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Esse trabalho monográfico examina as relações entre a Simbologia de animais 

e a Arteterapia. Primeiramente, tratará do símbolo, sua definição, suas 

características, suas origens, suas relações com a Psicanálise, com terapias 

expressivas e sua importância para a Arteterapia. Estuda as manifestações da 

simbologia animal e uma pesquisa de alguns símbolos animais mais 

freqüentes e suas várias interpretações, verificando o quanto essa simbologia 

é significativa e rica em arquétipos, podendo expressar conteúdos 

inconscientes. Finalmente o trabalho analisa a ocorrência da simbologia 

animal, em análises de diferentes abordagens teóricas, freudianas, junguianas 

e utilização da arte na terapia. Estuda, então, fragmentos de casos clínicos em 

que aparecem símbolos animais, para observar sua contribuição terapêutica na 

prática de alguns analistas (Nise da Silveira, Sigmund Freud, Carl Jung, Rosine 

Lefort, Jolande Jacobi e Joseph Henderson).  
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METODOLOGIA 

 

Pesquisa em bibliografia exploratória em livros de Psicologia analítica, 

Psicologia holística, Simbologia, Psicanálise, Antropologia e Arteterapia. 

Alguns desses livros foram adquiridos, emprestados por amigos e outros 

fornecidos pela biblioteca do Centro Cultural do Banco do Brasil. Foi feita uma 

visita ao Museu do Inconsciente para conhecer o trabalho desenvolvido e 

observação das imagens expostas.  
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INTRODUÇÃO 
 

Nesta monografia pretende-se estudar a simbologia animal e sua 

ocorrência, aplicação e interpretação em Arteterapia, bem como verificar o 

quanto essa simbologia é significativa e rica em arquétipos, podendo expressar 

conteúdos inconscientes, a “sombra”, para a psicologia analítica.  Finalmente, 

demonstrar que o uso dessa simbologia pode produzir o efeito catártico e 

exorcizar os medos, conscientes e inconscientes, permitindo o resultado 

terapêutico favorável.   

A história do simbolismo mostra que tudo pode assumir significação 

simbólica. Todo o cosmos é um símbolo em potencial. O homem transforma 

inconscientemente objetos ou formas em símbolos e lhes dá expressão. 

Ao longo da história percebemos também que há especial interação entre 

religião e arte. Analisando a arte, em cada época, vemos que ela é a 

expressão simbólica das condições psicológicas do homem, em seu mundo. A 

utilização de animais como símbolo é antiga e freqüente, em todas as 

civilizações e religiões. Os seres humanos experimentaram sempre grande 

fascinação pelos animais. Na mitologia muitos deuses adotam formas animais. 

Nise da Silveira relata experiências de relações afetivas de esquizofrênicos 

com animais e enfatiza as vantagens da presença deles no hospital 

psiquiátrico. O relacionamento com animais reflete no homem a problemática 

de sua parte racional com o animal existente dentro dele – trama complexa de 

projeções, identificações e simbolizações. 

Para Jung, a “sombra” é “a metade escura e não aceita da personalidade”. 

Segundo Nise da Silveira, na expressão artística dos psicóticos, as 

componentes da “sombra” se intensificam, ganhando frequentemente a forma 

animal. Observa-se também a freqüência com que se encontram imagens de 

animais em trabalhos arteterapêuticos, em sintomas como fobias e em sonhos 

durante as terapias, tornando fundamental a pesquisa dessa simbologia. 

O motivo animal simboliza habitualmente a natureza primitiva e instintiva 

do homem. Estes instintos embora nos pareçam estranhos, são parte da 

natureza humana. O homem é a única criatura capaz de controlar o instinto, 

mas também de reprimi-lo e feri-lo. Instintos reprimidos e feridos são perigos 
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para a civilização e, para amenizar esse perigo, devem ser integrados à 

psique. A aceitação da vida animal é condição para alcançar a totalidade e a 

vida plena.  

As artes plásticas são atividades que permitem o reconhecimento e fixação 

de coisas significativas. Através da Arteterapia, o sujeito encontra o suporte 

necessário para criação de imagens, mensageiras de símbolos, e procura 

descobrir nessas imagens conteúdos inconscientes. Por esses símbolos 

poderá se dar uma comunicação entre consciente e inconsciente, e criando-se 

a possibilidade de transformação e equilíbrio pessoal. 

O estudo proposto será realizado através de pesquisa bibliográfica 

abrangendo símbolos arquetípicos, relatos de terapias com crianças e de 

oficinas de arte com doentes mentais, nos campos da Psicologia analítica, 

Psicologia holística, Psicanálise, Antropologia e Arteterapia. 

O primeiro capítulo tratará do símbolo, sua definição, suas características, 

sua formação, suas relações com a Psicanálise, com terapias expressivas e de 

sua importância para a Arteterapia.  

O segundo capítulo terá um estudo da simbologia animal, sua ocorrência, 

suas interpretações, sua importância na Arteterapia, e uma pesquisa de alguns 

símbolos animais mais freqüentes e suas várias interpretações. 

No terceiro, será abordada a aplicação prática da simbologia animal em 

análises de diferentes abordagens teóricas, freudianas, junguianas e na 

Arteterapia, considerando-se seu valor terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 



 

 

 
 

10

ARTETERAPIA E SÍMBOLOS: 

UMA RELAÇÃO DIALÓGICA 

 

Vivemos rodeados por sinais. Define-se sinal como qualquer estímulo emitido 

pelos objetos do mundo, sendo signo um sinal especial, um sinal sempre provido de 

significação. Roman Jakobson (citado por DALGALARRONDO, 2000) afirma que já 

os estóicos dividiam o signo em significante e significado. O significante é o suporte 

material, o veículo do signo, e o significado, o que está designado, é o conteúdo do 

signo. Semiologia é a ciência dos signos. Saussure define-a como “uma ciência que 

estuda a vida dos signos no seio da vida social” (citado por TODOROV; DUCROT, 

1977, P.95).    

O signo lingüístico une um conceito e uma imagem acústica. Esta não é o 

som, mas a impressão psíquica desse som. O signo lingüístico é arbitrário, isto é, o 

laço que une o significante ao significado é arbitrário. Saussure não concorda com a 

utilização de símbolo para designar o signo linguístico, pois o símbolo tem como 

característica não ser completamente arbitrário; “existe um rudimento de vínculo 

natural entre o significante e o significado” (SAUSSURE, 1975, P.82) Por exemplo, o 

símbolo da justiça não poderia ser substituído por um carro, no lugar da balança.  

Uma metáfora é um símbolo, pois existe uma conexão entre o objeto e a imagem 

empregada.  

O uso de signos é uma função mental básica, um começo de inteligência, 

usado pelos animais. O homem usa signos não apenas para indicar coisas, mas 

também para representá-las. A maioria de nossas palavras são usadas para 

conversar sobre coisas, em vez de anunciar coisa, lembram-nas. Esses signos, assim 

usados, para Susanne Langer, são símbolos. “O desenvolvimento da linguagem é a 

história da acumulação e da elaboração graduais de símbolos verbais” (LANGER, 

1971, P. 42).  

Fazer símbolos é uma atividade primária no homem. A necessidade de 

simbolização é uma necessidade básica do homem. A simbolização é “um ato 

essencial ao pensamento” (LANGER, 1971, P.51). 
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“A fala é o fruto natural de uma única espécie de processo simbólico” 

(LANGER, 1971, P. 55). Podemos dizer que a fala é o resultado da “transformação 

simbólica de experiências”. 

1.1 – Símbolo e Imagem como Linguagens 

Gilbert Durand (citado por Chevalier) afirma que o símbolo “possui algo mais 

que um sentido artificialmente dado, detendo um essencial e espontâneo poder de 

ressonância” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, P. XVII). Tzvetan Todorov 

demonstrou a condensação no símbolo: “Um só significante induz-nos ao 

conhecimento de mais de um significado; ou, para simplificar, o significado é mais 

abundante do que o significante” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, P. XXIV). 

   Um símbolo, para Jung, é uma forma de energia psíquica. “A energia 

simbólica se manifesta através de uma imagem” (BELLO, 1998, P.67). O homem 

desde a pré-história comunica-se por imagens. O símbolo vive na mente, para 

integrar o inconsciente com a consciência. As imagens são a expressão do mundo 

interior, podem levar a novos aprendizados, ao equilíbrio. Na Arteterapia “é o símbolo 

que cura” (BELLO, 1998, P. 13). 

A linguagem é necessariamente interindividual, constituída por um sistema de 

signos linguísticos. Ao lado da linguagem, a criança (antes dos 7 anos) necessita de 

outro sistema de significantes, mais individual e mais motivado: os símbolos, 

encontrados no jogo simbólico ou de imaginação. Esse jogo, que é fonte de 

representações individuais e de esquematização representativa, aparece ao mesmo 

tempo em que a linguagem. 

 As linguagens verbais e não verbais originam-se nas vivências do espaço. A 

partir desta vivência desenvolvem-se a consciência, a percepção e também o senso 

de identidade. No decorrer de seu desenvolvimento, o homem demonstra condições 

diferentes de simbolização. 

1.2 – A Formação do Símbolo na Criança 

Piaget, em seu estudo da formação do símbolo, estuda as relações e o 

desenvolvimento na criança: a imitação, o jogo lúdico e a representação cognitiva, 

como diversas formas de pensamento representativo. Piaget afirma que essas três 

formas evoluem em função do equilíbrio progressivo da assimilação e da 

acomodação.  
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Primeiramente estuda a imitação e suas fases: ausência de imitação, imitação 

esporádica, imitação sistemática, imitação imediata, imitação sistemática e imitação 

diferida (PIAGET,1978). Conclui após reflexões sobre várias teorias que concorda 

com Guillaume, quanto à imitação ser aprendida, ela é o resultado de uma atividade 

perceptiva e não apenas das percepções iniciais, desenvolve-se em função de um 

equilíbrio progressivo por assimilações e acomodações combinadas. 

Num segundo momento estuda os jogos infantis, seus tipos e o simbolismo 

nos jogos. Divide-os em três grupos: jogos de exercício, jogo simbólico e jogos de 

regras. Os jogos de exercício não supõem qualquer técnica especial, são ações que 

não modificam as estruturas atuais, como por exemplo, a criança pula um riacho pelo 

prazer de saltar e volta ao ponto de partida para recomeçar. Esse jogo caracteriza 

especialmente as condutas animais. 

O jogo simbólico implica a representação de um objeto ausente, e uma 

representação fictícia. Só aparece na criança durante o segundo ano do seu 

desenvolvimento. Um exemplo, a criança desloca uma caixa imaginando ser um 

automóvel, representa-o simbolicamente e “satisfaz-se com uma ficção, pois o vínculo 

entre o significante e o significado permanece inteiramente subjetivo” (PIAGET, 1978, 

P.146). 

 Nos jogos com regra ao invés do símbolo, a regra supõe necessariamente 

relações sociais ou interindividuais. A regra é uma regularidade imposta pelo grupo e 

sua violação constitui uma falta. Os jogos de regra são característicos da fase adulta. 

Piaget examina as etapas de desenvolvimento de cada grupo, passo a passo, e a 

passagem de um grupo a outro, por sua organização simbólica, em termos de 

assimilações, acomodações e combinações. 

“De modo geral, pode-se dizer, com efeito, que quanto mais a criança se 

adapta às realidades físicas e sociais, menos se entrega às deformações e 

transposições simbólicas, visto que, em vez de assimilar o mundo ao seu eu, 

submete progressivamente, pelo contrário, o eu ao real. Daí resultam as três 

razões essenciais de enfraquecimento do simbolismo lúdico com a idade”. 

(PIAGET, 1978, p.186). 

  Por fim faz um estudo da representação simbólica, seus estágios e seu 

desenvolvimento, associando-os ao jogo e a imitação, estabelecendo os três 

seguintes estágios: atividade sensório-motora (primeiros esquemas verbais), 
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atividade representativa egocêntrica (com duas fases: pensamento pré-conceitual e 

pensamento intuitivo) e atividade representativa de ordem operatória. 

 Para Piaget, a origem do pensamento deve ser procurada na função 

simbólica. A formação da função simbólica consiste “em diferenciar os significantes 

dos significados, de modo que os primeiros permitam a evocação da representação 

dos segundos” (PIAGET, 1980, P.86). A imagem não é nem elemento do 

pensamento propriamente dito, nem prolongamento da percepção: é símbolo do 

objeto, é “imitação interiorizada” (PIAGET, 1980).   

Ao começar a desenhar objetos, passando da abstração à figuração, a criança 

não tenta copiar, sua visão é simbólica. Usa critérios afetivos. As imagens revelam a 

continuidade entre o mundo interno e externo. Muitas vezes acompanham sua 

execução, movimentos, gestos, falas. A criança expressa o que vê de importante no 

seu mundo. “São mundos estritamente subjetivos que ela simboliza”. (OSTROWER, 

1990, P. 91) Desenha através de noções topológicas de espaço, as áreas muitas 

vezes parecem elásticas. Seu mundo é afetivo e consequentemente as formas 

apresentadas são simbólicas.  

“Durante a maior parte da infância, as ordenações topológicas predominam nas 

imagens infantis. Constituem, do ponto de vista da estrutura da forma 

expressiva, os limites da experiência e da conscientização possível nessa fase 

do desenvolvimento das crianças. Caracterizam aspectos formais elementares 

e ao mesmo tempo afetivos e, por isso, são universais na expressão infantil”. 

(OSTROWER, 1990, P. 91/92). 

Esta estrutura topológica do desenho infantil é universal, independe de 

influências culturais e sociais. Esse desenho decorre da visão sincrética da criança, 

são sempre situações globais que simbolizam. Essas primeiras impressões 

constituem o alicerce da impressão estética e sobre elas a arte se funda. A arte perde 

sua força expressiva, sua pureza, quando esse sincretismo, esse sentimento primeiro 

do objeto desaparece, por exigências externas, didáticas, científicas, intelectuais, 

práticas. 

Com o desenvolvimento, na pré-adolescência, se torna capaz de abandonar 

aos poucos esta posição autocentrada e de adequar às referências interna e externa. 

Começa a surgir referências e avaliações externas a sua pessoa. Passa a ter uma 

visão mais objetiva e mais analítica do mundo. Suas formas começam a ter influência 

dos adultos, aproximando-se dos padrões vigentes, situa-se “num contexto histórico” 
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e pode ter “tendências estilísticas”, que são sempre de ordem cultural 

(OSTROWER,1990).  

“A vida mental passa a existir conjuntamente à capacidade de simbolização, 

como decorrência da mesma, o ser humano pode desenvolver a fala, a 

comunicação cada vez mais sofisticada, a arte, o ritual, a ciência, enfim, tudo 

que faz parte do humano. A fala é o fato mais imediato, mais palpável que se 

vê como produto desse processo de simbolização da mente humana, o qual 

é chamado de transformação simbólica da experiência“(ANDRADE, 2000, 

P.30). 

Como afirma Lacan: “o homem fala então, mas é porque o símbolo o fez 

homem”. (LACAN, 1966, P.141) lemos ainda em Lacan: “os símbolos envolvem, com 

efeito, a vida do homem, com uma rede tão total que conjugam antes que ele venha 

ao mundo aqueles que vão engendrá-lo” (LACAN, 1966, P.143).  “É decifrando essa 

fala que Freud reencontrou a língua primeira dos símbolos, viva ainda no sofrimento 

do homem da civilização” (LACAN, 1966, P.145).  

1.3 - Simbolismo e Psicanálise 

Freud estudou a importância do simbolismo na formação dos sonhos, pois a 

condensação é um dos formadores do sonho, além do deslocamento. O símbolo 

apresenta múltiplos significados, sintetiza, condensa vários sentidos. “O sonho é um 

enigma em imagens” (LACAN, 1966, P. 240), precisa ser decifrado.   

“Ao símbolo consciente, a Psicanálise acrescentou o símbolo inconsciente, 

isto é, de significação oculta para o sujeito, manifesto nos sonhos e 

devaneios, em oposição ao pensamento racional. Para Piaget, o pensamento 

da criança é sincrético e pré-lógico, apresentando analogias com o 

pensamento simbólico inconsciente e pode ser visto como intermediário entre 

este último e o pensamento racional” (PIAGET,1978, P. 219). 

Freud chama de conteúdo manifesto o que lembramos dos sonhos, e o que se 

esconde, através do simbolismo e deformações, é o pensamento onírico latente. O 

símbolo é uma das formas de disfarce desses pensamentos.  

