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UM RETORNO AOS MITOS: CAMPBELL, ELIADE E JUNG 
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 O presente artigo provém de um Projeto de Iniciação Científica, cuja temática 

refere-se a A Santidade do Herói: As representações de Joana D´Arc na literatura e no 

cinema e que tem por objetivo, estudar o simbolismo do Herói enquanto santidade e 

analisar a representação simbólica e arquetípica do Herói e do santo na figura de Joana 

D´Arc. Para realizar tal estudo, nos utilizamos das leituras de autores como Carl Gustav 

Jung, Mircea Eliade e Joseph Campbell. Nas obras de tais autores podemos encontrar 

um tema em comum; os mitos e os símbolos; este artigo busca articular as idéias e 

pensamentos dos autores acima citados e que darão respaldo ao Projeto de Iniciação 

Científica também anteriormente citado. 

 

O simbolismo na obra de Mircea Eliade 

 

 O pensamento simbólico é considerado pelo historiador romeno Mircea Eliade 

em sua obra Imagens e Símbolos como consubstancial ao ser humano; precedendo até 

mesmo a linguagem e a razão discursiva. Eliade segue dizendo que o símbolo revela 

certos aspectos da realidade – os mais profundos – que desafia qualquer outro meio de 

conhecimento (1991, p.8); e vai além atribuindo as imagens, símbolos e mitos, a 

capacidade de responder a uma necessidade e de revelas as modalidades mais secretas 

do ser. Assim sendo, temos que cada ser histórico traz consigo uma parte da 

humanidade anterior a História, logo a parte a-histórica de todo ser humano não se 

perde, mas traz a marca da lembrança de uma existência mais rica e completa. Os 

símbolos jamais desaparecem da “atualidade” psíquica, podendo mudar de aspecto, mas 

com a função permanecendo a mesma. (ELIADE, 1991) 

 Mesmo diante da dessacralização do homem moderno (que alterou o conteúdo 

de sua vida espiritual), não se rompeu com as matrizes da sua imaginação e com as 
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questões mitológicas, assim sendo, o interesse pelas imagens e símbolos não 

diminuíram, pois esses nos oferecem um possível ponto de partida para a renovação 

espiritual do homem moderno. A partir disso, Eliade fala da “redescoberta” do 

simbolismo, citando a psicanálise, a superação do “cientismo” da filosofia, o 

renascimento do interesse religioso pós 1°guerra e as múltiplas experiências poéticas, 

como fatores que contribuíram para tal retorno da atenção do público sobre o símbolo 

como um modo autônomo de conhecimento. (ELIADE,1991). 

 Mircea Eliade ressalta, entretanto, que essa retomada aos diversos simbolismos 

não é uma descoberta inédita do mundo moderno, tendo em vista que o símbolo 

enquanto instrumento de conhecimento era uma orientação presente na Europa até o 

século XVIII, além de se fazer presente em culturas extra-européias, mesmo naquelas 

consideradas arcaicas e primitivas. O autor destaca que a invasão do simbolismo na 

Europa Ocidental coincidiu com o despertar da Ásia no horizonte da História e 

considera este fato uma “feliz conjunção temporal” na medida em que a Europa 

redescobre os símbolos em um momento no qual ela não é a única a “fazer história” e a 

cultura européia passa a contar com outros valores e vias de conhecimento que não 

apenas as suas. Assim sendo, as descobertas relacionadas ao irracional, ao inconsciente 

e ao simbolismo, serviram indiretamente ao Ocidente; preparando-o para uma 

compreensão mais profunda e para um diálogo com povos não-europeus. (ELIADE, 

1991). 

 Por fim, vemos que o símbolo, o mito, a imagem podem ser camuflados, 

degradados, porém jamais extirpados, tendo sobrevivido até os dias de hoje. E que para 

um estudo dos simbolismos possa ser útil, deve ser feito em cooperação de várias áreas 

do conhecimento, dentre as quais; Literatura, Psicologia, Antropologia filosófica, 

História das religiões, Etnologia, entre outros. (ELIADE, 1991). 

  

Os mitos e os arquétipos em Jung 

  

Carl G. Jung se utiliza do termo arquétipo para designar: a forma imaterial à qual 

os fenômenos psíquicos tendem a se moldar; modelos inatos que servem de matriz para 

o desenvolvimento da psique; seriam as tendências estruturais invisíveis do símbolo que 

criam imagens ou visões que correspondem a alguns aspectos da situação consciente. 
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Para Jung essas “ imagens primordiais” se originam de uma repetição constante de uma 

mesma experiência durante gerações e tendem a produzir a repetição e elaboração 

dessas mesmas experiências em cada geração. (JUNG, 1998) 

A partir deste conceito, podemos estudar o Herói enquanto uma figura 

arquetípica, a qual reúne os atributos necessários para superar de forma excepcional um 

problema de dimensão épica. Essa figura, varia consoante as épocas e é marcado por 

uma projeção ambígua, representando a condição humana na sua complexidade 

psicológica, social e ética e por outro lado transcende essa condição, representando 

facetas e virtudes (como fé, coragem e determinação) que o homem não consegue, mas 

que gostaria de atingir. 

