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RESUMO

Este estudo investiga como aspectos das narrativas míticas de matriz iorubana,

dentro da prática arteterapêutica, podem contribuir para o estabelecimento de um

diálogo intercultural, fortalecendo elaborações simbólicas historicamente silenciadas.

Tendo como referencial teórico a Arteterapia com abordagem junguiana, baseia-se

nos pressupostos de modelo bibliográfico de pesquisa e conclui que a Arteterapia,

através do trabalho com narrativas míticas de diversas matrizes culturais e da

materialização de imagens sobre as mesmas, utilizando as diversas modalidades

expressivas, poderá contribuir para o estabelecimento do diálogo intercultural.

Palavras chave: arquétipos- orixás- arteterapia- interculturalidade.
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ABSTRACT

This study investigates how aspects of the mythical narratives of the Yoruba matrix

within the art practice can contribute to the establishment of an intercultural dialogue,

strengthening historically silenced symbolic elaborations. Having as theoretical

reference the Art therapy with Jungian approach, it is based on the presuppositions

of bibliographical model of research and concludes that the Art therapy, through the

work with mythical narratives of diverse cultural matrices and the materialization of

images on the same ones, using the diverse expressive modalities, could contribute

to the establishment of intercultural dialogue.

Keywords: archetypes- orixás- artterapia- interculturality.
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INTRODUÇÃO

Imagem1- Som os símbolos

Disponível em: http://bluemoongiftshops.com/portfolio_item/ivey-hayes-art/

Os mitos contam uma história sobre nós mesmos e a humanidade, reunindo

símbolos que favorecem o reencontro com a ancestralidade. Estas histórias

esclarecem a nossa dimensão com o sagrado e a potencialidade do reconhecimento

desta dimensão para um processo de auto-conhecimento, aceitação e valorização

que Jung denomina de individuação. Eles são revelados através dos contos, lendas

e narrativas míticas, recursos arteterapêuticos que podem facilitar a ascensão de

imagens arquetípicas submersas no inconsciente pessoal e /ou coletivo.

A Organização das Nações Unidas proclamou a Década Internacional de

Afrodescendentes (2015-2024), para promover o reconhecimento, a justiça e o

desenvolvimento das populações afrodescendentes. Dentro do contexto cultural

ocidental resistem sobre alguns mitos, diversas idéias preconcebidas calcadas num

imaginário colonizado.  Os orixás, personagens centrais do panteão iorubano,

advindos de África, se enquadram nesse contexto. Confundidos com figuras
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negativas e ou ocultas, são alvo de preconceito, e muitas vezes, depositários de

imagens da sombra, sem vias de expressão e significação.

A pesquisa das imagens e narrativas míticas das várias matrizes culturais

presentes no Brasil, no âmbito da prática arteterapêutica, pode contribuir para o

diálogo intercultural, estabelecendo pontes entre as diferenças e fortalecendo

elaborações simbólicas historicamente silenciadas.

Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho foi investigar como aspectos

das narrativas míticas de matriz iorubá, dentro da prática arteterapêutica, podem

contribuir para estabelecer um diálogo intercultural e estrutura-se em torno da

questão de estudo: Como as narrativas míticas de matriz iorubá, utilizadas em

Arteterapia, podem contribuir para o estabelecimento de um diálogo intercultural?

Esta pesquisa é baseada nos pressupostos do modelo bibliográfico de

pesquisa. Estabeleceu-se como recorte para observação do trabalho arteterapêutico

intercultural a mitologia de matriz iorubá. Apresenta, a título de ilustração, imagens

produzidas em processo arteterapêutico individual, a partir desta mitologia.

O percurso dessa investigação começa a se construir no primeiro capítulo que

se propõe a conceituar a arteterapia, desenvolvendo de que maneira ela atua e as

suas contribuições para reformulação dos estados afetivos, traçando paralelos entre

arteterapia e interculturalidade. No segundo capitulo será abordado a importância

dos mitos para o contexto arteterapêutico e a sua aplicação no mesmo, culminando

na Jornada do Herói que se estenderá no capitulo seguinte centrando

especificamente no herói de origem africana e seu percurso. No capitulo seguinte,

serão trazidos os orixás dentro da psicologia analítica e arteterapia e por último um

capítulo com imagens produzidas em contexto arteterapêutico. Para este trabalho

serão usadas como principais referências no campo da arteterapia, Philippini, Diniz e

Bernardo e no campo da mitologia africana a partir de um referencial junguiano,

Clyde W. Ford e José Zacharias.
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CAPÍTULO I

ARTETERAPIA

Imagem 2 – Arteterapia e Interculturalidade

Disponível em: http://ceipes.org/

Nos mitos, os deuses criadores, usando materiais simples que tem nas
mãos – a água, o fogo, a luz da lua, o barro-, improvisaram a terra e o mar,
o mundo animal e vegetal, a sociedade humana, as artes, o cosmos e a
história. Esses processos criativos são um paradigma de como nossos
processos criativos funcionam [...]. O processo criativo é um caminho
espiritual. E essa aventura fala de nós, de nosso ser mais profundo, do
criador que existe em cada um de nós, da originalidade, que não significa o
que todos nós sabemos, mas que é plena e originalmente nós.

Stephen Nachmanovitch
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1.1 – PROCESSO CRIATIVO E ARTETERAPIA

Criar vem do latim “creare” que significa inventar, dar origem a, gerar, semear.

A raiz da palavra dá origem à derivações como criação, criatividade e criança. Criar

também possui uma dimensão de cuidado quando se refere a organismos vivos,

como pessoas ou plantas. Cria-se, por exemplo, uma criança dando subsídios

físicos e emocionais para que ela se desenvolva. Nesse contexto, a palavra criar

contém várias dimensões que se coadunam com um processo terapêutico. Fayga

Ostrower (2008) diz:
criar representa uma intensificação do viver, um vivenciar-se no fazer; e, em
vez de substituir a realidade, é a realidade; é uma realidade nova que
adquire dimensões novas pelo fato de nos articularmos, em nós em perante
nós mesmos, em níveis de consciência mais elevados e mais complexos.
Somos, nós, a realidade nova. Daí o sentimento do essencial e necessário
no criar, o sentimento de um crescimento, interior, em que nos ampliamos
em nossa abertura para a vida. (p. 28)

A criatividade é fonte de energia que todo ser humano possui para atingir seu

nível máximo de funcionamento, potente fonte de transformação psíquica. Contudo,

as instituições, normas sociais e a educação ao longo dos nossos processos

existenciais vão bloqueando nossa capacidade criativa. Nachmanovitch (1993, p.21)

diz que “o que temos que expressar já existe em nós, é nós”, trabalhar a criatividade

é desbloquear os obstáculos que impedem seu fluxo natural.

Jung já dizia que a criatividade é uma função psíquica inata que contribui com

a evolução da personalidade e com a estruturação do pensamento. (SOUZA, 2015).

Ostrower (1987) destaca que a criatividade implica uma força crescente que se

reabastece dos próprios processos através dos quais se realiza. Essa força que ela

chama de “tensão psíquica” pode ser considerada a responsável pela renovação

constante do potencial criador. O ato de criar parte de uma motivação interior que

contém intensidades psíquicas que por sua vez propõem e impelem o fazer. Nesse

contexto, a criatividade emerge do inconsciente coletivo, mas sofre influências do

inconsciente pessoal.

Vargas Filho (2007) explica que os atos de criação são processos intuitivos

intimamente ligados ao nosso ser sensível. Dentro disso, a maior parte da

sensibilidade mais as sensações internas permaneceriam vinculadas ao

inconsciente, e se manifestariam através de reações involuntárias do nosso

organismo. A outra parte, porém, também participando do sensório, chegaria ao

nosso consciente de modo articulado. Essa parte seria a nossa percepção,
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elaboração mental das sensações que abrange a intelectualidade. Ela delimita o que

somos capazes de sentir e compreender, porquanto corresponde a uma ordenação

seletiva dos estímulos e cria uma barreira entre o que percebemos e o que não

percebemos. (OSTROWER apud VARGAS FILHO, 2007)

Bernardo (2008) reforça a potência da criatividade como propiciadora de

novas possibilidades existenciais:
A criança e o artista, bem como o ser humano, ao exercer o seu potencial
criador, encontram no reino do imaginário as sementes de novas
possibilidades existenciais, desenvolvendo e multiplicando recursos que
assim são disponibilizados para a vida, enriquecendo-a (...). O ser criativo
olha a semente e vê nela a árvore, vê o que ainda não está evidente para a
maioria, mas que já é uma realidade potencial à espera de atualização. Os
recursos artísticos permitem que essa dimensão invisível, mas já latente,
ganhe corpo, visibilidade, podendo-se, então, integrar aspectos novos à
realidade, transformando-a (p.143)

Arte, criatividade e processo de transformação psíquica estão sincronizados

se revelando como elementos do processo arteterapêutico. Como atesta Rogers

(1985, p. 301), “não há diferença entre os processos criativos relacionados às artes

e invenções e aos processos que desenvolvam a personalidade de um individuo”. O

campo para a expressão da criatividade é o fazer artístico. A arte é, nesse contexto,

vista como possibilidade de expressão singular livre, apartada de qualquer

classificação estética ou formal. Seus efeitos são potencializadores de invenção e

criação de novas formas de se ver e estar no mundo.

1.2- DEFINIÇÃO, HISTÓRICO E PROCESSO ARTETERAPÊUTICO

Imagem 3 – Construindo o ser

Disponível em: http://www.tautonomia.com/p/arteterapia.html
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assim são disponibilizados para a vida, enriquecendo-a (...). O ser criativo
olha a semente e vê nela a árvore, vê o que ainda não está evidente para a
maioria, mas que já é uma realidade potencial à espera de atualização. Os
recursos artísticos permitem que essa dimensão invisível, mas já latente,
ganhe corpo, visibilidade, podendo-se, então, integrar aspectos novos à
realidade, transformando-a (p.143)

Arte, criatividade e processo de transformação psíquica estão sincronizados

se revelando como elementos do processo arteterapêutico. Como atesta Rogers

(1985, p. 301), “não há diferença entre os processos criativos relacionados às artes

e invenções e aos processos que desenvolvam a personalidade de um individuo”. O

campo para a expressão da criatividade é o fazer artístico. A arte é, nesse contexto,

vista como possibilidade de expressão singular livre, apartada de qualquer

classificação estética ou formal. Seus efeitos são potencializadores de invenção e

criação de novas formas de se ver e estar no mundo.

1.2- DEFINIÇÃO, HISTÓRICO E PROCESSO ARTETERAPÊUTICO

Imagem 3 – Construindo o ser

Disponível em: http://www.tautonomia.com/p/arteterapia.html

http://www.tautonomia.com/p/arteterapia.html
http://www.tautonomia.com/p/arteterapia.html
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Alguma coisa reverbera dentro da pessoa e muda toda a sua concepção
anterior do problema a ser resolvido. Várias soluções vão aparecendo e ela,
com o olhar distante e um leve sorriso nos lábios, sente essa mudança se
propagando em ondas suaves para além de seus próprios limites

Stephen Nachmanovitch

A arteterapia é um processo terapêutico que tem na arte, como processo

expressivo amplo, o caminho para o desbloqueio e expansão da criatividade. A

palavra terapia deriva do termo grego therapeía, que era usada para significar

tratamento. Rubin define terapia por “procedimentos planejados para assistir

mudanças favoráveis na personalidade e na vida que ultrapassarão a própria

sessão” (RUBIN apud ULMAN, 1999, p. 25). Já a palavra arte está relacionada à

habilidade, domínio da matéria, bem como “meio de descobrir ambos self e o

mundo, e de estabelecer uma relação entre os dois” (RUBIN, op. cit.). Durante o

processo, alia-se arte e terapia, utilizando diversas linguagens plásticas e materiais

associados a técnicas aplicadas de acordo com o perfil psíquico do cliente. Philippini

(2013) afirma que a arte acontece na “possibilidade de construir, expandir e

multiplicar espaços de criação, a princípio internos e depois materializados

externamente em múltiplas formas expressivas pela coletividade”. (p.67).

Segunda a AATA- American Art Therapy Association, a arteterapia é
uma profissão assistencial ao ser humano que oferece oportunidades de
exploração de problemas e potencialidades pessoais por meio da expressão
verbal e não-verbal, do desenvolvimento de recursos físicos, cognitivos e
emocionais, bem como a aprendizagem de habilidades, por meio de
experiências terapêuticas com linguagens artísticas variadas. A terapia por
meio das expressões artísticas reconhece tantos os processos artísticos,
como as formas, os conteúdos e as associações, como reflexos de
desenvolvimento, habilidades, personalidade, interesses e preocupações do
paciente.
O uso da arte como terapia implica que o processo criativo pode ser um
meio tanto de reconciliar conflitos emocionais, como de facilitar a auto-
percepção e o desenvolvimento pessoal. (Associação Americana De
Arteterapia apud NAGEM, 2006, p.16)

Ela pode se orientar por diversas teorias psicológicas, junguiana, gestáltica,

psicanalítica, comportamental, etc. A orientação junguiana possibilita um percurso

pelos estados afetivos através dos símbolos, que jogam luz sobre o que há de mais

profundo e/ou desconhecido sobre a psique do individuo que se insere no processo.

Ou seja, as diversas técnicas expressivas permitem a emergência de símbolos

vindos do inconsciente que vão auxiliar na compreensão dos estados afetivos. Estes

símbolos são analisados de acordo com as culturas nas quais estão registrados os

indivíduos.

http://www.tautonomia.com/p/arteterapia.html
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O arteterapeuta se constrói com muito aprofundamento no campo das artes,

das teorias clínicas, da cultura e da prática a partir de bastante estudo e treinamento

pela via da formação clínica e ou especialização em centros capacitados.