Para Freud, “nos sonhos, a grande maioria dos símbolos são símbolos 

sexuais” (FREUD, 1976, P. 104). Interpretar o sonho é achar seu sentido oculto. A 

técnica empregada é narrar o sonho, associando seus significantes livremente para 

um conhecimento preciso da situação psíquica. Para Freud, um sonho é simbólico, o 

sintoma é um símbolo. 
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“O importante, aqui, é saber que por intermédio de formas simbólicas torna-

se possível objetivar as vivências subjetivas de cada um. Formadas, isto é, 

estruturadas e assim objetivadas, estas vivências não só podem chegar ao 

consciente da pessoa, como também podem ser comunicadas. ... Tais 

formas tornam-se elementos integrantes de um mundo comum psíquico, 

coletivo. Sobretudo neste sentido cabe entender a importância da 

simbolização: como processo formador, conscientizador e comunicador” 

(OSTROWER,1990,p. 52).  

O simbolismo não é característica apenas dos sonhos. É empregado nos mitos 

e contos de fadas, nos ditados populares, no uso coloquial, na arte e na imaginação 

poética. O homem percebe, cria e comunica-se através de imagens. As imagens se 

transformam em significados e inversamente, criamos imagens para comunicarem 

significados. “Nesta conversão, de imagens e significados, fundamentam-se as 

linguagens simbólicas” (OSTROWER, 1990, P.51). Através de sua consciência, 

vivencia emoções e pensamentos. O homem é capaz de traduzir os conteúdos 

psíquicos em símbolos: 

O homem difere dos outros animais pela capacidade de criar formas 

simbólicas expressivas. “Ele se revela um ser simbolizador por excelência” 

(OSTROWER, 1990, P.52).  Desde o início de sua história o homem ao produzir um 

objeto, inscreveu uma marca de individualidade, apropriando-se dela enquanto autor, 

portanto, uma tentativa de sobreviver como sujeito. “Não se trata da identificação do 

sujeito passivo à representação, mas, pelo contrário, é a representação que faz 

emergir um autor” (PÄIN & JARREAU, 1996, P. 48). 

1.4 – Terapias Expressivas e Arteterapia 

No século XX uma reação contra o racionalismo, o positivismo e o cientismo 

do século XIX, resultou no renascimento do interesse religioso após a primeira 

guerra, mundial, as mudanças filosóficas e artísticas (experiências poéticas e 

pesquisas surrealistas) e surgimento da Psicanálise. Com essa evolução o símbolo, a 

imagem e o simbolismo retomaram a importância que tinham no século XVIII 

(ELIADE, 1991). 

Na segunda metade do século XX os tratamentos psicanalíticos e 

psicoterápicos se desenvolveram e devido ao custo e demanda crescente, surgiram 

outras terapias expressivas: musicoterapias, dançoterapia e terapias de expressão 

plástica (Arteterapia).  
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“O ato essencial do pensamento passa a ser a simbolização. A vida mental é 

reconhecida como um processo simbólico. O simbolismo, chave para se 

entender o humano enquanto tal, passa a ser a característica humana posta 

no grau mais elevado. Símbolo e significado constituem o mundo do homem 

muito mais do que a sensação, porque o homem compreende a realidade a 

partir dessa simbolização interna” (ANDRADE, 2000, P.28). 

Na Arteterapia, o sujeito utiliza os recursos plásticos para se exprimir, para 

construir um discurso na ordem do imaginário. A expressão se torna mensagem. O 

objeto criado torna-se signo: desdobrando-se em imagem significante e seu sentido é 

o significado que quer transmitir. Para os signos serem compreendidos, deve existir 

um código comum que ligue o traço a uma significação objetiva ou subjetiva. 

1.5 – Arteterapia: a Cura pelo Símbolo 

A imaginação relaciona-se com a articulação dos sentimentos, e sua 

transformação em imagens e com encontro de símbolos que os expressam. A 

Arteterapia visa à pesquisa de imagens significantes de seus conflitos subjetivos, pois 

deve haver um acordo entre as leis da matéria e as leis da ideação estética devem 

achar um lugar de acordo. Lemos em PÄIN & JARREAU: 

“Esse procedimento obedece à hipótese da importância para o sujeito, de se 

dar os meios de simbolizar os termos de um conflito. Considerando-se que os 

obstáculos que impedem o acesso a esses meios são inconscientemente 

ligados ao próprio conflito, superá-los já é avançar no caminho da elaboração 

profunda” (PÄIN & JARREAU, 1996, p.15). 

O arteterapeuta é um olhar, uma escuta, uma ressonância afetiva. A obra de 

arte em si não interessa, o centro de gravidade é o sujeito em busca da imagem, de 

significação. O arteterapeuta precisa ter saberes sobre a função da arte, sobre os 

processos psicológicos, a base do funcionamento criativo e uma teoria da estrutura 

simbólica. 

Da profissionalização do arteterapeuta depende a “possibilidade de encontrar 

uma ordem simbólica para a desordem do sofrimento” (PÄIN & JARREAU, 1996, P. 

22). 

Lacan (citado por PÄIN & JARREAU, 1996) introduziu a distinção entre 

imagem e símbolo, entre configurações e palavra. Toda imagem do objeto contém a 

imagem do próprio corpo. A imagem se realiza no olhar do outro, visto que no 

espelho a criança se assuma como os outros a vêem, a imagem corresponde a seu 



 

 

 
 

17

nome. Mas a imagem não tem a mesma função antes e depois do sujeito ter 

adquirido a linguagem: 

“Uma vez que a criança encontra em seu discurso um lugar irredutível graças 

ao pronome “Eu”, ao mesmo tempo que seu universo se torna uma ação da 

linguagem, estabelece-se entre as imagens e as palavras, uma relação 

estreita de dependência. As palavras procuram um excedente de forma e de 

cor, uma outra substância, as imagens fazem ressoar partículas sonoras 

ligadas às palavras que elas encerram, através de enigmas. Constroem-se 

imagens com palavras, e discursos com imagens” (PÄIN & JARREAU,1996, 

P.51). 

O impulso criador caracteriza-se pela participação ativa da mente, 

concentrados por grande carga emotiva, “todos os processos de criação começam 

neste estado de profunda inquietação e tensão” (OSTROWER, 1990, P.257). É a 

energia vital prestes a transbordar em busca do equilíbrio.  

“Criar, significa poder compreender, e integrar o compreendido em novo nível 

de consciência” (OSTROWER,1990, p.252). E esse ato criativo implica uma tomada 

de posição. Assim a criatividade em ato é um caminho de desenvolvimento da 

personalidade. “Todo ato de criação é um ato de compreensão que redimensiona o 

universo humano” (OSTROWER,1990, P. 217). 

Jung foi um dos primeiros a ver no potencial criativo humano um caminho para 

a expressão e o autoconhecimento. Nas criações humanas, motivos de lendas, 

fantasias e sonhos ele encontrou padrões se repetindo no mundo inteiro que chamou 

de arquétipos.  

Arquétipos são matrizes arcaicas onde configurações análogas tomam forma 

(SILVEIRA, 1981). São “imagens primordiais”, “formas mais antigas e universais da 

imaginação humana” (JUNG, 1980, P. 58), que se repetem por uma capacidade inata 

no homem de formar tais imagens. Através deste conceito explica a identidade 

comum entre vários mitos e símbolos encontrados e a possibilidade de compreensão 

entre os homens em geral.  Os arquétipos, formas instintivas de imaginar, são a 

“manifestação da camada mais profunda do inconsciente” (JUNG, 1980, P. 57), que 

chamou de “inconsciente coletivo”. 

“Lidar com o inconsciente é um processo (...) cujo nome é função 

transcendente, porque representa uma função que, fundada em dados reais 

e imaginários ou racionais e irracionais, lança uma ponte sobre a brecha 

existente entre o consciente e o inconsciente. É um processo natural, uma 
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manifestação de energia produzida pela tensão entre os contrários, formado 

por uma sucessão de processos de fantasia que surgem espontaneamente 

em sonhos e visões” (JUNG, 1980, P. 72). 

Jung valoriza a formação de imagens nas terapias, pois para ele, elas são 

auto-retratos da psique, e configurá-las é inerente ao homem. A energia psíquica 

transforma-se em imagem. A obra é a concretização simbólica da vida psíquica. O 

homem transforma e se transforma. Exprime-se por meio de mitos ou símbolos. Para 

ele o desequilíbrio profundo da psique deriva da esterilização crescente da 

imaginação. 

“Etimologicamente, “imaginação” está ligada a imago, “representação”, 

“imitação”, a imitor, “imitar, reproduzir”. Excepcionalmente, a etimologia 

responde tanto às realidades psicológicas como à verdade espiritual. A 

imaginação imita modelos exemplares _ as Imagens _, reproduzindo-os, 

reatualizando-os, repetindo-os infinitamente. Ter imaginação é ver o mundo 

na sua totalidade; pois as imagens têm o poder e a missão de mostrar tudo o 

que permanece refratário ao conceito. Isso explica a desgraça e a ruína do 

homem a quem “falta imaginação”: ele é cortado da realidade profunda da 

vida e de sua própria alma” (ELIADE, 1991, P.16). 

O inconsciente, para Jung, tem duas camadas o inconsciente pessoal e o 

coletivo. O inconsciente pessoal contém lembranças perdidas, reprimidas, dolorosas, 

percepções que não atingiram a consciência. Corresponde à figura da “sombra”, que 

será aprofundada no próximo capítulo.  

 

 

 

CAPÍTULO II: 

SIMBOLOGIA ANIMAL 

 

As imagens de animal estão presentes desde o último período glaciário 

(60000 a 10000 anos AC), mostrando a importância do animal para a cultura 

pré-histórica. Cavernas com animais pintados são investidos de função 

religiosa e de mistério. O animal pintado tem função de um substituto, utilizado 
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como alvo, com seu massacre simbólico, os caçadores antecipam e 

asseguram a morte do animal verdadeiro (JUNG, 1977). Costumes de certas 

tribos esclarecem o significado dessas figuras simbólicas: com o uso de 

máscaras de animais (imagem 1 do anexo) em iniciações, vestido do animal 

ele é o animal, se identifica com ele, é o espírito do animal, a máscara 

transforma o portador em uma imagem arquetípica. 

2.1 - Totemismo  

Freud em seu livro Totem e Tabu examina o totemismo. O totemismo é 

um sistema que ocupa o lugar da religião entre certos povos primitivos, 

preparando o caminho para uma civilização mais adiantada; representando, 

segundo Wundt, uma transição entre a era dos homens primitivos e a era de 

heróis e deuses. Originalmente, todos os totens eram animais e eram 

considerados como ancestrais dos clãs e havia uma proibição de matar o 

totem (ou comê-lo), com exceção em rituais, quando o clã celebrava a 

matança cruel do totem, devorava-o cru, vestia-se à semelhança do totem, 

imitava-o, acentuando sua identidade a ele, consciente do ato proibido ao 

indivíduo, mas justificável pela participação de todo clã, sem exceção. Ao 

término o animal é obrigatoriamente lamentado e pranteado, seu objetivo 

principal, segundo Smith, é renegar a responsabilidade pela matança. Mas o 

luto é seguido de regozijo festivo: todos os instintos são liberados. Tal ritual 

mostra, segundo Freud, a ambigüidade relacionada ao totem (FREUD, 1974). 

Entre os primitivos, considerava-se que os homens tinham uma “alma do 

mato”, que muitas vezes era um animal selvagem, com os quais tinham uma 

identidade comum. O animal, então era considerado irmão do homem, e lhe 

dava certa proteção. Quando o primitivo sofria uma dissociação em sua mente 

dizia-se que “perdeu sua alma”. Algumas tribos crêem que o homem tem várias 

almas, traduzindo, segundo Jung, o sentimento de que cada um deles é 

constituído de várias unidades interligadas, mas distintas (JUNG, 1977). 

Chevalier também comenta a esse respeito: 

“Os animais, que tão freqüentemente intervêm nos sonhos e nas artes, 

formam identificações parciais com o homem; aspectos, imagens de 

sua natureza complexa; espelhos de suas pulsões profundas, de seus 

instintos domesticados ou selvagens. Cada um deles corresponde a 
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uma parte de nós mesmos, integrada ou por ser integrada na unidade 

harmônica da pessoa”. (CHEVALIER, GHEERBRANT, 2003, P.59). 

 Freud destaca a semelhança entre relações dos primitivos e das 

crianças com os animais e relata resultados de análises de casos de fobia de 

animais em que o medo estava associado com o pai e deslocou-se para os 

animais, a criança se alivia do conflito emocional ambivalente para com o pai, 

retornando-o em relação ao animal. Reaparece então nestas fobias duas 

características do totemismo: identificação ao animal e atitude ambivalente 

com relação a ele. 

2.2 - Animal como Símbolo Religioso e Artístico 

O animal “representa as camadas profundas do inconsciente e do 

instinto”. “Os animais são símbolos dos princípios e das forças cósmicas, 

materiais ou espirituais” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, P. 57). Alguns 

exemplos disso são animais usados em sacrifícios no ritual de antigas 

religiões, a presença de animais como signos do Zodíaco, deuses egípcios, os 

monstros da Mitologia, os animais na Bíblia (como a pomba, cordeiro, peixe, 

serpente), os animais fabulosos na arte chinesa e na arte em geral (JUNG, 

1977). 

Na arte como na religião, a presença constante do símbolo animal 

mostra o quanto é vital para o homem integrar o instinto em sua vida. O animal 

não é bom nem mau, é instintivo, natural. O motivo animal simboliza 

habitualmente a natureza primitiva e instintiva do homem. O “ser animal” 

precisa ser aceito e integrado ao homem, assim como o primitivo precisa 

domar o animal que há dentro dele e torná-lo útil.  

“O animal, a besta que existe em nós e que tantos embaraços causou 

ao moralismo judaico-cristão, é o conjunto de forças profundas que nos 

animam e, em primeiro lugar, está a libido: desde a Idade Média, na 

gíria francesa, o animal, a besta, o cavalo referem-se ao pênis, e, por 

vezes, também, à mulher, como encarnação da parte animal ou 

satânica do homem” (CHEVALIER, P.57). 

Na Bíblia: os animais são apresentados a Adão, que os denomina; eles 

significam, segundo Fílon, as paixões humanas que, como as feras selvagens, 

devem ser domadas. Fílon associa-os a partes do universo por suas 

características simbólicas (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003).  
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2.3 - O Animal como Instinto e a “Sombra” 

Jung divide os símbolos em naturais ou culturais. Os símbolos naturais 

são derivados dos conteúdos inconscientes da psique, “representam um 

número imenso de variações das imagens arquetípicas essenciais” (JUNG, 

1977, p.93).  

Os culturais são empregados para expressar “verdades eternas”, 

utilizados por muitas religiões, são imagens coletivas aceitas pelas sociedades 

civilizadas, evocam reações profundas em algumas pessoas. São “elementos 

importantes da nossa estrutura mental e forças vitais na edificação da 

sociedade humana” (JUNG, 1977, P.93). Reprimida, essa energia psíquica, 

serve para reviver e intensificar tendências que predominam no inconsciente. 

“Estas tendências formam no consciente uma ‘sombra’, sempre presente e 

potencialmente destruidora” (JUNG, 1977, P.93). Mesmo tendências benéficas 

ao serem reprimidas tornam-se demônios. 

Mas a sombra possui algumas boas qualidades como instintos normais 

e impulsos criadores. Se a sombra possui forças vitais e positivas devemos 

assimilá-las, não reprimi-las. O ego deve renunciar a seu orgulho para viver o 

lado que parece sombrio e negativo, mas que pode não o ser. Ego e sombra 

são tão ligados quanto sentimento e pensamento. Joseph Henderson nós fala 

dessa relação: 
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“O ego, porém, entra em conflito com a sombra naquilo a que o Dr. 

Jung chamou a “batalha pela libertação”. Na luta travada pelo homem  

primitivo para alcançar a consciência, este conflito se exprime pela 

disputa entre o herói arquetípico e os poderes cósmicos do mal, 

personificado por dragões e outros monstros. No decorrer do 

desenvolvimento da consciência individual, a figura do herói é o meio 

simbólico através do qual o ego emergente vence a inércia do 

inconsciente, libertando o homem amadurecido do desejo regressivo 

de uma volta ao estado de bem-aventurança da infância, em um 

mundo dominado por sua mãe”. (JUNG, 1977, P.118).  

A batalha entre o herói e o dragão é o mito que simboliza a luta entre o 

ego e sua “sombra”, o herói deve entrar em acordo com seu poder destrutivo, 

sua “sombra”, para dela retirar sua força, seu potencial energético, e então 

vencer o dragão. 

2.4 - Símbolo de Transcendência 

Mas o animal possui um outro simbolismo – o símbolo da 

transcendência. Esse simbolismo relaciona-se a necessidade de libertação do 

homem de algo restritivo a sua evolução. A criança possui um sentido de 

totalidade ou integridade. No adulto esse sentido só é alcançado a partir da 

união do consciente com os seus conteúdos inconscientes. Dessa união surge 

a função transcendente da psique, e através dela consegue a plena realização 

de seu ser. 

