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Há tempo de encantos, tempo de mistérios,  

Há tempo de vida, tempo de alegrias, 

Ao tempo que transforma, ao tempo que renova, 

Há todo Tempo deste Templo. 
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RESUMO 

 

      Este estudo monográfico aborda a importância do setting terapêutico ser um território 

sagrado e a importância da sessão de arteterapia ser realizada como um ritual sagrado, com 

início, meio e fim. Aponta algumas trilhas de resgate na busca de se tornar inteiro, para 

resgatar a origem, a essência, as raízes, o sagrado e possibilidades de Re-união com a 

memória da humanidade. Ressalta contribuições do processo de arteterapia para facilitar, 

intensificar e tornar mais rico o processo de individuação.   
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ABSTRACT 

 

       This monographic study addresses the importance of the therapeutic setting as being a 

sacred territory and the importance of art therapy sessions being held as a sacred ritual, with 

beginning middle and end. It points to some tracks of redemption in the quest to become 

whole, to rescue the origin, essence, the roots, the sacred and the possibilities of re-union with 

the memory of mankind. Also, highlights contributions of the process of art therapy to 

facilitate, strengthen and make richer the individuation process. 

 

Keywords: Art therapy – Sacred – Ritual – Kairós – Imagination – Individuation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 
IMAGEM 1 

 

...Quantas escolhas espalhadas pelo chão, 

Muitos que andam sem saber aonde vão. 

Tu vai no teu rumo os sinais te ajudarão, 

Rumo das flores onde nasce... 

Flavia Wenceslau 

 

      Há tantos caminhos nessa vida que às vezes se entra na estrada errada, mas quando nos 

religamos ao coração, somos guiados pela intuição. E basta ter coragem para seguir nesta 

aventura e quem sabe encontrar a ponta de um tesouro! Foi assim que senti quando descobri a 

arteterapia, um universo encantador com seus mistérios cheios de potenciais que vem se 

desvelando para mim. 

      Um dia no meio de uma estrada, percebi que estava indo na direção errada. Estava no 

meio da minha graduação em desenho industrial, a arte e a criação que eu tanto buscava não 

encontrei. O que achei me afastava cada vez mais da minha essência. Contudo continuei na 
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trilha do diploma, enquanto pesquisava outros caminhos, sendo guiada pelo coração para 

desta vez acertar. Foi quando me deparei com a arteterapia e me encantei. Conclui minha 

graduação e dois meses depois estava aqui no curso de Pós-graduação em Arteterapia na 

POMAR. Lugar que me encantava a cada encontro e fazia crescer a certeza em mim. 

      Considero que a arteterapia nos leva ao autoconhecimento, ela é como a água que faz 

brotar a semente. Ela reacende e nos faz reviver memórias. E foi quando me senti em casa 

como se sempre tivesse feito parte desse lugar. Minha vida passou num relâmpago, e vi com 

clareza como a arte sempre esteve presente em mim e em minha família; fazia parte de minha 

essência. 

      Nesta eterna busca de conhecimento, e da verdade, a arteterapia se mostra infinita em seus 

caminhos cheios de cores e luz, recriando possibilidades, encontros e sentimentos, nos 

fazendo transcender. 

      Pude mergulhar mais profundamente no universo arteterapêutico quando comecei a 

prática em meu estágio, onde senti a imensa importância do espaço terapêutico, como um 

território sagrado. Entre várias coisas que venho aprendendo uma delas me chamou a atenção 

e me fez criar um olhar mais observador, em relação ao tempo e aos ciclos, começo, meio e 

fim. Processo que acontece em tudo na nossa vida e repete-se a cada sessão arteterapêutica, 

fazendo com que esta se torne potencialmente um ritual sagrado.  

       Essa questão me encantou, pois percebi que tão importante quanto a produção plástica é  

sua preparação, criando uma atmosfera energética harmoniosa, possibilitando plasmar 

símbolos do inconsciente.  

      Como sempre esteve presente para mim esta busca de compreender a mente humana, de 

observar pensamentos, comportamentos, sentimentos, jeitos de ser, tenho em mim um 

constante interesse em conhecer a psique, como parte da minha natureza, e considero a idéia 

da arte e de criar, em meu sentimento como mágica! Foi no meu encontro com a arteterapia 

que todos estes temas uniram-se e a sincronicidade mostrou seu poder. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
IMAGEM 2 

 

      Este estudo monográfico tem como objetivo pesquisar alguns indicadores da 

produtividade, importância e benefícios de uma sessão arteterapêutica quando realizada como 

um ritual sagrado em toda sua preparação. O tema procura abordar a importância da 

preparação da sessão, tornando o processo arteterapêutico um ritual com inicio, meio e fim. 

Criando, desta forma, uma atmosfera energética sagrada, que facilite o mergulho no 

inconsciente dentro do setting, como território sagrado, para que o cliente possa, então, 

acessar seus conteúdos simbólicos mais profundos. 

       Como justificativa para a importância do presente estudo, busco refletir sobre novos 

caminhos de autoconhecimento, já que a humanidade encontra nos dias de hoje muitas 

barreiras internas e externas nos seus processos de evolução da consciência, para a 

compreensão de suas emoções e seus impulsos, em contraposição com a razão, 

condicionaram-se ao autocontrole. Portanto, é essencial para garantir a efetividade dos 

benefícios terapêuticos, que se ultrapassem essas barreiras, que se abram os canais ao 

inconsciente, que se criem energias propícias dentro deste território sagrado, para possibilitar 

às pessoas expressarem-se de maneira mais rica, proporcionando a elas um mergulho mais 
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profundo, para que de lá possam aflorar seus conteúdos mais preciosos, abrindo suas próprias 

trilhas  para a auto-descoberta. 

      O desenvolvimento deste estudo deu-se em torno da questão: 

      Como uma cuidadosa preparação e desenvolvimento da sessão de arteterapia pode 

contribuir para a efetividade dos benefícios terapêuticos? 

      O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de 

modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um documento que procurasse 

mostrar a importância da sessão de arteterapia ser cuidadosamente preparada e desenvolvida 

como um ritual sagrado para a efetividade dos benefícios terapêuticos. E do quanto tal estudo 

poderia ser relevante para a humanidade. A titulo de ilustração foram apresentadas algumas 

etapas de um estágio em arteterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPITULO 1 

 

ARTETERAPIA 

 

 
IMAGEM 3 

 

      Desde o início dos tempos a arte faz parte da humanidade. Ela é considerada pelos nossos 

ancestrais como sagrada, transformadora, pois consideram que possui uma ligação direta com 

a doença e com a saúde, tendo assim o potencial da cura. 

      Difícil é delimitar o conceito de arteterapia, mas para começar podemos dizer que é uma 

terapia através da arte, e essa arte é plena de toda sua grandeza, apresenta-se através de todas 

as suas infinitas possibilidades de expressão, é também “uma ação terapêutica que é 

abrangente, holística e, sobretudo transdiciplinar.” (PHILIPPINI, 2008, P. 13). 

      O importante na arteterapia é ativar processo criativo e expressivo, assim não se 

privilegiará aspectos de ordem estética. O trabalho é desenvolvido partindo do princípio de 

que expressar conteúdos internos é essencial ao ser, é natural e instintivo.  No processo 

arteterapêutico, a arte é usada como um caminho para o autoconhecimento, sendo assim, pode 

oferecer um caminho de cura física, mental e espiritual. 

      Nesse contexto a arte manifesta-se em suas diferentes formas sendo rica em seus 

caminhos de criação. A arteterapia não trata apenas de artes plásticas, já que é ampla em suas 
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inúmeras possibilidades, e sendo diversa em suas linguagens, poderá complementar-se na 

música, na dança, na expressão corporal, na dramatização e outras linguagens expressivas. 

Seus desdobramentos podem ir até onde a imaginação alcançar. 

      Segundo os registros da AATA (Associação Americana de Arteterapia), 

 

a arteterapia é uma profissão da saúde mental que utiliza o processo criativo da arte de 

fazer para melhor aperfeiçoar o desenvolvimento físico, mental e emocional bem-estar 

dos indivíduos de todas as idades. É baseada na crença de que o processo criativo 

envolvido na auto-expressão artística ajuda as pessoas a resolver os conflitos e 

problemas, desenvolver habilidades interpessoais, gerir comportamentos, reduzir o 

estresse, aumentar a auto-estima e autoconsciência, e alcançar insight. (2010) 

 

      E para ampliar essa visão diz ainda que “o processo criativo envolvido na atividade 

artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das pessoas” e continua dizendo 

que  

 

por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e trabalhos artísticos 

resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, lidar melhor 

com sintomas e experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e 

emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico. 

      Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em terapia. 

Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias psicológicas, práticas 

clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas e sobre o potencial curativo da 

arte. Utilizam a arte em tratamentos, avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria à 

profissionais de áreas afins. Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, 

indivíduos, casais, família, grupos e comunidade. Oferecendo seus serviços 

individualmente e como parte de equipes profissionais em contextos que incluem 

saúde mental, reabilitação, instituições, médicas, legais, centro de recuperação, 

programas comunitários, escolas, instituições sociais, empresas, ateliês e prática 

privada. (AATA, 2003) 

 

1.1. ABORDAGEM JUNGUIANA EM ARTETERAPIA 

 

      De acordo com Silveira (1994, p.91), Jung acredita que, “todo ser tende a realizar o 

que existe nele, em germe, a crescer, a completar-se.” E continua dizendo que “no homem 

embora o desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças 

instintivas inconscientes. O homem é capaz de tomar consciência desse desenvolvimento 

e de influenciá-lo.” (p.91). Assim segue seu caminho de individuação, o caminho de se 

tornar inteiro. Para isso, consciente e inconsciente precisam ordenar-se em torno do self, 

para a personalidade se tornar completa. 
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      Individuação para Jung é a “tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades 

inatas.” (apud SILVEIRA, 1994, p.92) e para complementar a esse conceito Philippini 

(2008, p.15) diz que “é o caminho para tornar-se um „in‟-dividuo, aquele que não se 

divide face às pressões externas e que assim procura viver plenamente.” E assim conforme 

a personalidade vai se desenvolvendo, vai se aproximando cada vez mais de um centro, 

que existe no mais intimo da psique. 

      Esse processo de individuação é marcado por símbolos, os quais para Jung consistem 

numa linguagem universal, que é infinitamente rica e capaz de expressar através de 

imagens coisas que transcendem as problemáticas dos indivíduos. E estes símbolos nos 

informam em que etapa está o processo de individuação de cada ser. 

      Segundo Cavalcanti, 

 

os símbolos possuem um sentido manifesto, sensível e visível, que pode ser 

apreendido facilmente, e outro, oculto, que remete a uma realidade maior, 

transcendente e espiritual, o qual, quando adequadamente experienciado e 

decifrado, enriquece a consciência. Por isso, os símbolos sempre revelam a 

essência e o fundamento da vida espiritual, mesmo quando são degradados ou 

mutilados na sua forma exterior, pois uma das suas funções é justamente 

manter a dimensão numinosa. (2000, p. 200) 

 

      A arteterapia proporciona caminhos expressivos rumo a essa individuação, facilitando 

a expressão do inconsciente, para que arquétipos e símbolos possam vir à tona, trazendo, 

assim o inconsciente à luz, ou seja, à consciência e partindo do princípio de que “lançar 

luz sobre os recantos tem como resultado o alargamento da consciência.” (SILVEIRA, 

1996, p.96) Com essa ligação e alargando nossa consciência conhecemos cada vez mais o 

self “centro de saúde, equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial mais 

pleno, a totalidade da psique e a essência de cada um. Na vida o self através de seus 

símbolos, precisa ser reconhecido, compreendido e respeitado.” (PHILIPPINI, 2008, p.17) 

      Plasmando símbolos, através de varias criações, estamos ativando a comunicação 

entre consciente e inconsciente, e assim vamos caminhando para o desenvolvimento do 

ser. Estes símbolos aparecem nas mais diversas culturas nos contos de fadas, nos mitos, 

tradições religiosas, ritos de passagem e outros. Essas imagens estão gravadas na psique 

de toda humanidade e se manifestam através dos sonhos, da nossa imaginação e criação 

que ganham vida por meio de uma enorme variedade de materiais. “Os símbolos trazem 

para os indivíduos a possibilidade de conhecer, compreender, refazer, recuperar, 

rememorar, reparar estruturas e transcender.” (ibdem, p.19) Para caminharmos nesse 
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mundo dos símbolos é preciso considerar seu simbolismo universal, mas também 

considerar que cada indivíduo e sua historia são únicos.  