O setting em arteterapia constitui um “território sagrado”, denominação

atribuída por Philippini (2013), que o caracteriza como um espaço protegido que vai

oferecer suporte para que se conecte com aquilo que de mais profundo pode-se

saber de si mesmo. Dessa maneira o setting arteterapêutico deve ser um

“estimulador da experimentação expressiva, do comportamento criativo, de ousadias

e inovações nos modos de ser” (PHILIPPINI, 2013, p.41). Diniz (2014) afirma que no

setting terapêutico, o indivíduo busca “armas e instrumentos para reconhecer seus

potenciais, ativar conteúdos de força criativa, trazendo-os para a consciência,

construindo assim sua trajetória heróica de individuação.” (p. 19).

O setting arteterapêutico pode ser construído, em empresas, hospitais,

clínicas, consultórios, etc. desde que se tome o cuidado de criar nesses espaços um

ambiente que facilite a expressão criativa.

Poderia se dizer que arteterapia é também uma abordagem holística, porque,

para além dos pensamentos, palavras sensações, utiliza-se a expressividade do

corpo, o fazer manual, as cores, elementos da natureza, etc. tudo que estabeleça

uma relação criativa com os estados afetivos do cliente pode torna-se material para

trabalho em arteterapia. A potência da arte no contexto terapêutico reside em

despotencializar a carga emocional das imagens, por vezes aterradoras, tornando

possível sua decodificação quanto a reorganização interna e a reconstrução da

realidade (DINIZ, 2014).

1.3- MATERIAIS E MODALIDADES EXPRESSIVAS

Os materiais utilizados têm propriedades terapêuticas próprias podendo

desencadear diversos pensamento, sentimentos e / ou sensações de acordo com a

técnica que for usada. Pintura, desenho, modelagem, colagem, teatro, expressão

corporal, escrita criativa, bordado e tecelagem, música, contos, fotografia, vídeo,

construção, entre outras são recursos que “predispõem a mobilização de conteúdos

inconscientes particulares e coletivos construindo percursos de integração,

desbloqueando a energia criativa” (SÁ, 2016, p. 18). Dito de outro modo, as

modalidades expressivas permitem as imagens do inconsciente tomem forma,

mesmo que não haja uma direta tomada de consciência das suas significações,
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possibilita que as emoções tomem forma despotencializando sua carga e

dinamizando o fluxo de energia psíquica.

13.1- Colagem
Imagem 4 - Colagem

Acervo pessoal da autora

A colagem é uma modalidade técnica que tem entre os seus efeitos ampliar a

capacidade de seleção e tomada de decisão. Indicada para o inicio de trabalhos em

grupos por não requerer uma habilidade manual especifica, a colagem trabalha com

imagens já prontas sobre um suporte. Essas imagens são ressignificadas quando

coladas no suporte, uma vez que são atravessadas pela escolha do cliente, criando

aí novas imagens. Segundo Seixas (2012, p. 86), “proporciona ao indivíduo a

sensação de ordenamento das idéias, das sensações e dos sentimentos por meio

do movimento de reunir lembranças e emoções, concatenando, assim, conteúdos

psíquicos”.
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1.3.2- Pintura
Imagem 5 - Pintura em aquarela

Acervo pessoal da autora

A pintura utiliza materiais fluidos que escapam, não são tão controláveis, logo

provoca intensa mobilização emocional. Os materiais utilizados são tintas de

variadas texturas e suporte que pode ser papel, madeira, tecido, etc. A fluidez da

tinta e as intensidades das cores possibilitam ao sujeito expressar suas emoções de

forma direta, utilizando-se de simbologia própria que poderá ser amplificada a partir

do acervo cultural e artístico.
Por meio de pinceladas espontâneas, é possível avaliar incertezas, medos,
dinamismo, retidão etc. A pintura é uma técnica artística que permite o
contato com a própria subjetividade e com os conteúdos sombrios que
afloram e são projetados no trabalho. (SEIXAS apud DÁVILA, 2012, p.15)

1.3.3- Desenho

Imagem 6 - Desenho

Acervo pessoal da autora
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O desenho pode utilizar materiais como lápis de cor, hidrocor, giz de cera

carvão, pastel seco, pastéis a óleo e nanquim etc. aplicados sobre um suporte. Entre

as suas funções estão, trabalhar a coordenação motora fina e o contato com a

realidade. Segundo Philippini:
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 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. (2009, p. 49)

1.3.4- Modelagem
Imagem 7- Modelagem

Acervo pessoal da autora

Os materiais usados para essa modalidade, geralmente são argila, papel

machê, massa de biscuit e plastilina. É uma atividade que trabalha o controle

sinestésico, além de auxiliar em reabilitações motoras e ativar a percepção tátil.

Philippini (2009) recomenda que a modelagem só seja experimentada no setting

arteterapêutico após algumas experimentações no plano bidimensional, exceto em:
situações em que o cliente já inicie o processo trazendo experiências
anteriores com a modelagem. Isso porque é uma linguagem plástica que
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. (p.72)
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1.3.5- Contação de histórias

Imagem 8 - Contação de histórias

Disponível em: http://peramblogando.blogspot.com/2010/03/noite-do-griot-casa-africa.html

A contação de histórias é um recurso terapêutico de “insubstituível valor para

a transmissão de conhecimentos que o homem levou séculos de observação para

alcançar” (FARIAS, 2006, p.43). Pode se dar através dos contos de fadas, fabulas,

contos de ensinamento ou das narrativas míticas, em ambos as estruturas básicas

da psique encontram-se desnudadas facilitando o fluir do processo arteterapêutico

(VON-FRANZ, 1975 apud SILVEIRA, 1992). Os contos são representações de

acontecimentos psíquicos que, ao acessar imagens que expressam conteúdos

inconscientes, funcionam como sinalizações para o percurso terapêutico. Ao se

utilizar deste recurso no setting arteterapêutico, o arteterapeuta colabora com o

cliente tanto na descoberta de alternativa de saída a suas dificuldades como

também a descoberta um caminho para o encontro consigo mesmo (Philippini,

2009).

A estrutura simbólica dos contos é constituída de mitemas que correspondem

a pequenas parcelas do significado simbólico que compõem o todo da narrativa, que

habitualmente são indicados pelas ações que atravessam a trama. Reconhecê-los é

compreender o eixo da narrativa. Esta identificação permite a opção por

determinadas formas de contar e pelo uso de outras modalidades expressivas que

possam amplificar os símbolos que para o cliente é necessário destacar.

(PHILIPPINI, 2009).

Campbell (2007) afirma que nos contos/ narrativas míticas há um percurso

padrão de aventura mitológica do herói, fórmula representada nos rituais de
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passagem: separação- iniciação-retorno. Aventurar-se, por o pé na estrada do

desconhecido, encontrar percalços e retornar vitorioso, sendo que a Vitória pode ser

entendida como autoconhecimento. Philippini afirma que
a inclusão dos contos como um instrumento de valor terapêutico, entre
outras variáveis, deve-se ao fato de representarem em suas narrativas
fenômenos universais, e por terem como fonte o inconsciente coletivo,
apresentando evidências de uma trajetória humana ancestral, o que vai
facilitar a compreensão da trajetória de aperfeiçoamento, evolução e
individuação humana. (2009, p. 118)

A seguir serão apresentados alguns aspectos da abordagem junguiana em

Arteterapia, sinalizando os conceitos de inconsciente coletivo e pessoal, arquétipo e

símbolo, utilizados por este estudo monográfico.

1.4- ABORDAGEM JUNGUIANA EM ARTETERAPIA

O médico psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875- 1961), fundador da

Psicologia Analítica, começou a utilizar a arte no processo de psicoterapia já na

década de 20, reconhecendo no fazer artístico a possibilidade de expressão de

imagens simbólicas que compõem o mundo interno de cada ser, uma via de acesso

ao inconsciente. Segundo Jung, os produtos da atividade do inconsciente são

“manifestações espontâneas de uma esfera psíquica não controlada pelo

consciente, livre em suas formas de expressão”. (JUNG apud SILVEIRA, 1992,

p.158)
Imagem 9- Jung

Disponível em: http://nerdworkingbr.blogspot.com.br/2014/03/elucubracoes-sobre-as-tecnicas.html

No modelo junguiano, a psique lembraria uma esfera com camadas

concêntricas; na mais externa estaria consciência orbitando o ego, o centro
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Arteterapia, sinalizando os conceitos de inconsciente coletivo e pessoal, arquétipo e

símbolo, utilizados por este estudo monográfico.

1.4- ABORDAGEM JUNGUIANA EM ARTETERAPIA

O médico psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875- 1961), fundador da

Psicologia Analítica, começou a utilizar a arte no processo de psicoterapia já na

década de 20, reconhecendo no fazer artístico a possibilidade de expressão de

imagens simbólicas que compõem o mundo interno de cada ser, uma via de acesso

ao inconsciente. Segundo Jung, os produtos da atividade do inconsciente são

“manifestações espontâneas de uma esfera psíquica não controlada pelo

consciente, livre em suas formas de expressão”. (JUNG apud SILVEIRA, 1992,

p.158)
Imagem 9- Jung

Disponível em: http://nerdworkingbr.blogspot.com.br/2014/03/elucubracoes-sobre-as-tecnicas.html

No modelo junguiano, a psique lembraria uma esfera com camadas

concêntricas; na mais externa estaria consciência orbitando o ego, o centro

http://nerdworkingbr.blogspot.com.br/2014/03/elucubracoes-sobre-as-tecnicas.html
http://nerdworkingbr.blogspot.com.br/2014/03/elucubracoes-sobre-as-tecnicas.html
http://nerdworkingbr.blogspot.com.br/2014/03/elucubracoes-sobre-as-tecnicas.html
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coordenador. Numa esfera intermediária estaria o inconsciente pessoal, constituído

dos complexos, agrupamentos de ideias dotados de uma carga emocional que afeta

a consciência. Já nas esferas mais interiores e profundas, ficaria o inconsciente

coletivo constituído dos arquétipos (GRINBERG, 2003).

O inconsciente pessoal é ocupado dos fatos e habilidades conhecidos, mas

ausentes da consciência, tudo o que se pensa, sente, recorda, projeta; bem como as

expressões de pensamento e sentimentos dolorosos. Aspectos de nossa

personalidade que aprendemos serem de expressão socialmente inaceitáveis são aí

reprimidos e mantidos sob controle, graças à mecanismos de defesa do Ego.

Nas palavras de Jung, o inconsciente coletivo é
uma parte da psique que pode distinguir-se de um inconsciente pessoal
pelo fato de que não deve a sua existência à experiência pessoal, não
sendo portanto uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente pessoal é
constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e que,
no entanto desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou
reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na
consciência, e portanto não foram adquiridos individualmente, mas devem
sua existência apenas à hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal
consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente
coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. (2002, p. 53)

Os arquétipos são imagens primordiais que, ativadas em diversos graus,

tornam-se mais ou menos conscientes; outros permanecem profundamente

inconscientes. São formas através dos quais os instintos se expressam. O arquétipo

é uma forma sem conteúdo. O conteúdo que preenche a forma da imagem

arquetípica está subordinado à um filtro cultural, que varia de região, povos e

épocas. (ZACHARIAS, 1998, p. 69). Dito de outra forma, estas imagens são a parte

‘herdada’ da psique, são padrões de estruturação de comportamento ligados ao

instinto, é uma representação simbólica coletiva e histórica que aguarda o momento

de se expressar na personalidade. Sobre o instinto, Vieira (2006) diz:
O arquétipo está deste modo, ligado ao instinto. Jung (1919/1984) dirá que
enquanto o instinto é uma forma típica de comportamento, o arquétipo pode
ser definido como uma forma de apreensão, e, portanto, de representação
da realidade. Em relação ao instinto, o arquétipo pode também ser definido
como uma percepção do instinto de si mesmo, ou como um autorretrato do
instinto. Se o instinto aparece, quando observado de fora, como um padrão
de comportamento, por dentro, no âmbito da psique subjetiva, ele aparece
como uma representação.

Silveira (2006) diz que independente da origem do arquétipo, ele funciona

como um “nódulo de energia psíquica”. Se essa energia toma forma tem-se a
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imagem arquetípica. Vieira (2006) faz uma analogia com o sistema botânico para

diferenciar o arquétipo de imagem arquetípica.
Críticos têm se contentado em afirmar que tais arquétipos não existem.
Certamente eles não existem, não mais do que existe um sistema botânico
na natureza! Mas será que por isso vamos negar a existência de famílias de
plantas naturais? Ou será que vamos contestar a ocorrência e contínua
repetição de certas semelhanças morfológicas e funcionais? Com as formas
típicas do inconsciente, trata-se de algo a princípio muito semelhante. São
formas existentes a priori ou normas biológicas da atividade anímica. (JUNG
apud VIEIRA, 2006, p.93)

Assim, os arquétipos são, em um primeiro momento e de forma análoga ao
sistema botânico, uma tipologia, uma observação de regularidades na
produção do espírito humano, e entenda-se espírito aqui como toda
produção de texto: sonhos, fantasias, delírios, obras de arte, enfim, de toda
produção cultural do homem (VIEIRA, 2006, p.94).

O símbolo - fruto da energia psíquica objetivado em imagens - tem uma

função integradora e reveladora do eixo de si mesmo, aglutina e corporifica a

energia psíquica, permitindo ao indivíduo entrar em contato com níveis mais

profundos e desconhecidos do seu próprio ser e crescer com estas descobertas.