Vários animais podem ser usados como símbolo de transcendência. O 

pássaro é o símbolo mais apropriado da transcendência. Pode ser a forma 

usada por um xamã, de práticas mágicas e intuitivas, com a faculdade de 

separar-se do corpo para voar pelo universo. Essa imagem é encontrada 

desde a pré-história. (JUNG, 1977). Outro símbolo de transcendência são 

animais provindos das profundezas da mãe terra, são manifestações 

simbólicas do inconsciente coletivo, animais capazes de viver em dois meios, 

na água e na terra, alguns exemplos citados são porquinhos da índia, lagartos, 

serpentes, peixes, pato selvagem e cisnes. 
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 “Assim os “símbolos de transcendência” são aqueles que 

representam a luta do homem para alcançar o seu objetivo. Fornecem 

os meios através dos quais os conteúdos do inconsciente podem 

penetrar no consciente e são também, eles próprios, uma expressão 

ativa destes conteúdos” (JUNG, 1977, P.151). 

Talvez o símbolo mais comum de transcendência seja a serpente, 

representa a mediação entre a terra e o céu. Nos ritos de iniciação é possível, 

através do encontro entre a contenção e a libertação, a união das forças de 

oposição, permitindo-lhes alcançar o equilíbrio em suas vidas. 

2.5 - Símbolo Animal 

O animal é a materialização de complexos psíquicos simbólicos. Esse 

interesse do homem pelos animais repercute em sua relação com os animais 

de estimação, mais do que criados, são adotados. O Egito é um exemplo 

extremo em que chegam a zoolatria, onde existem diversas múmias de 

animais e cuidar do sepulcro de um animal era um dever (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2003). 

  Em sonhos, segundo Freud, pequenos animais ou bichinhos 

simbolizam os filhos e irmãos; répteis, peixes, ou principalmente, a cobra são 

símbolos sexuais masculinos, caramujos e conchas são símbolos sexuais 

femininos; animais selvagens significam pessoas em estado de excitação 

sensual e também maus instintos ou paixões (FREUD, 1976). 

Na Arteterapia, as pesquisas em diversas áreas do conhecimento como 

Mitologia, Antropologia, Folclore, Psicanálise, Psicologia Social, Psicologia 

Analítica e Teoria da Religião, podem nos ajudar no estudo do significado 

simbólico dos animais, nos orientando na interpretação das imagens (FREUD, 

1976).  Seguem alguns animais pesquisados: 

2.5.1 - Abutre 

O abutre real, devorador de entranhas, é um símbolo de morte entre os 

maias. Mas por alimentar-se de corpos em decomposição, também pode ser 

considerado um agente regenerador das forças vitais contidas na 

decomposição orgânica, um purificador que garante o ciclo da renovação. No 

simbolismo cosmológico está associado aos signos da água, tornando-se uma 
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divindade da abundância, e do fogo celeste, ao mesmo tempo purificador e 

fecundante. 

No Egito, representa o poder das Mães celestes. Absorve os cadáveres 

e novamente dá a vida, simbolizando o ciclo da morte e da vida numa perpétua 

transmutação. A deusa-abutre egípcia era a protetora dos nascimentos.  Ainda, 

na tradição greco-romana, é um pássaro adivinhatório. Na África e na América 

é um símbolo da fertilidade e de abundância, em todos os planos da riqueza: 

vital, material e espiritual (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003).  

2.5.2 - Águia  

Rainha das aves, encarnação, substituto ou mensageiro da mais alta 

divindade uraniana e do fogo celeste – o sol, que só ela ousa fixar sem 

queimar os olhos. A águia simboliza “a vista penetrante a quem nada escapa, 

isto é, a inteligência, a mente” (WEIL, 1977, P.44). Simboliza também força, a 

coragem, a penetração. Na tradição ocidental a vê possuindo poder de 

rejuvenescimento e clarividência (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). 

A ave representa a eternidade, a contemplação das coisas eternas do 

cristão. É também vista como mensageira e mediador entre o homem e os 

deuses (WEIL,1977). Para os gregos simbolizava Zeus, passou a significar o 

poder dos imperadores. É também o símbolo primitivo e coletivo do pai e de 

todas as figuras da paternidade. Em sonhos, simboliza a emoção brusca e 

violenta, a paixão consumidora do espírito. De forma negativa: a águia 

simboliza um desejo de poder inflexível e devorador (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2003). 

No teste de Rorschach representa dominação dos instintos, sublimação, 

hostilidade, atitude de suspeita, poder, dominação, onipotência, liberdade. Em 

suma a águia simboliza “inteligência, acuidade mental, poder, evolução, 

veículo de luz divina ou solar, e, sendo representante de Deus, simbolizava 

também o poder de impor a lei e definir o que é o bem e o mal, dominação dos 

instintos, liberdade” (WEIL,1977, P.45). 

2.5.3 - Baleia 

Esse simbolismo está ligado ao mesmo tempo ao da entrada na caverna 

e ao do peixe.  No mito de Jonas, a baleia é a arca (lembrando o mito do 

dilúvio). A entrada na baleia é a entrada no período de obscuridade, Jonas no 
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ventre da baleia é a morte iniciática, a saída é a ressurreição (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2003). 

Para Jung, o dragão-baleia representa uma imagem da terrível mãe, da 

voraz garganta da morte, na qual os homens são moídos e despedaçados. 

“Quem vence este monstro adquire nova ou eterna juventude” (JUNG,1986, 

P.243). Mas é preciso entrar no ventre do monstro (viagem ao inferno) e 

permanecer ali durante algum tempo (prisão noturna no mar), vendo ali 

“enormes mistérios” (como diz Paracelso, citado por Jung). “Essas 

possibilidades de uma vida e de um caminhar ‘espirituais’ ou ‘simbólicos’ 

constituem o alvo final, mas inconsciente, da regressão” (JUNG,1986, P.320).  

O sentido do mito de Jonas é o anseio de renascer através da volta ao 

ventre materno, de tornar-se imortal como o sol. Ele anda de barco, luta contra 

o monstro marinho, é engolido, no interior da baleia, procura o órgão mais vital, 

corta-o ou o destrói de outro modo, acendendo o fogo dentro dela. Em suas 

entranhas produz a vida, o Sol nascente. Jung nos interpreta o mito: 

“É fácil entender o que a luta contra o monstro marinho representa: é 

a luta pela libertação da consciência do “eu” das amarras fatais do 

inconsciente. O preparo do fogo no ventre do monstro é um indício 

disto. É uma magia apotropaica dirigida contra as trevas do 

inconsciente. A salvação do herói é ao mesmo tempo um nascer do 

Sol, o triunfo do consciente” (JUNG, 1986, P. 338). 

Podemos perceber que “assim como outros animais - o crocodilo, o 

elefante, a tartaruga - a baleia é, portanto, um símbolo de apoio do mundo, um 

cosmóforo” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, P. 117).  

“Finalmente, símbolo do continente e, conforme seu conteúdo, 

símbolo do tesouro escondido ou às vezes também da desgraça 

ameaçadora, contém em si a polivalência do desconhecido e do 

interior invisível; é o centro de todos os opostos que podem vir a 

existir. Por essa razão, também já se comparou sua massa ovóide à 

conjunção dos dois arcos de círculo que simbolizam o mundo do alto 

e o mundo de baixo – o céu e a terra” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 

2003, P.117). 

A letra nun, em árabe significa peixe e em especial, a baleia. Seu 

símbolo simboliza a arca de Noé flutuando sobre as águas. Esse símbolo, uma 

taça, pode significar útero. A baleia simboliza “cada individualidade na medida 
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em que contem o germe da imortalidade em seu centro, representado 

simbolicamente junto ao coração” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, P.116). 

2.5.4 - Bode 

Como o carneiro, o bode simboliza a pujança genésica, a força vital, a 

libido, a fecundidade.  Animal de dupla polaridade. Às vezes é o animal-fetiche, 

que capta o mal, desempenhando papel protetor numa aldeia, interceptando 

todo o mal, quanto mais barbudo e fedorento, mais eficaz. Símbolo de 

virilidade, mas também de lubricidade.  

“Santo e divino para uns, satânico para outros, o bode é claramente o 

animal trágico, que simboliza a força do élan vital, ao mesmo tempo generoso 

e facilmente corruptível” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, P. 135). Quando 

o bode é sacrificado, a aspersão de seu sangue é símbolo de purificação. O 

mal é levado embora, cessa de ser uma carga para o povo. A tradição do bode 

expiatório é quase universal, é a tendência do homem de projetar sua culpa 

nos outros.  

2.5.5 - Boi 

 Ao contrário do touro, o boi é um símbolo de bondade, de calma, de 

força pacífica; de capacidade de trabalho e de sacrifício (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2003). Entre os gregos o boi é sagrado, muitas vezes usado 

em sacrifícios. 

O touro e o boi, segundo Jung simbolizam o instinto e a animalidade 

(WEIL, 1977). No teste de Rorschach o touro e o boi são vistos como: potência 

fálica força genética, a mãe, destruição agressão, relação não resolvida com 

figura paterna, problema com a autoridade. No teste de Bestiaire de Zazzo, a 

vaca foi vista como: bondade, serviçalismo, maldade, solidão. Para certos 

autores esotéricos o boi representa a obediência e o trabalho físico. Para o 

cristão o boi representa o sacrifício e renúncia. O boi é animal essencialmente 

digestivo (ruminante). Em suma o touro e o boi simbolizam o instinto agressivo 

e sexual, o trabalho físico, a obediência, o sacrifício e a renúncia (WEIL,1977). 

2.5.6 - Borboleta  

A princípio considera-se a borboleta como símbolo de ligeireza e de 

inconstância. “Como as borboletas se precipitam para a sua morte na flama 

brilhante, assim os homens correm para sua perdição...” (Bhagavad-Gita) No 
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mundo sino-vietnamita, exprime longevidade: isso resulta de uma homofonia 

entre borboleta e setuagenário. Por outro lado, é às vezes, associada ao 

crisântemo para simbolizar o outono. 

Entre os astecas, é um símbolo da alma, ou do sopro vital, que escapa 

da boca do agonizante. Uma borboleta entre as flores representa a alma de um 

guerreiro caído nos campos de batalha. Os guerreiros mortos acompanham o 

Sol na primeira metade de seu curso visível, até o meio dia; em seguida, eles 

descem de volta a terra sob a forma de colibris ou de borboletas. No Zaire, um 

interessante apólogo ilustra o simbolismo da alma-borboleta: 

“O homem, dizem eles, segue, da vida à morte, o ciclo da borboleta: 

ele é, na sua infância, uma pequena lagarta, uma grande lagarta na 

sua maturidade; ele se transforma em crisálida na sua velhice; seu 

túmulo é o casulo de onde sai a sua alma que voa sob a forma de 

uma borboleta; a postura de ovos dessa borboleta é a expressão de 

sua reencarnação (FOVA). Do mesmo modo a psicanálise moderna 

vê na borboleta um símbolo de renascimento” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2003, P.139). 

Pela metamorfose: a crisálida é o ovo que contém a potencialidade do 

ser; a borboleta que sai dele é um símbolo de ressurreição.  Um simbolismo 

dessa ordem é utilizado no mito de Psique, que é representada com asas de 

borboleta. No Japão, a borboleta é, Graça e ligeireza, símbolo da mulher; mas 

duas borboletas representam a felicidade conjugal. As borboletas são espíritos 

viajantes; sua presença anuncia uma visita ou a morte de uma pessoa 

próxima. 

Símbolo do fogo solar e diurno, e por essa razão da alma dos 

guerreiros, a borboleta é também para os mexicanos um símbolo do sol negro, 

atravessando os mundos subterrâneos durante o seu curso no turno. É assim 

símbolo do fogo ctoriano oculto, ligado à noção de sacrifício de morte e 

ressurreição. Na glíptica asteca, tornou-se um substituto da mão, como um 

signo do número cinco, número do centro do mundo. 

2.5.7 - Cão 

O cão está associado à morte, aos infernos, ao mundo subterrâneo, aos 

impérios invisíveis regidos pelas divindades ctorianas ou selênicas. Como 

Anúbis, Hécate, a deusa do inferno, tem cabeça de cão. Símbolo ligado à 
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trilogia dos elementos terra – água – lua, que significam femeal, vegetativa, 

sexual, divinatória e fundamental, tanto no que concerne ao conceito 

inconsciente, quanto ao de subconsciente (CHEVALIER; GHEERBRANT, 

2003). 

A primeira função do cão é de psicopompo, isto é guia do homem na 

noite da morte, após acompanhá-lo no dia da vida. A última constelação do 

zodíaco mexicano é a do Cão, que introduz as idéias da morte de fim, de 

mundo subterrâneo, mas também de iniciação e ressurreição (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2003). Como Hecate, Ilitíia, a deusa do nascimento, recebe 

sacrifícios de cães. Hecate ocasionalmente é deusa do casamento e 

nascimento (JUNG,1986). 

Mas o cão também serve como intercessor entre esse mundo e o outro, 

quando os vivos querem interrogar os mortos. No ponto onde os caminhos se 

separam ou se reúnem eram oferecidos sacrifícios de cães, ali se jogam os 

cadáveres dos executados. O sacrifício é feito no ponto de união. Ali também 

está a mãe, objeto e essência da união, fenda do mundo, portal da vida e da 

morte. (JUNG, 1986) Pelo conhecimento dos dois mundos, é visto como herói 

civilizador, senhor ou conquistador do fogo, ancestral mítico, o que enriquece 

seu simbolismo de potência sexual, perenidade, transbordante de vitalidade. 

Mas se simbolismo tem um outro lado, um significado vil, impuro, avidez, gula, 

maldito, presságio de morte (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). 

O cão abarca um simbolismo bastante antagônico. Mas deve-se lembrar 

que para os alquimistas, o cão devorado pelo lobo representa a purificação do 

ouro pelo antimônio, etapa da busca da pedra filosofal. Cão e lobo são um só, 

devorando-se a si mesmo, sacrificando-se para alcançar a conquista espiritual 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). 

2.5.8 - Caranguejo 

O caranguejo está ligado a mitos da seca e da Lua. É o alimento dos 

espíritos da seca. Seu crescimento liga-se às fases da Lua. No Sião, são 

associados, aos ritos de obtenção da chuva. O caranguejo é um símbolo lunar, 

como a lagosta, pois esses animais marcham como a lua, para a frente e para 

trás. É símbolo benéfico, obter um caranguejo em sonhos é ver os sonhos 

realizados. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003).  
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O caranguejo é um avatar das forças vitais transcendentes, certo mito 

da Melanésia, diz que revelou a magia aos homens, e o caranguejo mítico dos 

oceanos desencadeia as tempestades com seus movimentos. Permite que o 

incluamos entre os grandes cosmóforos. Figura em algumas estátuas 

africanas, simbolizando o mal ou o demônio do mal. 

2.5.9 - Cavalo 

Os psicanalistas fizeram do cavalo o símbolo do psiquismo inconsciente 

ou da psique não-humana, arquétipo próximo ao da Mãe, memória do mundo, 

ou então ao do tempo, porquanto está ligado aos grandes relógios naturais, ou 

ainda, ao da impetuosidade do desejo. 

“Já vimos que a libido que visa a mãe simboliza esta como cavalo. A 

imagem materna é um símbolo da libido; o cavalo também, e em 

alguns pontos, quando os conceitos se cruzam, os dois símbolos se 

encontram o fator comum às duas imagens está na libido. Sob este 

aspecto o herói e seu cavalo surgem como representação da idéia do 

homem com sua esfera dominada de instintos animais” (JUNG, 1986, 

P. 266/267). 

 “É portanto um raciocínio coerente que o tempo, tão ligado ao conceito 

de destino, também apresente a mesma simbólica de libido” (JUNG, 1986, 

P.271). Para Jung, o cavalo representa a “força vital animal” (JUNG, 1986, 

P.383). De acordo com o significado da tempestade como fecundação da terra, 

o relâmpago e o casco de cavalo tem significado fálico. O cavalo, de modo 

geral é priápico, traz bênçãos e frutos, a ferradura é sinal de sorte e proteção 

contra o mal. 

O cavalo associa-se originalmente o cavalo às trevas do mundo 

ctoriano, quer surja, galopante como o sangue nas veias, das entranhas da 

terra ou das abissais profundezas do mar. Filho da noite e do mistério, esse 

cavalo arquétipo é portador de morte e de vida a um só tempo, ligado ao fogo, 

destruidor e triunfador, como também à água, nutriente e asfixiante 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003).  

Mircea Eliade salienta seu aspecto cósmico: é identificado ao cosmo e 

seu sacrifício simboliza o ato da criação. Certas figuras como o Pégaso da 

mitologia grega representa a sublimação do instinto, o sábio iniciado. O cavalo 

pode ser considerado o aspecto psicopompo e vidente, símbolo da morte. 
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Pode ser lembrada a afinidade entre o cavalo e as águas correntes e também 

a criança e a fonte, o despertar das forças impulsivas e imaginativas. 

