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RESUMO

A arteterapia e seus múltiplos recursos expressivos surge como uma
alternativa inovadora no tratamento auxiliar de inúmeras patologias que
encontramos no público da terceira idade, institucionalizado, tais como a
depressão dentre outras, com resultados surpreendentes. Neste estudo
relataremos uma experiência com materiais aromáticos e a ligação entre
aromas, sistema límbico e depressão.

Palavras-chave: Arteterapia – aromas – depressão - sistema límbico –
terceira idade - institucionalização
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ABSTRACT

Art-Therapy and its several expressive ways arise as an original
alternative to help the treatment of many pathological situations we can find in
elderly people, institutionalized, as depression as many others, with amazing
results. In this study are related the experience with scented material and the
connection among aroma, limbic system and depression.

Key-words Art-Therapy – aromas – depression - limbic system – elderly institutionalizing
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“A FELICIDADE É SEMPRE RESULTADO DA ATIVIDADE CRIATIVA”
Dalai Lama
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INTRODUÇÃO

UM NOVO PARADIGMA PARA TRATAMENTO DE PÚBLICO ASILAR NA
TERCEIRA IDADE

As transformações ocorridas no mundo neste início de século são
surpreendentes. A velocidade destas transformações desconcertantes. As novas
descobertas iniciadas no século passado por Freud, Jung, Einstein, Planck e Bohr,
transformaram todo o conhecimento até então existente, ainda hoje, passado mais
de meio século destas novas descobertas, o meio acadêmico ainda tem certas
dificuldades de aceitar os novos paradigmas que impulsionaram e mudaram a
medicina,

física,

psicologia,

a

arte,

arquitetura,

indústria,

engenharia,

telecomunicações, informática e todos os campos do conhecimento. Uma verdadeira
revolução. Alguns campos desapareceram e outras surgiram como é natural em todo
processo revolucionário de reforma de paradigmas.
As descobertas feitas por neurocientistas e neuropsiquiatras, comprovam o
caráter científico dos trabalhos de Freud1 e Jung2, relacionados às emoções, aos
desejos, as atividades psíquicas, aos sonhos e ao inconsciente.

1

Carl Gustav Jung – nasceu em 26 de julho na cidade de Keswill-Basiléia, região campesiina da
Suíça. Fundador da Psicologia Analítica e um dos precursores da psiquiatria moderna.
2
Nasceu em 6 de maio de 1856 na cidade rural de Freiberg, no nordeste da Moravia. Considerado o
Pai da Psicanálise.
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A arteterapia surge como um novo campo a ser explorado dentro da
multidimensionalidade e interdimensionalidade existente em todos as áreas de
conhecimento.
Os avanços tecnológicos prolongam a vida dos seres humanos causando
uma reestrutura em todos os setores. Quem antes morria aos 50 agora chega aos
90. O envelhecimento da população trouxe todas as vantagens e desvantagens
deste fato. Uma das desvantagens principalmente no Brasil é a falta de estrutura e
de recursos para atender a este público de maneira satisfatória em todos os
aspectos.
A proliferação de doenças relacionadas à idade invadem os prontuários
médicos, lares, asilos e hospitais.
A arteterapia e seus recursos expressivos surge como uma alternativa
inovadora no tratamento auxiliar destas inúmeras patologias que encontramos no
público da terceira idade, com resultados surpreendentes.

4

TUDO É ENERGIA E VIBRAÇÃO.
O UNIVERSO QUÂNTICO, A FUSÃO
AROMA, SOM E COR – FREQÜÊNCIAS
MATERIALIZANDO, POSSIBILITANDO VIVÊNCIAS.
O SER UNO É DESPERTADO
A PARTIR DO ESTADO CRIADO.