      Ainda para nos orientar melhor, Jung distinguiu quatro funções psíquicas básicas: 

pensamento, sentimento, sensação e intuição. De modo geral uma função se sobressai 

mais que as outras, mas o ideal é que haja um equilíbrio. Estão relacionados a estas 

funções quatro elementos básicos da natureza: ar, água, fogo e terra. E dois movimentos 

básicos para a orientação da energia psíquica, o de extroversão e o de introversão.  

    Para melhor equilibrar estas funções, 

 

o arteterapeuta, através da observação e dados da anamnese, poderá empregar 

determinadas modalidades expressivas que venham a estimular estas funções 

psíquicas menos desenvolvidas, iluminando aspectos sombrios da psique. Assim, estas 

modalidades expressivas são utilizadas com o propósito de revitalizar áreas desusadas, 

núcleos bloqueados, resgatando a possibilidade do livre fluir da energia psíquica. 

(ibdem, p. 18) 

 

1.1.1. Estrutura da Psique 

 

 
IMAGEM 4 
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      Na estrutura da psique encontramos no centro do consciente o ego que é um complexo 

de elementos. Na psicologia junguiana são considerados o inconsciente pessoal e o 

inconsciente coletivo, “no âmago do inconsciente coletivo Jung descobriu um centro 

ordenador – o self (si mesmo). Desse centro emana inesgotável fonte de energia.” 

(SILVEIRA, 1996, p.75). Jung representa a psique “como um vasto oceano (inconsciente) 

no qual emerge pequena ilha (consciente)” (ibdem, p.73). Os conteúdos do inconsciente 

coletivo são comuns a todos os seres humanos e a historia da humanidade está gravada na 

estrutura essencial da psique. Assim podem emergir das profundezas do inconsciente 

arquétipos, que são imagens similares às que temos registradas desde tempos imemoriais e 

que reaparecem nos mitos, contos de fadas, nos sonhos, nos dogmas e ritos das religiões, 

nas artes, na filosofia, no delírios dos loucos e nas produções do inconsciente de um modo 

geral. 

     Logo, podemos acessar por vários meios os conteúdos do inconsciente, tendo amplo 

material subjetivo e possibilidades para configurar, compreender e dissolver conflitos 

internos, e deste modo nos conhecermos e nos transformarmos. “A comunicação 

simbólica cria condições de estruturar, informar e transcender.” (PHILIPPINI, 2008, 

p.51).  

 

1.1.2. O Sonho para Jung 

 

 
IMAGEM 5 
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      O inconsciente é expressão verdadeira da natureza, e como o sonho nasce do 

inconsciente, tem todas as características de um elemento psíquico puro e natural. 

Apresenta os fatos dentro da realidade psíquica, como elas são verdadeiramente, sem 

disfarces. “A natureza nunca é diplomática.” (SILVEIRA, 1996, p.109) 

      A esse respeito Jung fala da função compensadora dos sonhos: trabalham como auto-

reguladores e como reações de defesa:  

 

do mesmo modo que o corpo reage de maneira adequada a um ferimento, a uma 

infecção ou a um tipo de vida anormal, assim também as funções psíquicas reagem, 

por meios de defesa apropriados, a alterações perigosamente perturbadoras. O sonho, 

na minha opinião, faz parte dessas reações oportunas, introduzindo na consciência, 

graças a uma estruturação simbólica, os materiais constelados no inconsciente pela 

situação consciente.(apud SILVEIRA, 1996, p.113) 

 

      E segue afirmando que 

 

o sonho é uma porta estreita dissimulada nos recantos mais obscuros e mais íntimos da 

psique, aberta sobre essa noite original cósmica que já era psiquismo muito antes da 

existência da consciência do eu e o estende muito para além do que a consciência 

individual jamais terá atingido. Pois a consciência do eu é dispersa. Ela distingue fatos 

isolados, procedendo por separação, extração e diferenciação, e só é percebido aquilo 

que pode entrar em relação com o eu. A consciência do eu, mesmo quando toca de 

leve as nebulosas mais longínquas, é feita de enclaves bem delimitados: a consciência 

específica. Pelo sonho, ao contrario, penetramos no mais profundo, no mais 

verdadeiro, mais geral, mais duradouro do ser humano, que mergulha ainda no claro-

escuro da noite original, onde formava um todo e onde o todo estava nele, no seio na 

natureza indiferenciada e impersonificada. É dessas profundezas, onde o universal se 

unifica, que nasce o sonho, mesmo quando revestes as aparências mais pueris, mais 

grotescas, mais imorais. (apud SILVEIRA, 1996, p.19) 

 

1.1.3. Contos de Fada 

 
               IMAGEM 6 
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      Os contos de fada representam acontecimentos psíquicos comuns a todos os homens. 

Originam-se nas profundezas da psique, no inconsciente coletivo. São do mundo dos 

arquétipos. Por isso o aparecimento dos mesmos temas em países, culturas e tempos tão 

diferentes.  Jung diz que “mitos e contos de fada dão expressão a processos inconscientes 

e sua narração provoca a revitalização desses processos, restabelecendo assim conexão 

entre consciente e inconsciente.” (apud SILVEIRA, 1996, p.128) 

 

1.1.4. Os Mitos 

 

 
IMAGEM 7 

 

      Os mitos têm grande importância na arteterapia com base junguiana, pois a narrativa 

mítica nos comunica conteúdos do inconsciente através de imagens arquetípicas. Os mitos 

apesar de serem imagens arcaicas, ainda hoje estão registrados na psique humana, e por 

isso apresentam-se, às vezes, em forma de imagens não tão familiares à consciência. 

      Segundo Jung “os mitos são principalmente fenômenos psíquicos que revelam a 

própria natureza da psique.” (SILVEIRA, 1996, p.138). Os mitos reúnem experiências que 

foram repetidas vezes, vividas durante milênios, e que a humanidade ainda vive hoje, e 
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seus conteúdos continuam emergindo do inconsciente. “É no domínio mítico e arquetípico 

que se dá o contato com o espaço e com o tempo sagrados, pois é nas imagens simbólicas 

que o self se manifesta.” (CAVALCANTI, 2000, p.14).     

 

      O mito sempre testemunha a existência de uma realidade superior, 

transcendente, que é apreendida pela sensibilidade intuitiva. Quando o 

homem se aliena dessa dimensão, sente-se só e vê a vida como absurda, 

destituída de significado, de fé, de esperança e de alegria. É por meio da 

vivência com os mitos que é possível o acesso ao mundo divino, devolvendo 

à vida a coerência, o significado e a finalidade. (ibdem, p.199) 

 

E esta mesma autora segue complementando sua explanação sobre o tema que 

 

todo mito traz codificada em sua estrutura narrativa uma descrição das etapas 

e dificuldades do processo evolutivo da alma, o que o torna a proposição de 

um caminho simbólico de transformação. Sendo o mito o testemunho e a 

tradução de uma realidade superior, ele sempre conduz ao mundo divino, à 

totalidade de onde o homem se originou. Quando ativamos os seus símbolos, 

fazemos ressurgir a energia dos arquétipos; penetrar em seu território é 

experimentar a força de coesão arquetípica que pode ligar o espírito à 

natureza, a mente ao corpo e o eu ao universo. (p.199) 

  

1.2.  O PROCESSO ARTETERAPÊUTICO 

 

 
IMAGEM 8 
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      O processo arteterapêutico é um caminho de transformação, e é preciso ter coragem 

para se “des-cobrir”. Como descreve Philippini, 

 

trata-se de um caminho feito de cores e de formas, repleto de significado. Este 

caminho, às vezes, é longo, às vezes, é cheio de obstáculos, obrigando a recuos e 

paradas... Por ele caminham viajantes solitários ou, por vezes, bandos alegres e 

ruidosos e todos, ao passarem, deixam rastros e restos, pistas e partes, com seus pés 

marcam o trajeto e, com suas mãos, alargam a passagem. Há quem desista logo, quem 

caminhe um pouco mais e quem, arduamente, chegue até o final, para só então 

descobrir que este fim bem pode ser só o começo. (2008, p.20) 

 

      Para que símbolos possam emergir do inconsciente e para que possamos amplificá-los, 

para então “des-cobrir” seu significado sob a luz da consciência é preciso que haja um 

“espaço sagrado” de criação, que ofereça segurança e que seja receptivo. 

 

1.2.1. Território sagrado 

 

 
IMAGEM 9 
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      O setting terapêutico influência diretamente no desenvolvimento do processo 

arteterapêutico, e pode ser considerado como um território sagrado, onde acontecem 

transformações e surgem criações. Sua ambientação precisa ser adequada para que possa 

propiciar uma sessão produtiva, o espaço deve ter iluminação, piso e mobiliário adequados 

para que possam ser usados com liberdade durante o processo. O arteterapeuta deve 

também oferecer materiais variados para que as idéias possam ser concretizadas. Os 

materiais diversos e a ambientação adequada compõem o setting arteterapêutico e este 

deve conter uma atmosfera descontraída, ao mesmo tempo segura e receptiva. “Deve ser 

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

inovações nos modos de ser.”¹ Ele deve facilitar a “descoberta de trilhas de acesso ao 

inconsciente, singular para cada individuo.” (ibdem)  

      A esse respeito, afirma Philippini que 

 

todas as culturas têm seus territórios sagrados, um espaço de proteção, calma e 

serenidade em que os indivíduos podem realizar seus ritos de conexão com aquele que 

concebem como divindade. Locais para renovar as forças, espaço de reverenciar 

ancestrais, pedir proteção, inspiração e harmonia. Nestes territórios, reúnem-se 

símbolos que facilitam o processo de resgate de um chão original, uma verdadeira 

casa no sentido psíquico. 

      O “setting” de arteterapia, com sua formatação de laboratório de alquimia, recria 

nos tempos atuais, o tão necessário território sagrado. Funciona como local de criação, 

de resgatar e expandir potencialidades adormecidas, de desvelar sentimentos e de 

compreender conteúdos inconscientes. (2008, p.43) 

      O trabalho arteterapêutico compartilha a vida em seus movimentos de fuga e 

encontro, em suas mudanças e fluidez, e demanda flexibilidade para acompanhá-lo de 

forma adequada. Que o “setting” de arteterapia possa funcionar, então, como um 

território sagrado da criação, um espaço acolhedor e flexível no qual, em meio às 

asperezas do cotidiano, abrem-se trilhas de entrada num espaço mítico de auto-

descoberta, lugar de gestar-se em sonhos e projetos. Um temenos onde é possível criar 

e recriar o tempo, tal qual seria Kairós. Resgatando e construindo fontes de proteção e 

nutrição psíquica. E, então, neste tempo e espaço singulares, criações, criadores e 

criaturas vão poder dançar a dança de Shiva, celebrando o TODO CRIATIVO que 

assim, poderá viver e se multiplicar em arteterapeutas e clientes.² 

 

 

 

 

 

 

 
     1 - Disponível em <<http://www.arteterapia.org.br/Territorio_Sagrado.pdf>> acessado em 22/06/2010. 

      2 - Disponível em <<http://www.arteterapia.org.br/Territorio_Sagrado.pdf>> acessado em 22/06/2010. 

http://www.arteterapia.org.br/Territorio_Sagrado.pdf
http://www.arteterapia.org.br/Territorio_Sagrado.pdf
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1.2.2. O tempo de kairós 

 

 
IMAGEM 10 

 

      A sessão de arteterapia marca “um tempo fora do tempo”. Este tempo fora do tempo, é 

o tempo de Chronos; é um período seqüencial, linear, um tempo das semanas, dias e horas, 

o tempo da rotina, é o tempo determinado dentro de um limite. No contexto do sagrado a 

sessão marca o tempo de Kairós, que é um tempo circular e orgânico. O tempo certo de 

cada coisa. Um tempo que permite a gestação de um novo ser e seu renascimento. 

Entramos nesse tempo quando entramos no território sagrado. Kairós é um tempo revelado 

na sua dimensão profunda, o regente do momento oportuno, um espaço/tempo em 

realidade atemporal, em que somos o que somos, realizamos o que desejamos, 

expressamos o que queremos e entramos em conexão com o Si-Mesmo. Um tempo que 

não se marca em relógio nem em ampulheta. Marcam-se, talvez, no pulsar do coração que 

acelera quando dançamos, quando corremos, quando nos emocionamos, mostrando a 

qualidade deste tempo, junto com as lágrimas nos olhos. 
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O tempo é tudo e tudo é o tempo 

pois pra tudo existe o tempo certo 

já vem de longe mas sempre está bem perto. 