Cavaleiro e cavalo formam uma unidade centáurea, como o homem e 

sua sombra, o homem superior e inferior, ou a consciência do eu e a 

sombra.(JUNG, 1986). Parece existir entre ambos uma relação íntima, que os 

conduz ao mesmo destino, isto é, seu destino é  inseparável do destino do 

homem. 

O simbolismo do cavalo estende-se aos dois pólos o de cima e de baixo. 

Passa “da noite ao dia, da morte a vida, da paixão a ação. Religa, portanto os 

opostos numa manifestação contínua” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). 

2.5.10 - Dragão 

O simbolismo do dragão é ambivalente: é o guardião dos tesouros 

ocultos ou é o símbolo do mal e das tendências demoníacas (como tal 

identifica-se a serpente). Símbolo do princípio ativo e demiúrgico: poder divino. 

“Símbolo celeste, poder de vida e de manifestação, ele cospe as águas 

primordiais ou o Ovo do mundo, o que faz do dragão uma imagem do Verbo 

criador” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, P.350). Potência celeste, 

criadora, ordenadora, o dragão é o símbolo do imperador. São Jorge lutando 

contra o dragão simbolizam a eterna luta do bem contra o mal. 

O dragão preso é símbolo das forças ocultas e contidas. A simbólica do 

dragão liga-se à imagem da baleia que engole Jonas. A luta entre o herói e o 

dragão simboliza o triunfo do Ego sobre as tendências regressivas. O herói em 

confronto com a “sombra”, tirando dela sua força, o ego só triunfa ao dominar e 

assimilar a “sombra”. 

2.5.11 - Esfinge 

 Na Grécia existiam monstros temíveis, leoas aladas com cabeça de 

mulher enigmática e cruel, símbolo da feminilidade pervertida. Nas lendas 

gregas, devoravam aqueles que não respondiam seus enigmas. Símbolo da 

devassidão e da dominação perversa. Pra Paul Diel, designava apenas a 

vaidade tirânica e destrutiva, “está sentada sobre a rocha, símbolo da terra: 

adere a ela, como se estivesse presa, símbolo da ausência de elevação” 

(citado por CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, P. 389). Com a evolução, veio 

a simbolizar o inelutável. A esfinge faz pensar em enigma, evoca o Édipo, um 
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enigma opressor. Ela se apresenta no início de um destino, é ao mesmo tempo 

mistério e necessidade (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). 

Para Jung, a esfinge representa formalmente a mãe terrível ou 

devoradora. “Corresponde à imagem da mãe: em cima, a metade humana, 

amável, atraente; embaixo, a metade animal, terrível, pela proibição do incesto 

transformada em bicho assustador” (JUNG, 1986, P. 166). 

Pierre Weil conclui, após estudos esotéricos e exotéricos, que a esfinge 

é “um símbolo atrás do qual se esconde verdadeiro modelo estrutural do 

homem” (WEIL, 1977, P. 15). Modelo (microcosmo) esse baseado numa 

psicossomática: o boi (animal digestivo) representa nossos intestinos, nossa 

vida sexual e nossa vida orgânica; o leão (animal circulatório) representa nosso 

coração, nossos sentimentos; a águia representa nossa mente. Para ele, a 

esfinge é um símbolo ligado a modelos cosmológicos, que podem levar o 

homem a assumir a direção de seus “animais” e a nova fase de relações entre 

os homens (WEIL,1977). 

2.5.12 - Gato 

Segundo Chevalier o simbolismo do gato é bastante heterogêneo, 

oscilando entre tendências maléficas e benéficas. No Japão, é um animal de 

mau augúrio, capaz de matar as mulheres e de tomar-lhes a forma. O budismo 

censura-se o gato por ser um dos animais (o outro foi a serpente) que não se 

comoveu com a morte do Buda, o que poderia ser interpretado como sinal de 

sabedoria superior. No budismo como na Cabala, o gato é associado à 

serpente, simbolizando o “pecado, o abuso dos bens deste mundo”, segundo, 

Devoucoux (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). 

Na China, era benfazejo, imitado nas danças agrárias. Na Índia, 

representa a beatitude do mundo animal, mas também, ao contrário, montaria 

e aparência exterior. No Camboja é utilizado em rituais para obter a chuva, 

associando-o a seca, que evoca a “noção de caos primordial”, de “prima 

materia não fecundada pelas águas superiores” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 

2003, P. 462).  

No Egito, a figura do gato divino, a deusa Bastet, é adorada como 

benfeitora e protetora do homem, simboliza então a força e a agilidade do 

felino a serviço da proteção do homem. Na tradição céltica, o gato é 
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considerado com alguma desconfiança em diversas lendas, mas não se tem 

certeza se se referem ao gato selvagem ou ao doméstico. 

Para os muçulmanos, é favorável, salvo se for preto. O gato preto possui 

qualidades mágicas. Dá-se sua carne a comer para ficar livre da magia. Na 

África, é símbolo de clarividência. 
 Os árabes chamam de Djin, os seres, benéficos ou maléficos, 

superiores aos homens e inferiores aos anjos, muitas vezes aparecem na 

forma de gatos. Na Pérsia ao se maltratar um gato preto corre-se o risco de 

maltratar a si mesmo. Segundo outros, um gato preto é um Djin malfazejo que 

se deve cumprimentar, quando entra a noite em um quarto. 

“Em muitas tradições, o gato preto simboliza a obscuridade e a morte” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003 P. 463). Às vezes, o gato é considerado 

como um servidor dos infernos. Mircea Eliade afirma que um gato ajuda a 

atirar as almas pecadoras nas águas do inferno. 

Para certos índios da América do norte, o gato é um símbolo de 

sagacidade, de reflexão, de engenhosidade. Considerado então animal 

religioso, só podia ser morto, em certos rituais, com finalidade religiosa. 

2.5.13 - Leão 

O leão é a encarnação do poder, da sabedoria, da justiça. Mas o rei dos 

animais é também símbolo do Pai, e suas características oscilam entre protetor 

ou tirano. Símbolo de vontade imperiosa e da força incontrolada. 

Para a Psicanálise, às vezes, o torna um símbolo de um impulso sexual 

pervertido pela tendência a dominar como déspota, a impor brutalmente 

autoridade e força. No Japão, em primeiro de janeiro, nas danças do leão, ele 

tem a reputação de afugentar os demônios e trazer saúde e prosperidade para 

famílias e comunidades. O leão simboliza não só o Sol, e o rejuvenescimento 

das energias cósmicas e biológicas, e também a própria ressurreição 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). 

O leão simboliza a realeza. Para os cristãos é a coragem, para os 

egípcios era a impulsividade. Há também o símbolo de nobreza de alma e o 

sentimento. O leão também simboliza destruição e crueldade. Um casal de 

leões no túmulo de Tutancamon simbolizava o hoje e o amanhã. É um símbolo 

solar. No teste de Bestaire de Zazzo, para o sexo masculino é força dominação 
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e prestígio, para o sexo feminino, é crueldade, feiúra e cativeiro. Em suma o 

leão simboliza coragem, impulsividade, sentimento, coração, agressão e 

dominação (WEIL, 1977). 

2.5.14 - Lobo 

O lobo é símbolo de selvageria e a loba de libertinagem. Por enxergar a 

noite torna-se símbolo da luz, solar, herói guerreiro. Em regiões do Japão, o 

lobo é protetor contra outros animais selvagens, simboliza força mal contida, 

consumida com furor, mas sem discernimento. 

Em muitos lugares, é símbolo da fecundidade, ou é associado a ela. O 

aspecto ctônico ou infernal do símbolo é dominante no folclore europeu, como 

atestam contos (chapeuzinho vermelho) e lendas (lobisomens). É um 

simbolismo devorador, imagem iniciática e arquetípico, ligada a alternância dia-

noite, morte-vida, a goela devora e vomita. A goela do lobo é à noite, a 

caverna, os infernos, a libertação de dentro da garganta do lobo é a aurora, a 

luz iniciática que se segue à descida aos infernos.  

O lobo-gigante é um dos inimigos mais implacáveis dos deuses. No 

Egito, Anúbis, o grande psicopompo, na forma de cão selvagem, é venerado 

como deus dos infernos. O lobo infernal, encarnação do desejo sexual, toma 

dimensões da besta do Apocalipse. 

2.5.15 - Pássaro 

 Pelo vôo, os pássaros servem de símbolos das relações entre o céu e a 

terra. Em grego, a palavra pássaro foi sinônima de presságio e de mensagem 

do céu; como no Taoísmo, onde também significam leveza, a liberação do 

peso terrestre. O pássaro é símbolo da alma que se liberta do corpo ou da 

inteligência. 

O pássaro se opõe à serpente, como o símbolo do mundo celeste ao do 

mundo terrestre. De modo geral, os pássaros simbolizam os estados 

espirituais, os anjos, os estados espirituais do ser. A leveza do pássaro 

comporta, entretanto, um aspecto negativo: são instáveis, esvoaçando de lá 

para cá, sem método nem seqüência.  

No Corão, é tomado como sinônimo de destino, e da imortalidade da 

alma. Às vezes, atribuem o poder mágico de se comunicarem com os deuses, 
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tornando-o símbolo da comunicação. Nas máscaras africanas, simboliza força, 

vida e fecundidade.  

Os passarinhos como as borboletas, muitas vezes, simbolizam as almas 

liberadas dos mortos. Os pássaros noturnos são associados às almas do outro 

mundo. Entre os egípcios a Fênix, era o símbolo da alma. Nos sonhos, o 

pássaro é um dos símbolos da personalidade do sonhador.  

2.5.16 - Peixe 

Peixe, símbolo do elemento água, associa-se ao nascimento ou à 

restauração cíclica. É ainda símbolo de vida e fecundidade.  

O Cristo é representado por um pescador e os cristãos por peixes. Deus 

próprio, às vezes, é simbolizado pelo peixe. Por andar em pares, são símbolos 

de união. No Islã é fertilidade. É símbolo fálico. Na China é símbolo da sorte. 

Jung nos dá seu significado nos sonhos: 

“Nos sonhos, o peixe às vezes tem significado de criança ainda não 

nascida, pois esta antes de nascer vive na água como um peixe. E o 

sol, ao mergulhar no mar, torna-se criança e peixe ao mesmo tempo. 

O peixe por isso se relaciona com renovação e renascimento” 

(JUNG, 1986, P. 182). 

No Zodíaco, simboliza o psiquismo, esse mundo interior, tenebroso, 

através do qual se faz a comunicação com o deus ou com o diabo. 

2.5.17 - Rato 

O rato é um símbolo ctônico, associado freqüentemente a serpente e a 

toupeira. É associado pela Ilíada a Apolo (Esminteu, do grego sminthos, rato), 

deus rato, que envia as doenças (a Peste) e as cura, associa-se com a 

tradição indiana de um deus rato, também com esse duplo poder. 

O rato, considerado impuro, que escava as entranhas da terra, tem 

conotação fálica e anal, que o liga às noções de riquezas, de dinheiro, ligado, 

então, a uma imagem da avareza, da cupidez, da atividade noturna e 

clandestina (I-Ching). No Japão, China e Sibéria, é fecundidade, riqueza, 

prosperidade. Mas é também considerado um ladrão, associado a roubo, 

apropriação de riquezas (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). 

2.5.18 - Serpente 
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Um psicanalista diz que a serpente encarna a psique inferior, o 

psiquismo obscuro, o misterioso. A serpente é um símbolo duplo da alma e da 

libido: para Bachelard, “a serpente é um dos mais importantes arquétipos da 

alma humana” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003 P.815). A serpente possui 

uma ambivalência sexual - é ao mesmo tempo matriz e falo. A universalidade 

das tradições que fazem da serpente o símbolo da fecundidade, foi 

demonstrado por Mircea Eliade.  

“Ela é a faca que mata, mas também o falo como símbolo da força 

regenerativa do grão de trigo que, enterrado na terra como um morto, é 

ao mesmo tempo uma semente que fecunda a terra. A serpente 

simboliza o númen do ato da transformação, como acontece 

especialmente na alquimia” (JUNG, 1986, P. 419). 

Para Keyserling a serpente simboliza a vida na sua latência ou a 

camada mais profunda da vida. Os caldeus e árabes usavam a mesma palavra 

para vida e serpente. O simbolismo da serpente está efetivamente ligado à 

própria idéia de vida (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). Segundo Desoille, 

a serpente pode simbolizar a agressividade ou o poder e a sabedoria, e acima 

de tudo è uma imagem fálica (WEIL, 1977). No teste de Rorschach, é 

interpretada como símbolo fálico, como símbolo materno, como símbolo do 

inconsciente e como índice de alto nível mental. No teste de Bestiaire é vista 

como agressiva, cruel, anxiógena, hedionda (WEIL,1977). 

Segundo Weil a serpente representa a energia cósmica, o poder de 

canalizar a energia para revelação da consciência cósmica, energia criadora, 

inclusive sexual, forças positivas e negativas. É também um símbolo de 

evolução e terapia (WEIL, 1977). Muitas vezes é interpretada como força 

original e força criadora energética. Na Índia é símbolo de saber e inteligência. 

Africanos, hindus, egípcios e astecas adoravam a serpente como 

representante do poder supremo. O fato de assumir vários aspectos em seus 

movimentos, continuando a mesma, reforçou seu valor simbólico do “Espírito 

único que impregna todas as formas do universo, ficando sempre o mesmo” 

(WEIL, 1977). 

A árvore envolta pela serpente deve ser compreendida, segundo Jung, 

como símbolo da mãe protegida pelo medo do incesto.  A serpente (por sua 
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troca de pele) é o símbolo da renovação, como o escaravelho (símbolo do sol). 

(JUNG, 1986).  

Segundo Fílon ela é a mais espiritual dos animais, é “mortal e curativa, 

ao mesmo tempo um símbolo do espírito do mal e do espírito do bem 

(Agatodemo), do diabo e do Cristo” (JUNG, 1986, P.363). 

A transcendência e a eternidade são representadas por Uróboro, a 

serpente que morde a própria cauda, evoca a imagem e dinâmica do círculo, 

cujo movimento é infinito para sugerir a própria idéia de Deus. É também 

símbolo da manifestação e da reabsorção cíclica; é a união sexual em si 

mesma, autofecundadora permanente, é transmutação perpétua de morte em 

vida, pois injeta veneno no próprio corpo. Segundo Bachelard, a dialética 

material da vida e da morte, a morte que sai da vida e a vida que sai da morte. 

No cristianismo, encontramos também a serpente como símbolo do Cristo. 

2.5.19 - Touro 

O touro evoca a idéia de irresistível força e arrebatamento, como o 

terrível Minotauro, guardião do labirinto. Ou como o feroz Rudra, que muge, 

cujo sêmen abundante fertiliza a terra, o que se aplica à maioria dos touros 

celestes. O touro é um símbolo de fecundidade.  

“Há, no touro, todas as ambivalências, todas as ambigüidades. Água 

e fogo: é lunar, na medida em que se associa aos ritos da 

fecundidade; solar pelo fogo do seu sangue e o brilho do seu sêmen” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, P. 894). 

Símbolo da força criadora, o touro representou o deus El (hebraico). 

Para os gregos touros indomados simbolizavam o desencadeamento sem 

freios da violência. O touro Indra é a força calorosa fertilizante. Ele representa 

a energia sexual; mas montar o touro é dominar e transmutar essa energia. O 

touro de Xiva simboliza a justiça e a força. “Ele simboliza o Dharma, a ordem 

cósmica: por essa razão dizem que é insondável” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2003, P. 891).  

O simbolismo do touro também está ligado ao da tempestade, da chuva 

e da Lua.  Em hebreu, a primeira letra, alef, significa touro, segundo Eliade, “é 

o símbolo da Lua na sua primeira semana e, ao mesmo tempo, o signo 

zodiacal em que se inicia a série de casas lunares” (CHEVALIER; 
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GHEERBRANT, 2003, P. 892). O touro é portanto geralmente considerado um 

animal lunar, relacionado com a noite.  

Porém o touro também é relacionado à Mitra, divindade solar, onde ele 

simboliza o deus morto e ressuscitado; mas, então, ele mantém o aspecto 

lunar da morte. Para Jung, “o deus-sol persa Mitras representa o anseio de 

uma vida espiritual que triunfe sobre as primitivas paixões animais do homem e 

que, após uma cerimônia de iniciação, lhe traga paz” (JUNG, 1977, P.147). O 

ato essencial da vida de Mitra havia sido o sacrifício do touro primitivo, depois 

de tê-lo domado e levado à sua caverna, por ordem do Sol, Mitra degolou-o; do 

seu sangue, de seu tutano e do seu germe, nasceram os vegetais e os 

animais, apesar dos esforços da serpente e do escorpião. Segundo Beaujeu, a 

ascensão de Mitra e a imolação do touro simbolizam a luta das forças do bem 

contra o mal (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003).  