O heroísmo é um fato profundamente arraigado no imaginário e na moralidade 

popular; feitos de coragem e superação inspiram modelos e exemplos em diversos 

povos e culturas constituindo assim figuras arquetípicas. Situações de guerra, conflito e 

competição são ideais para a realização de feitos históricos; a inspiração heróica surge 

muitas vezes da problemática imposta pelo ambiente ou por uma situação adversa, cuja 

solução exige um esforço extraordinário. 

 Já o termo “mito” é para a psicologia junguiana uma narrativa tradicional com 

caráter explicativo e/ou simbólico relacionado a uma cultura e/ou religião. O mito 

procura explicar os principais acontecimentos da vida; fenômenos naturais, origens do 

homem e do mundo através de deuses, semi-deuses e heróis. A partir disso, vemos que 

todas culturas têm os seus mitos, muitos dos quais são expressões particulares de 

arquétipos comuns a toda humanidade. Assim sendo, os mitos são formas de expressão 

dos arquétipos, falando daquilo que é comum aos homens de todas as épocas; os mitos 

se referem ainda à realidades arquetípicas, isto é, situações que todo ser humano se 

depara ao longo da sua vida e vão além ao explicar, auxiliar e promover as 

transformações psíquicas tanto no nível individual como no coletivo de uma certa 

cultura. Toda mitologia se torna assim, uma forma de tomada de consciência; um 

elemento para nos identificar. 

Existem mitos universais e os de cada cultura, mitos iguais para todas as épocas 

e novas roupagens, porque o que é arquetípico é o tema e a partir deste tema podem 

surgir novas formas de colocação. A partir disso, podemos estabelecer uma relação com 

Campbell (2007) em “O Herói de Mil Faces” quando este autor cita: “A verdade é uma 
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só, mas os sábios falam dela de várias formas”. Por fim vemos que a função dos mitos e 

arquétipos seria assim, ensinar-nos sobre a condição humana e sobre nosso processo de 

vida. 

 

O modelo do herói segundo Campbell 

 

Joseph Campbell (2007), em sua obra O Herói de mil faces tem como objetivo 

analisar a relação entre os símbolos intemporais e os símbolos detectados nos sonhos 

pela moderna Psicologia Profunda. Paralelamente às teorias de Carl Jung sobre os 

arquétipos e o inconsciente coletivo, Campbell trabalha com a noção de que as histórias 

estão ligadas por um fio condutor comum. Assim, desde os mitos antigos, passando 

pelas fábulas e os contos de fadas até os mais recentes sucessos de bilheteria do cinema 

americano, a humanidade vem contando e recontando sempre as mesmas histórias. Esta 

história oculta dentro de outras histórias é chamada por Campbell de A Jornada do 

Herói Mitológico, ou de Monomito, e tem servido de base e orientação para 

profissionais que estudam e se dedicam às diversas formas do contar histórias, desde 

psicólogos, escritores e contadores de histórias, dramaturgos, roteiristas e críticos de 

cinema. 

Campbell busca em sua obra, revelar verdades que nos são apresentadas sob o 

disfarce de figuras religiosas e mitológicas e para tal objetivo, faz-se necessário 

aprender a gramática dos símbolos, que o autor faz através da Psicanálise; o sistema 

interpretativo oferecido por Sigmund Freud (1856-1939). O autor faz uso de uma ampla 

gama de mitos e contos folclóricos de todo o mundo traçando paralelos com as verdades 

básicas que servem de parâmetro para o homem. Além do mais, Campbell trabalha com 

as semelhanças e não com as diferenças entre as religiões e mitologias da humanidade. 

De acordo com Campbell, a função primária da mitologia e dos ritos sempre foi 

a de fornecer símbolos que levam o espírito humano a avançar em oposição àquelas 

fantasias humanas que tendem a levá-lo para trás, nesse sentido, Campbell fala que ao 

nos mantermos ligados às imagens da nossa infância, por exemplo, não fazemos as 

passagens necessárias para a vida adulta. A nossa “aventura” da vida não é impar, 

imprevisível e perigosa, mas é antes de tudo a série de metamorfoses padronizadas pelas 

quais os homens têm passado, em todas as partes do mundo, em todos os séculos e sob 
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todas as aparências assumidas pelas civilizações. Assim sendo, se pudermos recuperar 

algo esquecido por nós mesmos, ou por uma geração ou por toda civilização a que 

pertencemos, poderemos ser portadores da boa nova, heróis culturais do nosso tempo. 

(CAMPBELL, 2007). 

Campbell vê na figura arquetípica do herói, aquele que conseguiu vencer suas 

limitações históricas, pessoais e locais e alcançar formas válidas e humanas. Essas 

pessoas têm visões e inspirações vindas das fontes primárias da vida e do pensamento 

humano; os heróis falam da fonte inesgotável por meio da qual a sociedade renasce e 

não da sociedade e psique atuais, as quais se encontram em estado de desintegração. 

Assim sendo, o herói morreu como homem moderno, mas renasceu como homem 

eterno, aperfeiçoado e universal. (CAMPBELL, 2007). 