FIGURA 02 – TRABALHO COM GRÃOS E TEMPEROS
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CAPÍTULO I

AS NOVAS CONEXÕES PARA A SAÚDE

Neste capítulo falaremos sobre as novas descobertas das ciências e como
isso trouxe uma abordagem holística do homem e uma nova maneira de abordar a
medicina e terapias tradicionais.
1.1. As novas descobertas da ciência
As novas descobertas na física e na medicina moderna possibilitaram uma
integração entre o conhecimento considerando “oculto” ou esotérico das filosofias
orientais com o conhecimento científico do ocidente.
O que antes era considerado sem base científica, a partir da teoria quântica e
das novas descobertas da neurociência possibilitaram que os tratamentos com
música, aromas e cores, que utilizamos como recursos expressivos em arte terapia,
começassem a ter um respaldo acadêmico na sua eficácia.
Tudo no universo é energia, vibração, pulsação e ondas:
COR>LUZ>ONDA
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MÚSICA>PULSAÇÕES>ONDA
AROMAS>FREQUENCIA>ONDA
Essas ondas afetam, ou tem efeito harmonizador ou desestabilizador do
nosso cérebro, e conseqüentemente em nossas vidas. Os modernos exames PET3

FIGURA 03 – EXEMPLO DE IMAGEM DE SPECT - YUDOFSKY (2006, P.261)

3

PET é a tomografia de emissão de pósitrons [positron emission tomografy] ibid.

7

FIGURA 04 – EXEMPLO DE IMAGEM DE PET - YUDOFSKY (2006, p. 269)

e SPECT4 utilizados por neurocientistas, comprovam através de imagens os efeitos
destes três itens em nosso cérebro, abrindo a possibilidade de ampliação do uso
terapêutico desses elementos, antes considerados tratamentos alternativos,
esotéricos.

4

Spect é uma abreviação de tomografia computadorizada de emissão de fóton único [single
photon emission computed tomography], que é um estudo sofisticado de medicina nuclear que
“olha” diretamente para o fluxo sangúineo cerebral e indiretamente para a atividade do cérebro (ou
metabolismo). Neste estudo, um isótopo radioativo é ligado a uma substância da qual prontamente
as células do cérebro se apossarão. Idem
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As descobertas provenientes a partir de experiências com LSD, realizadas
pelo Dr. Stanislav Grof5 descritos em seu livro a Mente Holotrópica e outras técnicas
de relaxamento, meditação, imaginação ativa, o “biofeedback” encontram sintonia
como os novos paradigmas inseridos pela física quântica e que já haviam sido
colocados por Jung, nos seus conceitos de arquétipo, energia psíquica, inconsciente
coletivo, símbolos e sincronicidade.
1.2. A nova física e os conceitos Junguianos
De acordo com Jung, (2006) a sincronicidade é baseada na experiência
concreta e na experimentação de acordo com o que vemos na física moderna, e não
em conceitos filosóficos:
Os fenômenos sincronísticos são a prova da presença simultânea de equivalências
significativas em processo heterogêneos sem ligação casual; em outros termos, eles provam
que um conteúdo percebido pelo observador pode ser representado, ao mesmo tempo, por
um acontecimento exterior, em nenhuma conexão causal. Daí se conclui: ou que a psique
não pode ser localizada espacialmente, ou que o espaço é psiquicamente relativo. O mesmo
vale para a determinação temporal da psique ou a relatividade do tempo. Não é preciso
enfatizar que a constelação deste fato tem conseqüências de longo alcance. (p. 94)

A matéria não é o que pensávamos ser. Os cientistas viam a matéria como
fundamental algo estático e previsível. As partículas ocupam um espaço
insignificante nas moléculas e átomos. São partículas fundamentais. O resto é
vácuo. CAPRA (2005)
A maior parte do universo está vazia. Gostamos de imaginar o espaço como
vazio e a matéria como sólida. Mas na verdade não tem essencialmente nada na
matéria, ela não possui substância. Dê uma olhada em um átomo. Pensamos nele
como algo sólido. Então, dizemos:- Bem não realmente. Na verdade é esse pontinho
5