2.5.20 - Vaca 

Geralmente a vaca simboliza a Terra nutriz. No Egito, a vaca Ahet é a 

origem da manifestação, a mãe do Sol, o corpo do Deus, nos mistérios de 

Osíris. A deusa Hator, que tem a forma de uma cabeça de vaca ou de uma 

mulher com orelhas de vaca, simboliza a fertilidade, a riqueza, a renovação, a 

Mãe, a mãe celeste do sol. A grande Mãe ou grande Vaca dos mesopotâmios 

simbolizava também a fecundidade (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). 

A associação da vaca à lua e a abundância é característica da Suméria. 

Em alguns lugares “os sumerianos conceberam a imagem curiosa de um 

reflexo de lua assimilado a um jato de leite da Vaca lunar” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2003, P. 926). A vaca é venerada na Índia, no Vedas, onde o 

“arquétipo da mãe fértil desempenha um papel cósmico e divino” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 2003, P. 927).  

Como símbolo materno encontra-se também no Nun feminino (e na 

deusa Nit), “a matéria úmida primitiva, que é ao mesmo tempo de natureza 

masculina e feminina”.  Então Nun é invocado: “Amon, as águas primitivas..., o 

existente no começo”. “É chamado o pai dos pais, a mãe das mães” (JUNG, 

1986, P.230). 

Símbolo da nuvem das águas celestes, a vaca que se desfaz no céu, se 

refaz na terra graças ao alimento que a chuva torna abundante, simbolismo 
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análogo ao bode e ao carneiro. Em textos do budismo zen, a vaca é 

estreitamente relacionada ao processo que conduz à Iluminação. Ela 

representa a natureza do homem, que as Dez tábuas da domesticação da 

vaca fazem passar do preto ao branco (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003). 

2.6 - Inconsciente e Ambiguidade 

Como podemos perceber no item anterior uma imagem simbólica não 

tem um significado universal e, com freqüência, pode ter significados 

contraditórios. Como no inconsciente coexistem impulsos muitas vezes 

opostos, os símbolos são, então, formas apropriadas, pois condensam tais 

impulsos. Esses símbolos são elementos importantes em nossa estrutura 

mental, nos revelam, segundo Jung, nossa natureza original com seus instintos 

e sua lógica peculiar. Portanto deve-se levar em conta em sua interpretação as 

influências sociais e culturais e o histórico subjetivo da análise envolvida e a 

presença simultânea de impulsos ambíguos, como vamos observar no próximo 

capítulo, na ocorrência de animais em análises, sonhos e fantasias.  
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CAPÍTULO III 

SÍMBOLO ANIMAL EM ARTETERAPIA 

 

Neste capítulo, estudar-se-á vários casos clínicos ou fragmentos deles, 

em que aparecem símbolos animais, para observar a contribuição do estudo 

de tal simbolismo em sua aplicação prática, de diversos teóricos (Nise da 

Silveira, Sigmund Freud, Carl Jung, Rosine Lefort, Jolande Jacobi, Joseph 

Henderson).  

Os casos não serão relatados com profundidade, serão feitas 

observações apenas relacionadas à questão simbólica animal, pois, no 

presente trabalho, senão não haveria espaço para uma variedade de casos. 

Focalizar-se-á, então fatos referentes a esse simbolismo e suas relações com 

o caso. 

3.1 - O Dragão-Baleia 

Em 1967, Olívio Fidélis desenhou no muro do Hospital Odilon Gallotti 

um homem sendo engolido por um grande peixe (imagem 4 do anexo 1). O 

paciente tinha poucas observações registradas, nascido em 1930, solteiro, 

estampador em fábrica de tecidos, sofre de delírios e perseguição e tem 

alucinações visuais e auditivas. Passou a freqüentar o atelier de pintura. Ele 

afirma que pinta o que vê, e quase tudo se refere ao mar. Pinta uma série de 

figuras, e sobre elas vai criando um mito, que Silveira nos traduz: 

“Muita gente vive no fundo do mar. Há várias regiões no mar que se 

comunicam por passagens. O grande peixe leva o homem de uma 

região do mar para outra mais profunda (imagem 1 do anexo 2). O 

peixe-serpente (imagem 2 do anexo 2) carrega a criança para criá-la 

no fundo das águas. Na profundeza do mar, numa gruta, habita a 
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grande mãe Santa Bárbara, senhora de ventos e tempestades... O 

autor diz: ‘em baixo do mar tem outro mar onde fica a igreja. A moça 

de cima é mãe das duas de baixo’”.  (SILVEIRA, 1981, P.198). 

Sua primeira pintura (imagem 6 do anexo 2) retrata o tema mítico da 

vida no fundo do mar. Sobre a imagem Olívio fala que “o navio voltando da 

guerra foi afundado com as enfermeiras. Santa Bárbara dentro d’água” 

(SILVEIRA, 1981,
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 P.197). Possivelmente pela impressão da guerra no menino, que talvez mais 

tarde tenha reativado no inconsciente o tema mítico da vida no fundo do mar 

(comum em esquizofrênicos).  

Surge nas imagens a mulher-peixe que recebe as crianças trazidas “na 

estrela encapada como avião que carrega as crianças para dentro d’água” 

(imagem 3 do anexo 2). Noutra figura, Santa Luzia, padroeira das cabeças, de 

veste negra, suspende o homem pelos cabelos. Nas próximas figuras vê-se um 

homem de joelhos frente a mãe divina. Na primeira ela desce uma escada, 

estendendo-lhe os braços, tendo na cabeça coroa com uma cruz. Na segunda, 

atrás da mãe divina, vêem-se dois pequenos seres alados e as imagens 

destacam-se num espaço mais claro. Na terceira imagem, a mãe divina está 

no centro da pintura (imagem 4  do anexo 2), de roupa branca, e a cada lado, 

no alto estão os seres alados, representando, segundo Nise da Silveira os 

princípios masculino e feminino sobre seu domínio.  

No caso de Olívio, observa-se o arquétipo materno no fundo do mar nas 

imagens da igreja, de Santa Bárbara, da mulher-peixe, do dragão-baleia. O 

tema mítico da viagem ao fundo do mar e encontro com o monstro marinho é, 

segundo Jung, “a expressão simbólica de dramas interiores inconscientes” 

(SILVEIRA, 1981, P.191). Nessa viagem há o risco de ficar prisioneiro no 

mundo subterrâneo do fundo do mar exposto a toda espécie de terrores: 

“Os peixes de Olívio são benfazejos, transportando meninos para 

lugares seguros no fundo do mar. Olívio rende-se à grande mãe e ela 

lhe estende os braços. Os vínculos do incesto inconsciente o 

aprisionam na profundeza do mar, cercado de imagens (vidências). 

Olívio entrega-se aos poderes do inconsciente abandonando a luta 

pela reconquista da consciência, tarefa que caracteriza a figura do 

herói” (SILVEIRA, 1981, P.202). 

Mas uma pulsão primária, inerente à vida, rompe a tendência a manter-

se dentro do grande útero mar-inconsciente. Através das próximas imagens, 

emergem da escuridão em busca do sol. Um pássaro retira a criança do fundo 

do mar (imagem 5 do anexo 2), como em certos mitos do dragão-baleia. 



 

 

 
 

42

Segundo Jung, “o pássaro provavelmente significa a ascensão renovada 

do sol, o renascimento do fênix e é ao mesmo tempo um daqueles animais 

benfazejos que prestam ajuda sobrenatural durante o nascimento” (SILVEIRA, 

1981, P.205). Noutra pintura (imagem 5 do anexo 1), a ave (cegonha) a 

deposita em terra firme. A cegonha, a ave mais conhecida como representante 

do nascimento, traz a criança, símbolo das potencialidades de 

desenvolvimento do homem, de longe para a realidade do nosso mundo.  Nise 

da Silveira traz essas interpretações como hipótese que não puderam ser 

confirmadas, pois Olívio fugiu do hospital, dias depois de fazer tal pintura. 

3.2 - Sonho do Caranguejo 

Jung, através da função transcendente, lança uma ponte entre o 

consciente e o inconsciente. Para ele a análise não pode se limitar 

decomposição dos elementos do sonho nas reminiscências e nos processos 

instintivos. Após a análise é necessário fazer uma síntese. Em certo momento, 

emergem imagens do inconsciente coletivo.  “Os valores das imagens ou 

símbolos do inconsciente coletivo só aparecem quando submetidos a um 

tratamento sintético” (JUNG, 1980, P.73). O processo sintético integra o 

material simbólico de forma coerente. A análise de Jung é exemplificada no 

sonho de uma paciente. Eis o relato do sonho: 

“Quer passar para a outra margem do rio. Não há ponte por perto. 

Mas ela encontra um lugar onde a passagem é possível. No 

momento de atravessar, um caranguejo enorme, antes escondido 

dentro da água, agarra seu pé e não o solta mais. Amedrontada ela 

acorda” (JUNG, 1980, P.73). 

A partir do sonho, procura associar seus elementos principais. O rio, 

para a paciente, “constitui uma fronteira difícil de atravessar”, remete à 

dificuldade de “transpor um obstáculo”, afirma que “seria necessário chegar do 

outro lado”, refere-se ao fato de “avançar lentamente” (JUNG, 1980, P.73). Vau 

é associado a “uma oportunidade de atravessar em segurança; um caminho 

possível; na terapia existe a possibilidade de superar o obstáculo”. Caranguejo 

é associado ao câncer, doença que também avança oculta, “doença terrível”, 

“incurável”. Lembra-se de X que morreu de um câncer. Tem medo dessa 

doença.  
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É um animal que anda para trás, e quer puxá-la para dentro do rio, ficou 

apavorada. O que a impede de atravessar? Teve uma “briga tremenda” com 

sua amiga. Essa amiga está relacionada com o caso. Amizade arrebatada, 

brigas violentas, às raias do homossexualismo. É semelhante à vítima em 

muitos pontos, tem interesses artísticos em comum, e ambas são nervosas. 

Por certo tempo, as brigas eram “um sucedânio do prazer a que não estavam 

dispostas a renunciar”. A paciente tinha tido com a mãe um relacionamento 

efusivo e fantasioso. Após sua morte, transferira esses sentimentos para a 

amiga.  

O caranguejo fisga-lhe o pé (símbolo fálico), a paciente é masculina em 

relação à amiga. Jung analisa o sonho como sinal de que a paciente não quer 

separar-se da amiga pelo desejo reprimido em relação a ela, o medo 

corresponde ao desejo reprimido. Para Jung os conteúdos do sonho são 

símbolos de conteúdos subjetivos. Procura o significado do caranguejo. “A 

paciente não tem consciência de que o obstáculo a ser superado está dentro 

dela mesma” (JUNG, 1980, P.77). Algo de “animal”, que anda para trás e vai 

ao fundo, ameaçando puxar para baixo, assemelha-se a doença mortal, oculta 

e incurável. Ambas pensam que o problema está na outra. O sonho mostra 

que há algo dentro dela, que a impede de transpor a fronteira, mudar de 

atitude.  

O que há de comum entre a amiga e a mãe é uma exigência veemente 

e exuberante de amor, característica do desejo infantil dominador. O símbolo 

animal é o mais apropriado para essa libido não domesticada. Jung percebe 

uma identificação entre a paciente e X. Ela conta sobre X: 

“...enviuvou cedo, era extremamente jovial e cheia de vivacidade. 

Teve uma série de aventuras amorosas, sobretudo com um homem 

estranhíssimo, um artista de grande talento que a paciente conhecia 

pessoalmente e que lhe causava uma impressão ao mesmo tempo 

esquisita, fascinante e sinistra” (JUNG, 1980, P.78).   

Ao procurar o ponto inconsciente de identificação com X, lembrou-se de 

sonhos e fantasias antigas, mostrando uma veia leviana reprimida. Trata-se 

também aí do elemento animal, impulsivo, visando nesse caso os homens. 
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Precisa agarrar-se a amiga para não sucumbir a essa tendência, mais 

perigosa. 

A homossexualidade infantil serve como defesa. O câncer da amiga 

havia sido um castigo pela vida leviana. O exemplo de X a fazia recuar diante 

da vida. Revela que X tinha notáveis dons artísticos, outro motivo de 

aproximação com o artista. E parece que a causa essencial da identificação 

era o fascínio que exercia sobre ela tal artista. Jung supõe que a paciente 

possui disposição semelhante ao artista, portanto se identifica com ele. Tem 

uma relação com a amiga semelhante à de X e o artista. Realiza 

inconscientemente a identificação com X e o artista, tem, então, a chance de 

viver sua veia leviana.  

O caranguejo representa a psicologia interior dessa parte não domada 

da libido. É símbolo dos conteúdos inconscientes. Estava escondido na água, 

inconsciente. Faz com que não desista da amiga (anda para trás). Mas essa 

relação significa doença, a tornou nervosa. O obstáculo é o inconsciente (a 

água).  

Jung procura a projeção do artista sinistro em alguém das suas 

relações. Mas ela afirma que nenhum homem que seja importante para ela, a 

não ser o analista. Logo esse conteúdo está projetado em Jung. E ela afirma 

que quando se afasta ele lhe parece perigoso ou sinistro, como um feiticeiro 

mau ou um demônio. O demônio é uma “variante do arquétipo da sombra, isto 

é, do aspecto perigoso da metade obscura, não reconhecida pela pessoa” 

(JUNG, 1980, P.87). 

Então, Jung também é o caranguejo, o obstáculo que a impede de 

atravessar, o verdadeiro obstáculo ao prosseguimento da análise era ele.  O 

medo do sonho é um medo arcaico dos conteúdos do inconsciente coletivo. O 

símbolo do caranguejo abrange tudo isso no sonho: o símbolo daquele que 

retrocede. O caranguejo é o símbolo vivo do inconsciente. Segundo Jung, 

chegamos pela interpretação do sonho ao “desmembramento dos conteúdos 

mitológicos da psique coletiva dos objetivos da consciência e sua consolidação 

como realidades psíquicas exteriores à psique individual” (JUNG, 1980, P.88). 
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3.3 - O Menino-Lobo 

Roberto, o menino-lobo, é um caso atendido por Rosine Lefort, um caso 

grave, de origem pouco conhecida. Seu pai é desconhecido, sua mãe está 

internada como paranóica e ficou com ele até os cinco meses, negligenciando 

de seus cuidados a ponto de não alimentá-lo. Aos cinco meses foi internado 

num estado grave de atrofia e desnutrição. Teve internado uma otite bilateral e, 

para tratamento, ficou isolado e nutrido com sonda. 

Saiu com nove meses, e foi devolvido à mãe quase a força. Aos nove 

meses voltou a ser internado com desnutrição acentuada. Foi abandonado 

definitivamente pela mãe, sem mais revê-la. Desde então até os três anos e 

nove meses, teve vinte e cinco mudanças de residência, em instituições de 

crianças ou hospitais. 

Tinha, então, uma marcha pendular, com descoordenação de 

movimentos e agitação constante e ausência total de palavra coordenada, 

gritos freqüentes, risos guturais e discordantes. Só sabia dizer duas palavras, 

que gritava: Dona e O Lobo. Rosine Lefort afirma que “esta palavra, O lobo! 

Ele a repetia o dia todo, o que me faz chamá-lo de o menino-lobo, porque era 

verdadeiramente a representação que ele tinha de si mesmo” (LACAN, 1986, 

P.111). 

Não estabelecia contato com adultos, com crianças parecia ignorá-las, 

mas se chorassem, tinha uma crise convulsiva, tornava-se agressivo e 

perigoso. Foi preciso isolá-lo à noite e nas refeições. Não se via, então, 

emoção ou angústia. 

Numa fase preliminar o tratamento desenrolava-se assim: gritos 

guturais, entrava correndo no quarto, berrando, pulando, tomando a cabeça 

entre as mãos, abrindo e fechando a porta, acendendo e apagando a luz, 

empilhando objetos sobre Lefort. Ao fim dessa fase, em certa seção, após 

empilhar objetos sobre ela, subiu numa escada, que não sabia descer sozinho 

e murmurou “Mamãe” face ao vazio. “Essa fase terminou certa noite, após a 

hora de deitar, em pé na cama, com uma tesoura de plástico” (LACAN, 1986, 

P. 112), tentando cortar seu pênis, diante das outras crianças perplexas. 
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Numa segunda fase, começa a expor o que era “O Lobo!”, e era o que 

gritava o tempo todo. Iniciou tentando estrangular outra menina, paciente de 

Lefort, foi necessário separá-los e isolá-lo no quarto onde costumava ficar, 

chegando lá gritou “O Lobo!”, e começou a jogar tudo pelo quarto. Nos dias 

seguintes, sempre que passava por ele, gritava “O Lobo!”. Não suportava as 

portas abertas, compulsivamente as abria para fazê-las serem fachadas de 

novo e gritava “O Lobo!”. Isso devia estar relacionado às mudanças de lugar, e 

de adultos. As mudanças, para ele era “um verdadeiro princípio de destruição, 

que havia marcado intensamente as manifestações primordiais da sua vida de 

ingestão e excreção” (LACAN, 1986, P.112).  