Eles podem surgir em sonhos, imagens consteladas em atividades artísticas ou sob

a forma de doença, quando as mensagens foram reiteradamente desconsideradas

Os símbolos emanam do Self, centro que organiza e regula a personalidade,

o consciente e inconsciente, incluindo o ego, os complexos e os arquétipos,

procurando os melhores ajustamentos da psique total. O Self é ao mesmo tempo o

centro e a circunferência inteira da personalidade, relacionando-se com o Ego

através de um eixo interação Ego-Self, por meio do qual os vários símbolos da

personalidade encontram expressão. O Ego é o centro da consciência, organiza as

impressões internas e externas, das lembranças não reprimidas e da sequência de

eventos em termos das categorias espacial, temporal e causal. No campo do Ego

estão as funções psíquicas mais desenvolvidas e a atitude psíquica preferencial.  O

Complexo do Ego surge como matriz arquetípica do Self.

O objetivo do self é a totalidade, processo denominado por Jung de

individuação. Jung denomina individuação a busca da realização da totalidade, meta

do processo desenvolvimento psíquico. Percurso que abrange as transições e

transformações em direção a tornar-se um indivíduo, que não se divide face às

pressões externas e que assim procura viver plenamente, integrando possibilidades

e talentos, às feridas e faltas psíquica. Segundo Grinberg (2003), o self é o maestro
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que regula toda a personalidade, consciente e inconsciente, ego, complexos e

arquétipos.

Philippini (2013) afirma o processo arteterapêutico é um trajeto marcado por

símbolos que assinalam e informam sobre os estágios da jornada de individuação de

cada um. Do mesmo modo, para Diniz (2014):
a arteterapia sob a ótica junguiana, parte do princípio de que a vida psíquica
tem uma tendência inata à organização. Há um movimento dentro de nós
para que sejamos nós mesmos, para que obtenhamos o máximo possível
da nossa força vital, para que vivamos a nossa inteireza, e que o processo
terapêutico por meio da arte poderá dinamizar esta tendência. Os símbolos
são parte do processo de autoconhecimento e transformação, vão onde as
palavras não pisam, alcançam dimensões que o conhecimento racional não
pode atingir. Conectam a essência de cada ser, atuando diretamente no
eixo Ego-self, isto é, a conexão entre o complexo que comanda a
consciência – o ego- e a psique como totalidade – o self-, apontando o rumo
que a energia psíquica segue. (p.13)

Quando um símbolo é reconhecido em processo terapêutico, são necessárias

atividades criativas que propiciem o desvelamento de seus significados

inconscientes. Diversas modalidades expressivas serão utilizadas na intenção de

que os significados ocultos em torno destes símbolos possam ser compreendidos a

nível consciente (PHILIPPINI, 2009). As formulações de Jung, na Arteterapia,

fornecem uma orientação no entendimento universal da produção simbólica. Um

símbolo é:
a imagem-guia que unirá o inconsciente à consciência e, com esta
mediação, através do desenvolvimento do trabalho de criação de novas
imagens, a transformação será facilitada e ativada. O espectro destes
materiais expressivos abrange inúmeras possibilidades, pois procura
atender à singularidade de quem cria, funcionando como instrumento para
estimular a criatividade e, posteriormente, desbloquear e trazer à
consciência informações guardadas na sombra. Estas informações
representam o lado obscuro, desconhecido ou reprimido da psique humana
que, quando é trazido à consciência por meio de processo arteterapêutico,
contribui para a expansão de toda a estrutura psíquica. (PHILIPPINI, 2013,
p. 17)

De acordo com o escopo deste estudo monográfico, é importante ressaltar

que no setting arteterapêutico o processo criativo elabora-se também, no contexto

cultural, já que todo indivíduo desenvolve-se em uma realidade social, em cujas

necessidades e valorações culturais moldam-se seus próprios valores da vida.

Sobre a interligação dos dois níveis da existência humana – o individual e o cultural-

durante processo criativo, vale mencionar Ostrower (1987), segundo a qual a

criatividade representa as potencialidades de um ser único, cuja criação será a

realização dessas potencialidades dentro do quadro de uma determinada cultura.
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1.5- ARTETERAPIA E INTERCULTURALIDADE

Imagem 10- Redescoberta

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/447756387934984258/?lp=true

Ribeiro (2010) sinaliza que as imagens configuradas em processos

arteterapêuticos são permeadas pela cultura, que é definida pela autora como “uma

elaboração arquetípica, na qual as grandes questões humanas apresentam-se

através de mitos e ritos, materializam-se em formas, cores, sons e sabores.”

(RIBEIRO, 2010, p.56). Sem a compreensão do contexto cultural, torna-se

impossível ao arteterapeuta o entendimento da produção simbólica do cliente. Mas

há situações em que a transmissão cultural torna-se muito improvável e a reflexão

sobre o significado do símbolo fica empobrecido tanto para a humanidade como um

todo, como para o indivíduo que o atualiza em sua produção.

Embora a dimensão cultural do sujeito psicológico apareça de forma não

sistemática no pensamento junguiano, ele já dizia:
É necessário ampliar a análise dos problemas individuais pelo acréscimo de
material histórico, pois assim como os conhecimentos psicológicos facilitam
a compreensão dos acontecimentos históricos, inversamente, também,
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fatos históricos podem lançar nova luz sobre conjunturas psicológicas
individuais. (JUNG, 2000, pág.26)

Imagem 11 – Caminhar juntos

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/447756387934984258/?lp=true

Dentro disso, a interculturalidade se impõe com uma temática a ser pensada.

Para Catherine Walsh, a interculturalidade é uma atividade contínua, de permanente

relação, comunicação e aprendizado entre pessoas, grupos, conhecimentos, valores

e tradições distintas. Seu objetivo é buscar reforçar as identidades tradicionalmente

excluídas para construir, na vida cotidiana, uma convivência de respeito e

legitimidade (WALSH, 2012). Segundo Fleuri (2003), a interculturalidade é um

conceito carregado de sentido que vem ganhando destaque a partir dos movimentos

sociais indígenas latino-americanos. Nesse sentido que a interculturalidade é

compreendida como um conceito capaz de produzir novos conhecimentos e outra

compreensão simbólica do mundo. Emprestado à arteterapia, esse conceito

colabora com o reconhecimento da multiplicidade das diversas elaborações

simbólicas, estabelecendo pontes entre as diferenças e fortalecendo construções

simbólicas historicamente silenciadas. (Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro,

2017)

A Arteterapia através das modalidades expressivas comunica conteúdos

simbólicos que abrem trilhas para que imagens arquetípicas e míticas apareçam.

Jung afirma em sua obra que o símbolo é como se fosse uma porta que revela e

propicia novas experiências, a descoberta de novas possibilidades, a capacidade de

entrar em contato com elementos ancestrais que trazemos em nosso inconsciente
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coletivo, que em suas profundezas eternas assegura a sobrevivência de um saber

institivo- constitutivo onde se arquiteta o viver juntos (MAFESSOLI, 2014).

Os símbolos podem atuar na psique do sujeito favorecendo assim o desejo de

reencontro com suas raízes através de sua ancestralidade, a partir o resgate dos

aspectos funcionais de seus ancestrais que lhe são deixados como herança cultural.
Só quando vemos a forma e o papel que os símbolos oníricos
aparentemente únicos assumem no cenário étnico e histórico é podemos
entender realmente o que eles pretendem indicar. “Equipados com este
vasto material comparativo, podemos também compreender melhor aquele
fator absolutamente decisivo para a vida psíquica, isto é, o arquétipo
(VIEIRA, 2006, p.94).

O estudo dos arquétipos, dos contos e das narrativas míticas possibilitam

entender a psique humana de uma perspectiva mais ampla e nos fornece os meios

indispensáveis para a compreensão dos processos inconscientes.
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CAPÍTULO II

MITOS E ARTETERAPIA

Imagem 12 – Os mitos se encontram

Acervo pessoal da autora

E quando você interpreta um mito sobre um deus (ou uma deusa) ou
apreende racionalmente seu significado ou intuitivamente o acha
relacionado com a sua vida, ele pode ter o impacto de um sonho seu que
esclarece uma situação ou sua personalidade ou a personalidade de quem
você conhece.

Ford apud Bolen, 1999, p.208

2.1- OS MITOS

Os mitos são narrativas ancestrais que facilitam a compreensão de questões

eternas e questões atuais, preservando e transmitindo valores universais da

humanidade. Ao estabelecerem conexão com algo que já foi vivido em outros
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tempos, os mitos perpassam as experiências de cada individuo e sociedade,

ajudando as pessoas a harmonizar as circunstâncias da vida com inquietações mais

amplas e permanentes.

Segundo Jung (apud DINIZ, 2014, p.14), os mitos são “histórias de encontros

arquetípicos, metáforas para as atividades do arquétipo”, produtos da fantasia

inconsciente e vetor da expressão da psique, na qual seus símbolos serão

dinamicamente ativadores e facultadores da descoberta de nossas possibilidades.

Brito (2008) e Ford (1999) destacam que na contemporaneidade, o termo

“mito” aparece mais relacionado à idéia de uma narrativa falsa ou adulterada do que

a uma narrativa que pertence a sabedoria ancestral da humanidade. Ela relaciona o

mito com uma história sagrada que relata um acontecimento que aconteceu no

princípio de todas as coisas.

Dabezies (apud BRITO, 2008) diz que o mito é
um relato (ou uma personagem implicada num relato) simbólico que passa a
ter valor fascinante (ideal ou repulsivo) e mais ou menos totalizante para
uma comunidade humana mais ou menos extensa, à qual ele propõe a
explicação de uma situação ou uma forma de agir. (p.9)

Sobre a origem dos mitos, Ford (1999) afirma que existem duas teorias

principais: a da difusão e a da origem simultânea. Por difusão, os mitos teriam se

espalhado pelo mundo por meio de viagens, do comércio, da conquista e de outras

formas de relacionamento humano. Já a teoria das origens simultâneas diz que

seres humanos de regiões diferentes criaram mitos parecidos visto que a mitologia

tem elementos essenciais que se repetem em mitos originados em várias culturas,

“todos os homens nascem e morrem, experimentam o prazer e a dor na vida,

passam da escuridão da noite a luz do dia, assombram-se com o Sol, a Lua e os

corpos celestes e habitam a Terra com outros seres humanos, animais e plantas”.

Essa repetição, consonância simbólica, aponta para o que diz Byigton (apud DINIZ,

2014) de que os mitos são a pista para a caminhada existencial da humanidade. Na

mesma direção, Campbell afirma:
Os mitos têm a função de proporcionar um apoio narrativo às crenças
centrais de uma comunidade, transmitir conhecimento e esclarecer seu
povo, na tentativa de explicar situações estranhas que a ciência ainda não
tem condições de explicar. (CAMPBELL apud PARAIZO, 2009, p.45)

Os mitos, efetivamente, narram a criação do Mundo e de todos os elementos

do universo, fornecendo pistas para o entendimento do que é o ser homem e a
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humanidade. Eliade (2012) faz uma diferenciação entre mitos, dividindo –os entre

mitos cosmogônicos e mitos de origem.
Imagem 13 – Sabedoria do fogo

Disponível em: https://www.howstuffworks.com/two-ways-to-count-to-ten-story.htm

Os mitos cosmogônicos relatam o principio de tudo, a criação do cosmos,

partindo de um caos inicial para a ordenação do universo. A cosmogonia é um ciclo

que descreve tanto a criação quanto a desintegração do universo, dos mundos e

todas as formas que ele contém. Tais mitos estão conectados à ciência, ao sagrado

e à uma idéia de uma revelação relativa à formação do mundo.

Os mitos de origem complementam os mitos cosmogônicos, pois narram as

criações que surgiram posteriormente à criação primordial, explicando a origem de

cada elemento existente no planeta. “Os mitos de origem prolongam e completam o

mito cosmogônico: eles contam como o Mundo foi modificado, enriquecido ou

empobrecido.” (ELIADE, 1986, p.25)
[...] após a cosmogonia e a criação do homem, ocorreram outros eventos, e
o homem, tal qual é hoje, é o resultado direto daqueles eventos míticos, é
constituído por aqueles eventos.  Ele é mortal porque algo aconteceu in illo
tempore.  Se esse algo não tivesse acontecido, o homem não seria mortal

www.howstuffworks.com/two-ways-to-count-to-ten-story.htm
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— teria continuado a existir indefinidamente, como as pedras; ou poderia
mudar periodicamente de pele, como as serpentes, sendo capaz, portanto,
de renovar sua vida, isto é, de recomeçá-la indefinidamente.

Quando Eliade (2012) fala em illo tempore, ele traz um conceito fundamental

para entender a relação do mito com o sagrado. Segundo o autor (apud BRITO,

2008), o illo tempore constitui uma espécie de tempo primordial que gerou o principio

de todas as coisas, no qual “os seres sobrenaturais partiram do caos para

estabelecer a ordem cosmogônica e nessa ordem primeira se encontra a gênese de

toda criação do universo”, um tempo anterior ao tempo histórico, onde ocorreram

ações ancestrais que deram origem ao cosmos e que repetidas nos ritos contribui

para a manutenção de sua ordem.
As ações dos deuses responsáveis pela origem do cosmos e pelas
sucessivas origens que surgiram dessa criação primordial são ações
sagradas, reverenciadas pelas sociedades arcaicas ou tradicionais. Ao
repetir ritualmente o gesto primordial dos deuses, o homem tornava sagrada
a sua existência e se aproximava do princípio criador. (BRITO, 2008,p.9)

Imagem 14 - Inconsciente

Disponível em: http://neab-cefet.blogspot.com.br/2013/11/
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Jung (2011) define os mitos como “revelações originárias da alma pré-

consciente, pronunciamentos involuntários acerca do acontecimento anímico

inconsciente e nada menos do que alegorias de processos físicos”(p. 155). Dessa

maneira, os mitos têm um significado vital, incidindo nos níveis consciente,

inconsciente e físico.

No ser humano primitivo ocorria a mitologização do fenômeno físico e

também do fisiológico. Mundo externo e interno confundiam-se com grande

intensidade, isto devido ao fato do ser humano estar ainda despertando sua

consciência, e, portanto muito próximo as forças inconscientes que espalhavam-se

na natureza.