O tempo nunca que chega atrasado 

o tempo passa sem nunca ter passado 

quando passa não deixa de passar. 

O tempo corre sem sair do lugar  

às vezes para sem deixar de correr 

é o enigma maior de todo ser. 

O tempo é o rio e o mesmo rio sendo 

embora as águas continue correndo. 

O sol, a chuva, as nuvens e o trovão 

é o tempo a música, o rítmo, a canção. 

A lua marca um tempo diferente 

seja nova, minguante, cheia ou crescente. 

O tempo é dia em um dos hemisférios 

no outro à noite aumenta seus mistérios. 

O tempo voa nas asas do momento 

o temporal é tempo chuva e vento. 

Quem anda em busca do tempo que perdeu 

encontra ele no tempo em que viveu. 

O tempo vivido é experiência 

conhecê-lo verdadeira ciência. 

O tempo é o mestre de tudo é capaz 

o melhor tempo que existe é o tempo da paz. 

Todo o tempo cabe dentro de um só segundo 

assim como num átomo se encontra outro mundo. 

O tempo rei é realidade 

o tempo é velho, o tempo é novo, o tempo não tem idade. 

O tempo é um, é três, é cinco, é sete, o tempo é nove 

com o tempo todo problema se resolve. 

O tempo é o pai de todas as horas 

sejam más ou boas com o tempo vão embora. 

O tempo escoa dentro da ampulheta 

as areias deste belo planeta. 

O tempo é sempre presente 

o que é do tempo o coração pressente. 

A eternidade é tudo isto ao mesmo tempo 

o grande templo feito de todo tempo. 

Todos nós somos filhos deste Tempo. 

Sergio Barbosa e Antonio de Padua 
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1.2.3. O rito sagrado 

 

 
IMAGEM 11 

 

      Rito vem do latim ritus, equivalente ao grego thesmós, cujo significado no plural é 

tradições ancestrais, regras, ritos, que indica ordem estabelecida. O rito estabelece as 

prioridades, dá sentido do que é importante e do que é secundário. O rito nos permite viver 

num mundo organizado e não-caótico. Quando se usa o termo rito, faz-se referência a uma 

ação realizada em determinado tempo e espaço. Trata-se de ações, com início, meio e fim, 

que são diferentes das ações da vida ordinária. Os ritos são responsáveis pela construção 

dos espaços sagrados, eles vêm para dar movimento e sentido prático à idéia do sagrado. 

No contexto religioso, poderíamos dizer que o rito é uma remissão mística, totalizante. O 

rito é uma ação que se realiza com objetos e gestos, e tem significado e poder simbólico. 

Os ritos são por si mesmos momentos de recolhimento de todas as forças em vista da 

estruturação dos próprios campos simbólicos para afirmar o espaço organizado. Os ritos 

têm o poder de agregar.  

      Ritmos pontuais marcam rituais primitivos através da música, danças, toque de 

tambores, cantos repetitivos. A repetição é outra característica central nos rituais. Atende à 

necessidade de fazer memória de um acontecimento primordial, daquilo que os deuses ou 

seres divinos fizeram no começo do Tempo. Isso se evidência nas cerimônias que, onde 

uma vez narrado, dá origem ao mito. Os ritos giram em torno de regras, hierarquias, 

obrigações e tabus. Observa-se um padrão coerente de organização. Isso funciona como 

um centro organizador para o indivíduo e para o grupo. Um elemento de coerência e 
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coesão, determinado ainda por uma delimitação espaço-temporal. Com início, meio e fim. 

Nesse sentido o rito pertence ao âmbito do sagrado. 

 

1.3. CRIATIVIDADE 

 

 
IMAGEM 12 

 

      Somos naturalmente criativos, já nascemos com a criatividade, que faz parte da nossa 

essência, e conforme vamos crescendo, podemos ampliá-la ou restringi-la, desde quando 

ainda somos bem pequeninos, vamos vivendo essa experiência nova de viver o novo a cada 

momento e de criar através de nossos sentidos. Assim a criação também é inerente ao ser, 

ela é natural e faz parte dele. Mas chega a uma fase da vida da criança que essa naturalidade 

é quebrada, para Philippini essa fase costuma chegar com a alfabetização. Agora vamos 

aprender a ler e escrever! E assim nos métodos de ensino o que se usa agora é o lápis preto, 

régua e borracha, o lápis de cor só quando o exercício pede. E afirma que: 

 

deste modo, começamos a enterrar junto com as experimentações expressivas e 

plásticas uma parte da ousadia e da espontaneidade, sufocando algumas das 

habilidades que decorrem do livre exercício de potencialidades criativas e que podem 

levar a comunicação mais ampla e flexível e a sentimentos de plenitude e inteireza. 

(PHILIPPINI, 2008, p. 66) 

 

      No entanto, em arteterapia, através das experimentações de diversos materiais 

expressivos, utilizando a arte em suas inúmeras linguagens, vamos aos poucos 

possibilitando o resgate da nossa essência, redescobrindo e despertando nossos sentidos, 

nossa capacidade criativa, nos acordando para ver e conhecer nosso eu verdadeiro, pois 
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muitas vezes os caminhos da vida acabam nos afastando de nossas origens, nossas raízes 

que sustentam nosso ser. 

 

      O caminho criativo em arteterapia tem o propósito de concretizar, dar formas e, 

materialidade ao que é intangível, difuso, desconhecido ou reprimido. Sonhos, 

conflitos, desejos, afetos, energia psíquica que é bloqueada e precisa liberar-se e fluir, 

ganhar concretude e poder plasmar e configurar símbolos, que, assim, cumprem sua 

função de comunicar, estruturar, transformar e transcender. (PHILIPPINI, 2008, p.65) 

 

      Sobre este tema Nachmanovitch nos ensina que “o processo criativo é um caminho 

espiritual. E essa aventura fala de nós, de nosso ser mais profundo, do criador que existe 

em cada um de nós, da originalidade, que não significa o que todos nós sabemos, mas que 

é plena e originalmente nós.” (1993, p.24). 

      No processo criativo, muitas pessoas colocam barreiras dizendo que não sabem, que 

não conseguem. No entanto para criar é preciso que haja uma entrega, e essa entrega tem 

que ser genuína, espontânea e sincera, é preciso se livrar dos medos e da vergonha de 

qualquer espécie, como por exemplo o medo e a vergonha de errar, de ficar feio... Miles 

Davis disse “não tema os erros, eles não existem.” (apud NACHMANOVITCH, 1993, p. 

87). O erro é matéria-prima para nosso aprendizado, nos acrescenta experiências e dele 

pode nascer algo novo e surpreendente. “Podemos usar os erros que cometemos, os 

acidentes do destino, e transformar até nossas fraquezas em vantagens.” 

(NACHMANOVITCH, 1993, p.88) Nada é por acaso, tudo que criamos sai de nós, tudo 

que criamos vem de dentro de nós, e transformando algo criado que não nos agrada, que 

para nós é um erro em algo que passamos a apreciar e respeitar propicia uma 

transformação, acompanhada da dissolução e superação de obstáculos internos, através da 

recriação de conteúdos internos que nos levam ao desequilíbrio. 

     Nachmanovitch diz: “o poder dos erros nos permite reestruturar os bloqueios criativos e 

virá-los do avesso.”(1993, p.88). E segue afirmando que “as partes mais problemáticas do 

nosso trabalho, as mais desconcertantes ou frustrantes, são na verdade uma ampliação de 

nossos limites. Só poderemos perceber essas oportunidades se abandonarmos nossos 

preconceitos e nossa presunção.” (1993, p.90) E que “qualidade nada mais é do que 

verdade.” (ibdem, p.160) E como diz o verso de Keats, “beleza é verdade e verdade é 

beleza – isso é tudo o que sabemos e precisamos saber aqui na terra.” (apud. 

NACHMANOVITCH, 1993, p. 160). O que reafirma com Rubem Alves quando nos diz: 

“quem experimenta a beleza está em comunhão com o sagrado”³. 

      3 - Disponível em <<http://www.pensador.info/autor/Rubem_Alves/>> acessado em 19/05/2010 
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1.3.1. Desenvolvendo uma atitude criativa 

 

 
IMAGEM 13 

 

      Em sânscrito existe uma palavra, lîla, que significa “jogo”, “brincadeira”. Mais 

rica de sentidos do que as palavras correspondentes em nossa língua, ela significa 

brincadeira divina, o jogo da criação, destruição e recriação, dobrar e desdobrar do 

cosmos. Lîla, profunda liberdade, é ao mesmo tempo a delicia e o prazer do momento 

presente e a brincadeira de Deus. Significa também “amor”. 

      Lîla pode ser a coisa mais simples que existe – espontânea, infantil, franca. Mas, à 

medida que crescemos e experimentamos as complexidades da vida, ela também pode 

ser a conquista mais dura e difícil, e chegar a desfrutá-la é como retornar ao nosso 

verdadeiro ser. (NACHMANOVITCH, 1993, p.13) 

 

      E por isso “lîla é o instrumento capaz de atrair hipnoticamente o individuo para as 

áreas mais profundas e mais sagradas da psique.” (ibdem, p.150) Devemos viver com a 

arte da criação, buscando o equilíbrio, à volta ao nosso centro o self, o religare com 

alegria, com seriedade, e serenidade, com estrutura, e totalidade. Devemos viver com o 

coração. Devemos ter coragem e descobrir a voz do coração, devemos aprender a ouvir 

essa voz interna, confiar e nos deixar ser guiados por ela. “A libertação, o despertar para a 

criatividade, ocorre quando finalmente percebemos nossa verdadeira relação com o 

universo, ao qual não devemos ceder nem resistir – quando percebemos que somos parte 
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do todo.” (ibdem, p.173) É esta a aventura! E lembrar que “...O aprendizado é na verdade 

memória...” (ibdem, p.41). 

 

1.4. A FUNÇÃO DO ARTETERAPEUTA 

 

 
IMAGEM 14 

 

      Segundo Juliano, um terapeuta é fundamentalmente um homem de fé, e deve manter ao 

longo do trabalho terapêutico a esperança na capacidade de transformação do ser humano. 

(apud PHILIPPINI, 2008, p.27) É esse o comportamento que encontramos em “terapeutas 

encantados com seu oficio, enraizados firmemente neste universo, e se percebendo como 

agentes de saúde e mudança.” (ibdem, p.27) 

      Assim cabe neste contexto ao arteterapeuta criar este território sagrado, propiciando o 

tempo de kairós e ser guardião deste tempo e espaço sagrados. O arteterapeuta é um 

mediador dos ritos, um facilitador do processo criativo. Ele deve preparar e desenvolver bem 

a sessão, para que assim possa abrir caminhos para o processo de individuação de cada ser, 

preparando o inicio, meio e fim deste ritual que acontece dentro do tempo de kairós. 
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Fornecendo materiais variados para que haja varias possibilidades de criação e concretização 

de conteúdos simbólicos. 
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CAPITULO 2 

 

O CAMINHO DO SAGRADO 

 

 
IMAGEM 15 

 

Ver o Mundo num grão de areia, 

E o Céu numa flor silvestre, 

Prender o Infinito na palma da mão, 

E a Eternidade em uma hora. 

William Blake 

 

      Cientistas e teóricos estão atualmente numa busca para transformar o paradigma da teoria 

mecanicista e racionalista do mundo em que vivemos, cuja visão deixou marcas e cicatrizes 

profundas na psique humana desde os séculos XVII, XVIII, XIX devido a seus poderosos 

argumentos em favor da separação entre a ciência e a espiritualidade, e “determinou a relação 

predatória do homem com o meio ambiente e consigo mesmo” (CAVALCANTI, 2000, p. 9) 
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Causando com isso a fragmentação do conhecimento e a perda da concepção sagrada da vida, 

essa concepção levou o homem à dissociação na percepção de si mesmo e do universo. 

    A idéia de unir a visão cientifica à visão espiritual sempre foi continuamente discutida 

pelos cientistas e teóricos de varias áreas de conhecimento, e a nova compreensão que está 

circulando desde o início do século XX apresenta evidencias que este é o caminho verdadeiro. 

