resistido ao poder da serpente maligna, é seduzido, por sua própria 
inclinação, a sucumbir ante a imagem perfeita de seu Criador -; e, finalmente, 
de ser a culpada pela perda do Paraíso. Uma imagem controvertida, é 
verdade, pois, apesar de tudo, na presumida debilidade implícita de Eva 
caminha a liberdade de tomar suas próprias decisões. É ela, em seu 
renascimento como a primeira mulher representativa, quem explora uma 
experiência espiritual vivificante e profana, mas autenticamente sua.                           
(ROBLES, 2006 p. 40) 
 

Imagem 34 – Eva e Adão no Paraíso 

 
https://www.toddjana.com/a-man-woman-shaped-hole-in-the-heart-of-creation/ 

 

 

Eva é a culpada pelo pecado primordial quando comeu o fruto da árvore da 

sabedoria o que levou a expulsão dela e de Adão do Paraíso e o início da vida terrena 

caracterizada pela dor, pelo trabalho e pela morte. Robles (2006) afirma que desde 

então a mulher carrega consigo o pecado de ter cedido ao demônio, de provocar Adão, 

o mais puro e inocente de todos os homens, a cometer pecado e de ser a culpada 

pela perda do Paraíso. Adão é a imagem da excelência, aquele que triunfa sobre o 

Mal por ser mais temeroso que Eva e por não se atrever a atacá-lo, é apenas com a 

sedução da mulher que ele cai em soberba, transformando-se em uma vítima fácil do 

feminino. 

É Eva também que carrega a peculiaridade de dispor de um caráter pensante 
que, mesmo predisposto ao emprego de artimanhas e com poder suficiente 
para escolher por sua própria força moral, desobedece a ordenação divina e 
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assume o direito de viver entre o bem e o mal, entre o risco de se equivocar 
e o de refletir com uma emancipação geradora da nova ordem e do porvir 
humano dentro de sua plenitude racional. (ROBLES, 2006 p. 40) 

 

 

 

4.3  MARIA DE NAZARÉ 
 

 

Imagem 35 -Maria de Nazaré 

  
Disponível em: https://plus.google.com/110042527617956786377 
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Desde o princípio, o imaginário da humanidade é permeado por imagens 

femininas, composto por deusas, ninfas, fadas, sereias e sacerdotisas. Com a 

ascensão do cristianismo, o lugar de deusas como a sensual Afrodite, a ciumenta e 

vingativa Hera, a fecunda Deméter e a noturna Perséfone foram substituídas pela 

delicada imagem de Nossa Senhora. Maria herdou das deusas e sacerdotisas a 

função de ser a intermediária do divino com os crentes, entretanto as demais 

características foram enterradas e esquecidas pela sociedade monoteísta e 

fortemente patriarcal que o Cristianismo honrava. Negando a completude feminina, a 

nova ordem pregou a imagem dessa mulher frágil, sutil, incorrupta, que entregou sua 

vida para Deus e estava afastada da agitação, das brigas, dos namoros legendários 

que nutriram o imaginário dos mitos (ROBLES, 2006). 

Maria, mãe de Jesus, é o exemplo que a Igreja Católica utilizou para as 

mulheres seguirem, ela representa a dissociação do carnal e do espiritual. Mulher 

judia, obediente e humilde, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador: 

“[...] esse será grande e será chamado filho do Altíssimo; e o Senhor Deus dará 

o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não 

terá fim” (Lucas, 1:31-33). José, marido de Maria, não aceitou primeiramente a sua 

gravidez, planejando o seu abandono secretamente, entretanto, naquela noite, este 

sonha com um anjo do Senhor contando-lhe que o filho que Maria estava esperando 

era Jesus que fora concebido pela graça do Espírito Santo (Mateus, 1:21-22). 

Maria é a imagem arquetípica do gênio feminino e da dignidade pessoal da 

mulher, fazendo com que a mulher tenha como função somente a reprodução. Esta 

ideia, segundo Caminha (2006) afirma, está presente no discurso da maioria dos 

sacerdotes cristão em suas pregações, e o antigo papa João Paulo II (1988 apud 

CAMINHA, 2006) citou o seguinte: “a virgindade, como vocação da mulher, é sempre 

a vocação de uma pessoa, de uma pessoa concreta e única. Portanto, é também 

profundamente pessoal a maternidade espiritual que se faz sentir nesta vocação”. 