um dos fundadores da psicologia transpessoal
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pequeno com matéria densa no centro cercado por uma nuvem de elétrons que
aparecem e desaparecem da existência. Mas acontece que tal descrição também
não está correta. Até o núcleo, que pensávamos ser tão denso, aparece e
desaparece da existência como elétrons. Para introduzir este novo conceito de
átomos, conta-se que Niels Bohr6,um dos fundadores da física quântica,sempre
propunha para a platéia que imaginasse um átomo. Posteriormente ele afirmava a
todos: “Qualquer coisa que vocês imaginaram vocês erraram, pois os átomos não
são coisas e nem podem se concebidos pelo cérebro humano”. (Apud
ANDREETA,2004, p. 159)
A física quântica reforça hoje o conceito do inconsciente coletivo, onde se
juntam o passado presente e futuro da humanidade. Por que devemos pensar que
nossas ações no presente afetam o futuro, mas não o passado? O fato de termos
um diferente acesso para o passado e futuro, o controle que nossas ações têm
sobre o futuro, mas não sobre o passado, tudo isso é fundamental para o modo
como percebemos e sentimos o mundo.
Segundo Jung, (2006,) o acesso ao inconsciente coletivo, às verdades
permanentes e imutáveis que lá se encontram, serão possível apenas com o
aprimoramento ético do homem. Aprimorando a sua mente, que controla o seu
universo, o homem se transforma, e se torna mais saudável, mais integrado, através
do conhecimento de si mesmo:
A confrontação com o arquétipo ou com o instinto é um problema ético de primeira ordem,
cuja urgência porem, só é sentida por aquelas pessoas que se vêem em face da necessidade
de tomar uma decisão quanto à assimilação do inconsciente e à integração de sua
personalidade.( p. 148 ),

6

Niels henrik David Bohr –físico dinamarquês ,premio Nobel da física em 1992
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Continuando mais adiante:
Todo aquele que conseguiu esta visão descreve-a como uma impressão avassaladora, mas
não é capaz de gozar desta impressão por muito tempo, porque imediatamente surge a
questão como assimilar este novo conhecimento. A primeira constatação é a de que aquilo
que se situa do lado de lá das muralhas é inconciliável com o que existe do lado de cá. Aqui
se manifesta plenamente o problema da tradução em linguagem atual, ou talvez mesmo da
criação de uma nova linguagem em geral. E isto já coloca o problema de uma cosmovisão –
de uma cosmovisão que nos ajude a entrar em harmonia com o homem histórico que há em
nós, de tal sorte que seus acordes profundos não sejam abafados pelos sons estridentes da
consciência racional, ou a luz preciosa da consciência individual não se apague sob o peso
das trevas espessas e infinitas da psique natural. Tão logo abordamos esta questão,
devemos abandonar o terreno da Ciência, porque agora precisamos da decisão criadora de
confiar a nossa vida a esta ou àquela hipótese. Em outras palavras: é aqui que começa o
problema ético sem o qual é inconcebível qualquer cosmovisão. (p. 327)

O Dr. Deepak Chopra7, em seu livro Corpo sem idade, mente sem fronteiras –
Uma alternativa quântica para o envelhecimento coloca em termos práticos que
somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo
que pensamos e sentimos!

Nossas células estão constantemente bisbilhotando

nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Um surto de depressão pode
arrasar seu sistema imunológico; apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo. A
alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a vida. A recordação de
uma situação estressante, que não passa de um fio de pensamento, libera o mesmo
fluxo de hormônios destrutivos que o estresse propriamente dito! Suas células estão
constantemente processando as experiências e metabolizando-as de acordo com
seus pontos de vista pessoais.
O que pensamos aparece como importante fonte de saúde e doença, de
acordo com a qualidade do que pensamos.

7

Médico e pesquisador de origem indiana radicado no Estados Unidos, autor de vários livros onde faz
a ligação entre a antiga tradição da medicina Ayurvédica com medicina tradicional ocidental.
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Nestas novas trilhas de conexão para a saúde podemos incluir a arteterapia
como uma matéria transdisciplinar, com base no universo desvelado por Jung, cujas
novas idéias, segundo GROF (1994),
desafiam não apenas a psicologia, mas também, o conceito newtoniano da realidade e a
filosofia da ciência ocidental. Essas idéias mostram que consciência e matéria sofrem
constante influência recíproca, informando e modelando uma a outra, como o poeta William
Butler Yeats deve ter imaginado quando tratou desses eventos em que “você não pode
distinguir o dançarino da dança”. (p. 26)

12

NÃO EXISTE ALGO COMO UM MILAGRE QUE INFRINGE A LEI NATURAL.
EXISTEM TÃO-SOMENTE OCORRÊNCIAS QUE INFRINGEM O NOSSO
LIMITADO CONHECIMENTO DA LEI NATURAL.
SANTO AGOSTINHO

FIGURA 05 – MOLDURA DE ESPELHO COM FOLHAS, GRÃOS E FRUTAS SECAS
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CAPÍTULO II