 

      Com as pesquisas da física atômica, os cientistas começaram a sentir a 

necessidade de reformular a visão mecanicista responsável pelo arcabouço 

teórico da ciência. O desenvolvimento das investigações na área da física 

quântica determinou a construção de uma concepção de mundo menos 

fragmentada e mais totalizante. A partir daí, a ciência tendeu a abandonar 

gradualmente o dualismo mente-corpo, sujeito-objeto, espaço-tempo, 

energia-matéria, matéria-espírito, adquirindo com a admissão da totalidade e 

da interconexão de todas as coisas, uma visão mais profunda da realidade. 

Assim, a ciência ocidental se aproximou das filosofias e sistemas espirituais 

do Oriente. (ibdem, p.10) 

 

Segundo esta autora, esse novo universo revelado, obrigou os físicos a entrar em contato com 

questões da nossa origem, e da finalidade da vida, que em última análise são questões 

científicas mas também espirituais. Aprofundaram suas pesquisas sobre o tempo e a natureza 

da consciência, e “declararam acreditar na existência de algum tipo de principio 

transcendente, de consciência una.” (ibdem, p.10). Isso os levou a se aproximar em cada vez 

mais da visão dos místicos orientais e da psicologia analítica. 

      Esse caminho vem configurando cada vez mais uma compreensão que se afasta daquela 

fragmentada e dessacralizada, pois agora esta visão é de unificação e totalidade. Corrigindo 

aquela noção fragmentadora da vida e do conhecimento, a nova concepção “devolve ao 

homem a visão sagrada, integral e harmônica da totalidade, segundo a qual todos os saberes 

humanos estão interconectados e todo o universo está unido de forma significativa.” (ibdem, 

p.11) Essa visão é cada vez mais profunda e abrangente em seu modo de compreender o 

mundo onde existe um “inter-relacionamento dinâmico entre a ciência, a arte, a filosofia e as 

tradições espirituais.” (ibdem, p.11). 

      Esse novo jeito de ver e sentir o mundo traz uma verdadeira revolução, um novo universo 

de valores para a humanidade, pois crê que o ser humano passa a ser o único responsável pelo 

mundo que cria, resgatando a concepção holística e sagrada da vida. Leva a uma 

“reconstrução da imagem de homem que inclui os níveis biológico, psicológico, espiritual e 

cósmico.” (ibdem, p.12). 
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      Jung também buscou no Oriente inspiração para seu trabalho que se focalizava no 

desenvolvimento da consciência espiritual. Trabalhou assim na concepção do 

desenvolvimento integral do ser humano, o despertar da consciência para a verdadeira 

essência do ser. “Essa consciência é a que pode levar o homem a assumir o seu verdadeiro eu 

e a colocar-se a serviço do projeto evolutivo maior do Self, abandonando as necessidades 

egóicas infantis e insanas.” (ibdem, p.14) 

 

      A vivência das experiências transcendentais é de fundamental 

importância para a saúde psíquica, pois devolve ao homem a sua verdadeira 

essência e a consciência de sua participação na totalidade cósmica, levando à 

cura dos sentimentos de alienação, de vazio e de falta de sentido. Ela desloca 

o processo de identificação do ego para o Self, promovendo a vivência da 

dimensão sagrada por meio dos seus símbolos e arquétipos. Assim o ego 

pode reconhecer-se parte de uma dimensão maior e refazer sua ligação com o 

Deus interior. (ibdem, p.14)  

 

2.1. O SAGRADO CAIU NO ESQUECIMENTO  

 

 
IMAGEM 16 

 

      O sentimento de sagrado em relação à vida, à natureza ao cotidiano das pessoas não está 

muito presente na vida dos tempos modernos. Hoje, na maior parte das vezes, não 

encontramos, até mesmo em religiões institucionalizadas, a presença destas vivências 

interiores. Seus ritos perderam a essência, o poder, se tornaram mecanizados e automatizados, 

e seu significado espiritual transcendente se perdeu no tempo, ficou obscurecido e distante da 

vida das pessoas. 
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      O panorama psíquico e existencial atual é bastante diferente do que havia 

nas culturas tradicionais mais antigas, principalmente nas do Oriente. Nessas 

sociedades, a natureza era vista como a manifestação de Deus; a terra, 

considerada sagrada, era não só a fonte pródiga da vida, mas também o lugar 

de descanso dos mortos. Havia, nessas culturas, um reconhecimento do 

significado espiritual, ao lado de uma estrutura mítica que conferia sentido 

transcendente à realidade. Dentro desse universo conceitual em que quase 

todos os atos eram investidos de caráter sacro, tanto o espiritual quanto o 

material eram vivenciados como partes integrantes de uma mesma totalidade. 

Havia continuidade entre a vida material e a espiritual. A terra estava unida 

ao céu. (CAVALCANTI, 2000, p.17)   

  

      Todos os lugares da natureza onde eram realizados os rituais eram considerados templos 

sagrados, pois a natureza era sentida pelas pessoas como espiritual, e a religião buscava o 

conhecimento essencial das coisas e à ciência. A ciência naquele tempo, segundo a autora, 

buscava compreender a ordem natural da vida e a harmonia entre o homem e essa ordem, não 

existia a separação entre o conhecimento e a espiritualidade. 

    As raízes da fragmentação entre a ciência e a espiritualidade são muito antigas no Ocidente, 

e as pessoas nesse caminhar se “desespiritualizaram” e assumiram uma forma dualista de 

pensar e de sentir, e ao longo dos séculos essa visão permeou todo o pensamento Ocidental.  

Sobre este tema Jung informa que: “quando o homem perde a experiência espiritual interior, o 

divino degenera em um objeto externo de adoração e perde a sua misteriosa relação com o 

homem interior.” (apud CAVALCANTI, 2000, p.20). 

      Assim, abrindo mão da crença no mundo espiritual e natural, o cientista retirou o sagrado 

da natureza e colocou em seu lugar o pensamento científico materialista. O homem agora 

considera-se o centro do universo, a vida sagrada tornou-se profana, afastada do divino, o 

principio ordenador superior foi eliminado e logo tudo era puramente humano, ficou 

esquecido. Como nos conta Cavalcanti: 

 

a finalidade da vida se convertia, essencialmente, na busca e conquista de 

bem estar material. Essas novas concepções sobre o homem e sobre o mundo 

fizeram crescer a confiança na possibilidade do conhecimento e do domínio 

da natureza. Mas, querendo conquistar a terra, o homem se afastou cada vez 

mais do céu. (2000, p.27) 

 

      A mentalidade dos reformadores foi a maior responsável pela construção deste 

pensamento dominante no Ocidente, por acreditar no controle, no poder e no domínio do 

homem sobre a natureza, sendo assim Deus eliminado do mundo cientifico e limitado apenas 

ao mundo da religião. Queriam arrancar o que eles chamavam de “superstições pagãs”, entre 
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as quais se encontravam todos os tipos de rituais e o sentimento de sagrado pela natureza . “O 

espiritual deveria ser expurgado do mundo natural e deslocar-se da natureza para o interior do 

homem.” (ibdem, p.29). A natureza foi desencantada e agora o valor e a virtude do homem se 

mediam de acordo com seus bens materiais e “quanto mais o homem trabalhasse mais estaria 

servindo a Deus.” (ibdem, p.30)  

      Assim a relação do homem com o mundo e com o divino é moldada, “só vale a pena 

ocupar-se daquilo que tiver interesse prático e imediato” (ibdem, p.32) e continua a autora 

dizendo que agora o que vale é a competição, a auto-afirmação e até mesmo a agressividade e 

a partir desses valores é que as pessoas inconscientemente foram moldando a si mesmas e às 

suas relações. O modelo ideal de relacionamento é o impessoal, onde a ausência de emoção e 

o distanciamento afetivo são mais valorizados. “O outro só era importante na medida em que 

podia oferecer oportunidades de ganho monetário ou social, tornando-se assim relações 

oportunistas e ocasionais, despidas de afeto. E o ser humano passou a ser avaliado pelo que 

tinha a oferecer socialmente.” (ibdem, p.39). 

      Como reafirma a autora: 

 

todo esse conjunto de fatores fundou uma ética que substitui os valores 

espirituais, míticos, simbólicos e psicológicos por valores ligados ao 

dinheiro, à busca do lucro acima de tudo e da satisfação das necessidades 

materiais da vida. (p.38) 

 

      E complementa comentando que 

 

a busca do lucro acima de qualquer coisa, no entanto, revela o desamparo e a 

insegurança do homem diante da vida e do futuro numa sociedade 

tecnológica e desespiritualizada, onde o único valor é o dinheiro. Desligado 

do espiritual e do sagrado, que conferem significado ao mundo, o ser humano 

sente-se vazio e, ao ver-se num mundo sem significado, elege como único 

objetivo de vida a busca de segurança por meio da conquista de poder, status 

e bens materiais. A finalidade e o principal sentido da vida moldada por esse 

tipo de sociedade passam a ser a busca de segurança, não importa a que 

preço. Mas, quando o homem se aliena do significado espiritual mais 

profundo da vida, essa busca é em vão. (p.32) 

 

      A natureza então era apenas material, ela pertencia ao domínio da ciência. E assim como a 

vida a morte também era obra do acaso, junto com esse pensamento a crença numa vida 

espiritual após a morte tornou-se duvidosa. Assim como a tarefa de responsabilizar-se pelo 

próprio processo evolutivo. Deste modo, em um mundo cada vez mais frio e sem significado, 

“o homem mergulhou num desespero sem remédio.” (ibdem, p.37).  
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      Criou-se um mundo de medo, uma rejeição e um preconceito com tudo que fugia ao 

controle da razão, da ciência e da tecnologia.  Acreditando que a ciência poderia explicar tudo 

o homem se sentia confortável e seguro. As pessoas encontravam-se numa posição defensiva 

em relação a tudo que fosse desconhecido, do que era inexplicável, temiam os mistérios da 

vida e era melhor ignorá-los, fingir que não existiam, e que eram irreais, e assim, dimensões 

mais sutis passam a ser temidas. 

     Mas à medida que a própria ciência se desenvolvia, ela mesma fornecia dados que 

contrariavam sua visão mecanicista do mundo. Com isso algumas teorias começaram a ser 

contestadas, e uma preocupação com a ação destrutiva do homem em relação a natureza 

começou a brotar.  

      O contato com a natureza voltava a aparecer e agora com um caráter de regeneração da 

saúde física, psíquica e espiritual. “Para Goethe, um estudioso das ciências naturais, sobretudo 

da botânica, a natureza era um grande “Todo” em evolução constante, que se manifestava de 

infinitas formas. Por considerar Deus uma presença eterna na natureza, ele falou do Deus-

natureza.” (apud. CAVALCANTI, 2000, p.39) Esse contato com a natureza fez nascer 

sentimentos de preservação da natureza e que isso era o bem para o próprio homem. “surgem 

assim sentimentos ecológicos, e o conflito entre o desenvolvimento econômico e a 

preservação da natureza começa a gerar mal-estar”. (CAVALCANTI, 2000, p.40) O excesso 

de tecnologia e racionalidade cientifica gerou ao longo dos tempos comportamentos 

profundamente antiecológicos. 

      No final do século XVIII começou a ocorrer um lento renascimento espiritual, e esse 

despertar vem acontecendo desde então no mundo todo.  

 

É cada vez mais unânime a opinião de que o homem teve de pagar um preço 

demasiado alto pelo desenvolvimento cientifico, tecnológico e industrial. A 

forma que assumiu esse desenvolvimento o levou a um distanciamento da 

natureza e a uma perda da conexão com as fontes espirituais. O sentimento 

espiritual de pertencer ao cosmo foi substituído pela negação de Deus e pela 

falta de significado. (ibdem, p.45) 

 

      Mas agora “o antigo vigor do materialismo e do mecanicismo está definhando, dando 

lugar ao nascer de uma nova consciência espiritual voltada para a valorização e a recuperação 

do lado sagrado da vida” (ibdem, p.45).  
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2.1.1. Ruptura entre ciência e espiritualidade 

 

 
IMAGEM 17 

 

Os instrumentos sagrados lavram a terra 

psíquica, onde poderão ser lançadas 

as sementes da cura de um novo ser. 