Percebe-se com a imagem de Maria difundida pela Igreja Católica e com as palavras 

dos sacerdotes que as mulheres teriam apenas duas possibilidades: a de ser mãe 

exemplar como Nossa Senhora, ou celibatária, e a segunda opção de ser uma 

pecadora arrependida que mostra para a sociedade que a religião controla a 

sexualidade. 
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Imagem 36 - A Mulher Ideal: A Santa 

  
Disponível em: http://www.meredy.com/wrighttriv.html 
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CAPITULO V 

 

O LADO SOMBRIO DO FEMININO 
 

 
“O escuro que se opõe ao claro é a instintividade irrefreada da natureza, que 
se impõe sem a consciência ou mesmo contra ela.” (JUNG, 2011D, §197) 

 

 
Imagem 37 – Eu e o meu Outro Eu 

 
Disponível em: http://animamundhy.com.br/blog/integrar-sombras-luz-desafio-consciente-dicas-

pratica-diaria 

 

5.1 A SOMBRA 
  

 

A Sombra é um termo utilizado no modelo teórico de Carl Gustav Jung para 

denominar uma estrutura do funcionamento psíquico que engloba fraquezas, aspectos 

imaturos e complexos reprimidos, podendo ser identificado também com 

potencialidades e qualidades positivas que não foram desenvolvidas por questões 

ambientais externas ou o indivíduo não possuía energia vital suficiente. (SOUZA, 

2013). A sombra não constitui somente aquilo que reprimimos por não ser compatível 
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com a imagem que temos de nós mesmos, entretanto corresponde ao todo do 

inconsciente, sendo a primeira parte que se faz perceptível à consciência. 

Jung nos conta que atrás da sombra há camadas mais profundas do nosso 

inconsciente, é nesse lugar tão profundo que  encontram-se as estruturas arquetípicas 

e instintivas, são os chamados padrões de comportamento. Em determinados 

acontecimentos, principalmente em emergências vitais, tais formas e imagens 

emergem até a consciência espontaneamente, tanto em pessoas saudáveis quanto 

em doentes (JUNG, 2011C, §1.830). 

A sombra constitui um problema de ordem moral que desafia a personalidade 

do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência desta realidade sem 

dispender energias morais. Mas nesta tomada de consciência da sombra trata-se de 

reconhecer os aspectos obscuros da personalidade, tais como existem na realidade. 

(JUNG, 2011A, §14). 

A Sombra é composta por três estruturas distintas e inter-relacionadas: a 

primeira é a Sombra Pessoal. Esta camada está relacionada com o que foi reprimido 

durante a história do indivíduo, por exemplo tabus impostos pela família e experiências 

muito desagradáveis que o Ego preferiu esquecer. A segunda camada é a Sombra 

Coletiva, esta contém o que não é aceito no meio cultural, é o lado obscuro do ideal 

coletivo. A terceira e última camada é a Sombra Arquetípica, para o autor o termo 

mais correto seria denominá-la de “O Mal”, sendo este Mal o “assassino e suicida 

dento de nós”. As imagens do Diabo, Belzebu, Loki, Shiva, entre outras são símbolos 

desse Mal que Jung acreditava ser algo independente e não somente a ausência do 

Bem (GUGGENBÜHL-CRAIG, 2008). 

Os traços mais obscuros do caráter, aquilo que constitui a sombra dos 

indivíduos, são de natureza emocional, possuem certa autonomia e são do tipo 

possessivo. Na sombra as pessoas possuem comportamentos relacionados às suas 

emoções de maneira quase ou totalmente descontrolada, revelando uma 

incapacidade de julgamento moral (JUNG, 2011A, §15). 