TERCEIRA IDADE INSTITUCIONALIZADA E DEPRESSÃO

O alto índice de problemas de saúde na 3a idade relacionados à perda de
memória e qualidade de vida na sociedade contemporânea está ligado à depressão
e ao estresse. Segundo Khalsa (1997) “a depressão é responsável por cerca de
10% dos casos de distúrbio da memória e debilitação cognitiva; os múltiplos infartos
cerebrais são responsáveis por 20%; e um estilo de vida inadequado por outros
20%”. (p.192)

2.1. As doenças e a depressão no idoso institucionalizado

Os centros de convivência, os abrigos, as instituições públicas e particulares,
estão superlotados com doenças degenerativas, cardiopatias, câncer, senilidade,
mal de Alzheimer, demências, ansiedade, síndrome de pânico, síndrome de
Tourette, tensão muscular, sensação de dor, problemas motores finos, dores de
cabeça, baixa motivação, isolamento social, problemas de apetite e sono, perda da
memória de médio e longo prazo e memórias mais complexas, perda de
processamento visual e auditivo, comprometimentos cognitivos e uma infinidade de
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moléstias da alma e do corpo. Muitos destes sintomas citados acima são os
sintomas colaterais da depressão de acordo com DETHLEFSEN (2002). Logo
tratada a depressão a maioria destes problemas simplesmente desapareceria.
Segundo o Dr. Khalsa (1997), com o passar dos anos, o cérebro perde a
capacidade de gerenciar efetivamente as glândulas endócrinas secretoras de
hormônio, que são o elo principal entre nosso corpo e nossa mente. Quando isto
acontece, sofremos uma baixa na energia, no estado de humor, no impulso sexual,
na função imunológica e na memória. Quando a função dos neurotransmissores é
interrompida, ou o suprimento de combustível para o cérebro está baixo,
encontramos dificuldades na concentração ou para recordar alguma coisa. Segundo
suas pesquisas, o excesso de cortisol, hormônios produzidos pelas glândulas suprarenais e que é secretado em resposta ao estresse, é um dos principais causadores
da morte de células cerebrais, ao lado de fatores genéticos, ambientais, metabólicos
e a diminuição de fluxo sanguíneo para o cérebro.
Estas descobertas feitas por neurocientistas e neuropsiquiatras, comprovam o
caráter científico dos trabalhos de Freud e Jung, relacionados às emoções, aos
desejos, as atividades psíquicas, aos sonhos e ao inconsciente.
A depressão abrange um quadro geral de sintomas que vai de um mero
sentimento de abatimento até uma perda real da motivação para viver. A palavra
depressão deriva do verbo em latim deprimo que significa “subjugar” e “reprimir”. No
sentimento do deprimido podemos encontrar estes dois aspectos.
Por deteriorar gravemente a memória e a função cognitiva muitas vezes a
depressão pode ser confundida com os primeiros estágios do mal de Alzheimer. A
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depressão clínica é um fenômeno biológico, muito diferente de uma tristeza, que é
causada por uma experiência ou situação infeliz, que vai diminuindo à medida que o
tempo vai passando. A depressão clínica, caracterizada por alterações nos
neurotransmissores e hormônios, não passa facilmente a não ser que seja tratada
de maneira adequada. A tristeza psicológica pode desencadear alterações
biológicas.
Os idosos são mais propensos à depressão, por três motivos, como esclarece
KHALSA (1997)
primeiro, a bioquímica de seu cérebro é amiúde mais vulnerável do que a
neuroquímica dos jovens; segundo, esse estágio de vida apresenta muitas
dificuldades; terceiro, os idosos tendem a ser mais sedentários do que os
jovens, e a falta de exercícios é um fator comum que contribui para a
depressão. (p. 194):