Raissa Cavalcante 

 

      A separação entre ciência e espiritualidade gerou o distanciamento do homem com a 

natureza e do seu sentimento de sagrado. Agora o ser inteiro é fragmentado, e como ele é 

assim, age no sentido de fragmentar a si mesmo e o mundo em que vive. “Criando uma forma 

confusa de pensar, de sentir e de se relacionar.” (CAVALCANTI, 2000, p.47) 

      Sendo assim o homem  

 

chegou a ponto de transformar sua própria vida numa completa 

irracionalidade. A divisão entre o afeto e a razão, entre o psíquico e o 

somático e entre o material e o espiritual traz a automatização do 

comportamento, o embotamento da vida afetiva e criativa e a alienação de si 

mesmo, do outro e da natureza. Em tais condições, o individuo encontra-se 

num estado de incapacidade generalizada de experimentar afeto e prazer pela 

vida e, como conseqüência, desenvolve ansiedade, depressão e desespero. O 
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homem ocidental sente-se tão desconfortavelmente dividido na sua 

concepção fragmentada do universo e de si mesmo que termina por afetar a 

sua própria integridade psíquica. Ao ver-se preso na visão de mundo e nos 

preconceitos que criou, o individuo se debate em seu dualismo sem encontrar 

nenhum meio de conciliação. (ibdem, p.48) 

 

      Na filosofia budista essa visão fragmentada recebe o nome de avidya, que significa um 

estado de ignorância que precisa ser superado, um estado de mente perturbada e doente. Por 

esse pensamento ser baseado na ilusão, gera a separação, e esta ilusão parece realidade. 

“Segundo o budismo, quando a mente está perturbada, produz a multiplicidade das coisas; 

quando está serena, a multiplicidade desaparece e surge a unidade e a harmonia.” (ibdem, 

p.48) “O reflexo da lua não pode ser visto claramente em águas agitadas, mas, quando a 

superfície da água esta calma, aparece um reflexo perfeito da lua.” (YOGANANDA, 2001, 

P.5). 

      Neste contexto segue afirmando que quando este estado de separação é entendido e 

sentido como natural, poderá ser o causador dessa grande diferença, esse abismo entre o 

desenvolvimento intelectual e tecnológico e o desenvolvimento espiritual. “O espírito foi 

destronado e esquecido e todo conhecimento das antigas tradições foi corrompido e 

desprezado.” (CAVALCANTI, ano, p.51). Esse estado dividido em que vive o homem 

ocidental gera uma inquietação e um desconforto no seu inconsciente, que almeja o retorno à 

totalidade. O ser humano poderá reencontrar a liberdade quando unir-se ao Todo, quando 

transcender opostos, quando enxergar que a realidade é indivisível, quando acreditar em si 

mesmo e confiar na sua intuição, percebendo que não é atacando e controlando o universo que 

conseguirá decifrá-lo e sim estando em comunhão e harmonia com ele, sentindo que tudo é 

um, e quando “ver nessa flor uma beleza sem limites.” (ibdem, p.56) Assim chegará ao 

conhecimento verdadeiro. 

      As religiões foram criando uma visão mais laica em relação ao sagrado e à vivência 

interior do si-mesmo, deixando de lado o aspecto transcendente. Sem a vivência espiritual e 

com poucos instrumentos simbólicos, o autoconhecimento e a autotransformação distancia-se 

mais ainda da vida. Tudo que não era explicado cientificamente era falso e sem valor. A 

ciência e a espiritualidade tornaram-se excludentes, como se acreditando na impossibilidade 

de uma crer na outra. “O resultado é que as pessoas mais sensíveis, intuitivas e ligadas à 

espiritualidade criaram uma oposição à ciência, o que pode levar à negação de uma 

importante via de conhecimento do homem” (ibdem, p.60) 
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É evidente que o ser humano, além de estar destruindo o planeta em que vive, 

corre o risco de autodestruir-se. Onde quer que se observe, o quadro é de total 

dissolução de valores morais, espirituais e estéticos. Embora muitas pessoas 

insistam em ignorá-la, a necessidade de religação à natureza e de 

desenvolvimento de uma consciência espiritual – que é, em ultima analise, 

ecológica – já está sendo oficialmente aceita pelos cientistas e pelos 

governantes de alguns países. O problema ecológico é também um problema 

espiritual. (ibdem, p. 62) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

A psicologia tem grande importância nessa mudança de consciência, na recuperação do lado 

sagrado e espiritual da vida. Trabalhando nas pessoas a auto-realização, e a busca do 

autoconhecimento. Nesse caminhar a própria pessoa através de suas vivências encontra-se 

com o seu lado sagrado e experiência o numinoso, e ela mesma começa a encontrar o seu 

caminho de retorno ao sagrado na sua busca pela totalidade. Sentir que estar com saúde é 

sentir-se inteiro. 

      Para Anaxímenes de Mileto  

 

a natureza que subjazia a tudo era o ar. Infinito, o ar permeava toda ordem de 

universo, do mesmo modo que o ilimitado continha o limitado. O ar – 

elemento vivo e dinâmico como a alma humana – era um sopro, um hálito 

que se opunha a passividade da matéria e, ao mesmo tempo, dava-lhe forma. 

(apud CAVALCANTI, 2000, p.64) 

 

      E Heráclito de Éfeso declarou que “a parte é algo diferente do todo; mas também é o 

mesmo que o todo; a substância é o todo e a parte. De todas as coisas emerge uma unidade e 

da unidade, todas as coisas.” (ibdem, p.64) 

 

2.2. UMA NOVA VISÃO DE MUNDO 

 
IMAGEM 18 
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Depende de cada um de nós cortar, 

com a espada da sabedoria, as cordas 

de nossa servidão, ou continuar atados. 

Paramahansa Yogananda 

 

      A física moderna vem tendo importante papel nessa construção de uma nova visão de 

mundo, mais holística e totalizante. A partir de suas pesquisas, passaram a perceber o mundo 

como “uma complexa teia de relações entre diferentes partes de uma totalidade unificada” 

(CAVALCANTI, 2000, p.65). O universo é um todo indiviso, ele é visto como uma teia ou 

rede dinâmica e nenhuma das propriedades de qualquer parte desta teia é fundamental, todas 

decorrem das propriedades das outras partes do todo, e a coerência total de suas inter-relações 

determina a estrutura da teia. Cada parte, de certa forma, envolve todas as outras, contendo-as 

ou desdobrando-as dentro de si. Essa visão inteira do mundo surgiu do próprio meio 

cientifico. “Sendo seu objeto de estudo a própria natureza, foi impossível à física manter-se 

afastada desta e continuar ignorando que ela não se comporta segundo o desejo humano de 

controle e domínio intelectual.” (ibdem, p.65). A física deparou-se com contradições e com 

seus experimentos pode perceber que “a real natureza das coisas transcendia os aspectos 

sensoriais da realidade” (ibdem, p.66), levando a uma grande transformação e ao surgimento 

de uma nova física ou teoria quântica.  

      Mas já se falava nessa abordagem, no século passado, e Einstein já dizia “a ordem da 

natureza é derivada de uma ordem superior, do Ser Cósmico que homens e mulheres ao longo 

da historia comumente chamaram de Deus.” E complementa afirmando que “a mais bela das 

emoções de que somos capazes de sentir é a mística. Ela é a força de toda arte e ciência 

verdadeiras. Aquele que não a experimenta esta praticamente morto.” (apud CAVALCANTI, 

2000, p.68) Para este autor ciência e espiritualidade deveriam estar unidas. 

 

      A mecânica quântica provocou uma mudança fundamental na percepção, 

no pensamento, no sentimento e nos valores que levou a uma nova 

compreensão da realidade e a uma nova atitude na relação com o mundo: O 

universo deixa de ser visto como uma máquina, composta de uma infinidade 

de objetos, para ser descrito como um todo dinâmico, indivisível, cujas partes 

estão essencialmente inter-relacionadas e só podem ser entendidas como 

modelos de um processo cósmico. (ibdem, p.74) 
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      Essa nova visão nos aproximou da visão oriental do mundo, sendo vários conceitos da 

física comuns à base das tradições espirituais indianas. Isso influenciou nossa maneira de ver 

e sentir o mundo e a nos mesmos. “Muitos físicos admitiram que algumas descobertas da 

física quântica poderiam ser vistas como redescobertas de conhecimentos antigos.” (ibdem, 

p.75) Essa nova forma de olhar a realidade ainda está em processo de construção e essa visão 

holística do mundo que a teoria quântica resgatou, possibilita a fundamentação cientifica para 

outra vez reunir ciência e espiritualidade. Com essa visão, esta nova física vem se 

aproximando cada vez mais de concepções psicológicas e da visão espiritual do Oriente. 

 

2.2.1. O mundo inteiro novamente 

 

 
IMAGEM 19 

 

Vamos feche os olhos ouça a voz da intuição, 

É o vento que aumenta a chama do seu coração. 

Davi Pupo 

 

      Há bastante tempo, profissionais de diversos ramos de conhecimentos discutem sobre a 

necessidade de uma visão mais ampla e totalizante. Embora essa preocupação seja antiga a 

revolução cultural começa a tomar forma agora. “Os avanços de muitas disciplinas 

diminuíram as lacunas que separam a ciência da espiritualidade, possibilitando ao 

conhecimento aproximar-se cada vez mais da unificação.” (ibdem, p. 90).  
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CAPITULO 3 

 

A PSICOLOGIA SE RE-UNE AO SAGRADO 

 

 
IMAGEM 20 

 

      Cabe à psicologia a responsabilidade por uma noção de subjetividade correta, corrigindo 

as distorções que surgiram ao longo dos séculos. “É necessário a esse ramo do conhecimento 

um posicionamento que reflita e faça a crítica das abordagens unilaterais, tanto teoricamente 

quanto na aplicação prática dos métodos terapêuticos e de suas metas.” (CAVALCANTI, 

2000, p.119). 

      Trataremos aqui da psicologia Junguiana, pois Carl Gustav Jung sempre teve sua maneira 

particular para abordar os fenômenos psíquicos e “foi sua independência que permitiu o 

avanço da psicologia e levou à união do pensamento cientifico com o espiritual.” (ibdem, 

p.146) Jung foi iniciado por Freud, mas como diz Hoeller, “Freud não pode entrar na terra 

prometida, à qual conduziu outros.” (apud. CAVALCANTI, 2000, p.146). 

 

3.1. A VISÃO JUNGUIANA: UMA VISÃO SAGRADA 

 



35 
 

 
IMAGEM 21 

 

      O inconsciente junguiano tem o mesmo significado da Consciência Universal das antigas 

tradições, como a totalidade presente em tudo e como o próprio fundamento do ser. Ele 

também tem uma função prospectiva, transcendente, criativa, transformadora, religiosa e 

espiritual. O inconsciente é quem impulsiona o homem para a evolução. Para Jung, “os 

símbolos sempre atuam com o objetivo da cura, da auto-regulação, da complementação e da 

ampliação da consciência. Para ele as experiências simbólicas são sempre numinosas, 

poderosas, fascinantes, enriquecedoras e misteriosas.” (apud. CAVALCANTI, 2000, p.149) 

      Para Jung, 

 

o racionalismo e o materialismo levaram o homem ocidental a uma 

unilateralização da consciência e a negação do elemento transcendente, 

alienando-o das suas raízes mais profundas. Ele dizia que o Ocidente 

enfatizou a ciência e a razão num grau extremo, o que resultou num grande 

progresso científico e tecnológico, mas por outro lado, o homem ocidental 

negligenciou o cultivo da sua alma. Para Jung, o desenvolvimento é a 

realização evolutiva do individuo como um processo crescente de encontro 

com a realidade espiritual da vida. (apud. CAVALCANTI, 2000, p.150) 
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      O caminho para a evolução da consciência na psicologia junguiana é o caminho da 

individuação, que através do autoconhecimento, leva ao reconhecimento do self, um poder 

maior interior que é divino. A finalidade da psicoterapia para Jung  

 

era a transformação espiritual, a auto-realização e a experiência da plenitude 

do lado transcendente da vida. A meta terapêutica de Jung era levar o 

individuo a refazer a conexão com o self e, desse modo, religar-se à sua 

função espiritual e a comprometer-se com a busca do desenvolvimento 

espiritual. (apud. CAVALCANTI, 2000, p.151) 

 

      Assim Jung foi perceber no ego fortes necessidades de sentir segurança, estabilidade e 

auto-afirmação, decorrentes de sentimentos de fragilidade e de inferioridade, o que leva a uma 

busca neurótica de saciar essas necessidades. Mas fortalecer o ego na busca dessa cura é em 

vão. 