 

Ali o eu se torna ligeiramente obscuro; não enxergamos e tornamo-nos um 
enigma aos nossos próprios olhos. (...) Aqui sempre surgem coisas novas a 
nosso respeito; quase todo ano aparece um fato que desconhecíamos. 
Sempre nos julgamos no ponto final de nossas descobertas, mas isso nunca 
acontece. Descobrimos que somos isto, aquilo e outras coisas mais e, por 
vezes, temos experiências surpreendentes; o que prova existir sempre uma 
parte de nossa personalidade que ainda permanece inconsciente, que ainda 
se encontra em mutação, ainda indeterminada, ainda em gestação. 
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Entretanto, a personalidade que irá surgir, dentro de um ano, já existe em 
nós, somente que no lado obscuro. O eu se parece a uma moldura que se 
move sobre um filme: a personalidade futura ainda não se encontra no campo 
de visão, mas vamos gradativamente nos aproximando até que o ser futuro 
seja totalmente visualizado. (JUNG, 2011B, §38). 

 

 

Imagem 38 – Meu outo Eu que me assusta 

Disponível em: http://spaceamigos.com/748295/que-vc-tem-dizer-sobre-seu-lado-sombrio-ele-chega-assustar-vc 

 

“Dentro de toda mulher há uma serpente ancestral e instintiva, que atrai, gera 
e dilacera.”  

(RIBEIRO, 2012) 

 

Aceitar a escuridão é um caminho árduo para qualquer pessoa que se atreva a 

atravessar as trevas da sombra. É amargo e dolorido ter de reconhecer que por trás 

das nossas convicções e da nossa aparência orgulhosa e heróica estão egoísmo, 

infantilidade e comodismo. Tal transformação penosa é uma etapa importante, 

essencial e inevitável para o processo psicoterapêutico (JUNG, 2011D, §338). 

Percebe-se que para a mulher foi destinado o modelo de Maria, uma mulher 

obediente e temerosa. A imagem de Maria de Nazaré, a mãe do Salvador, é a que 

está repleta de luz, tal como as suas imagens, a mulher deve ser aquela que está 
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diariamente lutando contra a serpente, o mal que irá levá-la para a perdição do corpo 

e da sensualidade. 

Podemos identificar através dessas imagens e dos mitos que a serpente, um 

símbolo universal, carrega em si as qualidades de Lilith, a mulher-demônio que 

assombra os homens e os leva a pecar, assim como a serpente que atraiu Eva e 

levou-a a ser a causadora da queda do Paraíso. Lilith está na sombra, e Eva é a 

imagem que o catolicismo utilizou para marcar a mulher ocidental como a grande 

responsável do mal, e assim jamais permitir entrar em contato com Lilith, mas ter Maria 

como modelo a ser identificado. 

Lilith é o instinto feminino, ou seja, o primitivo, o estado mais natural da mulher, 

quando esta ainda não sofreu as transformações impostas pela sociedade, em que a 

mulher não se submete ao homem, e possui um contato natural e verdadeiro com seu 

corpo e a sua sexualidade. Lilith reconhece o homem com igualdade, não de forma 

hierárquica como a sociedade patriarcal o coloca e, por ser sua igual, quer ser tratada 

com respeito. 

No inconsciente coletivo e individual do ocidental, Lilith é constantemente 

temida e banida, assim como no mito que nos conta a maldição determinada por Deus 

de viver a eternidade presa no Mar Vermelho. Portanto na visão judaico-cristã que 

permeia o ocidente, é trabalho da mulher estar sempre trabalhando contra os desejos 

de Lilith, ao contrário de Eva que sucumbiu à sedução da serpente e levou o homem 

a perder o paraíso, mas ser como Maria, a Imaculada mãe do Salvador que apenas 

foi mãe e esposa temerosa. Tal banimento, fez com que os instintos mais primitivos 

do feminino fossem recalcados: a agressividade e a sensualidade. A consequência 

desse recalque criou a imagem da mulher assexuada, tendo como única função a da 

reprodução.  