Campbell (2004) avança um pouco mais nessa discussão, afirmando que a

mitologia é também uma função da biologia, “uma expressão das imagens oníricas

que formam o corpo” (p.16). Brito (2008) traduz apropriadamente:
Já que somos frações da natureza, as energias que formam a

natureza também formam o nosso corpo, e as energias que formam nosso
corpo são as mesmas que formam a vida. Experimentamos internamente
essas energias da natureza a partir do sistema impulsionador do corpo. Os
impulsos nos chegam através dos vários órgãos do corpo que representam
diferentes funções de nossa vida, e, como essas funções estão
basicamente em conflito entre si, ocorre um conflito de energias no corpo.
Agora, as imagens nos mitos representam os diversos aspectos desse
conflito-confrontação, solução e harmonização do conflito. Assim, não é
apenas a vida pessoal que se retrata nos sonhos, mas, no nível mais
profundo, o chamado nível mítico do sonho, também ocorre a manifestação
dos poderes do nosso próprio corpo, com os quais temos de lidar.
(CAMPBELL apud BRITO, 2008, p.12)

Bernardo (2011) ressalta a importância do mito para o ser humano arcaico em

detrimento das outras narrativas, como os contos e as fábulas. Diferenciando, os

mitos revelam "histórias primordiais que o constituíram existencialmente, e tudo o

que se relaciona com a sua existência e com o seu próprio modo de existir no

Cosmo o afeta diretamente.” (ELIADE, 1972, p. 13)

Tanto os mitos, quanto as fábulas e os contos trazem uma dinâmica de

situações que ocorreram em um passado distante e fabuloso.  Embora os

protagonistas dos mitos sejam geralmente Deuses e Entes Sobrenaturais, enquanto

os dos contos são heróis ou animais miraculosos, todos esses personagens têm

uma característica em comum: eles não pertencem ao mundo cotidiano.  Tudo o que

é narrado nos mitos concerne diretamente a eles, ao passo que os contos e as

http://neab-cefet.blogspot.com.br/2013/11/
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fábulas referem-se a acontecimentos que, embora  tendo  ocasionado  mudanças

no  Mundo não modificaram a condição humana como tal.

2.2- OS MITOS EM CONTEXTO ARTETERAPÊUTICO

Imagem 15- Ensinar sobre a humanidade

Disponível em: http://neab-cefet.blogspot.com.br/2013/11/

Os mitos ajudam a lidar com as inevitáveis transições da vida e fornecem
modelos para o nosso relacionamento com as sociedades em que vivemos
e para o relacionamento dessas sociedades com o mundo

Clyde Ford

O potencial arteterapêutico dos mitos reside em seu poder de tornar

disponível ao individuo um encontro simbólico consigo mesmo. Quando propomos a

vivência de uma história ancestral em um setting arteterapêutico, pode-se dizer que,

na verdade, trazemos para contemporaneidade um mito arcaico, justamente por que

temos estes mitos dentro de nós.

Os arquétipos e as imagens arquetípicas como matéria prima dos mitos, são

elementos facilitadores da integração de conteúdos inconscientes e

despotencializam a carga emocional, pois revertem os traumas e situações vividos

do nível individual para o universal (DINIZ, 2014).

Brito (2008) relaciona a narrativa mítica à reintegração do homem com a sua

própria história ao afirmar que a conquista dessa reintegração se dava ao lembrar a

origem dos elementos da vida, parte integrante da sua história cósmica, “escrita em

um tempo que não pode ser mensurado historicamente, mas pode ser reatualizado
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através da vivência ritualística” (p.5) que dentro do processo arteterapêutico pode

acontecer através da narrativa mítica e das modalidades expressivas.

Os mitos relatam passagens cruciais do ser humano, e quando associados a

recursos artísticos podem auxiliar no encontro de um sentido maior para o que está

sendo vivenciado. Narrado em setting arteterapêutico, um mito possibilita que o

cliente identifique junto com o arteterapeuta símbolos que representam o momento

vivido subjetivamente e através da amplificação plástica desses símbolos possa

entrar em contato com o si-mesmo. Reforçando o potencial terapêutico do trabalho

com mitos, Ford afirma que,
[...] os mitos nos deixam harmonizados com os eternos mistérios do ser, nos
ajudam a lidar com as inevitáveis transições da vida e fornecem modelos
para o nosso relacionamento com as sociedades em que vivemos e para o
relacionamento dessas sociedades com o mundo que partilhamos com
todas as formas de vida. Quando enfrentamos um trauma, individual ou
coletivamente, as lendas e os mitos são uma maneira de restabelecer a
harmonia à beira do caos. (FORD, 1999, p. 9)

Neste contexto, pode ser contado um mito já conhecido pelo cliente a fim de

criar uma identificação projetiva, devendo haver uma relação entre o personagem

narrado no mito e o processo do cliente. A contação de histórias associa-se à outras

modalidades expressivas onde seja possível circum-ambular o símbolo de forma

mais ampla para que seja acessada a consciência e ressignificadas as experiências.

2.3- A JORNADA DO HERÓI

Imagem 16 - O percurso

Disponível em: http://summervacationsin.com/11-kenya-vacations-best-places-visit/9/
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cada um de nós tem um encontro marcado consigo mesmo, embora a
maioria de nós nunca apareça para o encontro. Aparecer nesse encontro, e
lidar com o que quer que deva ser encarada nos precipícios do medo e da
dúvida íntima, essa é a missão do herói.

Hollis

A jornada do herói é um padrão de estrutura presente nos mitos que se

assemelha às vivências da humanidade a nível individual e coletivo. Dessa forma a

Jornada do herói é a jornada de cada um de nós. Temos missões a cumprir,

desafios a enfrentar ao realizar uma descida real ou simbólica ao mundo das

sombras e apresentar algo para o coletivo. O herói é aquele que “dá as costas à

segurança do presente para se aventurar na incerteza do futuro, para aí reivindicar

uma vitória uma dádiva para a humanidade que deixou para trás.” (FORD, 1999, p.

30).

Barbosa (2014) ao afirmar que a Jornada do herói “representa um conjunto de

elementos extremamente persistentes, que brotam sem cessar das mais profundas

camadas do inconsciente”, aponta para algo que é comum nas mais variadas

culturas. (p.18). Ela cita Campbell para falar desse percurso padrão da aventura

mitológica em todas as culturas, a jornada do herói seria
uma amplificação da fórmula representada nos rituais de passagem de
qualquer cultura e consiste em três pilares, a saber, separação, iniciação e
retorno. Estas fases podem ser consideradas como o mitema central,
podendo ser desenvolvidos da seguinte forma: “- um herói vindo do mundo
cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais; - ali encontra
fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; - o herói retorna de sua
misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus
semelhantes. (2014, p.18)

Na partida do lugar de segurança rumo ao desconhecido, o herói inicia uma

busca por conhecimentos que lhe possibilitem driblar os desafios apresentados ao

longo do percurso. Esse desconhecido nas palavras de Bernardo (2011) tem uma

dimensão até então inconsciente, onde dormitam, em estado potencial, novas

possibilidades.

Para Campbell (2007), a conformação de um herói, isto é, a forma como seu

foco passa a representar o domínio da experiência e da assimilação, passa por

modificações internas da própria psique, e retirar-se das cenas mundanas consiste

na sua primeira tarefa. Assim, “os arquétipos a serem descobertos e assimilados são

precisamente aqueles que inspiraram, nos anais da cultura humana, as imagens

básicas dos rituais, da mitologia e das visões” (p. 27). Ainda acrescenta que, o herói,

http://summervacationsin.com/11-kenya-vacations-best-places-visit/9/
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por conseguinte, é o homem ou a mulher que conseguiu vencer suas limitações

históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas e humanas.
As visões, idéias e inspirações dessas pessoas vêm diretamente das fontes
primárias da vida e do pensamento humanos. Eis porque falam com
eloquência, não da sociedade e da psique atual, em estado de
desintegração, mas da fonte inesgotável por intermédio da qual a sociedade
renasce. O herói morreu como homem moderno; mas, como homem eterno
– aperfeiçoado, não específico e universal - renasceu. (CAMPBELL, 2007,
p.27)

Segundo Jung (1994, p. 347), no mito do herói, a meta da descida nesse

reino de possibilidades “é caracterizada de um modo geral pelo fato deste aventurar-

se numa região perigosa (águas abissais, cavernas, floresta, ilha, castelo, etc.),

onde poderá encontrar o ‘tesouro difícil de ser alcançado’ (tesouro, virgem, elixir da

vida, vitória sobre a morte, etc.)”. Em seu caminho, o herói lança luz sobre regiões

sombrias, por serem desconhecidas e inexploradas, percebendo e lapidando os

contornos de futuros desenvolvimentos. Ao enfrentar gigantes, dragões e monstros,

desafia o medo e a insegurança que o desconhecido pode gerar, ao estremecer as

bases do que já está estabelecido. O retorno do herói, acompanhado da conquista

de tesouros, corresponde à aquisição de comportamentos e atitudes que geram

riquezas materiais e espirituais para si e para a comunidade à qual pertence.

Vencendo seus desejos e, assim, aprendendo a lidar com suas emoções e trabalhar

com sua energia instintiva, o herói adquire conhecimentos que lhe permitem

responder às questões propostas por sua realidade, sintonizado com sua orientação

interior.

Transposta do mito para a vida cotidiana a Jornada do Herói representa:
as nossas jornadas pessoais que nos conduzem ao desenvolvimento pleno

de nossos potenciais, num caminho que leva a uma crescente autonomia e
exercício da liberdade através de nossas escolhas e do aprendizado
proporcionado por elas. Durante essa caminhada atravessamos crises,
corremos riscos, enfrentamos o medo da desaprovação, lidamos com
incertezas e aprendemos a estar abertos ao novo que nos espera com suas
dádivas, prenunciando colheitas que poderão ser compartilhadas com o
mundo [...] Os desafios dos heróis são nossos, as inevitáveis transições que
cada um de nós enfrenta na vida. A busca do herói não se dá num caminho
isolado, mas naquele percorrido por toda humanidade; não é uma vitória
sobre forças externas, mas sim, internas, não é uma viagem a mundos
distantes, mas ao âmago do self de cada um. (FORD, 1999, p.31)

O símbolo do herói representa o percurso que faz a personalidade na busca

da totalidade psíquica, integrando à consciência recursos internos até então

desconhecidos e inacessíveis. A partir disso, é possível relacionar-se com a

realidade de um ponto de vista mais amplo que o anterior.
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2.4- O HERÓI COM ROSTO AFRICANO

Imagem 17 - A multifacetada figura do Herói

Disponível em: http://congonfinda.blogspot.com.br/2017_02_12_archive.html

Se o herói tem mil faces, muitas devem ser africanas.

Clyde Ford

Na Jornada do herói, a África tem uma posição de destaque. Há inúmeras

provas científicas de que esse continente é o berço da humanidade, lá nasceram os

primeiros heróis e heroínas humanos. Ford (1999) esclarece que esses heróis

ancestrais arriscaram-se sozinhos na maior das aventuras, já que buscavam nada

menos do que o nascimento da humanidade:
Há dois milhões de anos, nosso predecessores humanos aventuraram-se
para fora da África pelo ‘chifre’- a península à Nordeste, entre a África e o
oriente próximo. Os heróis da primeira diáspora africana viajaram para a
Europa e a Ásia para plantar as primeiras sementes da humanidade, mas
essa missão acabou fracassando; o grupo morreu aos poucos. Pelo menos
duas outras levas humanas fizeram o êxodo da África para a Europa e a
Ásia durante o seguinte 1,8 milhões de anos, entre os Neanderthal, mas seu
destino também foi a extinção. [...] Há cem mil anos outra viagem heróica
teve início na África, seguindo os passos dos que haviam partido antes.
Esses Homo sapiens que partiram da África foram bem-sucedidos.
Chegaram à Europa, à Ásia e as Américas, e mais adiante; os rebentos
dessa árvore humana plantada durante toda aquela diáspora africana se
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oriente próximo. Os heróis da primeira diáspora africana viajaram para a
Europa e a Ásia para plantar as primeiras sementes da humanidade, mas
essa missão acabou fracassando; o grupo morreu aos poucos. Pelo menos
duas outras levas humanas fizeram o êxodo da África para a Europa e a
Ásia durante o seguinte 1,8 milhões de anos, entre os Neanderthal, mas seu
destino também foi a extinção. [...] Há cem mil anos outra viagem heróica
teve início na África, seguindo os passos dos que haviam partido antes.
Esses Homo sapiens que partiram da África foram bem-sucedidos.
Chegaram à Europa, à Ásia e as Américas, e mais adiante; os rebentos
dessa árvore humana plantada durante toda aquela diáspora africana se

http://congonfinda.blogspot.com.br/2017_02_12_archive.html
http://congonfinda.blogspot.com.br/2017_02_12_archive.html
http://congonfinda.blogspot.com.br/2017_02_12_archive.html
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enraizaram e floresceram, e todos os que vivem hoje podem identificar
nesse tronco suas ascendências. (FORD, 1999, p.41)

Várias narrativas míticas acompanharam ou constituíram-se a partir desta

jornada heróica. Nos capítulos a seguir, serão apresentados aspectos desta riqueza

simbólica.
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CAPITULO III

O HERÓI COM ROSTO AFRICANO CHEGA AO BRASIL:
A DIÁSPORA

Imagem 18- Plantar sementes

Disponível em: http://nossosatos.blogspot.com.br/2012/02/

Diáspora é um termo-conceito usado para nomear o processo de

deslocamento de diversos grupos étnicos do seu lugar de origem para outros

lugares. O termo "diáspora" é usado com muita frequência para fazer referência à

dispersão do povo judaico no mundo antigo, a partir do exílio na Babilônia no século

VI a.C. e, especialmente, depois da destruição de Jerusalém em 70 d.C.Cada

processo diaspórico representa para um povo a presentificação da Jornada do

Herói.
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http://nossosatos.blogspot.com.br/2012/02/
http://nossosatos.blogspot.com.br/2012/02/
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3.1- BREVE HISTÓRICO DA DIÁSPORA

Atualmente, diáspora vem sendo muito utilizado para falar sobre o processo

de escravização, bem próximo e caro à realidade brasileira. Segundo Zacharias

(2010), em 1538 chegaram ao Brasil os primeiros homens e mulheres escravizados

vindos da África. Eles pertenciam a variadas regiões e foram classificados

genericamente em dois grupos. Os Bantos, vindos do sul do Golfo da Guiné, do

Congo, de Angola e Moçambique. E os sudaneses, provenientes do Sudão e do

norte do Golfo da Guiné, das tribos iorubás, jejes, tapas e haussás. Descrito de uma

forma poética, diáspora significa plantar sementes por dispersão.