As sessões eram marcadas por grande intensidade emocional, e 

desenrolavam-se em torno de alimentação e excrementos, entre penicos e 

mamadeiras de leite, bombons e doces. Lefort descreve-as como verdadeiros 

turbilhões, onde tinha dificuldade de intervir. Citarei duas passagens 

fundamentais em seu relato: 

“Não pode suportar ficar na coletividade, não pode suportar que 

nenhuma criança se aproximasse do seu penico. Foi preciso deitá-lo 

num estado de tensão intensa, que só cedeu de maneira espetacular 

após um relaxamento diarréico, que ele espalhou com as mãos por 

toda parte, na sua cama bem como nas paredes. 

Toda essa cena era tão patética, vivida com tal angústia, que eu 

estava muito inquieta, e comecei a me dar conta da idéia que ele 

tinha de si mesmo. 

Precisou-a no dia seguinte, em que tive de frustrá-lo, correu para a 

janela, abriu-a, e gritou: - O Lobo! O Lobo! e, vendo sua imagem no 

vidro, bateu nele, gritando: O Lobo! O Lobo! 

Roberto se representava assim, ele era O Lobo!” (LACAN, 1986, 

P.114/115). 

Lefort procura interpretar os elementos que ele utiliza, do ponto de vista 

afetivo: o leite é o que se recebe, o cocô é o que se dá, e o seu valor depende 

do leite que se recebeu, o xixi é agressivo. 

Noutra fase da análise, ele coloca Lefort no lugar do lobo, projeta sobre 

ela todo o mal que tinha bebido, impelido pelo passado, é preciso tornar-se 

agressivo contra ela, mas ao mesmo tempo ela é a que permanece. Berrando: 

“O Lobo!”, fez com que ela bebesse água suja, e recebesse sua urina. Depois 
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se separou do lobo após uma sessão, fechando Lefort no banheiro e voltando 

só ao quarto, subiu na cama e pôs-se a gemer. Quando ela voltou, pela 

primeira vez, estendeu-lhe os braços e se fez consolar. A partir daí houve uma 

mudança total em seu comportamento, ele tinha exorcizado o lobo. 

Utilizando uma dialética conteúdos-continentes, na qual se comunicava 

e desenvolvia, construindo seu eu, tomou um balde cheio d’água, cuja alça era 

uma corda. Colocou o balde cheio d’água entre as pernas, segurou a corda e 

levou a extremidade dela ao umbigo. Lefort teve a impressão de ser o balde e 

que se ligava a ele por um cordão umbilical. Depois virou a água sobre seu 

corpo, despido e em posição fetal, bebendo a água.  E após, descreve o que 

Lefort chamou de duas cenas de batismo: 

“Na primeira dessas cenas, Roberto, inteiramente nu à minha frente, 

pegou água com as mãos juntas, levou-a à altura dos ombros e fê-la 

escorrer ao longo do seu corpo. Recomeçou assim várias vezes, e 

depois disse-me, docemente: - Roberto, Roberto. 

Esse batismo pela água – porque, dado o seu recolhimento nisto, era 

um batismo – foi seguido de um batismo pelo leite. 

Começou a brincar na água com mais prazer do que recolhimento. 

Em seguida, pegou o seu copo de leite e bebeu. Depois recolocou o 

bico e começou a derramar o leite da mamadeira ao longo do seu 

corpo. ... Em seguida, bebeu leite, colocando-o assim em cima e 

dentro, de maneira que o conteúdo fosse a um só tempo conteúdo e 

continente, reencontrando a mesma cena que tinha desempenhado 

com a água” (LACAN, 1986, P.118). 

Rosine Lefort comenta, questionada sobre o uso do simbolismo do lobo, 

que é comum, em instituições como estas, as enfermeiras meterem medo nas 

crianças com o lobo, até mesmo uivando como um lobo. Também pelo aspecto 

acentuadamente primitivo e ritualístico das sessões com Roberto, a presença 

do simbolismo pode ser observada, de forma marcante. Michel Zlotowicz num 

estudo sobre medos infantis, observa que o medo de ser devorado se associa 

freqüentemente ao enigma do nascimento e das origens, ao desconhecimento 

da anatomia, as dissimulações familiares, e é representado pelo medo do lobo, 

em nossa civilização: 

“Mas, pelo menos numa área de civilização bastante extensa, o medo 

de ser devorado é sobretudo representado pelo medo do lobo. A 



 

 

 
 

48

influência dos relatos e do folclore em geral sobre a formação e o 

desenvolvimento deste medo nas crianças é evidente; mas, o que é 

digno de atenção é a maneira pela qual elas se apropriam deles e os 

integram à sua concepção das coisas” (ZLOTOWICZ, 1976, P.82). 

O lobo é a mãe devoradora, a goela do lobo, o caos que viveu em seus 

primeiros meses, figura feroz, ligada aos traumatismos que a criança sofreu. 

Mas é através da palavra lobo, a princípio falada, que é possível estabelecer o 

diálogo com Roberto. Em torno desse símbolo, e da angústia expressa por ele 

e do mito desenvolvido a partir daí que pode tentar assimilar seu passado 

caótico e estruturar seu eu. 

3.4 – Homem dos Ratos  

A problemática do homem dos ratos, caso clássico de Freud, é típica da 

neurose obsessiva. Caracteriza-se por uma ambivalência afetiva, clivagem 

entre o amor consciente e ódio inconsciente, em relação ao pai e a ‘senhora 

que venera’. Manifesta-se como apreensões obsessivas (receio que aconteça 

algo à senhora amada ou ao pai), obsessões-impulsões (de suicídio, por 

exemplo), prescrições minuciosas (como contar o tempo entre o relâmpago e o 

trovão), ordens contraditórias (como a obrigação de reembolsar ao tenente A 

pelo preço da remessa dos óculos, quando de fato não era a este, mas à 

senhora do correio que devia). Esses impulsos são combatidos, 

compulsivamente, através de hesitações e dúvidas. 

A pré-história do sujeito, as relações familiares que estruturam a união 

dos pais, tem grande importância em sua neurose. Seu pai foi ‘sub-oficial’, 

denotando a expressão certa desvalorização de sua estima, fez um casamento 

de conveniência, deixando de casar-se com outra jovem mais bonita, porém 

pobre. O conflito mulher rica / mulher pobre reproduziu-se na vida do sujeito no 

momento em que o pai o impelia a desposar uma mulher rica, desencadeando, 

então, a neurose propriamente dita (LACAN, 1987).  
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O motivo imediato que levou o sujeito a procurar Freud é o terror que se 

encontra desde que um capitão tcheco que ao procurá-lo para entregar os 

óculos, disse-lhe que devia reembolsar o tenente A, e descreveu-lhe certo 

castigo corporal, que relata com muita dificuldade a Freud. Trata-se da 

introdução nas nádegas de alguns ratos, que, então, diz com horror, cavam 

caminho pelo ânus.  

Desde então imagina que tal castigo possa acontecer a pessoas que lhe 

são caras: sua amada ou seu pai. Sentia-se identificado ao pai com referência 

a assuntos militares. Seu pai, no decorrer de sua carreira, perdeu no jogo os 

fundos do regimento, do qual era responsável. Portanto era um spielratte (rato-

de-jogo, termo alemão para jogador). Foi salvo da desonra por um amigo, que 

lhe emprestou a soma, a qual não foi paga. Seu inconsciente estava repleto de 

críticas hostis ao caráter do pai. A cobrança dos óculos soou “aos seus ouvidos 

como uma alusão a essa dívida não liquidada de seu pai” (FREUD, 1977B, 

P.65). 

A história do rato, no curso da análise, foi associada uma série de 

significados simbólicos. O que o incitou, a princípio, foi seu erotismo anal, de 

grande importância em sua infância e se mantivera ativo, por anos, através de 

constante irritação sentida por vermes. Segundo a Psicanálise, então, associa-

se a dinheiro. Confirmando essa interpretação na conexão de ratten (ratos) a 

raten (prestações). Em seus delírios inventou uma moeda-rato, mostrando sua 

conexão inconsciente com o legado deixado pelo seu pai (referência a rato-de-

jogo) e sua neurose. Os ratos sendo portadores de doenças contagiosas viram 

símbolos de pavor da sífilis; o pênis, sendo seu portador, torna rato símbolo do 

órgão sexual masculino. O pênis assemelhando-se a um verme e a história do 

capitão remetem às lombrigas que tinham quando criança; confirmando a 

significação de ratos relacionada a erotismo anal. 

Ainda outras associações como a relação com heiraten (casar), 

relacionada a erotismo anal e dinheiro, e com instinto erógeno pela sujeira, o 

que era para ele revoltante. Rato é um bicho sujo, vive em esgotos, come 

excrementos. Ao surgir a Mulher-Rato de “O Pequeno Eyolf”, de Ibsen, ocorreu 

outro significado: crianças.  
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Surgiu uma lembrança de ao visitar o túmulo do pai viu um bicho 

passando que imaginou ser um rato. Imaginou que o rato saindo do túmulo de 

seu pai tinha acabado de devorar parte de seu cadáver. Por serem 

devoradores e sujos, os ratos são perseguidos e mortos. Ele próprio tinha sido 

um sujeito asqueroso e sujo, na infância sempre pronto a morder as pessoas 

quando enfurecido, e fora punido por fazê-lo.  “É bem verdade que ele podia 

ver no rato ‘uma imagem viva de si mesmo’” (FREUD, 1977B, P. 70). Assim se 

explicava o interesse por crianças. Chevalier explica porque na análise de 

Freud, os ratos tornam-se avatares de crianças, tanto os ratos quanto as 

crianças são símbolos de abundância e prosperidade. Vê-se nesta análise a 

expressão do símbolo do rato: símbolo anal e fálico, criatura terrível ligado à 

impureza, à peste, à riqueza, ao dinheiro, à avareza, ao roubo, à fraude. 

3.5 – Simbolismo do Gato 

Para exemplificar o simbolismo do gato, Nise da Silveira utiliza o caso 

de Adelina Gomes, em que se apresentam imagens freqüentes da gata, da flor 

e da mulher. Esse caso é um exemplo de metamorfoses, ora a mulher funde-

se a gata (imagem 1 do anexo 3), ora a mulher funde-se a flor (imagem 1 do 

anexo 6), ou mesmo fundem-se as três imagens (imagem 3 do anexo 3).  

Em várias pinturas revelam a transformação da mulher em flor (imagem 

1 do anexo 6), revivendo o mito de Dafne. No mito grego, Apolo apaixona-se 

por Dafne, filha do Rio Ladão e da Mãe Terra, ela se esquiva e ele a persegue 

pelos bosques. Dafne busca refúgio junto à mãe, a Terra, que a acolhe e a 

metamorfoseia em loureiro. Esse mito exemplifica a condição da filha que se 

identifica tão estreitamente com a mãe a ponto dos próprios instintos não 

lograrem desenvolver-se (SILVEIRA, 1981, P. 210). 

Adelina era uma moça pobre, filha de camponeses, era tímida e sem 

vaidade, obediente aos pais, especialmente a mãe. Aos 18 anos, apaixona-se 

por homem que não é aceito pela mãe. Adelina se sujeita à mãe, impedindo a 

normal satisfação dos instintos e realização de sua vida afetiva. Aos poucos vai 

se tornando mais retraída, sombria e irritada. 

Um dia, em 1937, subitamente, tomada de violenta excitação 

psicomotora, estrangula a gata de casa e é internada. Adelina não conseguiu 
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viver seus instintos femininos, a mãe sufocou-os. Identificada com a mãe, 

repete o gesto agressor, estrangulando a gata. 

Aceita a internação, com indiferença, sem desejar sair do hospital. Em 

1946, começa a freqüentar o atelier de pintura e suas primeiras pinturas são 

gatos. Chama de Gata no Leito (imagem 4 do anexo 3), a pintura de uma gata 

de tetas volumosas, uma gata- mãe, deitada num leito estreito. Gata Bailarina 

é outra pintura (imagem 5 do anexo 3) onde uma pintura de aspecto humano, 

vestindo saia rodada, parece dançar, livre para exprimir em movimentos de 

dança os impulsos de sua natureza. Focaliza assim dois aspectos da vida 

instintiva da mulher: a maternidade e a sexualidade. 

As afinidades do gato com o princípio feminino são nitidamente 

focalizadas na fábula de La Fontaine “A Gata Metamorfoseada em Mulher”. 

Mesmo revestida de forma humana, ela persiste gata no âmago de sua alma 

(SILVEIRA, 2006, P.117/118). 

Adelina ficou muito tempo prisioneira das mães terríveis, cujo poder é 

irresistível porque é do fundo do inconsciente que exercem sua ação, e sobre 

seu poder sofreu as metamorfoses vegetais, perdendo a liberdade de seguir 

como mulher. Durante um tempo modelou aspectos maternos. Em 1958, 

pintou a terrível mulher com cabeça de cão, que a assediava (imagem 1 do 

anexo 4). De cada lado dela figuras menores, de homem, junto a uma bola 

escura, e mulher, junto a uma bola clara. Diz, então que sonhava com essa 

mulher, e a via pelos corredores. Via também cães que a perseguiam. 

Começam a haver melhoras em seu comportamento. 

Nise da Silveira associa a pintura à Hécate, mãe terrível, deusa do 

mundo subterrâneo, dos mortos, divindade noturna e lunar, de múltiplas 

conexões com o cão. Cães infernais a acompanham a noite, cães que eram 

sacrificados nas encruzilhadas, onde os caminhos se encontram. “Nesse lugar 

está a mãe, 
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simbolizando, de uma parte, união de opostos e, de outra, rutura e 

afastamento, isto é, os dois aspectos da imagem arquetípica da mãe” 

(SILVEIRA, 1981, P.224). 

A partir dessa pintura Adelina passou a se relacionar mais com os cães, 

que antes temia. Ao ser objetivada pela pintura, tornara-se possível entrar em 

contato com o cão real, passo importante em direção ao mundo externo. A 

mulher com cabeça de cão não reapareceu, mas apareceu um cão com 

cabeça de mulher. Essas diferentes modalidades de representação indicam 

psicologicamente a posição de maior ou menor predomínio das componentes 

animais na psique do ser humano como um todo. 

 No caso de Adelina, atingiu-se um nível mais alto de desenvolvimento. 

Começa, então a pintar coisas da realidade, pinta um vaso de flores (imagem 2 

do anexo 4). Desidentifica-se com a flor, redelineando as fronteiras do ego, 

procedendo-se a autocura. Reaparece, então o gato, abrindo caminho para os 

instintos animais. O gato é pintado aderido a face da mulher (imagem 3 do 

anexo 4), a cor da face é a mesma do gato. Ergue-se do inconsciente forte 

onda de pulsões reprimidas que se apodera da mulher, metamorfoseando-a 

em gato. Noutra pintura (imagem 4 do anexo 4) o corpo transforma-se no gato, 

mas o rosto fica humano, mas com bigodes felinos. 

Pinta um gato azul, espiritualizando o animal; um gato sobre um chapéu, 

como sobre um trono, indicando a força que está governando a pessoa inteira, 

o domínio dos instintos. Dias depois pinta uma mulher, em azul escuro, face 

angustiada, e dentro do coração, visto em transparência, vê-se um gato.  

Adelina busca a tela que pintou o vaso de flores e sobre ele pinta uma 

face de mulher, sobre as flores e deu ao vaso a forma da cabeça de um gato 

sinistro (imagem 5 do anexo 4). Juntam-se na mesma tela: o gato, a flor a 

mulher. Silveira afirma que “a vivência dessas metamorfoses será algo 

profundamente perigoso para a integridade do ser” (SILVEIRA, 1981, 235). 

Surge a primeira imagem do homem com a mulher, ainda sem braços. 

Depois o encontro mãe-filha, solene e nobre, o encontro do lado benfazejo 

faca austera, a seus pés está a serpente de atitude agressiva e boca aberta. 

Duas figuras humanas de joelhos a seus pés, aterrorizadas. A serpente 

simboliza aqui os perigos do inconsciente, suas manifestações e intervenções 
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geradoras de angústia. Segue a série nos noivos, o encontro entre o homem e 

a mulher poderá ser realizado (imagem 1 do anexo 5). Seguem a partir daí 

imagens em que mulher, flor e gato tem áreas demarcadas (imagem 2 do 

anexo 5), superando a fusão inicial. Firma-se a individualidade da mulher, 

desvinculada do animal (imagem 5 do anexo 6) e do vegetal.  

Apesar dos progressos, às vezes surgem imagens que mostram que a 

metamorfose ainda não se esgotou, como a de um jarro de flores (imagem 4 

do anexo 5) com uma flor tombada de um lado, com o caule estendendo-se 

até o outro, onde está um gato. Essa imagem talvez diga que uma linha ainda 

os una, pois os acontecimentos intrapsíquicos não progridem linearmente, são 

feitos de idas e vindas.  