 

O ego, na realidade, só supera esses sentimentos quando percebe que faz 

parte de uma realidade maior, quando identifica-se com o self. Para isso, o 

ego deve tomar consciência da sua alienação do self e de suas necessidades 

espirituais profundas. Quando isso ocorre, surge naturalmente o sentimento 

de valor e auto-estima e todas as necessidades auto-afirmativas perdem a 

importância e são substituídas pelas necessidades do self que é a auto-

evolução espiritual. A vida adquire também um maior significado e 

finalidade. (CAVALCANTI, 2000, p.152) 

 

      Na concepção junguiana o self é um diretor interior, é transcendente e imutável, ele esta 

presente em todas as coisas e é o principio numinoso. “O self é o Eu superior, ou o Eu maior, 

a centelha divina no homem de que falam os sistemas místicos.” (ibdem, p.154) Ele é 

representado no taoísmo como a “Flor de Ouro,” e no hinduísmo como a “Semente Dourada”. 

Para Jung, “as antigas tradições sagradas são repositórios dos segredos da alma, e este 

inigualável conhecimento manifesta-se em grandes imagens simbólicas.” (ibdem, p. 155) 

      Esta autora informa que Jung considerava o desenvolvimento psicológico e o espiritual a 

mesma coisa, sendo o mesmo processo. Ele diz que “a potencialidade espiritual humana 

contem um impulso inerente para a plenitude e se expressa por meio de símbolos.” (ibdem, 

p.155). Símbolos estes que aparecem principalmente em sonhos, visões e estados alterados de 

consciência. Jung defendia a importância das experiências transcendentais e espirituais para a 

saúde mental. 

 

Jung via o chamado “mal do século”, a depressão, a infelicidade, o 

embotamento, a automatização e a alienação da natureza e da vida, como 

perda do significado espiritual que ligava o homem a uma realidade maior e 
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transcendente. Ele afirmou que o materialismo e o racionalismo contribuíram 

para a negação do lado transcendente da psique e a alienação de suas raízes 

mais profundas. Por isso, Jung incluiu na sua meta terapêutica o resgate do 

sentido espiritual perdido, pois só assim seria possível a busca do sentimento 

de plenitude, de totalidade e de pertencer a uma realidade transcendente que 

só a ligação com o self pode dar, a experiência do processo de individuação. 

(ibdem, p.157) 

 

      Dentro deste contexto Jung diz que o eixo da psicologia junguiana é o processo de 

individuação. Este processo concentra todo esse pensamento da busca do sagrado, por sua 

busca de tornar-se inteiro, de religar-se ao self, e por todas as características que possui, ele é 

sagrado. O processo de individuação é a realização do divino no homem, que é a real essência 

de cada um.  

      O nosso despertar vem quando entramos em contato com o numinoso, é essa experiência 

que nos abre para conhecer algo que vai além dos nossos olhos. Quando essa experiência do 

sagrado nos toca, abre a porta do caminho da individuação. É através da vivência espiritual 

que abre-se a consciência da totalidade. E para que essa jornada seja traçada basta cada um de 

nós querer. 

 

      Embora ainda existam muitos preconceitos contra os místicos e a 

experiência mística, cada vez mais ela é valorizada como a fonte do 

conhecimento direto, profundo, completo e unitário que transcende os limites 

do intelecto discursivo. As descobertas da ciência começam a dar sentido às 

experiências místicas, que sempre sugeriram a possibilidade de penetrar 

numa ordem de realidade que fica além do mundo das aparências. (ibdem, p. 

184)    

 

      Sábios das mais diferentes culturas afirmam que a consciência é uma, e que a dualidade 

que divide o mundo é ilusória. O dualismo é ilusão, pois ele é desprovido de realidade. Essa 

também é a concepção da psicologia de hoje, e é plenamente aceita pelos físicos que estudam 

a consciência. 
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CAPITULO 4 

 

IMAGINAÇÃO:  

UM CAMINHO DE ENCONTRO COM O SELF 

 

 
IMAGEM 22 

 

      Eu não sei o que você aprendeu nos livros, mas a coisa mais 

importante que  aprendi com meus avós foi que há uma parte 

da mente que não conhecemos realmente, e que essa parte 

é da maior importância na doença e na saúde. 

Thomas Costeletas Grandes 

       

      A imaginação é um processo do pensamento que invoca o uso dos sentidos; olfato, visão, 

audição, paladar, posição, tato e sentidos dos movimentos. Ela é “o mecanismo de 
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comunicação entre percepção, emoção e mudança corporal. Importante causa tanto da saúde 

quanto da doença, a imaginação é a maior e mais antiga fonte de cura do mundo.” 

(ACHTERBERG, 1996, p.9) 

      A doença mesmo hoje na visão moderna é considerada como algo que penetra de fora do 

corpo, como algo que precisa ser destruído e expulso do corpo. Para os xamãs, no entanto a 

causa da doença não está no meio externo e sim em nosso interior, no poder pessoal que 

temos ou que perdemos. Portanto o trabalho deles é aumentar esse poder para que a própria 

pessoa possa encontrar a cura. As doenças “só constituem ameaça à saúde quando a camada 

protetora natural de uma pessoa desenvolve uma fraqueza.” (ibdem, p.23) 

      A autora continua dizendo que nas sociedades tribais onde o xamânismo floresceu, a 

prática da cura sobrepõe-se a toda vida secular e sagrada, e ela esta integrada com a oração, 

agricultura, casamento, guerra e tabu. E continua dizendo que “há pouco interesse em 

meramente prolongar a vida, mas sim em restaurar o equilíbrio.” (p.24)  

 

      A função de qualquer sistema de saúde de uma sociedade está 

essencialmente vinculada às convicções filosóficas de seus membros sobre a 

finalidade da própria vida. Para as culturas xamânicas, essa finalidade é o 

desenvolvimento espiritual. Saúde é estar em harmonia com a visão de 

mundo. Saúde é uma percepção intuitiva do universo e de todos seus 

habitantes como seres de um único estofo. Saúde é comunicar-se com 

animais, plantas, estrelas e minerais. É conhecer morte e vida, e não ver entre 

elas diferença alguma. É misturar e fundir, procurando o isolamento e o 

companheirismo para compreender nossas múltiplas identidades. Ao 

contrario das noções mais “modernas”, na sociedade xamânica, saúde não 

significa sentir nada; nem significa ausência de dor. Saúde é buscar todas as 

experiências da Criação e vivenciá-las, sentindo sua textura e seus múltiplos 

significados. Saúde é expandir-se para além do próprio estado de consciência 

para experimentar os sussurros e vibrações do universo. (ibdem, p.25) 

 

      Com essas palavras podemos considerar que a saúde é um aspecto do retorno ao sagrado 

que já abordamos, e que a saúde está diretamente ligada com o modo de ver o mundo de uma 

determinada cultura. Assim na visão xamânica a saúde se encontra no self, que é nossa 

essência divina onde podemos estar em harmonia e em comunhão com o universo. Onde nos 

tornaremos Um com o Todo, é lá que encontraremos a saúde. É lá onde nós somos “eternos”, 

onde não há diferença entre morte e vida. 

      Podemos observar com isso que a saúde de uma cultura esta diretamente ligada com seu 

modo de pensar a vida, de imaginar. Nesse sentido podemos compreender nos dias de hoje, 

que vivemos num mundo afastado do sagrado, onde a doença está muito presente, e aparece 

para nós em diversas formas; entre estas, como o desespero de uma busca continua em que a 
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humanidade vive, ou como tantas doenças que se apresentam biologicamente em nossos 

corpos, tão freqüente como o câncer, alem de muitas outras formas físicas, mentais e 

espirituais de adoecimento. 

      Este adoecimento poderá estar diretamente ligado a nossa imaginação, nosso jeito de ser, 

de pensar, de sentir e de ver o mundo. Isso está ligado com nossa ligação com o universo, com 

nosso equilíbrio, com nosso processo de individuação, nossa identificação com o self. O corpo 

está sempre nos alertando sobre o caminho a seguir, sobre nossos passos errados e certos. “O 

corpo não tem segredos, nunca mente” (ibdem, p.11) 

      Segundo Paracelso “o homem é seu próprio médico e encontra as ervas curativas 

apropriadas em seu próprio jardim; o médico está em nós e em nossa própria natureza 

encontram-se todas as coisas de que necessitamos.” (apud ACHTERBERG, 1942, p.75) E 

quanto a imaginação acrescenta que: 

 

o homem é uma oficina de trabalho visível e invisível. A oficina visível é seu 

corpo, a invisível é a imaginação (mente)... A imaginação é o sol na alma do 

homem... O espírito é o mestre, a imaginação o instrumento, e o corpo, o 

material plástico... O poder da imaginação é um grande fator na medicina. 

Pode causar doenças... E pode curá-las. (apud. ACHTERBERG, 1942,  p.75) 

 

      Para os médicos cartesianos “as imagens eram uma realidade fisiológica, tanto quanto 

quaisquer outras funções corporais.” (ACHTERBERG, 1942, p.76). Assim revisando o papel 

da imaginação em vários períodos históricos McMahon formulou o sistema de crenças 

daquela época: 

quando uma imagem se tornava uma obsessão, ela se espalhava pelo corpo, 

sujeitava o coração, agarrava-se aos nervos e aos vasos sanguíneos e dirigia a 

carne de acordo com sua própria inclinação. Em breve, sua essência tornava-

se manifesta na tez, na fisionomia, na postura e no modo de andar de sua 

vítima. A imaginação tinha maiores poderes de controle do que a sensação e, 

assim, a expectativa de um acontecimento temido era mais prejudicial do que 

o próprio acontecimento; o horror à morte matava com a mesma 

autenticidade de um ferimento infligido externamente. Uma vívida 

imaginação, relacionada a certa doença, tal como a febre, a paralisia ou o 

sufocamento, bastava para produzir certos sintomas. (apud. ACHTERBERG, 

1942, p.76) 
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4.1. A CONSCIÊNCIA XAMÂNICA 

 

 
IMAGEM 23 

 

       Os xamãs são considerados como os sábios das tribos, são eles que curam, são os 

conselheiros, os chefes e reis. São reconhecidos como pessoas que têm a capacidade de curar 

pela imaginação. Trabalham com o mundo místico, transcendem e estão conectados com o 

Todo, com o sagrado, com o poder superior. Eles são capazes de entrar e sair, quando querem, 

dos estados transcendentes de consciência. Esses mundos pelos quais os xamãs transitam, não 

são considerados menos reais uns dos outros, mas apenas diferentes. O estado xamânico de 

consciência corresponde a uma “realidade clarividente” (ACHTERBERG, 1942, p.31). 

      A cura psíquica como descreve esta autora é uma cura por meio da imaginação. Essa cura 

vem pelo estado transcendente da consciência, pois para ela “só podem ocorrer se as barreiras 

que separam o eu do não-eu tornarem-se fluidas e a imaginação for além do intelecto. Isto 

explica que transcender barreiras também poderá ser função da imaginação.” (ibdem, p.32). 

Essa cura está no self, quando o encontramos e tornamo-nos inteiro. Sem isso nós estamos 

enfraquecidos, não conhecemos nossa verdadeira essência e não conhecemos nossos poderes 

de cura. “Entre os pesquisadores, há amplo consenso de que, sob tais condições, criatividade e 
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capacidades especiais para resolver problemas são intensificadas, e imagens visuais vívidas 

são comumente relatadas como fonte de nova informação.” (ibdem, p.34)  

 

4.1.1. Os rituais xamânicos 

 

 
IMAGEM 24 

 

      Segundo a autora “os rituais e símbolos xamânicos representam uma das sagas mais 

fascinantes sobre como os seres humanos tentam relacionar-se com o sobrenatural para criar 

uma condição de saúde no sentido mais amplo.” (ibdem, p.38) E destaca alguns pontos que 

dizem respeito aos rituais e símbolos. A saber: “Os rituais e símbolos de cura têm um 

significado muito diferente e, ainda assim, muito real, na realidade não-ordinária ou estado 

xamânico de consciência.” (p.38). Acrescenta que; “muitos rituais e símbolos são 

culturalmente determinados e só falam às necessidades de uma população especifica.” (p.38) 

e integra um terceiro ponto; “há símbolos e rituais análogos em todas as partes do mundo, 
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indicando uma espécie de inconsciente coletivo.” (p.38). E por ultimo diz que; “não são os 

instrumentos e rituais que curam, mas o poder a eles conferido pela imaginação.” (p. 38). 

      Para que os xamãs possam realizar seu trabalho de cura em estado transcendente, é 

necessária toda uma preparação de dias e dependendo do trabalho até meses. Essa preparação 

é fundamental para que o trabalho possa ser bem sucedido. Eles utilizam vários métodos para 

alcançarem seus objetivos, estimulam ou se privam dos sentidos para se distanciarem da 

realidade cotidiana. Neste universo, os sons são importantíssimos para a realização dos 

trabalhos, despertando a mente e caminhando para o conhecimento, e para o self. 