Contudo, no caso de milhões de africanos que foram retirados de sua pátria

para serem traficados pelo Atlântico, a dimensão poética da palavra diáspora passa

ao longe, mas Ford (1999) destaca e valoriza o caráter heróico dessa jornada para o

povo africano que mesmo num cenário de subjugação e sofrimento, conseguiu

manter vivo o seu corpo, sua potência e resistência. Mas isso serve a título apenas

de ilustrar a aproximação desse processo com a jornada do herói, e de maneira

alguma romantizá-la. Rufino (2015) também segue essa linha, mas é crucial

destacar que isso não minoriza o sofrimento desse processo para a psique individual

e coletiva de um povo, que até os dias atuais permanece lutando e criando

estratégias diversas de sobrevivência para lutar contra os efeitos da escravização,

como “a coisificação dos seres, a desordem das memórias e o desmantelamento

cognitivo”. (p.9).
Imagem 19- Desordem das memórias

Disponível em: https://www.instagram.com/p/BVz6DsDg5nT/?taken-by=artnewsafrica
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Usando a metáfora “feridas” para falar sobre os efeitos da escravização, Ford

(1999) pergunta “Será que essas feridas poderiam ter sido impostas não só a corpos

negros, mas à alma coletiva da humanidade?” (p.29) . Boechat em seu livro, “A Alma

Brasileira” (2014) busca responder a esta questão trazendo para a discussão como

a alma brasileira coletiva e alma dos indivíduos afetam-se, como a memória

ancestral de um povo afeta o comportamento individualmente.

A diáspora, a partir da idéia de deslocamento do lugar de origem para

inserção numa nova realidade, traz em si produções de novas formas de estar.

Segundo Florvil (apud BROWN, 2012), a diáspora não se baseia unicamente no

deslocamento, mas “deve ser vista como relacional, em que parentesco,

pertencimento e circunstância conformam as interações que ocorrem entre

indivíduos da diáspora africana” (p.275). Assim, a diáspora não é apenas sinônimo

da imigração, mas também uma redefinição identitária atravessada por vertentes

sociológicas, antropológicas, econômicas, e, por último, mas não menos importante,

componentes psicológicos.

No caso da diáspora africana no período de colonização esse encontro se

deu submetido a uma engenharia social que estava vinculada aos “tentáculos da

hegemonia cultural européia e de suas estruturas raciais concomitantes”.

(CHRISTIAN, 2009, p. 148).  Fuentes (2014, p. 171) aponta que nesse processo, “os

negros foram depositários da sombra da cultura1 branca hegemônica, herdeira de

um patriarcalismo exercido com a crueldade da opressão ao outro enquanto

colonizado, escravizado, assassinado e subjugado”, ou seja, sob os negros foi

projetado todo o conteúdo de crueldade contido na sombra coletiva da cultura

européia.

O comércio e tráfico de pessoas postas na condição de escravos impediram

que eles trouxessem consigo qualquer apoio material que os conectasse com a sua

origem. Essa estratégia pretendia colonizar o imaginário dos povos escravizados,

destituí-los de seu passado ancestral. Bem como seus deuses, símbolos e ritos que

postos sob a égide do mal e dos demônios foram banidos da consciência e

passaram a habitar o mundo das sombras causando nas pessoas medos e a

alienação de uma parte da história (ZACHARIAS, 2010).

1Lopez- -Pedraza afirma que a crueldade é um subproduto da cultura e da civilização, elemento
essencial da sombra.

www.instagram.com/p/BVz6DsDg5nT/
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3.2- UM BAÚ DE GUARDADOS: MITOS SILENCIADOS

Lopez- Pedraza (apud Fuentes, 2014) complementa que os conflitos mais

profundos do homem são culturais, algo que não pode ser descartado em psicologia

analítica quando abordamos aspectos da construção da identidade, a construção de

uma nação e da sua identidade cultural. Schwarz complementa que persiste um

"mal-estar" na cultura brasileira, que ainda busca apoiar sua identidade em modelos

eurocêntricos, lançando em direção à Sombra e ao "esquecimento" a matriz africana

fundante e deixando sempre a impressão de que em nossa sociedade "alguma coisa

está fora do lugar" (SCHWARZ, 1988).

Imagem 20- Baú de guardados, imaginário colonizado, mitos silenciados

Acervo pessoal da autora

Esta supressão de saberes, processo de destituição da racionalidade, da

cultura e da civilização do Outro, Boaventura Santos (apud SILVA FILHO, 2015),

chamou de epistemícidio - um processo de silenciamento que nega as formas de

conhecimento produzidas por grupos dominados colonialmente. Quando se pensa

na civilização africana ou na diáspora, há muita desinformação provocada pelo

epistemícidio. A colonização européia marginalizou o conhecimento advindo de

África, desvalorizando os saberes e isso criou preconceitos que perduram até os

dias de hoje. Orlandi (apud FUENTES, 2014) afirma que
o silêncio “liga o não-dizer à história e à ideologia“, e o silenciamento
imposto, já não é silêncio, mas se trata de ‘pôr em silêncio‘, essa dimensão
do não-dito como censura. Assim, fatos e histórias são silenciados com a
intenção de limitar o percurso de sentidos. (p.172)

E ainda hoje essas consequências são sentidas não somente entre os

descendentes diretos de negros escravizados, como para toda a cultura brasileira,

sendo inegáveis os efeitos traumáticos desse processo.
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3.3- DIÁSPORA: AS SEMENTES GERMINAM

Alguns séculos depois, e graças à organização de afrodescendentes, várias

ações institucionais colocam-se a partir de um contexto diaspórico. Embora não se

caracterize como a resolução para os conflitos e dores provocados pela diáspora

africana, podem ser considerados caminhos, ou sementes que germinam.

A Assembleia Geral da ONU proclamou o período entre 2015 e 2024 como a

Década Internacional de Afrodescendentes (Resolução 68/237), citando a

necessidade de reforçar a cooperação nacional, regional e internacional em relação

ao pleno aproveitamento dos direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos

de pessoas de afrodescendentes, bem como sua participação plena e igualitária em

todos os aspectos da sociedade. O tema para a Década Internacional de

Afrodescendentes é “reconhecimento, justiça e desenvolvimento”. Os principais

objetivos da Década Internacional são:
• Promover o respeito, proteção e cumprimento de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais das pessoas afrodescendentes, como
reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos;
• Promover um maior conhecimento e respeito pelo patrimônio
diversificado, a cultura e a contribuição de afrodescendentes para o
desenvolvimento das sociedades;
• Adotar e reforçar os quadros jurídicos nacionais, regionais e
internacionais de acordo com a Declaração e Programa de Ação de Durban
e da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial, bem como assegurar a sua plena e efetiva
implementação. (ONU, 2015, p.15)

No Brasil, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra –

Instituída em 2009, por meio da Portaria nº 992, de 13/05/09, tem como marca o

reconhecimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo

institucional como determinantes sociais das condições de saúde. Apresenta como

objetivo geral promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução

das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas

instituições e serviços do Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde, no

documento Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (2013)

reconhece que
As desigualdades em saúde que acometem esta população e o
reconhecimento de que as suas condições de vida resultam de injustos
processos sociais, culturais e econômicos presentes na história do País.
Nossa história, construída sobre as bases da desigualdade, reservou para a
população negra o lugar das classes sociais mais pobres e de condições
mais precárias. Apesar da abolição oficial da escravatura dos povos
africanos e seus descendentes, não há como negar que persiste ainda hoje,
na nossa sociedade, um racismo silencioso e não declarado. A persistência
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desta situação ao longo desses anos é facilmente observada na
precocidade dos óbitos, nas altas taxas de mortalidade materna e infantil,
na maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas, bem como nos
altos índices de violência urbana que incidem sobre a população negra.
(BRASIL, Ministério da Saúde, 2013, p. 5)

A Secretaria Nacional de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial

menciona as ações afirmativas caracterizando-as como políticas públicas que feitas

pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades

raciais presentes na sociedade, acumuladas ao longo de anos, buscando oferecer

igualdade de oportunidades. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu

por unanimidade que as ações afirmativas são constitucionais e políticas essenciais

para a redução de desigualdades e discriminações existentes no país.

A Secretaria classifica as ações afirmativas em três tipos: com o objetivo de

reverter a representação negativa dos negros; para promover igualdade de

oportunidades; e para combater o preconceito e o racismo. Cabe mencionar que o

termo ação afirmativa foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos, na década

de 60 do século XX, para se referir a políticas do governo para combater as

diferenças entre brancos e negros. As ações afirmativas, antes mesmo de

receberem tal denominação, já eram pauta de reivindicação do movimento negro no

mundo todo, além de outros grupos discriminados, como árabes, palestinos, kurdos,

entre outros oprimidos.

Segundo a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
as ações afirmativas no Brasil partem do conceito de equidade expresso na
constituição, que significa tratar os desiguais de forma desigual, isto é,
oferecer estímulos a todos aqueles que não tiveram igualdade de
oportunidade devido a discriminação e racismo.
Uma ação afirmativa não deve ser vista como um benefício, ou algo injusto.
Pelo contrário, a ação afirmativa só se faz necessária quando percebemos
um histórico de injustiças e direitos que não foram assegurados. No Brasil,
as ações afirmativas integram uma agenda de combate a herança histórica
de escravidão, segregação racial e racismo contra a população negra.Para
compreender a necessidade de uma ação afirmativa, é preciso, antes de
tudo, compreender o contexto social vivido por um país, por isso o que gera
preconceito por parte de setores da sociedade em muitos casos é analisar
uma ação afirmativa sem antes entender o histórico que precedeu a política
pública. [...]
[Sobre a formulação de uma política de ação afirmativa] Após a leitura de
um diagnóstico sócio-cultural histórico, há a comprovação estatística das
desigualdades existentes e da necessidade de reparos. Após o diagnóstico
e o planejamento de uma política de ação afirmativa, os gestores
governamentais encaminham a legislação, monitoram sua aprovação e
implementação. [...] Uma ação afirmativa não deve ser vista como algo
paternalista ou que cria dependência. Elas são ações necessárias para a
correção de desigualdades. Tão logo estas desigualdades desaparecem, a
adoção de ações afirmativas deixa de ser necessária.(SEPPIR, 2010, s/p.)
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Ribeiro (2017) considera as ações afirmativas fundamentais para o

estabelecimento da saúde biopsicossocial e sinaliza que arteterapeutas, têm a

capacitação teórico-metodológica para o delicado trabalho com a expressão de

imagens, narrativas e símbolos silenciados pela discriminação e preconceitos. A

autora pontua que revisitar as histórias afro-brasileiras é tirar da sombra um

repertório silenciado e fazer circular imagens que, muitas vezes, são invisibilizadas.

Os cientistas sociais já demonstraram plenamente que o que mantém vivo um

grupo é a sua cultura, sua mitologia, sua identidade, aquilo que faz um grupo ser

exatamente o que é. Esse nível simbólico, ao invés de mera superestrutura de

representações é na verdade a pedra angular de qualquer grupo social, permeando

todos os aspectos materiais da existência e correspondendo a um determinado

território. O mito historiciza, trabalha com a passagem das gerações, simboliza

estágios de transformação da cultura, é referência fundamental para a organização

da consciência individual e coletiva. Sua dimensão arquetípica, que diz respeito aos

elementos compartilhados por toda a coletividade humana e sua dimensão cultural

traduzem especificidades de determinadas sociedades.
Imagem 21- Mito e cultura

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/496733033872148371/
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O caráter cultural do mito pôde torná-lo modificável com o tempo em alguns

aspectos; fator que traz a dualidade de renovação e conservação, já que na

dimensão arquetípica, a repetição sagrada de gestos primordiais de ancestrais

míticos era comum a todas as gerações nas sociedades arcaicas. Pensar o mito não

como elemento de facilitador de processo individual, mas pensá-lo como recurso

para a organização da consciência coletiva, é trazer a tona elementos que permitam

estabelecer ponte entre a identidade individual e a cultura.

Nos capítulos a seguir serão apresentadas possibilidades de trabalho com

mitos afro-brasileiros em contexto arteterapêutico a partir do recorte da mitologia

iorubana. Será mostrando, no capítulo III, um diálogo entre os personagens míticos

e a tipologia junguiana e, no capítulo IV, imagens configuradas em um contexto

arteterapêutico.
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CAPITULO IV

AS IMAGENS MÍTICAS DOS ORIXÁS NO PROCESSO
ARTETERAPÊUTICO

Imagem 22 - O panteão iorubano

Disponível em: http://osdezesseisodus.com.br/site/lenda-dos-orixas-consideracoes/

Este capítulo apresenta aspectos da mitologia afro-brasileira através do

recorte da mitologia iorubana. Os Yorubás ou iorubás são um dos maiores grupos

etno-linguísticos da África Ocidental, constituem o segundo maior grupo étnico na

Nigéria, com aproximadamente 21% da população total. Estão presentes também na

República do Benin e Togo.