Ainda segundo seus estudos, 30% das pessoas com idade de 65 anos irão
sofrer de uma profunda depressão clínica nos próximos três anos, gerando um fator
de risco para o mal de Alzheimer. Dr. Khalsa ainda alerta para a semelhança entre a
depressão e o mal de Alzheimer conforme a seguir:
A depressão é semelhante ao mal de Alzheimer de várias formas. A
depressão clínica torna mais lento todos os processo do pensamento, como
também os movimentos físicos. As pessoas com depressão clínica falam
devagar, com longas pausas, e têm um olhar “distraído”. Seus movimentos
são lentos e cautelosos. Esse sintoma, que é em parte causado por uma
deficiência de noradrenalina, o neurotransmissor estimulante, é, muitas
vezes, considerado erroneamente como um sintoma dos primeiros estágios
do mal de Alzheimer.
A perda de memória também é um sintoma comum da depressão clínica.
Como regra, a memória recente é a que sofre mais. Freqüentemente, a
debilitação da memória recente ocorre porque as pessoas depressivas ficam
desatentas às novas informações e, como conseqüência, na conseguem
armazenar, de maneira apropriada, as novas memórias. Sua capacidade para
armazenar também é enfraquecida pela carência de neuroadrenalina.(p. 194)
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O mais interessante é descobrir que as mulheres estão mais propensas à
perda de memória causada pela pseudodemência da depressão, sofrendo duas
vezes mais de depressão clínica do que os homens. Muitas das causas de
depressão em mulheres estão ligadas a fatores sociais, além dos neurológicos já
citados. E ainda podemos observar que 90% do público asilado observado é
composto por mulheres.
2.2. A depressão e o sistema límbico
As descobertas recentes comprovam uma ligação entre depressão e sistema
límbico. Segundo o Dr. AMEN (2005), o sistema límbico profundo é responsável pelo
tom e pelo tempero emocional tanto negativo como positivo. Quando este sistema
está menos ativo, o estado mental é mais positivo e esperançoso, ao contrário
porém, quando está hiperativado, gera um negativismo, trazendo a depressão. O
hipotálamo localizado no sistema límbico controla os ciclos do sono e de apetite do
corpo, que também são alterados na depressão.
Os principais problemas nos sistema límbico profundo apontados pelo Dr.
Amen coincidem com a maioria dos problemas e sintomas da depressão, tais como:
mudanças de humor, irritabilidade, depressão clínica, aumento de pensamentos
negativos, percepção negativa de eventos, diminuição da motivação, fluxo de
emoções negativas, problemas de apetite e sono, diminuição ou aumento da
resposta sexual e isolamento social.
Todos estes sintomas podem ser atenuados se tratarmos do sistema límbico.
Unindo a medicação e técnicas utilizadas em arteterapia podemos ter resultados
bem interessantes.
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2.2.1.Relações entre depressão/aromas/sistema límbico
O conhecimento das conexões existentes entre o sistema límbico e os
aromas possibilita uma escolha de materiais e técnicas que atuarão como
facilitadores do processo em arteterapia para o público com depressão. Thomas
Hobbes (apud LOWENSTEIN ,1968) já afirmava que “ não existe idéia no intelecto
humano que não fosse antes, totalmente ou em partes, gerada pelos órgãos dos
sentidos.” (p. 173) O conhecimento das relações do ser humano com o seu meio
ambiente, as reações que a ultima provoca no primeiro e o significado disso na vida
de cada um, nos leva a mergulhar no complexo universo sensorial do homem.
A percepção da realidade se dá por meio dos órgãos dos sentidos, no
entanto, todas a impressões do mundo são transformadas em pulsos elétricos com
freqüências específicas. Estes pulsos elétricos ativam regiões específicas e
especializadas do Sistema Límbico Central, conferindo assim a sensação de
realidade. É ainda no Sistema Límbico Central que estes pulsos elétricos, sensações
físicas, são coloridos por emoções.
O Sistema Límbico Central, por sua vez, envia mensagens químicas para o
hipotálamo que as decodifica transformando-as em pulsos elétricos que ativam a
hipófise. A hipófise comanda rodo a rede de glândulas do organismo responsáveis
pela produção e secreção dos diversos tipos de hormônios que produzem
quimicamente, corporalmente os conteúdos dos nossos sentimentos, das nossas
emoções e estados psíquicos como medo, ansiedade, depressão, paixão, amor e
etc. (FREITAS,2005)
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O cérebro é dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo. Cada um tem
uma camada externa, o córtex, que por sua vez é dividido em quatro lobos.