O mito de Lilith simboliza a instintividade feminina manifestada em sua 

sensualidade, a luta por igualdade sexual e social e a busca por uma identidade 

feminina que denuncia a sociedade patriarcal a qual submete a mulher a um estado 

de invalidez perante o homem. No mito da criação está descrito que quando o homem 

viu Lilith cheia de sangue e de saliva afastou-se dela, nessas imagens podemos 

identificar dois aspectos da mulher: a menstruação e a sexualidade (RODRIGUES, 

2013), ambos os fatores são repudiados pela sociedade patriarcal, o que gerou 

mulheres afastadas de seu corpo, o ódio pela menstruação e, principalmente, doenças 
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mentais e físicas relacionadas com a menstruação e a sexualidade. É Lilith, conforme 

Rodrigues (2013), que está por trás dos fenômenos histéricos. 

A caça às bruxas é um exemplo do temor que é representado no mito de Lilith, 

da mesma maneira que esta mulher gerou medo em Adão ocasionando a maldição 

sobre ela por Deus, as mulheres foram temidas pelos homens na Idade Média, e 

milhares foram mortas na Inquisição, tal fato histórico é a concretização do desejo por 

controle do masculino retratado no mito. Almeida e Gomes (2007) afirmam que para 

o Tribunal do Santo Ofício, era considerada bruxa toda a mulher que fosse rebelde 

contra a ordem patriarcal vigente, o julgamento era composto por torturas até que a 

mulher confirmasse ter tido relações com o demônio, após a confissão a tortura 

aumentava e a mulher era obrigada a detalhar tal relacionamento com minuciosas 

descrições repletas de detalhes eróticos obrigados pelos inquisidores, transformando 

o tribunal em um show de sadomasoquismo. 

 

Imagem 39 - Caça às Bruxas 

 
Disponível em: http://www.ligiadeslandes.com.br/31/10/2015/caca-as-bruxas-ontem-e-hoje/ 
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Caminha (2006), que fez uma análise da imagem da mulher no catolicismo, 

afirma que há uma visão negativa sobre a honra feminina, a qual terá que estar 

sempre sendo defendida e nunca é simplesmente mantida, diferente do homem cuja 

honra é irrevogável e ascendente. Entretanto, para o homem fora colocado o dever 

de afirmar constantemente a sua virilidade, que é ameaçada pela mulher, tornando-a 

vulnerável e não absoluta. 

Reprimir a sexualidade feminina é comprovar o poder fálico do homem, é 

afirmar a sua virilidade, já que a sensualidade da mulher quando exercida faz com que 

o homem sinta-se entregue e sem controle. Assim, sentindo-se dominado o homem 

tem a necessidade de destruir aquilo que o submete. Um exemplo claro de tal controle 

masculino é o assédio sexual, tanto físico quanto psicológico. Mulheres são 

diariamente expostas à piadas e comentários de baixo nível em relação ao seu corpo 

por parte dos homens. No Brasil em 2012 os casos de estupros ultrapassaram os de 

homicídios dolosos, foram mais de cinquenta mil casos registrados, o que 

corresponde a 26,1 estupros por grupo de 100 mil habitantes, em relação ao ano de 

2011 houve um crescimento de 18,17% (R7, 2013). 

O castigo de Lilith é estar enclausurada da sociedade, entretanto ela existe 

dentro de cada mulher, é a serpente de Eva, é o sonho que invade com imagens de 

sexo e sedução, é o desejo carnal, é a raiva gerada pela desigualdade de gênero. 

Lilith está amaldiçoada por Deus a perder diariamente cem dos seus filhos e 

assim ela vinga-se assassinando recém-nascidos inocentes, tal como o mito, 

diariamente a mulher sofre com essa prisão de Lilith, seus desejos estão presos, seus 

instintos estão banidos e o resultado é a vingança de Lilith que cheia de ódio extingue 

aos poucos toda luz da psique feminina. As mulheres vivem relacionamentos repletos 

de rancor com os homens, e exercem uma maternidade imposta em que seus filhos 

são cobrados por perdas que essas mulheres sofreram ao serem mães, esses 

comportamentos são exemplos em que observamos o lado sombrio do feminino, em 

que Lilith rancorosa persegue com crueldade os outros em busca de luz. O que 

podemos perceber é que Lilith acredita que roubando as luzes dos outros ela consiga 

afastar as trevas e suprir a solidão que lhe foram dadas por Deus. 