Segundo Prandi (2012, pág. 24), na sociedade tradicional iorubana, o mito

tem posição central, é através dele que se alcança o passado e se explica a origem

de tudo, é pelo mito que se interpreta o presente e se prediz o futuro nesta e na

outra vida. Na diáspora africana, os mitos iorubanos reproduziram-se na América,

especialmente cultivados pelos seguidores das religiões dos orixás no Brasil e em

Cuba.

Ford (1999) complementa que o panteão ioruba, conhecido como os orixás, é

significativo não só por ocupar uma posição central na cultura ioruba, mas também

porque os orixás sobreviveram nas Américas, constituindo o coração vibrante de

http://osdezesseisodus.com.br/site/lenda-dos-orixas-consideracoes/
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práticas espirituais afro-caribenhas e afro-sul-americanas como a santeria, a

macumba, a capoeira e o candomblé, às quais se entrelaçaram o cristianismo.

Dividindo a chegada dos escravos ao Brasil em quatro ciclos como propõe

Zacharias(1998), o quarto ciclo, compreendido entre 1770 à 1850, teve uma

quantidade significativa de escravos de cultura iorubana na cidade de Salvador na

Bahia, apesar da nova Capital do Brasil ter sido transferida para o Rio de Janeiro em

1763. Assim, como afirma Ford (1999), os elementos vitais das tradições míticas dos

iorubas foram transferidos em massa da África para o Caribe e as Américas Central

e do Sul.

Na cosmovisão iorubana, o universo constitui uma grande rede de

participação, onde ocorrências do plano visível estão intimamente ligadas a outras,

do plano invisível. Cada indivíduo é um conjunto de porções visíveis e invisíveis,

capaz de atuar conscientemente nos vários planos e de neles manipular a força vital.

A saúde individual, desta forma, integra um sistema de trocas energéticas que inclui

o entorno. (RIBEIRO, SALAMI & DIAZ, 2004)

4.1- O ORIXÁ

Os orixás são divindades iorubanas que fazem a intermediação entre as

pessoas e o Deus supremo Olorum. Originalmente, na África, eles eram seiscentos,

mas em torno de cinquenta chegaram ao Brasil. Para os iorubás tradicionais e os

seguidores de sua religião nas Américas, os orixás são deuses que receberam de

Olodumare ou Olorum, também chamado de Olofim em Cuba, o Ser Supremo, a

incumbência de criar e governar o mundo, ficando cada um deles responsável por

alguns aspectos da natureza e certas dimensões da vida em sociedade e da

condição humana.

O panteão iorubano na América é constituído de cerca de uma vintena de

orixás e, tanto no Brasil como em Cuba, cada orixá, com poucas exceções é

celebrado em todo o país.

Um aspecto significativo dos contos míticos do panteão africano iorubá é que

a terra e não o céu é o palco de suas façanhas. Ao contrário de vários mitos de

busca espiritual, os deuses e as deusas iorubás vêm do céu para a terra em busca

da nossa humanidade, não o contrário. Alguns desses mitos serão narrados no

capítulo a seguir.
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Segundo Ford (1999), os orixás são personificações daquelas energias-

arquétipo que se manifestam na natureza e na vida humana. Assim os orixás podem

ser vistos não como se estivessem fora do individuo, mas profundamente

interiorizados; e o individuo, por intermédio do espírito, se apossa desses deuses e

deusas como forma de recarregar esses traços essenciais e divinos do próprio self.

Como bem disse Zacharias, um orixá é uma potencialidade psíquica. Pensar

os orixás a partir da psicologia analítica é contribuir para a ampliação do escopo de

imagens da nossa cultura e compreender mais profundamente a psique coletiva

brasileira, contribuindo para uma prática terapêutica plural que compreenda a

coexistência de símbolos de diferentes origens.
[...] sabemos que na prática terapêutica, quando a consciência é invadida
por uma série de símbolos, principalmente advindos do inconsciente
coletivo, a segurança e equilíbrio do ego são ameaçados. Isto se dá devido
ao fato de que estes conteúdos são estranhos à consciência e que na nossa
cultura, muitas vezes não encontram vias de expressão e significação.
(ZACHARIAS, 1998, p. 106)

Dito de outra forma, o arteterapeuta precisa estar habilitado para propiciar que

tais vias de expressão e significação sejam construídas afim de que os conteúdos

silenciados pela cultura possam ser trazidos a consciência. Bernardo (2009) ao

ressaltar o orixá como representação arquetípica sinaliza que “cada orixá nos fala de

questões com as quais nos debatemos em nossas vidas, expressando forças que

podem ser acessadas e colocadas a serviço de nosso desenvolvimento psicológico”

(BERNARDO, 2009).

4.2- OS ORIXÁS: UMA TIPOLOGIA

Imagem 23- Os orixás

Disponível em: http://cultura-afro-artesvisuais.blogspot.com.br/2013/07/iconografia-dos-orixas-uma-
visao-de.html
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Esta seção é em si mesma, um diálogo intercultural no qual o conteúdo

arquetípico do panteão iorubano será lido à luz dos tipos e funções psicológicas

presentes na Psicologia Analítica. Para tal, torna-se necessário uma breve menção à

estas definições presentes na tipologia junguiana. Em Jung, o termo tipologia refere-

se à uma combinação específica entre atitude e função psíquica.

Bennet (1985) e Grinberg (2003) sinalizam que Jung distinguiu duas formas

de atitude/disposição das pessoas em relação ao objeto: a atitude extrovertida, na

qual a energia psíquica flui de modo natural para o mundo externo dos objetos, fatos

e pessoas; no indivíduo extrovertido observa-se, geralmente, atenção para a ação,

impulsividade, comunicabilidade, sociabilidade. Em contrapartida, na atitude

introvertida, o indivíduo direciona a atenção para o mundo interno das emoções,

impressões e pensamentos, com atenção mais voltada para o interior, para o pensar

antes de agir, apresentando uma postura mais reservada.

Além destas duas atitudes - a extrovertida e a introvertida - Jung verificou

que, no mesmo grupo, os indivíduos poderiam diferir entre si quanto á maneira de

usar suas mentes, ou seja, pelas suas funções psíquicas. São elas: Pensamento,

Sentimento, Sensação e Intuição. As quatro funções apresentam-se como maneiras

opostas de perceber o mundo- Sensação ou intuição e como maneiras opostas para

julgar-se os fatos- Pensamento e Sentimento.

Bennet (1985) brevemente esclarece ainda o papel de cada uma das funções

pelo pensamento, estamos aptos a reconhecer o significado ou o propósito
do objeto que observamos, isto é, formamos um conceito dele; o sentimento
informa-nos do valor, para nós, do objeto; a sensação relaciona-se com o
que é estabelecido por nossos sentidos da visão, audição, tato, etc., e a
intuição introduz a idéia de tempo, na medida em que aponta para
possibilidades vindouras. (BENNET, 1985, p. 48)

A configuração das quatro funções psicológicas e das duas atitudes geram

uma combinação de dezesseis tipos psicológicos possíveis que caracterizarão

personalidades diferentes.  Philippini (2013) acrescenta que, na prática, observa-se

no comportamento do individuo a dominância de uma das funções em detrimento da

funcionalidade das outras.  Esta função dominante é denominada função superior.  A

outra função, inferior, terá a direção inversa a função dominante.

A estas funções psíquicas Jung correlacionou os quatro elementos básicos da

natureza: ar, água, fogo e terra. Tem-se nesta relação das funções psíquicas com
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os elementos da natureza um caminho para estabelecer-se uma ponte para com o

campo simbólico dos orixás.

Seguindo, então a proposta de uma Tipologia dos Orixás, tal como

apresentada por Zacharias, buscou-se unir as atitudes e tipos psicológicos às

funções da cada orixá na Sociedade e Cultura, tal como proposto em Prandi (1998),

para fazer uma breve descrição de cada orixá do panteão iorubano.

Tabela 12- Orixá, cultura e função psíquica

Orixá Sociedade e cultura Tipo Psicológico Funções principais

Exu Comunicação e comércio Extrovertido Intuição/pensamento

Ogum Tecnologia, oportunidades sociais,
guerra

Extrovertido Sensação/pensamento

Oxóssi Caça, fartura de alimentos Extrovertido Intuição/pensamento

Logunedé Caça e pesca Extrovertido Intuição/sentimento

Ossaim Farmacologia Introvertido Sensação/pensamento

Oxumarê Riqueza das colheitas Introvertido Intuição/pensamento

Omulu Medicina

Ocô Agricultura

Iroco Ecologia, tradição

Xangô Justiça, burocracia Extrovertido Pensamento/sensação

Obá Trabalho doméstico Introvertido Sentimento/sensação

Iansã Sexualidade, cuidado com os
mortos

Extrovertido Intuição/pensamento

Oxum Amor,vaidade, riqueza Extrovertido Sentimento/sensação

Nanã Sabedoria, senioridade Introvertido Sentimento/intuição

Euá Magia Introvertido Intuição/pensamento

Iemanjá Maternidade, equilíbrio emocional Introvertido Sentimento/intuição

Ibejis Infância

Ifá Oráculo, memória coletiva,
mitologia

Oxaguiã Cultura material Extrovertido Pensamento/intuição

Oxalá Paternidade Introvertido Intuição/sentimento

2 Fonte: PRANDI, Reginaldo; Contos e Lendas Brasileiros: a criação do mundo. São Paulo: Cia das Letras, 2007;
ZACHARIAS, José J. de M.; Ori Axé: A dimensão Arquetípica dos Orixás. São Paulo: Vetor, 1998
Essa tabela foi baseada em informações contidas nos livros descritos nas fontes. Zacharias não faz menção ao
tipo e funções psicológicas dos orixás Omulu, Ocô, Iroco, Ibejis e Ifá.
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4.3- O CAMPO SIMBÓLICO DOS ORIXÁS E A PRÁTICA ARTETERAPÊUTICA

Imagem 24- Campo simbólico

Disponível em: http://neab-cefet.blogspot.com.br/

Utilizar o campo simbólico dos orixás, composto por narrativas míticas,

sonoridades, danças, cores, aromas e sabores, na prática arteterapêutica, possibilita

que ricas cartografias sejam construídas, contribuindo para a compreensão da

multifacetada psique brasileira.

Philippini (2013) diz que as quatro funções psicológicas: pensamento,

sentimento, sensação e intuição são pontos cardeais norteadores de caminhada por

regiões psíquicas mais profundas. Cada região está relacionada a um elemento da

natureza. Ao arteterapeuta cabe empregar determinadas modalidades expressivas

que venham a estimular estas funções psicológicas menos desenvolvidas.

Ribeiro (2017) pontua ser fundamental no trabalho com as narrativas míticas

dos orixás demarcar a diferença entre um rito afro-brasileiro e uma prática

arteterapêutica para o individuo ou grupo com o qual esteja trabalhando, enfatizando
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serem olhares, competências e metodologias distintas lidando com o mesmo campo

simbólico, sem que isso caracterize uma hierarquia de saberes ou de fazeres.

O conhecimento dessas imagens e narrativas arquetípicas pode favorecer

processos de amplificação de conteúdo vivenciado pela psique individual e coletiva

que muitas vezes não encontram vias de expressão e significação em nossa cultura

(ZACHARIAS, 1998).

Sugerir técnicas implica em limitar a criatividade do próprio arteterapeuta.

Contudo, o fato dos orixás possuírem elementos ligados a elementos da natureza

dão pistas de que maneira se trabalhar com cada cliente.

No capítulo a seguir, a autora apresenta imagens arquetípicas de orixás,

configuradas em contexto arteterapêutico, como forma de ilustrar o conteúdo deste e

dos demais capítulos anteriores.
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CAPITULO V

OS ORIXÁS EM CONTEXTO ARTETERAPÊUTICO: IMAGENS
MÍTICAS E REPRESENTAÇÕES ARQUETÍPICAS

Imagem 25.- Consagração

Disponível em: http://neab-cefet.blogspot.com.br/

Este capítulo traz imagens arquetípicas de alguns orixás que surgiram através

de vivências arteterapêuticas realizadas durante o processo de especialização

ministrado na Instituição POMAR. As imagens arquetípicas e o encontro com os

mitos propiciaram um espaço para reflexão e vínculo com a ancestralidade. Uma vez

que partem da experiência da autora, o relato será feito na primeira pessoa.
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5.1- IMAGEM MÍTICA E REPRESENTAÇÃO ARQUETÍPICA I: EXU

Imagem 26- Exu

Acervo pessoal da autora

Entre as muitas histórias que são narradas nos terreiros, conta-se que em
tempos imemoráveis Exu recebeu a opção de escolher entre duas cabaças.
A primeira continha o pó mágico referente aos elementos que positivavam a
vida no universo, enquanto na segunda estava outro pó, referente aos
elementos que negativavam a vida no universo.
Frente ao dilema entre as duas opções, Exu acabou surpreendendo a todos
quando optou por uma terceira cabaça, esta vazia, sem absolutamente
nada dentro. Assim foi feito: trouxeram a terceira cabaça e a entregaram a
Exu. Tendo a terceira cabaça em seu domínio, Exu retirou o que havia na
primeira ‒ o pó mágico referente aos elementos positivadores ‒ e despejou
na cabaça vazia. Logo em seguida, repetiu o procedimento com a segunda
cabaça, retirando dela os elementos negativadores, e os despejou na
terceira. Exu, então, chacoalhou a terceira cabaça, misturando os dois
elementos, e em seguida os soprou no universo. A mistura rapidamente se
espalhou por todos os cantos, sendo impossível se dizer o que era parte de
um pó ou do outro, mas, agora, um único, um terceiro elemento. (RUFINO,
2015,s/p.)

