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A MITOLOGIA COMO CAMINHO: UMA ALQUIMIA ENVOLTA DE 
LINGUAGEM POÉTICA PERPASSADA DA ANCESTRALIDADE A 
ATUALIDADE 
 
Resumo: O presente trabalho pretende contribuir na ampliação de um olhar para 
além do intelectualismo, abrindo espaço para a intuição, a imaginação, os 
sentidos e para o reencantamento poético. Em busca da cura já foram invocados 
deuses e até xamãs, curadores, seres mitológicos, elementos da natureza, 
sacerdotes, médicos. Na antiguidade, todos reconheciam o poder do curador, 
que utilizava das palavras para tirar os espíritos malévolos da doença, assim 
como, reconheciam a importância da harmonia entre a psique, o corpo e o 
espírito como sinônimo de saúde. Desta forma, “a mitologia como caminho” traz, 
inicialmente, o pensamento mítico como explicação não científica, mas de 
grande força intuitiva, com seus saberes ancestrais, não necessitando de provas 
para pensar os fenômenos da natureza e a realidade que o cerca. Traz também, 
os complexos mecanismos do inconsciente tanto individual quanto coletivo no 
despertar através das revelações nos mitos. A partir daí, traz a possibilidade de 
cura e de transformação. (Texto retirado do meu TCC de conclusão da 
Especialização em Psicologia Junguiana - FAMATH). 
Objetivo da Mesa Temática: Refletir sobre o pensamento mítico e a influência e 
força do mito como arquétipo presente na humanidade, sobre a importância da 
Arteterapia com seus recursos expressivos no processo de “cura”, no 
fortalecimento das tradições e na compreensão da importância da dinâmica 
psique, corpo e espírito como múltiplos fluxos de uma mesma unidade.  
 
Currículo: Pedagoga; Psicóloga CRP 05/39476; Arteterapeuta– AARJ- reg.165; 
Psicoterapeuta Corporal (CEBRAFAPO); Especialista em Psicopedagogia; 
Especialista em Psicologia Junguiana; Contadora de Histórias; Experiência em 
oficinas e projetos tais como: Brincar é Viver- UERJ - nas enfermarias pediátricas 
dos hospitais HUPE e HEMORIO; Projeto Semear em escolas, atua na Prática 
Clínica no Espaço Semear.  
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