A partir disso, Campbell estabelece estágios do monomito cuja primeira tarefa, é 

retirar-se da cena mundana e iniciar uma jornada pelas regiões causais da psique (onde 

residem as dificuldades) a fim de tornarem claras e erradicar as dificuldades. A segunda 

tarefa é, por conseguinte, retornar ao nosso meio, transfigurado e ensinar a lição de vida 

renovada que apreendeu. A aventura do herói é antes de qualquer coisa, uma tarefa de 

autodescoberta e de autodesenvolvimento. (CAMPBELL, 2007). 

Com isso, Campbell nos fala:  

Além disso, nem sequer teremos que correr os riscos da aventura sozinhos; 

pois os heróis de todos os tempos nos precederam; o labirinto é totalmente 

conhecido. Temos apenas que seguir o fio da trilha do herói. E ali onde 

pensávamos encontrar uma abominação, encontraremos uma divindade; [...] 

e onde pensávamos estar sozinhos, estaremos com o mundo inteiro (2007, 

p.32). 

 

O percurso padrão estabelecido por Campbell para a aventura mitológica é 

representado nos rituais de passagem: separação, iniciação e retorno. Um herói vindo do 

mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais, onde encontra 

forças e obtém uma vitória decisiva, o herói volta de sua aventura com o poder de trazer 

benefícios aos seus semelhantes. O herói composto do monomito é uma personagem 

dotada de dons excepcionais, frequentemente honrado pela sociedade de que faz parte, 

costuma também não receber reconhecimento ou ser objeto de desdém. Ele e/ou o 
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mundo em que se encontram sofrem de uma deficiência simbólica. (CAMPBELL, 

2007). 

Por fim, podemos notar que a jornada do herói sofre poucas variações no plano 

essencial e caso um ou outro dos elementos básicos do padrão arquetípico seja omitido 

de uma lenda, um conto de fadas, ritual ou mito é provável que esteja implícito ou que 

essa própria omissão possa dizer muito sobre a história e patologia do exemplo. Por 

intermédio dessa caracterização do Herói e de sua jornada associamos a figura da 

heroína Joana D´Arc, a este modelo de herói que é histórico e surge de acordo com as 

necessidades de momento.  

 

Conclusão 

 

Retomamos aqui, a preocupação inicial em relacionar o pensamento dos três 

autores acima citados com o objeto de estudo do Projeto de Iniciação Científica: “A 

Santidade do Herói: As representações de Joana D´Arc na literatura e no cinema”, cujo 

objetivo é estudar o simbolismo do Herói enquanto santidade e analisar a representação 

simbólica e arquetípica do Herói e do santo na figura de Joana D´Arc. A partir da 

discussão dos autores; Joseph Campbell em sua obra “O Herói de Mil Faces”(2007), 

Mircea Eliade em “Imagens e Símbolos”(1991) e Carl G. Jung em “Os Arquétipos e o 

Inconsciente Coletivo” (1998), podemos notar a grande importância dos símbolos, mitos 

e arquétipos na nossa existência, tendo em vista que mesmo com suas “mil faces” e as 

novas roupagens que recebem de acordo com o momento histórico, estes permanecem 

presentes na “atualidade psíquica” de cada indivíduo ou grupo social. 

 Vemos ainda, a partir destes três autores, que os mitos são expressões 

espontâneas do inconsciente e que estão relacionados ao estado coletivo da consciência 

de determinada era há História; assim sendo, os mitos são como reflexões de certas 

situações culturais da humanidade. As imagens arquetípicas configuram-se, portanto, 

como possibilidades de simbolização das situações e condições fundamentais da 

existência; além disso esses arquétipos e símbolos constituem segundo Eliade (1991) 

“aberturas” a um mundo trans-histórico.  

 A partir daí entra em ação o papel do historiador das religiões, o qual lida com 

fatos históricos, que revelam um comportamento que vai além dos comportamentos 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 7 

históricos do ser humano, ou seja, o homem “integral” conhece outras situações além da 

sua condição histórica (como o sonho, por exemplo). Logo, o papel do historiador das 

religiões não deve se limitar ao mero registro de manifestações históricas de um 

comportamento humano, mas deve buscar a compreensão mais profunda de suas 

significações e articulações. Cabe ao historiador das religiões responder o porquê de um 

determinado mito ou símbolo ser transmitido e o que eles revelam, pois eles sempre 

revelam uma situação-limite do homem e não apenas uma situação histórica.(ELIADE, 

1991). 

 É nesse sentido que as obras de Campbell, Eliade e Jung se aproximam; ao 

buscar revelar a existência de uma lógica do símbolo, ou seja, que certos grupos de 

símbolos se mostram coerentes e encadeados logicamente entre si e que, assim, seriam 

passíveis de serem formulados sistematicamente e traduzidos em termos racionais. 

Assim sendo, podemos notar a importância fundamental de tais autores não só para este 

projeto em especifico, mas para um “resgate” ou uma “redescoberta” do simbolismo, 

bem como para ampliar o interesse pela História das Religiões. 
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