Essa imagem de Exu não é exatamente produção de um processo

arteterapêutico, mas Exu como imagem arquetípica pode ser um potente

instrumento no processo arteterapêutico. Essa imagem surge como uma pareidolia,

na primeira vez que adentro um terreiro de candomblé, olho para uma parede

descascada e visualizo essa figura, ali mesmo a reproduzo em folhas soltas que
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tenho na hora e em outro momento observando novamente consigo identificar o seu

barrete. O processo de especialização em arteterapia nos convoca ao

aprofundamento no universo dos mitos. Esse percurso de aprofundamento retira Exu

do lugar de figura demoníaca que foi forjado para ele no imaginário coletivo para a

potencialidade psíquica. Simas (2013) ajuda a compreender isso quando diz que o

único perigo que Exu apresenta é escapar das limitações do raciocínio cartesiano e

não compactuar com fórmulas que reduzem a vida a um jogo de cartas marcadas

com desfecho previsível, causando pânico em quem não sabe lidar com o

inesperado.

Essa narrativa mítica acima denota bem essa potencialidade de Exu, pois

enquanto imagem arquetípica versa sobre os princípios da mobilidade, da

transformação, das imprevisibilidades, trocas, linguagens, comunicações e toda

forma de ato criativo.

Tal qual Hermes, imagem arquetípica da mitologia grega, Exu tem a função

de mensageiro entre os deuses e os homens, ele gere os caminhos e especialmente

as encruzilhadas. No Mito da criação segundo os iorubas, Exu está na passagem

entre os dois mundos, o Orum e o Ayé, regulando o fluxo de energia entre eles. Sua

função de “entre”, liga os planos de consciência diferentes e o inconsciente.

(ZACHARIAS, 1998)

Ribeiro (2017, p. 2) esclarece que a encruzilhada é “um conceito que engloba

os dinamismos dos encontros, das comunicações e decisões; que lida com a

inclusão das diferenças, com o limiar, e com o movimento”. A autora cita mãe Stella

de Oxóssi (2012), que compõe tal definição ao dizer que encruzilhada é “lugar ou

momento de reflexão para a escolha do caminho a seguir, lugar natural para deixar

para trás as negatividades”. Desse ponto de vista, a encruzilhada torna-se um termo

caro ao processo arteterapêutico que visa a auxiliar em novos caminhos. É Exu

quem cria a partir das desconstruções e desordens. “Nele, os caminhos das

tradições, da memória e das experiências se cruzam” (RIBEIRO, 2017, p.6). Rufino

(2014) complementa essa idéia ao afirmar Exu é ‘potência que mobiliza a travessia

de outros caminhos e a credibilização de outras possibilidades de relação e

invenção do mundo’.
a encruza compreende a coexistência de diferentes rumos. Lá,
diferentemente do que é praticado pela lógica ocidental, um caminho não se
torna credível em detrimento de outros. A encruzilhada esculhamba a
linearidade e a pureza dos cursos únicos, uma vez que suas esquinas e
entroncamentos ressaltam as fronteiras como zonas interseccionais, onde



56

múltiplos saberes se atravessam, coexistem e pluralizam as experiências e
suas respectivas práticas de saber. (RUFINO, 2014, p.5)

Complemento dizendo que nas encruzas também se atravessam os múltiplos

saberes sobre si-mesmo, pluralizando as visões que se fazem sobre as próprias

experiências.

Segundo Zacharias (1998), Exu é o orixá, mais próximo da vida humana

cotidiana e, por isso, o mais identificado com a materialidade. Sua proximidade com

as características humanas impossibilita que seja mantida a distância que o puro

interesse intelectual permite, talvez por isso tenha se tornado também tão

controvertido no imaginário coletivo.

Rufino (op. cit) reafirma essa contradição de Exu, e aponta a maneira como

foi tratado ao chegar ao Brasil, apontando que tal contraversão, forjada no

imaginário, é resultado de uma desconfiguração operada durante o processo de

colonização. Segundo ele, “Exu, transladado, ressignificado e praticado na diáspora,

dimensiona a infinidade de golpes operados nos interstícios das estruturas

coloniais.” (RUFINO, 2014, p. 3). O investimento na religião foi crucial para o

sucesso do projeto de dominação colonial, e construiu sobre a figura de Exu alguns

demônios. Sodré (1998) atribui essa demonização de Exu por parte dos pastores ou

sacerdotes cristãos à falta de conhecimento sobre o sistema simbólico nagô.

Contrapondo as idéias da igreja como instituição fundamental para o sucesso da

colonização, Exu como princípio de movimento no sistema nagô, outorga

individualidade ao ser humano e lhe permite falar.

Exu enquanto aspecto da psique coletiva
apoia a estruturação da personalidade e, portanto, seu desenvolvimento.
Um aspecto importante de estruturação da consciência é a diferenciação e
individualização das partes que, de outro modo, permaneceriam na
incosciência urobórica como um todo. Exu, miticamente atua como vetor
dinâmico do si-mesmo contribuindo para a diferenciação das partes do todo
original. Em termos psicológicos, podemos dizer que atua no sentido do
desenvolvimento da psique e da construção dos aspectos sociais do
individuo. (ZACHARIAS, op. Cit. p. 103)

Exu é o próprio dinamismo psíquico que permeia todas as instâncias

psíquicas. Ele age para romper as maneiras de ser improdutivas e antiquadas, em

ato ou em pensamento, abrindo caminho para o revigoramento do eu e da

sociedade.
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Ford (op.cit) compara Exu à figura do trickster, Zacharias esclarece que esta é

uma figura importante na mitologia e no folclore de muitas tribos norte-americanas. A

figura do trickster remonta a antiguidade e faz a inversão dos valores, apresenta-se

como satírico tolo ou debochado, desde ritos gregos, passando por práticas da

Igreja Medieval e desembocando na comedia satírica e irreverente e no carnaval.

Exu aplicado à arteterapia traz para a vida do cliente a possibilidade de refletir

sobre os desvios, as traquinagens, o movimento na capacidade de brincar e

subverter as normas estabelecidas. Ele aponta caminhos para reinvenção da vida.

5.2- IMAGEM MÍTICA E REPRESENTAÇÃO ARQUETÍPICA II: NANÃ

Imagem 27- Nanã fornece lama para a modelagem do homem

Acervo

pessoal da autora

Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar
o ser humano, o orixá tentou vários caminhos.Tentou fazer o homem de ar,

57

Ford (op.cit) compara Exu à figura do trickster, Zacharias esclarece que esta é

uma figura importante na mitologia e no folclore de muitas tribos norte-americanas. A

figura do trickster remonta a antiguidade e faz a inversão dos valores, apresenta-se

como satírico tolo ou debochado, desde ritos gregos, passando por práticas da

Igreja Medieval e desembocando na comedia satírica e irreverente e no carnaval.

Exu aplicado à arteterapia traz para a vida do cliente a possibilidade de refletir

sobre os desvios, as traquinagens, o movimento na capacidade de brincar e

subverter as normas estabelecidas. Ele aponta caminhos para reinvenção da vida.

5.2- IMAGEM MÍTICA E REPRESENTAÇÃO ARQUETÍPICA II: NANÃ

Imagem 27- Nanã fornece lama para a modelagem do homem

Acervo

pessoal da autora

Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar
o ser humano, o orixá tentou vários caminhos.Tentou fazer o homem de ar,

57

Ford (op.cit) compara Exu à figura do trickster, Zacharias esclarece que esta é

uma figura importante na mitologia e no folclore de muitas tribos norte-americanas. A

figura do trickster remonta a antiguidade e faz a inversão dos valores, apresenta-se

como satírico tolo ou debochado, desde ritos gregos, passando por práticas da

Igreja Medieval e desembocando na comedia satírica e irreverente e no carnaval.

Exu aplicado à arteterapia traz para a vida do cliente a possibilidade de refletir

sobre os desvios, as traquinagens, o movimento na capacidade de brincar e

subverter as normas estabelecidas. Ele aponta caminhos para reinvenção da vida.

5.2- IMAGEM MÍTICA E REPRESENTAÇÃO ARQUETÍPICA II: NANÃ

Imagem 27- Nanã fornece lama para a modelagem do homem

Acervo

pessoal da autora

Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar
o ser humano, o orixá tentou vários caminhos.Tentou fazer o homem de ar,



58

como ele. Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer
de pau, mas a criatura ficou dura. De pedra ainda a tentativa foi pior. Fez de
fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho-de-palma, e
nada. Foi então que Nanã Burucu veio em seu socorro. Apontou para o
fundo do lago com seu ibiri, seu cetro e arma, e de lá retirou uma porção de
lama. Nanã deu a porção de lama para Oxalá, o barro do fundo da lagoa
onde morava ela, a lama sob as águas, que é Nanã. Oxalá criou o homem,
o modelou no barro. Com o sopro de Olorum ele caminhou. Com a ajuda
dos orixás povoou a Terra. Mas tem um dia que o homem morre e seu
corpo tem que retornar à terra, voltar a natureza de Nanã Burucu. Nanã deu
a matéria no começo, mas quer de volta no final tudo o que é seu.
(PRANDI, 2001,p.196-197)

Diz-se que Nanã Burucu é o mais velho orixá feminino, senhora dos mortos e

do pântano. Como imagem arquetípica, Nanã representa a Velha Sábia. Ela aceita

colaborar com Obatalá na criação do homem, mas coloca como condição que seu

elemento o barro, retornaria para ela após a morte, retornaria ao Orum. Para os

iorubas, o Orum é o ponto de eternos e sucessivos recomeços.

Nanã é, portanto, co-participe na criação (MARTINS, 2018). O poder feminino

só pode ser exercido pelo homem se ele integrar o feminino em si mesmo, (e vice

versa) (ZACHARIAS, 1994). Ela representa o poder feminino que integrado ao

masculino compõe o ser. Seu elemento terra pode colaborar no trabalho com a

função psicológica sensação.

Obaluaie, seu filho é responsável por transformar o homem em barro

novamente para que ele retorne a Nanã, para que ela seja novamente emprestada a

Obatala modelando um novo ser. Isso diz de uma continuidade entre os seres que

estão relacionados.

A figura de Nanã surge a partir de uma tarefa solicitada na disciplina

“Fundamentos em Arteterapia, na qual após a leitura do capitulo 5 do livro

Cartografias da Coragem de Angela Philippini, deveria ser contada uma história que

fosse significativa através da linguagem do mosaico com materiais de minha

escolha. A temática do capitulo correspondia a contação de histórias no contexto

arteterapêutico. A imersão na leitura, preparação necessária para chegar ao lugar de

arteterapeuta me remeteu ao conto  descrito acima já conhecido por mim. O trabalho

do arteterapeuta tal qual Nanã cria o homem a partir do barro, recria o individuo em

direção ao autoconhecimento e a totalidade psíquica a partir do contato com a

materialidade, sendo o barro também uma possibilidade de recurso terapêutico no

caminho de individuação do cliente. Fazer um mosaico se conectou com a idéia de

reconstrução, “união de pedacinhos”, ressignificação.



59

5.3- IMAGEM MÍTICA E REPRESENTAÇÃO ARQUETÍPICA III: IANSÃ

Imagem 28 - Senhora dos raios

Acervo pessoal da autora

Obá tornou-se a terceira mulher de Xangô, pois ela era forte e corajosa. A
primeira mulher de Xangô foi Oiá-Iansã que era bela e fascinante. A
segunda foi Oxum, que era coquete e vaidosa. Uma rivalidade logo se
estabeleceu entre Obá e Oxum, elas viviam sempre disputando entre si
quem conseguia a preferência do marido, sempre brigando, tentado fazer
tudo melhor que as outras.
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Um dia Obá entrou na cozinha e viu Oxum com um turbante cobrindo uma
das orelhas e com um ar de pura felicidade, isso assustou Obá, que era a
esposa mais ciumenta, então ela perguntou o motivo de tal alegria e Oxum
respondeu que ela tinha preparado o melhor de todos os amalás (comida
preferida de Xangô, feita principalmente com quiabos), Obá mais que
depressa quis saber o que o amalá dela tinha de tão especial, Oxum então
falou que cortou uma das orelhas e pós sobre a comida e que o marido
adorava isso e começou a se gabar de como ele a encheria de carinhos
após comer a iguaria, e assim foi, quando o marido chegou e comeu o
amalá, encheu Oxum de mimos e carinhos; enfurecida pelo ciúme Obá
tratou de preparar um amalá bem feito e decepou uma das orelhas e
colocou por cima da comida, no outro dia quando marido retornou para
casa, viu a mesa posta e com uma bela gamela em cima (Xangô come na
gamela), mais quando ele olhou para a gamela viu a orelha de Oba dentro e
não gostou nenhum pouco da mutilação da mulher e a repreendeu, Oxum
que estava ao lado, sem turbante mexeu um pouco a cabeça para que o
cabelo deixasse mostrar suas duas orelhas perfeitamente no lugar e
ornadas com pesados brincos de ouro. Começou então a caçoar da pobre
Obá, que, furiosa, precipitou-se sobre sua rival. Seguiu-se uma luta corporal
entre elas. Xangô, irritado, fez explodir seu furor. Oxum e Obá, apavoradas,
fugiram e transformaram-se nos rios que levam seus nomes. No lugar da
confluência dos dois cursos de água as ondas tornam-se muito agitadas em
consequência da disputa das duas divindades pelo amor de Xangô.
(VERGER 1997, p.44-46)

Iansã, também conhecida como Oiá, é o principio feminino combativo,

representante do primeiro nível de manifestação da anima (ZACHARIAS, 1998). Em

ioruba O-ya significa ela rasgou. Enquanto feminino guerreiro e destemido, avançara

sobre os aspectos regressivos da psique, trazendo nova vida aquilo que estava

morto. Segundo os mitos, Iansã assume a forma de búfalo. O búfalo é um símbolo

da reprodução feminina. A semelhança entre a cabeça do búfalo, o aparelho

reprodutor feminino junto a forma dos chifres em lua crescente tornam o búfalo um

símbolo potente à Iansã e ao feminino (FORD, 1999).