Conforme desenho abaixo:

FIGURA 06 – CÉREBRO HUMANO -Imagens da Barros, Fischer e Associados – 3ª edição – DEZ/06
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FIGURA 07–CEREBRO HUMANO - Imagens da Barros, Fischer e Associados – 3ª edição – DEZ/06

As áreas que mais nos interessam neste estudo correspondem ao sistema
límbico profundo, situado na área central do cérebro com um tamanho equivalente a
uma noz. Sob o ponto de vista evolutivo é a parte mais velha do cérebro do
mamífero, que possibilitou que os animais experimentassem e expressassem as
emoções. A evolução seguinte foi o córtex cerebral que nos seres humanos
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possibilitou a capacidade de solucionar problemas, organizar o planejamento do
pensamento racional. O hipotálamo, localizado neste sistema controla os ciclos do
sono e de apetite do corpo. (KOLB, 2002).
Estas áreas são constituídas de pequenas células nervosas denominadas
neurônios. Os neurônios possuem ramificações para se conectarem e formarem
uma rede neural. Os neurônios corticais são responsáveis pela compreensão, como
a identificação de um padrão presente no significado de sons como na música e na
linguagem.
O mais importante neste estudo são os sistemas cerebrais envolvidos com o
nosso comportamento, e que podem ser afetados por som (lobos temporais - ligados
memória e temperamento), cores (córtex pré-frontal – ligada à falta de atenção e
impulsividade) e aromas (sistema límbico profundo, área ligada á depressão). Cada
área conectada está integrada a um pensamento ou memória. O cérebro constrói
todos os conceitos através de memórias associativas. Ou seja, pensamentos, idéias,
emoções e sentimentos são elaborados e interconectados nessa rede neural e
possivelmente todos estão relacionados entre si. (KOLB, 2002)
De acordo com os estudos de Bryan Kolb e Ian Q. Whishaw (2002), os
estados emocionais, antes rotulados de psicológicos, agora podem também ser
classificados como bioquímicos, a partir das reações dos neurônios fabricando
aminoácidos-peptidios - através do hipotálamo. Toda emoção é química.
Poderíamos dizer que qualquer informação que processamos sempre é intensificada
pelas experiências vividas anteriormente e, principalmente por uma resposta
emocional associada àquilo que já vivenciamos.
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FIGURA 08 – SISTEMA LÍMBICO – AMEN (2005, p. 46)

Os cheiros ativam os neurocircuitos no sistema límbico profundo, trazendo
uma lembrança mais completa dos fatos, permitindo o acesso a detalhes do passado
com grande clareza. Quantas vezes ao sentirmos certos cheiros, trazemos a tona
lembranças e sentimentos, com uma sensação tão real, que parece estarmos
vivendo o mesmo evento novamente. Este fato não ocorre por acaso, pois os odores
e as lembranças são processados na mesma área do cérebro. O Dr. Amen inclusive
“receita” para os seus pacientes que se cerquem de odores deliciosos e agradáveis
de acordo com a preferência de cada um. (AMEN, 2005).
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Estudos como os do Dr. Amen em sua Clínica8 comprovam que os aromas
atuam diretamente no sistema límbico profundo, relacionado com as emoções, e tem
efeito sobre os estados mentais e que a música age diretamente nos lobos
cerebrais, acalmando ou estimulando, como podemos comprovar nas imagens do
PET, conforme figura a seguir:

(FIGURA 09 – Atividade Límbica - AMEN, 2005, p.57),

Podemos também comprovar estes efeitos da música através de trabalhos feitos por
pesquisadores da UCI9, pelo Dr. Don Campbell10, que descreve em seu livro um
resumo de seus trabalhos dos efeitos das músicas de Mozart, e sons como os

8

CLÍNICA AMEN DE MEDICINA COMPORTAMENTAL – Fairfield – Califórnia – U.S.A.
Universidade da Califórnia em Irvine
10
Fundador do Instituto de Música, Saúde e Educação e autor do livro the Mozart Effect
9
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mantras11, na saúde física e mental de seus pacientes e o de Rosaline Rebollo Pratt
nas duas pesquisas com crianças com DDA12. Ou seja, ouvir música, cantar ou
entoar faz uma diferença positiva no humor, na memória, na concentração,
habilidade social e na motricidade fina.
Dr. Amen também comprova o efeito que imagens positivas, visualização de
imagens, e um arquivo de memórias positivas, podem ter sobre doenças ligadas ao
sistema dos gânglios basais como: Ansiedade, síndrome de pânico, síndrome de
Tourette, tensão muscular, sensação de dor, problemas motores finos, dores de
cabeça e baixa motivação.
O olfato era um dos sentidos mais apurados do homem pré-histórico, pois era
primordial para sua sobrevivência individual e coletiva. Muito antes de ter a
capacidade de pensar desenvolvida, o homem já tinha estabelecido o seu sistema
límbico e o seu sentido do olfato. Através do olfato buscava o alimento, os parceiros
sexuais, identificava no meio ambiente, o que era hostil e o que era amigável.
(KELLER, 2005)
O sistema límbico profundo também processa diretamente o sentido do olfato.
O sistema olfativo é o único dos cinco sistemas sensoriais que vai do órgão sensorial
diretamente para onde ele é processado no cérebro. Nas mulheres o sistema límbico
profundo é maior do que nos homens, isto explica segundo Amen (2005), a
propensão das mulheres à depressão, ao mesmo tempo a facilidade de se relacionar
com os outros e de entrar em contato com suas emoções.