      Os xamãs vão e voltam, transitam por diferentes realidades e trazendo consigo “algo da 

glória de suas visões.”(p.46) e Achterberg diz que “é nisso que consiste, precisamente, a bela 

arte sagrada das culturas xamânicas.” (1942, p.46) “A prática do xamã está altamente 

integrada ao sistema de crenças da cultura e ele deve ser capaz de criar uma atmosfera cheia 

de confiança, de credibilidade, criatividade e audácia suficientes para comunicar ao paciente 

que algo poderoso está para acontecer.” (ibdem, p.53).  

      A autora conclui que “símbolos e rituais que culturalmente têm poder, ao que parece, são 

necessários para abrir o mecanismo de cura” e aponta um pressuposto fundamental desta 

visão de mundo; “o corpo é mente e a mente é espírito.” (ibdem, p.56).   

 

4.2. A IMAGINAÇÃO COMO CAMINHO 

 

      Nos dias de hoje, podemos observar em ambientes médicos modernos ainda alguns 

vestígios do conhecimento xamânico. Algumas técnicas que apóiam-se no poder da 

imaginação, mas que raramente são consideradas essenciais à prática da medicina, embora 

sejam eventualmente consideradas úteis ao bem-estar psicológico do paciente. Thomas Edison 

disse “o médico do futuro não dará remédios, mas interessará os pacientes nos cuidados com 

o corpo humano, a nutrição, e nas causas e prevenção das doenças.” (apud ACHTERBERG, 

1942, p. 95) E a autora continua dizendo que a palavra doutor vem do latim doceo  que 

significa “ensinar” e que foi apenas na medicina moderna que ele foi relacionado com a 

prática de receitar pílulas e fazer cirurgias. 

      Existem diversos relatos de cura e melhora através da imaginação, a diversos métodos que 

são empregados hoje em dia utilizando a imaginação como parte essencial. Assim como 

também existem relatos de pessoas que são diagnosticadas com doenças não tão graves ou 

mesmo graves, mas em seus primeiros estágios, e que algumas horas após o diagnóstico 
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morreram, em meio aos médicos e enfermeiros. Deixando-os sem uma explicação para aquela 

morte que certamente não foi pela doença.  

 

4.2.1. Efeito placebo; o efeito da imaginação 

 

 
IMAGEM 25 

 

      Interessante também citarmos aqui o chamado efeito placebo que “é apenas outro termo 

para descrever uma alteração física que ocorre sem que haja qualquer intervenção médica 

conhecida ou aceita. O efeito placebo intervém devido à imaginação, mas não é sinônimo da 

própria imaginação”, (ACHTERBERG, 1942, p.86) que continua nos explicando que em 

latim o termo placebo significa “agradarei”. Assim podemos examinar como que essa cura 

acontece em nosso organismo se tomamos apenas pílulas de açúcar ou injeção de água. 

 

O placebo, na verdade, está dando permissão para a cura; é um símbolo que a 

imaginação pode incorporar e traduzir em assombrosas alterações 

bioquímicas que, no momento, ainda estão além da compreensão das mais 

refinadas mentes cientificas. O médico sensato que vive em cada um de nós 

sabe como fazer a dor desaparecer e os tumores se diluírem. Ele sabe quando 

mobilizar as células T, as histaminas ou endorfinas – tudo em ordem 

apropriada e combinação. O placebo apenas desencadeia o processo: 

“Atenção, aprontem-se e vão!”. Certamente não está distante o tempo em que 
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já não precisaremos recorrer a um estimulo artificial e todo o processo poderá 

iniciar-se por força de vontade. (ibdem, p.87) 

 

      Assim podemos ver que “o fato de o efeito placebo ter sido identificado em milhares de 

estudos sobre drogas é um testemunho perfeito e incontestável do papel da imaginação na 

saúde”. (ibdem, p.88) 

 

O que há de mais significativo quanto aos placebos, não é tanto o veredicto 

que eles proporcionam sobre a eficácia das novas drogas, mas uma prova 

clara de que aquilo que passa pela mente pode provocar alteração na química 

do corpo. Fato como esses indicam que os mesmos caminhos e conexões que 

intervém no uso dos placebos podem ser ativados sem eles. O principal 

ingrediente é o sistema de crenças dos seres humanos. A confiança na 

capacidade de mobilizar os próprios recursos é uma prodigiosa força em si. O 

próximo grande avanço na evolução humana pode muito bem ser 

representado pela capacidade dos seres humanos de trabalharem com uma 

nova compreensão da química cerebral, de presidirem a si mesmos. (ibdem, 

p.88)   

 

4.2.2. A imaginação faz acontecer 

 

 
IMAGEM 26 
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Cantar com força e vibração, 

Subir as cordilheiras com determinação, 

E chegar as estrelas e ser feliz. 

Rodrigo Polignano 

 

      Podemos ver como chegar à cura, à maneira única que o xamã se apropria do mundo da 

imaginação para assim fortalecer e tornar inteiro seu “paciente”, religando-o com esse mundo, 

o mundo do self, onde tomam consciência do nosso poder divino e do próprio poder de 

transformação, e neste contexto basta imaginar com fé, que assim será. Os estudos revelam 

que “as imagens afetam direta e indiretamente as reações físicas e, por sua vez, são afetadas 

por essas reações. As imagens podem envolver qualquer sistema sensorial, mas também 

podem ocorrer na ausência de estimulo externo apropriado”. (ibdem, p.116). A autora 

acrescenta que estudos realizados comprovam que “o sistema imunológico é muito mais 

esperto. Ele reage às mensagens do cérebro; de fato, é controlado por ele.” (ibdem, p. 164). A 

crença das pessoas hoje em dia é que “criamos a doença em nós mesmos, mas que precisamos 

procurar um médico para sarar.” (ibdem, p.166). A autora reflete como “é inconcebível que a 

espécie humana tenha chegado tão longe com esse talento, tão exclusivo, para adoecer.” (p. 

166). Refletindo nesse pensamento podemos concluir que se nossa imaginação pode nos levar 

a doença, por que não poderia também nos levar a saúde? E que “aquilo que imaginamos e 

como escolhemos viver também pode ter um efeito positivo sobre o sistema imunológico.” 

(ibdem, p.167). 

 

      Os sistemas de crença são cruciais questões relacionadas à obtenção de 

saúde. Se você não acreditar na habilidade para promover conscientemente a 

alteração física com a imaginação, nem sequer chegar a tentar. Não evocará 

lembranças armazenadas. Não ativará padrões, nunca se dará uma 

oportunidade. A cura não acontece acidentalmente, mas requer um árduo 

trabalho mental ou uma fé completa, sem peias, de que aquilo que está sendo 

feito por você ou dado a você criará saúde. (ibdem, p.136) 

 

      Tudo isso exige tempo, dedicação e extrema concentração. Temos que usar pensamentos 

que combatam pensamentos. Para que tenhamos pensamentos e imagens internas que possam 

nos trazer saúde e serenidade. 
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4.3. O RITO COMO CAMINHO CURATIVO 

 

 
IMAGEM 27 

 

      A essência da cura popular está no ritual,  

e não naquilo que normalmente  

é concebido como medicina. 

Raissa Cavalcanti 

 

      Tentando descrever e explicar os efeitos curadores dos rituais em circunstancias atuais, 

alguns teóricos chegam ao consenso de que 

 

o valor do ritual se apóia no seguinte: (1) os demorados preparativos 

habitualmente necessários antes do ritual de cura dão aos parentes algo para 

que eles possam demonstrar preocupação; (2) os preparativos e a participação 

ritual são um modo de paciente e comunidade sentirem que controlam aquilo 

que parecia ser uma situação sem esperança; (3) as relações dentro da 

comunidade são cimentadas e a solidariedade grupal é intensificada; (4) o 

enredo e a estética do ritual são reconfortantes e distraem; (5) as 

características do ritual consolidam os laços entre o paciente e o grupo, do 

qual ele pode ter se sentido alienado; (6) o paciente pode sentir alivio, na 

crença de que a harmonia entre ele e o mundo dos espíritos foi estabelecida; 

(7) os rituais e símbolos servem para interpretar o significado da doença e o 

papel do paciente em um contexto cultural; (8) o paciente é excitado 

emocionalmente pela intensidade do ritual, e isso aumenta ainda mais a 
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esperança ou uma confiança, carregada de expectativas, de que algo 

importante irá acontecer; (9) o custo dos rituais de cura é considerável, na 

maior parte das culturas (inclusive a medicina ocidental), e pode acarretar o 

preparo de alimentos mais apreciados e nutritivos, intensificando mais uma 

vez a auto-estima, e a esperança do paciente; (10) quando há preparados 

psicoativos ou quando se entra em estados de consciência alterados ou 

dissociativos, em conseqüência do ritual, o poder do curador é validado por 

essas experiências tão inusitadas, e elas reforçam o sistema de crenças 

espirituais. (ibdem, p.157) 

 

     Continuando,  

 

Jilek identificou componentes de atividade ou terapia ocupacional e notou 

que a terapia de grupo é relevante, e a solidariedade grupal e a coesão se 

expressam freqüentemente. O ritual dá a oportunidade de uma ab-reação 

catártica, que, segundo acredita, libera das tensões emocionais acumuladas, 

na medida em que as situações são revividas. O psicodrama ou a 

dramatização é um traço notável de muitos rituais de cura. No moderno 

ambiente terapêutico, o psicodrama tem como objetivo permitir à pessoa 

expressar seus problemas ou exteriorizar em um ambiente controlado, que dê 

apoio. Jilek nota, enfim, o efeito psico-higiênico de uma intensa atividade 

física. Com efeito, tanto as pesquisas recentes quanto a tradição antiga 

sugerem que a atividade física pode combater a depressão, além de melhorar 

a condição física. O trabalho ritual pode incluir invocações, dança e canto por 

dias a fio. (ibdem, p.158) 

 

      A autora continua com importante observação sobre a enfermidade e diz que boa parte 

dela é causada pela desarmonia – com a natureza, consigo mesmo e, sobretudo, com a 

comunidade. E acrescenta que quando toda comunidade se torna uma rede de cura, quando é 

dedicado um tempo para focalizar agudamente um problema, quando o sistema de apoio ao 

paciente torna-se ativo e evidente, a cura de muitos males torna-se possível. 
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CAPITULO 5 

  

A IMPORTÂNCIA DO RITO NO TRABALHO  

ARTETERAPÊUTICO 

 

 
IMAGEM 28 

 

      Para ilustrar a importância do rito no processo arteterapêutico, utilizarei o relato do 

estagio de arteterapia desenvolvido em instituição Psiquiátrica da região serrano do Rio de 

Janeiro, no sistema Hospital-Dia, realizado com um grupo de oito pessoas, homens e 

mulheres, com faixa etária entre 30 e 58 anos. Foram realizadas sessões semanais, durante 11 

meses, com duração de duas horas e meia. 

      Os pacientes deste H.D. (hospital-dia) têm o diagnóstico de psicóticos, e encontram-se 

medicados, permanecendo na instituição das oito horas da manhã às quatro horas da tarde, 

retornando para suas residências todos os dias. O perfil inicial do grupo, de um modo geral, 

era que encontravam-se em um estado de baixa-estima, sempre se desculpando por cada passo 

que dessem, dizendo que não sabiam, que não eram bons nisso, nem naquilo. Apresentavam-

se dispersos e introspectivos, com mobilidade comprometida, e alguns bem lentos. Sentiam 

necessidade de falar coisas que estavam muito na superfície, coisas reais, “palpáveis”. 

Mostravam-se desordenados, sem senso de limite, falando coisas sem sentido, e vários 

assuntos ao mesmo tempo, sendo que todos falavam juntos. Tinham dificuldades para se 

expressarem, dificuldades de entrega para o processo arteterapêutico, eram muito 
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desconfiados, e com falta de bom humor e de sorrisos. Não sabiam o que queriam da vida, 

eram inseguros, preferindo ficar dentro do H.D. a sair para um passeio. Apresentavam-se 

desqualificados, sem estímulos para ir à luta, não enxergando as possibilidades que tinham. 

Não tinham noção correta de espaço e tempo.  

 

5.1. PLANTANDO UMA SEMENTE 

 

 
IMAGEM 29 

 

A força nasce da terra,  

Germina no peito 

No centro do coração,  

E se abre pro mundo 

Quando se toca fundo,  

Como a água que  

Brota do chão. 