É interessante observar a pintura criada por Adelina na época do Natal 

de 1965 (imagem 6 do anexo 6), trata-se de um presépio onde no lugar da 

criança divina vê-se uma estrela de cinco pontas. Nota-se um cortejo de 

mulheres, duas parecendo sacerdotisas, indo para a direita, com mãos 

erguidas como em prece, onde se vê uma gata sobre um pedestal, como era 

venerada no Egito a deusa Bastet. Silveira afirma que aí ela repara o ato inicial 

do surto psicótico, o estrangulamento da gata. A autora inicialmente agressiva, 

passa a uma atitude tranqüila e cordial, através da atividade expressiva e de 

seu desenvolvimento, mostrando assim seu poder curativo.  

3.6 - A Bela e a Fera 

Joseph Henderson narra um sonho de uma paciente onde se vê 

perseguida por um touro furioso, a princípio fugiu, mas viu que era inútil. Caiu e 

o touro veio sobre ela. Sabia que a única esperança era cantar para o touro; ao 

fazê-lo com voz trêmula, ele se acalmou e lambeu sua mão. Esse sonho de 

uma paciente muito evoluída mostrava a necessidade de afastar o medo do 

incesto, um medo real que existia em se pensamento devido a exagerado 

apego que o pai teve por ela após enviuvar. Henderson fez analogia com o 

conto ‘A Bela e a Fera’ e sua interpretação psicanalítica.  

“Nesta história, ao elucidarmos todo seu simbolismo, verificamos que a 

Bela representa qualquer jovem ou mulher envolvida numa ligação 

afetiva com o pai, ligação que só não se estreita mais devido à 

natureza espiritual do sentimento que os une. ... Aprendendo a amar a 
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fera, a Bela desperta para o poder do amor humano disfarçado na sua 

forma animal (e portanto imperfeita), mas também genuinamente 

erótica. ... Para deixar o pai precisou, por assim dizer, aceitar este 

medo ao incesto e tê-lo presente apenas na sua fantasia, até conhecer 

o homem – animal e descobrir suas verdadeiras reações como mulher” 

(JUNG, 1977, P.138). 

A interpretação do sonho mostrou que a paciente podia agora aprender 

a relacionar-se com os homens no plano erótico, de maneira mais confiante e 

feminina, não apenas sexualmente, mas no sentido mais amplo de uma 

relação situada ao nível consciente. 

3.7 - Besouros 

Jolande Jacobi, ao expor a análise de seu paciente que chama de 

Henry, narra um sonho com besouros como exemplo do confronto com o 

irracional. É um sonho transcorrido a um paciente, com um tempo de análise, 

que o narra assim: 

“Estou só em meu quarto. Uma porção de besouros pretos e 

repugnantes saem de um buraco e se espalham sobre minha 

prancheta. Tento fazê-los voltar ao buraco com uma espécie de 

passe de mágica. Consigo que tal aconteça e restam do lado de fora 

apenas quatro ou cinco besouros, que deixam a minha mesa de 

trabalho e se dispersam pelo quarto. Desisto de persegui-los; já não 

me parecem tão asquerosos. Ponho fogo no seu esconderijo. As 

chamas erguem-se numa coluna alta. Receio que meu quarto se 

incendeie, mas é um medo sem qualquer fundamento” (JUNG, 1977, 

P. 295). 

O próprio Henry diz que os besouros são suas qualidades obscuras (a 

sombra), despertadas pela análise, e que vem agora a tona podendo invadir 

seu trabalho profissional. Mas não ousa esmagar os besouros, que lembram 

um escaravelho negro, por isso precisou fazer uma mágica. Pediu ajuda divina, 

através do fogo, que ele associa a Arca da Aliança, da Bíblia. 

Os besouros, sendo negros podem ser associados a escuridão, a 

depressão, a morte. Ele está só no quarto, fato que pode levar a melancolia. 

Os escaravelhos na mitologia são dourados e sagrados, sendo negros 

simbolizam o lado oposto do sol: algo demoníaco. É preciso mágica para 

enfrentá-los.  



 

 

 
 

55

A diminuição da quantidade aplaca o medo e nojo de Henry. Procurando 

destruí-los com fogo, é atitude positiva, pois pode levá-los a transformação e 

ao renascimento, como no mito da Fênix. 

Jacobi associa a posição de Henry ao desenho (imagem 6 do anexo 7) 

de um paciente em análise onde vemos um lobo negro num fundo vermelho ou 

do sentimento e, uma madona num fundo azul ou lado espiritual. Vemos, entre 

os dois lados, uma flor verde que lembra uma mandala, elemento de ligação 

entre os lados conflitantes. Henry dividia-se numa insistência exagerada de 

pureza e castidade com medo do inconsciente irracional. 

3.8 - O Simbolismo da Serpente 

Esse simbolismo será abordado nesse trabalho em relação a quatro 

imagens criadas por um paciente, Carlos Pertuis, de Nise da Silveira. Certo 

dia, Carlos ao entrar na sala de estudos onde na parede estava uma pintura 

sua, disse, agitadamente, para a equipe que ali se encontrava: “Ih! Mas que 

cheiro de cobra, ta um cheiro de cobra que ta danado!” (SILVEIRA, 2006, 

P.105) Pegou a pintura, onde se via uma serpente emergindo de névoas no 

plano inferior (imagem 2 do anexo 3), e virou-a contra a parede. Mais tarde, 

retirou-a e levou-a para a oficina de encadernação, procurando livrar-se da 

ameaça que representava.  

Para Carlos, a imagem pintada não era apenas representação, era algo 

vivo; são vividas assim pelos psicóticos. Em seu múltiplo simbolismo, a 

serpente encarna as forças ameaçadoras do mundo subterrâneo, do 

inconsciente.  

Uma segunda imagem (imagem 2 do anexo 6) de Carlos apresenta um 

grupo de pessoas com vestes brancas, num ritual de adoração a serpentes, 

onde se destaca um dos celebrantes com os braços estendidos para uma das 

serpentes. Silveira interpreta-a como “apaziguamento das perigosas forças do 

inconsciente, de domesticação de pulsões instintivas simbolizadas pela 

serpente” (SILVEIRA, 2006, P.105). Afirma também que essa idéia de 

transformação e renovação tem fundamentos arquetípicos encontrados 

freqüentemente na história da humanidade. 
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Noutra imagem (imagem 3 do anexo 6), vê-se um homem que procura 

capturar serpentes, para o interior de uma garrafa, por algum encantamento 

mágico. Mas uma delas lança-se como flecha para mordê-lo. A mordida da 

serpente venenosa, diz Jung, pode ser comparada às exigências de pulsões 

inconscientes que tem efeito paralisante sobre o homem. Pode ser feita 

analogia entre essa pintura e o conto de Grimm – “O Gênio da Garrafa”. Nele o 

rapaz consegue capturar o gênio que o ameaça, e na pintura Carlos tenta 

aprisionar as forças do inconsciente que o assaltam. 

Na última imagem (imagem 4 do anexo 6), vê-se um cortejo caminhando 

para a esquerda e no centro estão duas figuras sacerdotais. Três serpentes 

dirigem-se para uma mulher de pé, busto nu, lembrando a Grande Mãe de 

Creta, deusa das serpentes. Essa passagem é assistida por numeroso grupo 

de pessoas, parecendo tratar-se de um ritual religioso em honra da Grande 

Deusa. 

A serpente é dos mais antigos símbolos de fertilidade em conexão com 

a Grande Mãe, tendo sido venerada como divindade da vegetação. É uma 

representação matriarcal, segundo Nise da Silveira, onde a serpente é ao 

mesmo tempo atributo feminino e masculino, incluídos na unidade que é a 

essência da Grande Mãe. 

3.9 – Sacrifício Animal 

Sacrifício é uma oferenda feita a uma divindade para obter favores, 

expiar culpas, render graças, purificar-se. É prática constante das religiões o 

sacrifício ritual de animais desde sua origem. O sacrifício no altar é essencial 

no ritual de antigas religiões.  

Robertson Smith, em 1889, apresentou provas de que o animal 

sacrificatório se identifica com o animal totêmico e a refeição totêmica fizera 

parte integrante do totemismo desde o princípio deste. No espetáculo da 

refeição totêmica o clã celebra segundo um ritual a matança cruel do totem, 

devora-o cru, veste-se à semelhança do totem, imita-o, acentuando sua 

identidade a ele (FREUD, 1974). Esses animais eram sagrados, só podendo 

ser comidos através desse ritual, o comer junto estabelece um laço sagrado 

entre aqueles que participam da refeição e a divindade.  
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Nise da Silveira, vendo a tela de Adelina Gomes (imagem 1 do anexo 7), 

aponta como principal e mais profundo significado do sacrifício, a projeção 

sobre o animal, “da obscura intenção do homem de domar sua própria vida 

instintiva, isto é, de sacrificar o animal existente nele mesmo, ou de transpor 

para o animal sacrificado suas próprias culpas a fim de expiá-las” (SILVEIRA, 

2006, P. 107). 

Na pintura, mulheres sacrificam o boi. Silveira associa-as a religiões 

antigas onde mulheres realizavam sacrifícios semelhantes em honra da 

Grande Mãe, significando não somente a instintividade, mas também o 

aumento da fertilidade da terra. O boi e as mulheres são pintados de vermelho 

vivo indicando, segundo Silveira, que o ritual será sangrento e que há uma 

identificação entre a vítima e as imoladoras. Vítima animal e sacrificadores são 

aspectos do mesmo indivíduo. Se for capaz de recolher as projeções de seus 

próprios instintos lançadas sobre objetos externos e integrá-las à sua 

personalidade poderá realizar-se como um ser humano total. 

3.10 - Fobia de Cavalos 

Sigmund Freud descreve em seu livro Análise de uma Fobia em um 

Menino de Cinco Anos, o desenvolvimento e análise de uma fobia de cavalos 

no menino que chama de pequeno Hans, tratamento conduzido pelo pai da 

criança e orientado por Freud. Nesse caso podemos observar o símbolo 

“cavalo” e suas interpretações no decorrer da análise. 

Trata-se de um menino que recusa sair de casa com receio de que “um 

cavalo irá mordê-lo na rua” (FREUD, 1977A) e relaciona-se a “uma 

superexcitação sexual devida à ternura de sua mãe”, nas palavras de seu pai, 

e a um medo relacionado a um grande pênis. Ele havia notado como são 

grandes os pênis dos cavalos, e deduziu que sua mãe, por ser tão grande, 

deveria ter um ‘pipi’ (pênis) ‘como o cavalo’. 

Demonstrava, aos três anos, interesse particularmente vivo por seu ‘pipi’ 

e pelos ‘pipis’ dos animais, o que despertou nele o espírito de indagação 

(todos têm ‘pipi’?). Aos três anos e meio sua mãe o viu tocar com a mão no 

pênis e ameaçou-o cortar fora seu ‘pipi’. 
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 No mesmo ano, o nascimento da irmã provocou uma explosão de 

prazer sexual, ativada pela observação dos cuidados com o bebê e a 

revivência dos traços de memória, e de curiosidade sexual provocada. Os 

gemidos de sua mãe, a movimentação do médico, a bacia com sangue foram 

relacionados por ele à chegada da cegonha e suas dúvidas a esse respeito 

criaram raízes. Ao ver sua irmã no banho, comentou que ela ganhou um ‘pipi’ 

bem pequenininho.  

Freud observa que os pais de Hans têm o hábito de levá-o para a cama 

deles, ocasionalmente, despertando no menino sentimentos eróticos. Algumas 

vezes procurou refúgio na cama dos pais alegando que temia que um cavalo 

entrasse em seu quarto. A mãe questiona Hans se ele continua pondo a mão 

no seu ‘pipi’, e ele confirma que sim, à noite quando está na cama. Freud vê aí 

o começo da ansiedade de Hans, e o início de sua fobia.  

Tudo começou com pensamentos ao mesmo tempo apreensivos e 

ternos em relação à mãe, seguido de “sonho de ansiedade cujo conteúdo era a 

perda de sua mãe e, com isso, não poder mais ‘mimar’ junto com ela” (FREUD, 

1977A, P.31). A ansiedade de Hans correspondia a uma ânsia erótica 

reprimida. Em sua primeira manifestação, quando estava na rua com a babá, 

disse que “sentia falta de sua mãe com quem queria ‘mimar’, e que não queria 

estar longe dela”, confessando abertamente “o significado primário de sua 

aversão às ruas” (FREUD, 1977A, p.32).  

À noite, sua libido se intensificava, e se divertia brincando com seu 

pênis, mas lutava para livrar-se do hábito, transformando-se em ansiedade. 

Freud relata que o caso de Hans confirma sua teoria de sexualidade: Hans 

desejava livrar-se do pai, ficando só com sua mãe, confirmando o complexo de 

Édipo. Freud comenta que a vida mental do homem é feita desses pares de 

contrários, dessa ambigüidade de sentimentos, pois Hans assim como 

desejava a morte do pai, o amava profundamente. Freud continua em busca 

do complexo inconsciente onde está ancorado o inconsciente de Hans. Através 

da fantasia das duas girafas, interpretada pelo pai como o pai e a mãe, e 

confirmada por Hans, deixa claro seu desejo de posse da mãe. Uma das 

girafas grita porque Hans tinha ‘tomado posse’ da outra, que representa por 

‘sentar em cima’. 
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 A partir daí Freud informa a Hans que ele tem medo do pai porque 

nutria desejos ciumentos e hostis contra este, permitindo que seus desejos 

inconscientes tornem-se conscientes. Ao lhe dizer isso interpretou 

parcialmente seu medo de cavalos: “o cavalo tem que ser seu pai – a quem ele 

tinha boas razões para temer”. Certos detalhes que via no cavalo, o preto nas 

bocas e as coisas na frente dos olhos (os bigodes e os óculos) pareciam 

transpostos do pai para o cavalo.  

Surgiu então na análise outros medos: de carroças, de carroças de 

mudança, de ônibus, de cavalos que começaram a se mover, cavalos grandes 

e pesados e de cavalos que andavam depressa. Hans afirma que, em síntese, 

teme cavalos caindo, e tudo que facilita a queda. Vivem em Viena, e na época, 

em que viaturas a cavalo constituem o principal meio de transporte e em frente 

do entreposto de distribuição de gêneros alimentícios, onde viaturas 

descarregam mercadorias, diariamente. 

 Lembra-se da impressão causada pela queda de um cavalo de ônibus 

que presenciou. Associou-se ao desejo de morte do pai, mas também a queda 

e o barulho que faz o ‘lumf’ (fezes) e, depois de um tempo, com a queda ou o 

nascer. Ligando-o as teorias sexuais infantis e ao interesse, despertado em 

Hans pelo nascimento e as transformações (carroças e cargas) do corpo da 

mãe na gravidez e nascimento da irmã. Em sua fantasia final, Hans reuniu 

todos os seus desejos eróticos, tanto da fase auto-erótica como ligados ao 

amor objetal: casava-se com sua mãe e tinha vários filhos, dos quais podia 

cuidar à sua maneira.  

No seu primeiro livro de histórias, na página diante do ninho da cegonha 

numa chaminé vermelha, vê-se a imagem de um cavalo sendo ferrado. É 

interessante observar a transformação da libido de Hans em ansiedade foi 

projetada para os cavalos. Os cavalos o interessavam mais que outros animais 

grandes; brincar de cavalos era a sua brincadeira favorita; seu pai foi a 

primeira pessoa a brincar com Hans de cavalo. Quando a repressão começou, 

trazendo consigo uma revulsão de sentimentos, os cavalos motivos de prazer 

transformaram-se em objetos de medo (FREUD, 1977A).  

“Para compreender a função do cavalo, o caminho não é buscar o 

equivalente do cavalo: se é o próprio pequeno Hans, ou a mãe ..., ou 
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o pai.... É sucessivamente tudo isso, e ainda muitas outras coisas 

mais. ... e o cavalo se vê, durante essas tentativas, recobrindo, em tal 

momento, tal elemento componente principal de seu mundo, 

nomeadamente, seu pai, sua mãe, ele mesmo, a pequena Anna, sua 

irmãzinha, os coleguinhas, as filhas fantasísticas e muitas outras 

coisas. A função do cavalo, quando este é introduzido como ponto 

central da fobia, é ser um termo novo que tem, precisamente, para 

começar, a propriedade de ser um significante obscuro” (LACAN, 

1995, P.313/314). 

É interessante lembrar que além do afeto envolvido no símbolo do 

cavalo, isto é, o interesse por cavalos, há uma confluência simbólica envolvida 

nessa escolha. O cavalo sintetiza muitas interpretações relacionadas ao caso. 