Lilith é a representação da repressão dos aspectos mais sombrios e negativos 

do feminino, já que a repressão da sua sexualidade levou junto outras qualidades 

femininas, como a agressividade, a criatividade e a espiritualidade. 
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A consequência da prisão de Lilith ocasionou o afastamento da mulher  do seu 

corpo e da sua sexualidade, gerando doenças somáticas e psíquicas, além disso, 

gerou a dissociação da maternidade com a sexualidade, o que levou a imagem da 

mulher a sofrer uma dissociação entre a esposa e a mulher, onde o homem não 

consegue ver sua esposa como sua amante, recorrendo a prostitutas e casos 

extraconjugais. 

 

Imagem 40 – O Feminino 

 
Disponível em: https://plus.google.com/104193679354789441063 

 
 

No patriarcado, conforme Neumann (2000), o inconsciente, o instinto, o sexo e 

a terra são símbolos do Feminino, pertencendo ao que ele cunhou de “Feminino 

Negativo”, onde a mulher por estar ligada a esse Feminino sofre desprezo masculino, 

assim para esse masculino que se vê superior a mulher é vista como uma feiticeira, 

aquela que seduz, a bruxa e, portanto, é rejeitada pelo medo que está associado ao 

Feminino irracional, o primitivo. Esse Feminino para o homem de uma sociedade 

patriarcal é visto como escravizador, confuso e sedutor, o que coloca em risco a 

estabilidade de sua existência. Essa recusa e abominação ao Feminino colocam o 

homem em uma postural unilateral, consequentemente o deixa um ser não integrado, 

com dificuldade de estar em contato com o Si-mesmo, coletivamente com medo do 

Feminino, e a separação que este medo ocasiona são as causas da crise que a 
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sociedade patriarcal vivencia no momento. Como exemplo, o sentimento e a intuição 

são características femininas, mas devido a este medo inconsciente o homem reprimiu 

tais qualidades, o que ocasiona diversas dificuldades em seus relacionamentos 

pessoais, na vida profissional e principalmente com ele mesmo. 

 

5.2 O MOVIMENTO DE INTEGRAÇÃO DO FEMININO 
 

 

“A Deusa está vindo até você. Você pode ir até ela?”(MAYUMI ODA apud 
CAMPBELL, 1997). 

 

Imagem 41 – Integração do Feminino 

 
Disponível em: https://www.eyeem.com/p/68298646 
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Neumann (2000) acredita que a grande tarefa é a compreensão de que o medo 

que impera na sociedade patriarcal em relação ao Feminino é um instrumento do Self. 

Para este autor o medo causado pelo Feminino é um medo dos aspectos que ainda 

não são conhecidos do Si-mesmo. A superação do medo representa a integração de 

algo estranho ao ego, desse desconhecido que agora é reconhecido como 

pertencente à pessoa. O homem ao aceitar e reconhecer esse Feminino que é temido 

por ele, vivenciará através de sua anima e assim chegará a uma autenticidade como 

um Eu que possui o masculino e o feminino em si. Tal transformação em sua psique 

se revelará de maneira criativa no mundo. 

Entretanto, qualquer mudança só será conquistada se houver a capacidade de 

negar o mundo, para que somente assim possa afirmá-lo. Guggenbühl-craig, 2008 

acredita que somente aquele que tem a coragem de destruir conseguirá voltar-se para 

o mundo com amor. Somente com tal vivência temos a capacidade de julgar, de 

estarmos conscientes e livres. 

Lilith estará sempre dentro de nós, ela é a que reina na Sombra do feminino 

ocidental por ser a que carrega a chaga da maldição eterna de Deus. Koltuv (1994) 

conta-nos que nos mitos talmúdicos, afirma-se que somente estaremos livres da 

vingança de Lilith se soubermos os nomes dos três anjos que a ela foram enviados e 

seus quatorzes nomes, o que corresponde primeiramente a nossa ligação com o Self 

e a consciência de Lilith dentro de nós. 