Cristine Esinger 
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      Quando iniciei nossas sessões de arteterapia percebi como era importante para o grupo, 

rituais que marcassem bem o tempo da sessão, com atividades marcantes para que aos poucos 

pudessem ser registradas na memória de cada um. Também foi notório como eram produtivas 

as produções expressivas, e como os benefícios terapêuticos apresentavam-se quando a sessão 

era bem planejada, e desenvolvida, desde seu inicio até seu fim. Assim as sessões foram 

planejadas sempre com o objetivo de envolver os integrantes do grupo para que pudessem 

fazer um mergulho no caminho do autoconhecimento. Devido às resistências para este 

mergulho, as sessões tinham que ser envolventes e atrativas, sendo feitos diversos 

aquecimentos ligados ao objetivo da sessão, para só então os participantes produzirem 

expressivamente. Foram adotadas providências ritualísticas para o início, meio e fim da 

sessão, para que fizessem uma ponte de resgate interior. Estes rituais eram feitos de acordo 

com as necessidades que o grupo apresentava. Aqui apresentarei alguns rituais que foram 

realizados com o grupo. 

 

5.1.1. Ciranda roda circular 

 

 
IMAGEM 30 
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          O primeiro rito de todos os dias era a ciranda, uma dança circular, que como todo 

circulo tem seu eixo, o que chamava cada um dos integrantes para o próprio eixo. A ciranda 

tinha sempre a mesma música e os mesmos passos. Ela era nosso primeiro ritual e fazia com 

que o grupo se desligasse das energias lá de fora, da agitação e de pensamentos desordenados. 

Era um circulo acolhedor e seguro, pois a ciranda criava uma atmosfera energética harmônica 

sintonizando-os com a sessão, marcando seu início, a entrada no tempo de kairós, com efeito 

de centramento para o grupo. A ciranda marcava o começo e o fim da sessão, a roda final 

tinha músicas variadas que eram ligadas ao tema da sessão. 

 

5.1.2. Rito de entrega e confiança 

 

      No início das sessões de arteterapia, o grupo encontrava-se bastante resistente em relação 

às propostas, estavam sempre desconfiados, não relaxavam, e não se entregavam. Durante 

algumas sessões foi necessário fazer o rito de entrega e confiança, para estabelecer laços com 

a arteterapeuta e confiança no processo terapêutico. Os ritos foram realizados utilizando 

relaxamento e movimentos para a sensibilização do corpo através das músicas, e pouco a 

pouco foram conseguindo fechar os olhos e confiar nas minhas palavras, quebrando assim as 

primeiras barreiras comigo, com o processo e com eles mesmos. Passaram a se permitir, a 

conhecer e movimentar o corpo sem vergonha, e a desconfiança foi ficando de lado, foram se 

entregando e se envolvendo no processo arteterapêutico. 

 

5.1.3. Rito da respiração 

 

 
IMAGEM 31 
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      O rito da respiração acalmava e centrava o grupo, pois as vezes estavam tão perturbados, 

inquietos e agitados, com os “nervos a flor da pele”, que antes mesmo da ciranda era 

necessário uma roda de concentração na respiração, utilizando uma música instrumental bem 

calma e baixa, sendo dada a orientação de como fazer a respiração correta, sempre de olhos 

fechados e visualizando o que era necessário de acordo com o momento. Este rito 

apresentava-se eficaz. 

 

5.1.4. Roda da palavra 

 

      Após as produções plásticas fazíamos uma roda onde cada participante tinha o direito de 

contar o relato de sua produção e sua percepção da sessão, contudo, não havia limites e 

falavam mesmo quando não era sua vez, tinham conversas paralelas quando outra pessoa 

estava falando. Assim surgiu a roda da palavra, com um “objeto de poder” que só quem 

estivesse segurando-o tinha direito à palavra, e os demais deveriam permanecer em silêncio. 

Este simples objeto fez a diferença e impôs os limites que o grupo precisava. 

 

5.1.5. Rito do fogo 

 

 
IMAGEM 32 

 

      O rito do fogo foi utilizado no sentido de propiciar que se acendesse a chama interior de 

cada um, e de transformação. O fogo era aceso no centro da roda, e marcava o eixo do circulo. 

O símbolo do fogo é purificador e regenerador, também pode simbolizar o fogo interior e o 
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conhecimento intuitivo. No tantrismo tibetano o fogo corresponde ao coração. Ele também é 

destruidor e abre caminho para o novo renascer.  

 

5.1.6. Rito do cuidado 

 

 
IMAGEM 33 

 

      Ao longo das sessões foi observada a falta de cuidado que o grupo tinha consigo mesmo, a 

falta de higiene e de carinho com seu próprio corpo. O rito do cuidado era realizado no inicio 

da sessão, logo após a ciranda e o rito do fogo, e nessa mesma roda colocava óleo hidratante 

nas mãos de cada integrante do grupo, que eram massageadas e sentidas, assim como outras 

partes do corpo que estavam tensas. O corpo era carinhosamente cuidado e aos poucos ia 

sendo observado e conhecido. O grupo aos poucos tomava consciência de que suas mão eram 

sagradas, e essa consciência se expandia para o corpo todo. 
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5.1.7. Rito de troca 

 

 
IMAGEM 34 

 

      Os integrantes do grupo encontravam-se com seu estado afetivo “congelado”, pareciam 

frios e sem sentimento. Para resgatar esse afeto fizemos o rito de troca, que funcionou como 

um amigo oculto, os nomes foram sorteados e cada um fabricou um presente para seu amigo. 

Na hora da entrega, tinham que falar palavras que pudessem descrever a pessoa para que os 

outros pudessem adivinhar. Esse ritual emocionou e uniu o grupo. Nutriu o grupo para que 

eles pudessem perceber que tinham algo de bom a oferecer. 

 

5.1.8. Rito de conexão com a natureza 

 

 
IMAGEM 35 
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IMAGEM 36 

 

      Fizemos o rito de conexão com a natureza através da ida ao parque e a modelagem em 

argila. Este rito de conexão foi bastante especial para eles, pois permaneciam basicamente 

todos os dias dentro de um hospital, e ir a esse reencontro com a natureza foi renovador e ao 

mesmo tempo um encontro de resgate com a própria saúde e consigo mesmo.. 

 

5.1.9. Rito de nutrição e compartilhamento 

 

 
IMAGEM 37 
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      No parque em meio à natureza fizemos um piquenique, um momento de nutrição e 

compartilhamento entre o grupo. Nesse rito foram resgatados alguns sentimentos e 

lembranças de que eles ainda podem gostar e sentir prazer com algumas coisas, e que ainda 

podiam querer fazer coisas novas. 

 

5.1.10. Rito de centramento 

 

      No início do processo o grupo estava muito descentrado, não sabiam o que queriam, o que 

sentiam, quem eram, como eram. Fizemos o rito de centramento através do simbolismo da 

árvore para trabalhar o eixo de cada um. Fomos trabalhando o autoconhecimento, descobrindo 

como cada um era; seus sentimentos, emoções, como que encaravam a vida, e o que queriam 

dela. Esses ritos foram permitindo o encontro com o eixo de cada um, com a própria 

identidade. 

 
IMAGEM 38 

 

 
IMAGEM 39 
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IMAGEM 40 

 

 

5.1.11. Rito de volta às raízes 

 

      Na busca do autoconhecimento fizemos o ritual de volta às raízes, através de tambor e da 

percussão corporal. Foi um rito energizante, trouxe força, alegria e vibração positiva. 

Transformou a energia estagnada que circulava no grupo em uma energia mais ativa e fluída.   

 

 
IMAGEM 41 
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IMAGEM 42 

5.1.12. Ritos do corpo 

 

      Os ritos do corpo também foram no sentido de se auto-conhecer, através de sensibilização 

corporal, textos relacionados ao corpo, modelagem do corpo, fotografias de expressão, 

exercício com espelho para que pudessem se olhar e se observar, desenhos do corpo em escala 

real. A cada rito corporal mais um pouco do desconhecido era desvelado e iluminado, e o 

querer começou a brotar dentro de cada um.  

 

       
                                   IMAGEM 43                                                                                 IMAGEM 44                                                                         IMAGEM 45 
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5.1.13. Ritual de celebração do aniversário 

 

 
IMAGEM 46 

 

      O ritual de celebração do aniversário traz lembranças do nascimento, reafirmação da vida, 

ativa memórias afetivas e familiares, alegrias e tristezas. Esta atividade foi muito benéfica 

para o grupo que pode constatar esses aspectos e conversar sobre eles.  

 

 
IMAGEM 47 

 

 

 



61 
 

5.1.14. O retorno ao sagrado 

 

 
IMAGEM 48 

 

      Para concluir nosso ciclo do estagio de arteterapia, o grupo observou e contemplou a 

natureza para fazer fotografias, fazendo esse religare com a natureza, com o sagrado. Esse 

projeto fez parte do terceiro ciclo do estagio, ciclo auto-gestivo, onde o grupo é quem sugere 

o que fazer. Foi decidido em conjunto fazer uma exposição de fotografia apresentada em 

espaço público da comunidade a qual o hospital atende, com fotos da natureza. Para a 

realização desta exposição, o grupo de arteterapia foi a diversos lugares para fotografar, e 

estes passeios foram renovadores e colocaram os pacientes do H.D. em contato com a 

sociedade e com a natureza. Estas atividades também apresentam a potencialidade de 

aprimorar o olhar ao ambiente, favorece a reconexão e contribui também para um olhar mais 

atento sobre si mesmo. 
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IMAGEM 49 

 

 

 

 
IMAGEM 50 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

 
IMAGEM 51 

 

      Penso que ainda será preciso algum tempo para que realmente aconteça a mudança no ser 

humano, no seu modo de ver e sentir o mundo. No sentido de verdadeiramente ter em seu 

íntimo uma visão holística, mais totalizante, orgânica, sistêmica, harmoniosa e dinâmica. E de 

aprender como é mágico esse movimento da vida, e que este aprendizado é propiciado ou 

favorecido pelas vivências de rituais. A imaginação, quando usada corretamente, pode nos 

levar à cura. Considero que muitas pessoas precisam aprender a imaginar e considerar que a 

imaginação e seus pensamentos criativos levam a estados de saúde que tanto podem ser 

negativos quanto positivos. 

      Observei que os rituais utilizados foram pouco a pouco ativando e revitalizando a energia 

grupal. Algumas atividades os tornavam mais ágeis, sendo capazes até de correr e dar saltos. 

Percebi que os rituais permitiram um melhor conhecimento de “si-mesmo”, favorecendo a 

tomada de consciência de como e de quem eram e do que queriam. Concluí que estes rituais 

serenavam e davam forças, auxiliavam a restabelecer o equilíbrio emocional, e, após fazê-los, 

já não eram tão ansiosos e já não falavam tudo e todos ao mesmo tempo. Também observei 

que, ao longo dos rituais, núcleos que considero sagrados foram ativados e começaram a 

permitir a expressão de sentimentos mais profundos. Considero que facilitar a expressão de 
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afetos direciona o individuo para a rota do self. Estes rituais permitiram a entrega e a ligação 

ao processo arteterapêutico e devolveu sorrisos e o brilho no olhar para o grupo, em alguns 

momentos. Os rituais contribuíram para o fortalecimento que permite a retomada das rédeas 

da própria vida, pela consciência da capacidade de tomar decisões do que querem fazer. 

Percebi que o ritual favoreceu a lembrança, reduzindo esquecimentos, auxiliando na 

orientação temporal e espacial, diminuindo a apatia, o comportamento deprimido e inseguro. 

Observei que as atividades no círculo e os movimentos ritmados e repetidos trouxeram 

benefícios com efeito de centramento para o grupo. O processo arteterapêutico desenvolvido 

facilitou um religare ao sagrado, representado por uma rota ao “si-mesmo”. Percebi que na 

arteterapia temos a mediação dos materiais plásticos e através deles no rito criativo, 

proporciona-se o acesso facilitado ao simbolismo mítico, para que se torne mais claro e 

compreensível. Neste relato a arteterapia abriu caminho para um “território sagrado”, 

fixando o dia, o horário dos encontros, pela mediação das materialidades expressivas, 

propiciando aos participantes deste grupo entrar pelo setting arteterapêutico, até o próprio 

imaginário, representante do território sagrado interno, de seu próprio mundo psíquico. 

      Devido ao tempo limitado para realização deste estudo monográfico, recomendo a 

ampliação do estudo a respeito dos rituais e a verificação dos temas abordados em relação a 

outros públicos do processo de arteterapia. 
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