O cavalo que morde pode relacionar-se ao tema da devoração, 

conseqüentemente a mãe. O cavalo é a mãe, e simultaneamente a libido, o 

despertar das forças impulsivas e imaginativas. É, por outro lado, um símbolo 

fálico, é a potência sexual relacionada ao simbolismo paterno, representando 

ao mesmo tempo a morte. 

Zlotowicz cita a interpretação de Fromm e de Adah Maurer: o medo do 

cavalo em Hans se origina no medo da morte. Maurer diz que “o medo à morte 

– à não-existência – do eu é a emoção interditada por excelência” 

(ZLOTOWICZ, 1976, P.151). Há no caso de Hans, além da curiosidade da 

origem da vida, a do seu fim possível. A morte é outra interpretação para o 

símbolo cavalo. O símbolo cavalo condensa todos os sentidos envolvidos no 

caso, e através das fantasias que vai desenvolvendo através do cavalo vai 

reestruturando seu mundo. 

3.11 - Pássaros 

Octávio Ignácio não gostava do bem-te-vi. Esse pássaro ao repetir 

“bem-te-vi, bem-te-vi”, parecia denunciar, espionando seus mais secretos 

impulsos instintivos. Queria matar o bem-te-vi. O artista plástico José Paixão 

foi ao atelier e presenciou o seguinte: Octávio escreveu no quadro-negro duas 

palavras, Varsóvia e Bentóvia. Depois mostrou na cadeira o bem-te-vi cercado 

por uma tira de pneu. 

Ao ser questionado se estava morto contou que ia passando com desejo 

de caçar com a atiradeira. Ouviu um guincho e o bem-te-vi caiu aos seus pés. 
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Ao ser perguntado sobre o significado das palavras constrói o mito: Varsóvia 

foi fundada por caçadores. Bentóvia é uma cidade de pássaros e viveiros.  

“Em Varsóvia existiam dois povos: os caçadores possuidores de 

espingardas, e outros, donos de pólvora. Eles se reuniram para 

invadir Bentóvia, mas foram impedidos pelos gruinchos do bem-te-vi. 

Então fizeram uma aposta: aquele que encher um litro com palavras 

terá o direito de matar o pássaro. Os dois encheram o seu litro e 

empataram. Assim foram salvos: Bentóvia da invasão e o bem-te-vi 

da morte” (SILVEIRA, 2006, P.108). 

Esse ritual mítico exprime a atitude que Octávio tem para com o bem-te-

vi, representante de sua consciência moral. Deseja, ao mesmo tempo glorificá-

lo e sacrificá-lo. No mesmo dia, Octávio desenha o pássaro (imagem 3 do 

anexo 5), sacrificado e exaltado, no centro de um círculo. Silveira acentua que 

esse caso exemplifica, através de imagens de intensa carga afetiva, a função 

formadora de mitos existente na psique (SILVEIRA, 2006). 

Noutra época (1970), Octávio desenha um pássaro no interior de um 

ovo de ouro (imagem 2 do anexo 7), imagem arquetípica para o self. O ovo é 

considerado aquele que possui o germe do qual irá se desenvolver o ser. Para 

Mircea Eliade o ovo é antes um renascimento, um retorno, uma repetição. 

Noutra imagem um pássaro dourado (imagem 3 do anexo 7) de cabeça 

coroada, de asas abertas emerge do ovo. Pelo aquecimento por uma 

lamparina, pela ativação do processo natural de desenvolvimento, rompe-se a 

casca do ovo, libertando o pássaro.  

O ovo faz parte de simbolismos como a casa, o ninho a concha, a mãe. 

Mas no seu interior, funciona a dialética do ser livre e do ser aprisionado, 

dessa doce segurança o novo ser busca a saída, torna-se o símbolo de 

conflitos interiores (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003).   

A série se completa com o pássaro dourado em pleno vôo (imagem 4 do 

anexo 7). Corresponde ao Benu egípcio ou a Fênix grega, tal pássaro 

simboliza o renascimento do homem através de um processo transformativo 

(SILVEIRA, 2006). A Fênix, além de símbolo da alma, se relaciona com o Sol, 

a vida e a imortalidade, “evoca o fogo criador e destruidor, no qual o mundo 

tem sua origem e ao qual deverá o seu fim”, é “símbolo de uma vontade 

irresistível de sobreviver, bem como da ressurreição e do triunfo da vida sobre 
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a morte” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, P. 422). Em outra imagem de 

pássaro (imagem 5 do anexo 7), pintada por Carlos Pertuis, observa-se grande 

pássaro branco, ao centro, em plano inferior, um cão negro, animal ctônico, 

contrasta com o pássaro branco. O homem confia mensagem ao pássaro. Este 

parece tentar a difícil função de relacionamento entre consciente e 

inconsciente (SILVEIRA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os animais, que freqüentemente surgem nas análises, correspondem a 

uma parte de nós mesmos, integrada ou por ser integrada a cada pessoa. É 

freqüente encontrar imagens da “sombra” configuradas sobre a forma animal 

(como o sonho com besouros, sacrifício animal, do lobo, sonho do touro), mas 

o animal pode representar também “anima” (como o gato para Adelina), o 

“arquétipo materno” (como no mito do dragão-baleia ou a imagem da Grande-
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Mãe), o “self” (como pássaros ou serpentes) ou mesmo, indo além dos 

sentidos da psique individual, o “inconsciente coletivo” (sonho do caranguejo).  

Do conflito no homem do racional com o irracional, o animal que vive 

nele, surge nas análises projeções, identificações e simbolizações, como se 

observa nessa pesquisa. Em alguns casos esse animal que vive no homem é 

exorcizado, domesticando pulsões instintivas simbolizadas pelos animais, 

despotencializando figuras ameaçadoras, conseguindo desidentificar-se de 

imagens que o aprisionavam. No caso de Carlos Pertuis, vê-se a imagem 

simbólica criada vivida como algo real, como freqüentemente encontra-se entre 

psicóticos. Através destas criações pode apaziguar as perigosas forças do 

inconsciente. Na interpretação do conto “A Bela e a Fera”, a Bela é a mulher 

com dificuldade de libertar-se do desejo incestuoso do pai, a Fera simboliza o 

instinto animal do homem, que a desperta para o desejo erótico.  

Na imagem do sacrifício, o homem procura domar sua própria vida 

instintiva, isto é, de sacrificar o animal existente nele mesmo, ou expiar suas 

culpas transpostas para o animal. Essa parte animal do homem, muitas vezes 

reprimida, a “sombra”, precisa ser aceita e integrada como uma parte 

essencial, para seu pleno desenvolvimento.  

No caso de Roberto, o lobo personifica todo simbolismo destruidor a que 

foi submetido e seus efeitos. O medo do lobo reflete a ferocidade sofrida, os 

traumatismos dos primeiros meses. Mas é através dessa palavra verbalizada, 

“O Lobo”, ao qual se identifica, que se comunica e pode ritualmente exorcizar 

esse lobo, assimilando seu passado, buscar outra saída para construção de 

seu eu. Observa-se, também, que é através das fantasias que vai 

desenvolvendo sobre o simbolismo do cavalo que Hans vai reestruturando seu 

mundo. Muitas vezes então o símbolo é ponto de partida ou de saída de um 

conflito. 

No caso de Adelina Gomes, que através da criação artística, vive o mito 

de Dafne, metamorfoseando-se em vegetal e em gata. Mostra a condição da 

filha que não consegue relacionar-se afetivamente por causa de sua ligação 

com a mãe. Adelina representa através da gata, suas pulsões instintivas 

reprimidas na mulher, e representa a mãe devoradora pela mulher com cabeça 

de cão. Pela série de imagens produzidas por ela podemos acompanhar o 
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desenvolvimento das representações e os efeitos, relatados por Nise da 

Silveira, sobre a paciente, que passa de uma atitude agressiva para outra 

tranqüila e cordial, demonstrando o poder curativo da criação artística. 

Olívio Fidélis vive em imagens o tema mítico da vida no fundo do mar 

(comum em esquizofrênicos). Representa o arquétipo materno nas imagens da 

igreja, de Santa Bárbara, da mulher-peixe, do dragão-baleia. Através dessa 

expressão simbólica liberta-se de dramas interiores inconscientes, é retirado 

pelo pássaro do fundo do mar como em certos mitos do dragão-baleia. 

A adequação da utilização do símbolo nos mitos individuais nas análises 

é percebida por seu poder de síntese de sentidos e união de opostos, 

particularidades específicas do símbolo. No inconsciente coexistem impulsos 

ambíguos e contraditórios, que só o símbolo pode conter, em sua lógica 

peculiar, só o símbolo entra em ressonância com diferentes sentidos. 

Dos casos estudados, o de Hans é o que melhor exemplifica o 

fenômeno da condensação simbólica observando as interpretações do símbolo 

no decorrer da análise.  Observa-se a confluência simbólica envolvida nessa 

escolha: o afeto e interesse pelo cavalo, a ambigüidade de sentimentos, o 

símbolo fálico de potência sexual relacionado ao pai, a libido e o tema da 

devoração relacionados à mãe, à morte relacionada à curiosidade da origem 

da vida e ao seu fim possível.  

Mas se uma imagem simbólica não tem um significado universal e, com 

freqüência, pode ter múltiplos significados, deve-se levar em conta, em sua 

interpretação, as influências sociais e culturais e o histórico subjetivo de cada 

caso. Embora o pássaro seja um símbolo de transcendência por excelência, no 

caso de Octávio Ignácio o bem-te-vi representa para ele sua consciência 

moral, aquele que, por seu nome e canto, espia seus impulsos secretos. 

Noutro momento, o pássaro pode conter em si todo o conflito e ambivalência 

de sentimentos, sacrificado e exaltado. Num momento é uma ameaça e 

noutro, uma possibilidade de equilíbrio. Para outro, como Carlos Pertuis o 

pássaro pode ter função de relacionamento entre consciente e inconsciente. É 

preciso estudar cada caso em cada momento para entender as relações e 

sentidos expressos.  
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No caso do homem dos ratos, a história do rato, no curso da análise, o 

significante rato foi associado a uma série de significados simbólicos: o 

erotismo anal e fálico, a dinheiro, a ratos (ratten), a impurezas, a prestações 

(raten), a avareza, a roubo, a relação com heiraten (casar), um spielratte (rato-

de-jogo). A análise pode reconstruir os caminhos associativos, encontrando os 

conteúdos significativos e os motivos conflitantes. Vemos então uma viagem 

pela cadeia significante que constrói o caso clínico individual, sem deixar de 

passar pela expressão do simbolismo do rato. 

A Arteterapia é um processo terapêutico apoiado na criatividade, na 

construção de imagens, na concretização de imagens simbólicas. Em 

momentos em que a palavra e a razão estão fora do alcance, só as mãos são 

capazes de fantasia, o inconsciente fala por imagens. Através dessas imagens 

significantes cria uma ponte, uma comunicação entre consciente e 

inconsciente, possibilitando a expressão interior, o autoconhecimento e a 

transformação pessoal.  

Criar é inerente ao homem. Através da obra criada, o sujeito exprime-se 

por meio de mitos ou símbolos. O trabalho do terapeuta é estabelecer 

conexões entre as imagens que emergem do inconsciente e a situação vivida 

pelo paciente, detectando correlações entre temas míticos em relação 

significativa com o caso. Para tanto é necessário um estudo em série dos 

trabalhos, é necessário comparar diversas pinturas para compreender o 

desdobramento de processos psíquicos.  

O estudo da simbologia e mitologia é fundamental para um trabalho 

consciente na Arteterapia, pois, os mitos sendo manifestações originais da 

estrutura básica da psique, aprofundar seu conhecimento é a melhor forma de 

orientar-se num tratamento arterapêutico. Se o paciente ao criar utiliza a 

linguagem simbólica e mítica, conhecendo essa linguagem o arteterapeuta 

poderá comunicar-se com ele na mesma linguagem, e poderá ajudá-lo na 

tomada de consciência de suas criações. Através do conhecimento dessa 

simbologia as imagens ganham nova significância. 
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ANEXO 1 

                           

           
              IMAGEM 1                        IMAGEM 2                      IMAGEM 3                                      
   Figura de um bisão com         Feiticeiro usando           Deus egípcio “Tote” 
  marcas de flecha e lança         máscara de leão              com cabeça de                                   
(Cavernas de Lascaux)                                                             pássaro                                    
  (JUNG, 1977, P. 234)            (JUNG, 1977, P. 44)       (JUNG, 1977, P. 155)                            
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                          IMAGEM 4                                                 IMAGEM 5 
                    Olívio Fidelis. 1967                                     Olívio Fidélis. s/d                   
Primeira  imagem pintada                                          Última imagem pintada  
           no muro do hospital                                    
             (SILVEIRA, 1981, P. 197)                           (SILVEIRA, 1981, P. 204)     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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               IMAGEM 1                                                      IMAGEM 2 
          Olívio Fidélis. s/d                                             Olívio Fidélis. s/d 
    (SILVEIRA, 1981, P. 199)                               (SILVEIRA, 1981, P. 200) 
 

                        
               IMAGEM 3                                                      IMAGEM 4 
          Olívio Fidélis. s/d                                              Olívio Fidélis. s/d                                        
(SILVEIRA, 1981, P. 201)                                  (SILVEIRA, 1981, P. 203) 
   

                  
                 IMAGEM 5                                                      IMAGEM 6 
            Olívio Fidélis. s/d                                            Olívio Fidélis. s/d    
     (SILVEIRA, 1981, P. 204)                                (SILVEIRA, 1981, P. 198)                       
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                  IMAGEM 1                                        IMAGEM 2 
           Adelina Gomes. s/d                           Carlos Pertuis. s/d 
      (SILVEIRA, 2006, P. 126)                  (SILVEIRA, 2006, P. 104)      
 
       
 

                    

 
           IMAGEM 3                              IMAGEM 4                           IMAGEM 5 
     Adelina Gomes. s/d               Adelina Gomes. s/d             Adelina Gomes. 
s/d 
(SILVEIRA,2006,P.126)          (SILVEIRA,1981,P.212)        
(SILVEIRA,2006,P.104)      
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ANEXO 4 
 

                                                        
                    IMAGEM 1                                                  IMAGEM 2 
              Adelina Gomes.s/d                                     Adelina Gomes.s/d    
          (SILVEIRA,1981,P.222)                              (SILVEIRA,1981,P.230)  
  

                                                   
                   IMAGEM 3                                                   IMAGEM 4 
             Adelina Gomes.s/d                                      Adelina Gomes.s/d           
          (SILVEIRA,1981,P.232)                             (SILVEIRA, 1981, P.232) 
 

                                                        
                     IMAGEM 5                                                    IMAGEM 6 
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               Adelina Gomes.s/d                                         Adelina Gomes.s/d          
           (SILVEIRA, 1981,P.235)                                (SILVEIRA,1981,P.238) 

 

 

 

ANEXO 5 
 

                              
                      IMAGEM 1                                                     IMAGEM 2 
               Adelina Gomes. s/d                                        Adelina Gomes. s/d 
           (SILVEIRA, 1981, P. 239)                              (SILVEIRA, 1981, P. 241) 
 

           
                              IMAGEM 3                                                   IMAGEM 4 
                     Octávio Ignácio. 1970                                   Adelina Gomes. s/d 
                  (SILVEIRA, 2006, P. 108)                           (SILVEIRA, 1981, P. 
247)             
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ANEXO 6 
 

                                           
                IMAGEM 1                                                 IMAGEM 2 
        Adelina Gomes. 1959                                 Carlos Pertuis. 1951 
     (SILVEIRA, 1981, P. 208)                         (SILVEIRA, 2006, P. 105)    
 

                    
               IMAGEM 3                                                  IMAGEM 4 
         Carlos Pertuis. s/d                                     Carlos Pertuis. 1953 
     (SILVEIRA, 2006, P. 106)                         (SILVEIRA, 2006, P. 106)  
 

                       
                IMAGEM 5                                                IMAGEM 6 
        Adelina Gomes. 1973                               Adelina Gomes. 1965 
    (SILVEIRA, 2006, P. 125)                         (SILVEIRA, 2006, P. 127)                                        
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ANEXO 7 

 

                       
              IMAGEM 1                                                         IMAGEM 2 
       Adelina Gomes. 1953                                       Octávio Ignácio. 1970 
     (SILVEIRA, 2006, P.107)                                 (SILVEIRA, 2006, P.152) 
 

                      
                 IMAGEM 3                                                        IMAGEM 4 
         Octávio Ignácio. 1969                                       Octávio Ignácio. 1972 
       (SILVEIRA, 2006, P.153)                                 (SILVEIRA, 2006, P.153) 
 

                    
                IMAGEM 5                                                       IMAGEM 6 
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        Carlos Pertuis. 1950                                 Imagem de paciente de Jacobi 
     (SILVEIRA, 2006, P.110)                                   (JUNG, 1977, P. 294) 
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