Faz-se necessário recuperar a forma psíquica natural da mulher, para que 

então se faça consciência dos atributos de Lilith. Um dos trabalhos mais importantes 

na compreensão do Feminino e na sua cura é o retorno das rodas de mulheres. As 

mulheres foram separadas uma das outras, e uma cultura de ódio da mulher para com 

a outra mulher foi criada na sociedade patriarcal. Assim, há tempos as mulheres 

sofrem em silêncio, separadas uma das outras, sem confiança. A partir dos anos 60 

quando o movimento feminista iniciou uma campanha mais forte, as mulheres 

começaram a se olhar, a interagir mais umas com as outras. Agora mulheres estão 

procurando ler outras mulheres, a ver outras mulheres, a amar, a valorizar e a se 

preocupar com as outras mulheres (KOLTUV, 1990). Os grupos de resgate do 

feminino explodem no mundo ocidental, onde autoras como Marion Woodman 

organizam workshops para trabalhar esse feminino esquecido e doente, os livros de 

Clarissa Pinkola Estés têm recordes de vendas, a psicologia urge por um olhar íntegro 
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sobre a mulher e seus processos e teorias como a Psicanálise de Freud começa a ser 

descartada e desacreditada, para compreender a mulher sob outra ótica. 

 

Imagem 42 – Roda de Mulheres 

 
Disponível em: http://www.divasdivine.uk/p/group.html 

 
 

Nas rodas de mulheres encontra-se o trabalho de cura do Feminino Ferido, a 

tomada de consciência das imagens da Lilith rancorosa, de Maria, Eva e outras tantas 

mulheres que permeiam nosso inconsciente e foram esquecidas. Nesses grupos as 

mulheres servem de mães, de espelho e de irmãs uma das outras. Trabalhamos 

nossas projeções, nossas angústias e dúvidas através da contação de histórias de 

mitos, histórias antigas, lendas e contos de fadas. 

Koltuv (1990) afirma que as mulheres já estão em um processo de 

aprendizagem de cura, em que reconhecem que uma harmonia profunda vem da 

conexão com o Self feminino, sendo através do olhar de outra mulher que serão 

espelhadas as deusas que residem dentro de cada uma delas. E ao mesmo tempo 
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em que este processo de cura é vivido externamente, deve-se continuar o trabalho no 

nível interior: cuidando dos símbolos e das imagens que aparecem nos sonhos. 

Finalizo com o trecho de Presentes da Vida de Olive Schreiner citado por Koltuv 

(1990): 

“Eu vi uma mulher que dormia. Em seu sono, ela sonhou que a Vida estava 
em pé diante dela e segurava um presente em cada mão – numa o Amor, na 
outra a Liberdade. 
E ela disse para a mulher: “Escolha!” 
E a mulher esperou muito tempo; então respondeu: “Liberdade!” 
E a Vida disse: “Escolheste bem. Se tivesse dito “Amor”, eu teria oferecido 
aquilo que me pediste: e eu te abandonaria e não mais retornaria. Agora, 
chegará o dia em que retornarei. Nesse dia, trarei os dois presentes numa só 
mão, ” 
Eu ouvi a mulher rir durante o sono. ” 

 
 

Imagem 43 – Liberdade 

  
 Disponível em: https://clearingspace4joy.wordpress.com/2015/04/12/ 
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A Arteterapia, com suas várias técnicas expressivas é capaz de reconduzir o 

feminino à sua integridade e equilíbrio, como relata Maria Cristina Leão, em seu artigo 

O Feminino – Diversos Olhares, como resultado de um processo arteterapêutico que 

desenvolveu com um grupo de mulheres que cumpriam medida judicial por maus 

tratos aos filhos. 

O feminino descompensado por ter sido tão negligenciado durante toda a vida, 

assume seu lado bruxa, nessa unilateralidade de comportamento doentio. 

Segundo a autora, a observação da dinâmica psíquica das mulheres pode ser 

configurada diante do contato com imagens que refletissem situações de violência 

vividas por elas; e por fim, a reflexão delas sobre seu envolvimento com a Justiça 

como oportunidade para novos sentidos em seu processo de individuação. 