Representante da força feminina e das mulheres que querem se firmar em um

mundo masculino. É ligada ao elemento ar, mas também traz o fogo

(intuição/pensamento). Sua força e energia rompem com padrões pré-estabelecidos.

Trabalhada em arteterapia pode colaborar para romper com padrões pré

estabelecidos, criar algo novo diante do que já está cristalizado.

No percurso da pós- graduação em Arteterapia, no inicio da disciplina Oficina

de Contos em Arteterapia esse mito me é apresentado. Após a narrativa, a turma é

convidada a fazer um desenho livre relacionada ao que ouviu. Eu escolhi desenhar

Iansã , que nem aparecia tantas vezes na narrativa, mas se destacava por si só. Sua

força guerreira e sua presença me indicavam um caminho, a necessidade de

recriação.
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5.4- IMAGEM MÍTICA E REPRESENTAÇÃO ARQUETÍPICA IV: IEMANJÁ

Imagem 29 - Iemanjá, corpo d’água

Acervo pessoal da autora

Agradecer e Abraçar
(Maria Bethânia)

Abracei o mar na lua cheia (abracei)
Abracei o mar
Abracei o mar na lua cheia (abracei)
Abracei o mar
Escolhi melhor os pensamentos, pensei
Abracei o mar
É festa no céu é lua cheia, sonhei
Abracei o mar
E na hora marcada
Dona alvorada chegou para se banhar
E nada pediu, cantou pra o mar (e nada pediu)
Conversou com mar (e nada pediu)
E o dia sorriu...
Uma dúzia de rosas, cheiro de alfazema
Presente eu fui levar
E nada pedi, entreguei ao mar (e nada pedi)
Me molhei no mar (e nada pedi) só agradeci

Iemanjá é um dos orixás mais conhecidas e populares no Brasil. Segundo

Campolim (2016), não existem dados que confirmem o número preciso de fieis
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praticantes de cultos afro-brasileiros. O Suplemento sobre Participação Político-

Social da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), em 1988, afirmou que 0,6% dos chefes de família (ou

cônjuges) seguiam cultos afrobrasileiros. Outro levantamento do Instituto Gallup de

Opinião Pública, no mesmo ano, indicou que candomblé ou umbanda era a religião

de 1,5% da população.

Campolim aponta que são índices ridículos se comparados à multidão que

lota as praias na passagem de ano, para homenagear Iemanjá.  Seljan, em “Iemanjá

e suas lendas” (2017), afirma que no Brasil, o culto à Iemanjá é uma seita a parte,

sem ligação com as religiões afro-brasileiras, nas quais Iemanjá tem origem.

Entretanto, dados da Federação Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira

(Fenatrab) garante haver 70 milhões de brasileiros, direta ou indiretamente, ligados

aos terreiros — seja como praticantes assíduos, seja como clientes, que

ocasionalmente pedem uma bênção ou um “serviço” ao mundo sobrenatural.

Vallado (2002) segue a mesma direção, e complementa dizendo que se não por fé,

pelo menos pela emoção da participação  coletiva, Iemanjá é colocada no patamar

de orixá mais popular do Brasil. Ela é citada em várias músicas populares e já foi

enredo de escola de samba Império Serrano (1976), na qual vários nomes lhe são

atribuídos.
Oguntê, Marabô, Caiala, e Sobá
Oloxum, Ynaê, Janaina e Iemanjá
Oguntê, Marabô, Caiala, e Sobá
Oloxum, Ynaê, Janaina e Iemanjá
São rainhas do mar

Essas diversas faces de Iemanjá trazem a tona diversas adaptações que suas

características originais foram sendo transformadas. Simas descreve cada um dos

nomes atribuídos a ela que se referem aos seus mitos e características e mostram

como o sincretismo, o epistemícidio e a banalização foram modificando ao longo dos

tempos, suas características originais. Como divindade africana tinha a função de

governar a fertilidade e a maternidade das mulheres e também a colheita do inhame

novo. E como os outros orixás, Iemanjá era associada a um acidente geográfico

especifico, especialmente os rios, ao chegar ao Brasil perderam tal associação e

tiveram o culto generalizado.  Sendo cultuada popularmente como rainha das águas

salgadas, em África o mar era o reino mítico de Olokum, considerado pai ou mãe de

Iemanjá. (VALLADO, 2002)
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Considerada uma dividande-mãe, tem uma profunda inter-relação mítica com

as sereias do paganismo europeu, com as diferentes denominações da Nossa

Senhora católica e com as iaras ameríndias, as mães d’água. Na mitologia romana,

seu pai ou mãe Olokum pode ser associado à Netuno, deus dos mares e oceanos

(VALLADO, 2002). Assumindo Iemanjá o lugar de raiinha dos mares quando chega

ao Brasil, talvez possa ser feita a mesma correspondência.

Iemanjá domina o elemento água, elemento fundamental à vida, à fertilidade.

Segundo Zacharias (1998), Iemanjá seria um orixá introvertido, que tem como

principais funções da consciência, o sentimento e a intuição. Tende a ser protetora.

Em Ibará, distrito de Abeocutá, é uma das personificações da Grande mãe. É

representada em vários mitos como uma mulher de seios grandes e volumosos

porque amamentou muitos filhos. Para Chevalier e Gheerbrant (2007) os seios

simbolizam proteção e nutrição.  Prandi, em Mitologia dos orixás descreve 2 mitos

em que Iemanjá, aparece como protetora das cabeças. É voluntariosa, séria e

impetuosa. Originalmente era sensual e guerreira, provavelmente em função de sua

associação com Nossa Senhora, a mãe virgem e casta através do sincretismo, tais

características ficaram à sombra.

Embora tenha assumido a imagem de rainha do mar, ainda é saudada no

candomblé como Odoya que significa mãe do Rio. (VALLADO, 2002)

Para Zacharias (1998), Iemanjá cumpre a tarefa de ser esposa e mãe, mas

não se sujeita às exigências externas da vida todo tempo. Ela apresenta perigos,

pois é representativa dos poderes inconscientes, assim como a associação com a

sereia oferece este elemento de encantamento, sedução e perigo.

Sabino e Lody (2011) falam de como a imagem mítica se manifesta no corpo

através da dança. Como ser mitológico, também é representada como sereia,

metade peixe, metade mulher. Nos movimentos “a figura sensual da sereia une-se à

imagem fértil da mãe, prevalecendo, contudo, a figura da mulher que amamenta,

que tem muitos filhos, grandes seios, e está sempre pronta para parir” (p. 156).

Seu uso pode colaborar com pessoas que precisem trabalhar as funções

sentimento e intuição. Seu elemento água pode servir como materialidade para

amplificação simbólica através do trabalho com guache e aquarela na modalidade

expressiva pintura.

Essa imagem me aparece após um trabalho da disciplina Iniciação musical

em que devíamos escolher músicas que nos marcaram, uma que marcasse
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espiritualmente. Eu escolhi Agradecer e Abraçar de Maria Bethânia. Essa música já

me remetia a Iemanjá pelo elemento simbólico mar, era como se eu agradecesse

diretamente a ela, a imagem surge a partir dessa música e a idéia de Iemanjá. A

experimentação com música foi complementada com desenho. Por ser um orixá

muito popular, ela está presente no imaginário coletivo de versa e toma forma a

partir de músicas, enredos de escolas de samba e etc.

5.5- IMAGEM MÍTICA E REPRESENTAÇÃO ARQUETÍPICA V: OBATALÁ

Imagem 30- Céu e terra se separam

Acervo pessoal da autora

No principio de tudo, quando não havia separação entre Céu e Terra ,
Obatalá e Odudua viviam juntos dentro de uma cabaça. Viviam
extremamente apertados um contra o outro, Odudua embaixo e Obatalá em
cima. Eles tinham sete anéis que pertenciam aos dois. À noite eles
colocavam seus anéis. Aquele que dormia por cima sempre colocava quatro
anéis e o que ficava por baixo colocava os três restantes. Um dia Odudua,
deusa da Terra, quis dormir por cima para poder usar nos dedos quatro
anéis. Obatalá, o deus do Céu não aceitou. Tal foi a luta que travaram os
dois lá dentro que a cabaça acabou por se romper em duas metades. A
parte inferior da cabaça, com Odudua, permaneceu em baixo, enquanto a
parte superior, com Obatalá, ficou em cima, separando-se assim o Céu da
Terra. No inicio de tudo, Obatalá, deus do Céu, e Odudua, deusa da Terra,
viviam juntos. A briga pelos anéis os separou e separou o Céu da Terra.
(PRANDI, 2001, p.424)
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5.5- IMAGEM MÍTICA E REPRESENTAÇÃO ARQUETÍPICA V: OBATALÁ

Imagem 30- Céu e terra se separam

Acervo pessoal da autora

No principio de tudo, quando não havia separação entre Céu e Terra ,
Obatalá e Odudua viviam juntos dentro de uma cabaça. Viviam
extremamente apertados um contra o outro, Odudua embaixo e Obatalá em
cima. Eles tinham sete anéis que pertenciam aos dois. À noite eles
colocavam seus anéis. Aquele que dormia por cima sempre colocava quatro
anéis e o que ficava por baixo colocava os três restantes. Um dia Odudua,
deusa da Terra, quis dormir por cima para poder usar nos dedos quatro
anéis. Obatalá, o deus do Céu não aceitou. Tal foi a luta que travaram os
dois lá dentro que a cabaça acabou por se romper em duas metades. A
parte inferior da cabaça, com Odudua, permaneceu em baixo, enquanto a
parte superior, com Obatalá, ficou em cima, separando-se assim o Céu da
Terra. No inicio de tudo, Obatalá, deus do Céu, e Odudua, deusa da Terra,
viviam juntos. A briga pelos anéis os separou e separou o Céu da Terra.
(PRANDI, 2001, p.424)
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Obatalá representa a bondade, que incorpora por completo a sua anima, o

lado feminino da pessoa masculina, deus da harmonia. Ele seria relacionado com

aspectos da psique masculina quase sempre desprezados na sociedade moderna:

sensibilidade, afeto, sentimento. É a representação do poder fertilizante masculino,

sendo o seu elemento o sêmen.

Essa imagem é também produzida na disciplina Fundamentos da Arteterapia,

a indicação era produzir uma cartografia com duas linguagens diferentes, uma difícil

e outra que gostasse bastante ou tivesse facilidade, pela facilidade escolhi aquarela,

materialidade que comecei a experimentar durante a Especialização em Arteterapia

e me encantei. Essa imagem já tinha me encontrado outras vezes, como o capítulo

falava de ”estruturar, informar e transcender” essa imagem me passava essa idéia,

de coisas confusas dentro de um espaço que precisa ser rompido para dar a

possibilidade dessa energia fluir, expandir e transformar-se em coisas novas, como

a cabaça que rompe e forma céu e terra.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Imagem 31- Sankofá

Disponível em:http://oxuxu.blogspot.com.br/2009/10/simbolos-africanos-adinkra.html

Essa imagem acima traz um símbolo Adinkra (conjunto de símbolos que

representam idéias expressas em provérbios) de nome Sankofá que representa

volte e pegue o que importa e diz respeito a se reconectar com o passado, com a

memória ancestral. O trabalho em arteterapia, através das narrativas míticas,

possibilita isso, que encontremos algo que ficou para trás que nem temos mais

consciência, mas que é extremamente valioso a nossa saúde mental. Sabemos que

tais experiências ancestrais que não estão dadas no nível da consciência pertencem

ao inconsciente coletivo e nos unem como humanidade, mas a maneira como

vivenciamos socialmente nossas experiências também impactam culturalmente no

nosso inconsciente coletivo, impondo a ele uma dimensão também cultural.

Ao longo deste estudo monográfico, foram apresentados aspectos da

utilização das narrativas mítica de matriz afro-brasileira, com o recorte na mitologia

iorubana, em contexto arteterapêutico.

O percurso partiu da narrativa do inconsciente coletivo _ a Jornada

Arquetípica do Herói para uma contextualização dessa jornada, através da Diáspora

africana. Ressaltou-se a contribuição da Arteterapia para um trabalho efetivo e

eficaz com a interculturalidade. Sinalizou-se que o relato dos mitos de matriz afro-

http://oxuxu.blogspot.com.br/2009/10/simbolos-africanos-adinkra.html
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brasileira pode se constituir em uma ação afirmativa, promotora de saúde em seu

aspecto biopsicossocial.

Em seguida, estabeleceu-se como recorte as narrativas de matriz iorubana,

buscando uma leitura intercultural ao apresentar o panteão dos orixás à luz da

tipologia junguiana e encerrando, à título de ilustração, com trabalhos produzidos

pela autora do presente estudo, em diversas etapas de seu percurso no curso de

Especialização em Arteterapia.

A partir desse trabalho observou-se que a arteterapia, através do trabalho

com narrativas míticas das diversas matrizes culturais e produções plásticas sobre

as mesmas poderá contribuir para o estabelecimento do diálogo intercultural, dando

voz á elaborações simbólicas historicamente silenciadas. Caberá aos arteterapeutas

o estudo tanto do campo simbólico contido nos mitos quanto de aspectos culturais

dos povos que os produzem.

No contexto arteterapêutico, o trabalho criativo feito a partir dessas imagens

arquetípicas produziu um reencontro do individuo com a sua ancestralidade e um

redescobrimento do si-mesmo. Contudo, esse trabalho deve ser compreendido

como uma breve introdução ao tema, investigando mais a fundo as possibilidades de

elaborações simbólicas que estes mitos propiciam fazer,

Recomenda-se o estudo de mitos e seus campos simbólicos das diversas

matrizes que nos formam enquanto povo, tanto dos demais grupos africanos, das

nações indígenas e tantos outros povos que compõem as matrizes multiculturais e

multiétnicas do povo brasileiro.
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