Por meio de uma ampliação de consciência sobre si mesmas, cada participante 

do grupo pôde ampliar o reconhecimento do outro, de convivência próxima, como 

portador de necessidades legítimas, e como detentor do direito de ser tratado de forma 

digna e igualitária. 

A imagem produzida fala quando as palavras se calam. Quanto ao 

comportamento violento das participantes e as possíveis formas de expressão de 

afetos e sentimentos a serem por elas desenvolvidas, foi possível constatar que, em 

face dos diversos componentes que causam o comportamento violento, os quais 

foram amplamente discutidos ao longo do referido trabalho, o processo 

arteterapêutico fez emergir conteúdos ainda não conscientes, despertando-as para a 

necessidade de ampliação de seu processo de autoconhecimento. 

No decorrer do processo, as mulheres revelaram aspectos sombrios de suas 

histórias de vida, mobilizadores de ansiedade e angústia, como ter sido vítima de 

abuso sexual, sofrido humilhações e agressões físicas e psicológicas reiteradas 

vezes. 

A objetivação de sentimentos e vivências pela criação de um objeto artístico 

favoreceu o direcionamento construtivo da energia, isto é, as mulheres participantes, 

por várias vezes, por meio da simbolização, demonstraram integrar os sentimentos 

depositados na imagem construída, e afirmaram a aquisição de um novo olhar sobre 

si, capaz de reconhecer e controlar um impulso destrutivo. 

As estratégias arteterapêuticas propiciaram o desenvolvimento de habilidades 

e de potencialidades e favoreceram a exploração de outros recursos internos na 

resolução de conflitos, os quais revelaram-se mais construtivos e saudáveis. Além 
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disso, a ampliação da consciência acerca de si despertou o desejo de novas 

descobertas e de reconexão interior. Sendo a atividade criativa capaz de favorecer a 

liberação de forças regeneradoras da psique, onde habita uma incrível capacidade de 

luta contra o silenciamento das vozes das mulheres, a opressão da força feminina, a 

rejeição dos valores tipicamente femininos (intuição, sentimento, sensibilidade, 

criatividade e receptividade) e de sobreviver às pressões advindas do meio externo. 

 

 
Imagem 46 – O Feminino Integrado 

Disponível em: http://www.beyazperde.com/haberler/filmler/haberler-56491/ 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A linguagem do inconsciente é uma linguagem simbólica. A arte, como os 

sonhos, neste estudo específico, os contos de fadas, são uma forma de comunicação 

com esse inconsciente. A Arteterapia facilita esse processo, formando registros 

imagéticos, auxiliando a estruturar a personalidade, pois o processo de individuação 

e sua transformação podem se expressar através do processo criativo. A Arteterapia 

é um meio eficaz para captar e expressar essas imagens do inconsciente, através do 

processo criativo, trazendo-as para sua consciência. 

Há uma ruptura acontecendo na sociedade patriarcal, as mulheres estão em 

movimento questionando os padrões que sustentam a realidade de submissão que 

sofrem há décadas. A dominação masculina está sendo questionada e o homem está 

perdendo terreno em todos os setores da vida cotidiana. Há nitidamente um progresso 

acontecendo na vida da mulher ocidental, entretanto ao mesmo tempo há estagnação. 

As mulheres estão ganhando espaço no trabalho, porém ainda sofrem com salários 

inferiores e com o assédio sexual; na vida doméstica as novas gerações de casais 

são mais igualitárias nos serviços e nas obrigações da casa, entretanto o índice de 

violência doméstica continua alto. Parece que há uma força que leva ao progresso, 

mas há algo que alimenta e mantém vigente o machismo na sociedade ocidental. A 

mulher possui uma marca atemporal, ela é portadora de uma identidade arduamente 

conquistada e diariamente machucada. Seu corpo e sua alma estão marcados pelo 

que a história do patriarcado causou.  

A mulher é a guerreira, a curadora, a feiticeira, a virgem e a mãe, e tais 

imagens arquetípicas definem o modo de existir e a sobrevivência do feminino até os 

tempos atuais. É a força do instinto feminino que vibra no íntimo de cada mulher e a 

faz levantar todos os dias e encarar o mundo que a submete ao papel de um ser frágil 

e perverso e lutar pela mudança. 

A história da consciência no Ocidente é marcada pela cultura judaico-cristã, 

fortemente masculina, que conduziu os ditames da sociedade patriarcal que perpetua 

até a contemporaneidade. O presente trabalho mostrou a necessidade de redescobrir, 

através das imagens arquetípicas das mulheres da cultura ocidental, a psique 

feminina e retomar o estudo dos contos de fadas e dos mitos para reconhecer os 

processos inconscientes e, assim, trazê-los para a consciência, integrando-os a nossa 

personalidade. 
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Aceitar a porção feiticeira é aceitar a si mesma, a sua própria escuridão, os 

sentimentos de rejeição e de vingança. Cuidar de si mesma é aceitar a beleza e o 

horrível da condição de ser mulher. Permitir o contato real com o Feminino é ser no 

mundo o verdadeiro Eu, curando o coletivo da doença que a unilateralidade do 

masculino causou a humanidade. 

As expressões artísticas cada vez mais tornam-se uma importante ferramenta 

terapêutica e a Arteterapia, que utiliza-se desses diferentes recursos expressivos, seja 

a literatura, as artes plásticas, as artes cênicas, a música, a expressão corporal como 

auxílio à uma leitura simbólica do fazer artístico. Assim são compostas formas 

estimulantes de manifestação do “si mesmo”, oferecendo um espaço para revelação 

de sentimentos, de vida e suas possibilidades. 

A linguagem do inconsciente é uma linguagem simbólica. A arte, como os 

sonhos, e neste estudo específico, dos contos de fadas, são uma forma de 

comunicação com esse inconsciente. A Arteterapia facilita esse processo, formando 

registros imagéticos, auxiliando a estruturar a personalidade, pois o processo de 

individuação e sua transformação podem se expressar através do processo criativo. 

A Arteterapia é um meio eficaz para captar e expressar essas imagens do 

inconsciente, através do processo criativo trazendo-as para sua consciência. 

Os contos de fadas podem ser terapêuticos, pois as personagens e os 

acontecimentos das suas narrativas representam fenômenos psicológicos 

arquetípicos e, simbolicamente, sugerem a necessidade de se alcançar um estado 

mais elevado de individualidade, uma renovação interior, tornando disponíveis forças 

pessoais e inconscientes. As histórias oferecem ao indivíduo material para dramatizar, 

facilitando a compreensão e expressão de seus sentimentos e suas emoções. 

Portanto, os contos de fadas facilitam a descoberta da identidade, o 

autoconhecimento e a comunicação. 

O trabalho com os contos de fadas pode favorecer a estruturação da 

individuação, a melhora da auto-estima e auto-confiança, tanto quanto propicia melhor 

a expressão da afetividade. 

É importante observar que a necessidade destas mudanças pode acompanhar 

o contexto cultural vivenciado. É possível perceber nestas narrativas uma construção 

subjetiva que se quer imprimir e valorizar, assim como novos significados assumidos 

para o amor, para os modos de ser homem e mulher, para os desafios e conflitos 
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humanos, entre outros. Assim como ressignificações das representações do bem e 

do mal podem ser vistas nas novas versões trazidas pelo cinema. 

Desta forma, as manifestações do inconsciente coletivo, seguem 

apresentando-se na produção destas novas narrativas, apontando para as 

necessidades atuais de simbolização da sociedade. A riqueza simbólica dos contos 

tradicionais continua viva, já que constituem-se como um mapa da alma humana. 

Vê-se que os temas abordados pelo cinema e trazidos por meio dos contos de 

fada, mostram-se significativos e necessários para o público. Sendo um importante 

meio de entendimento dos acontecimentos psíquicos e culturais, possibilitando a 

assimilação destes significados na vida contemporânea. Portanto, pode-se supor que 

a utilização dos contos de fada, no processo arteterapêutico, facilita a identificação e 

a integração da própria sombra. 

A presente pesquisa não se esgota aqui, recomenda-se, para estudos 

posteriores, ampliando os estudos sobre as representações arquetípicas da sombra 

coletiva nas releituras e adaptações dos contos tradicionais. 
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