11

Sons emitidos, entoados, com vogais alongadas por extensos períodos de tempo, muito usando
nas religiões e meditações da tradição oriental
12
Distúrbio de Déficit de Atenção, resultado de uma disfunção neurológica do córtex pré-frontal.
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Podemos fazer uma interessante relação com a palavra inspiração, que
podemos usar tanto para a questão fisiológica, inserir, introduzir ar nos pulmões e
inspiração, fazer que uma idéia, uma concepção se apresente, manifeste. A origem
das palavras nos indica uma ligação entre o olfato, aromas, ar e a criatividade.
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A CRIAÇÃO DO NOVO NÃO É CONQUISTA DO INTELECTO, MAS DO INSTINTO
DE PRAZER AGINDO POR UMA NECESSIDADE INTERIOR. A MENTE CRIATIVA
BRINCA COM OS OBJETOS QUE AMA.
Jung

FIGURA 10 – PORTAL -TRABALHO COLETIVO COM FIO E CONTAS
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CAPÍTULO III

ARTETERAPIA E PROCESSO TERAPÊUTICO

A exercício da criatividade transforma o dia a dia comum em uma experiência
quase sobrenatural, no sentido de percebermos o potencial ilimitado que habita em
cada ser humano, possibilitando a transcendência em situações limites, de superar
obstáculos aparentemente intransponíveis.
A certeza desta capacidade de reinventar, improvisar, adquirida com a
continuidade no processo criativo, transforma nossas vidas e onde a doença e
depressão reinavam começa a aparecer a alegria de viver e um sentimento de
realização e paz.
3.1. Arteterapia e criatividade
Segundo Nachmanovitch (1993), a livre expressão da criatividade é a
capacidade de viver a vida como ela é, e não a capacidade de manipular
arbitrariamente a vida. Sendo a experiência da existência um reflexo do Ser, que é
consciência e beleza. Neste mesmo livro (op.cit, p.175), mais adiante ele afirma:

27
”Nada pode deter o Criativo. Se a vida está cheia de alegria, a alegria alimenta o
processo criativo. Se a vida está cheia de dor, a dor alimenta o processo criativo”.
A arteterapia, de acordo com PHILIPPINI (1996), através das suas múltiplas
modalidades expressivas, permite o manuseio e experimentação de materiais
diversos, facilita o contato com os nossos canais criativos, possibilitando o
desenvolvimento de habilidades adormecidas.
Nas culturas mais diversas a arte na sua produção simbólica representou o
inconsciente coletivo através de mitos, contos de fadas, tradições religiosas, estas
imagens continuam aparecendo através de pinturas, sonhos, exercícios de
imaginação ativa, esculturas, desenhos, livros, filmes, teatro, em nosso cotidiano. O
entendimento desta simbologia pode ser alcançado através do universo junguiano
em Arteterapia, que orienta e ajuda na contextualização desta produção simbólica,
levando em conta os aspectos individuais, históricos e particulares de cada um.
A arte, a produção artística atua como catalisador de mudanças, trazendo
uma nova concepção, uma nova estrutura, uma ampliação do que chamamos de
realidade, além de exercer uma função que poderíamos chamar de terapêutica, na
medida que traz à tona o que está aquém e além da superfície do que se consegue
enxergar. De acordo com Jung (1991):
Este é o segredo da ação da arte. O processo criativo consiste em ( até onde nos é dado
segui-lo) numa ativação inconsciente do arquétipo e numa elaboração de formalização na
obra acabada. De certo modo a formação da imagem primordial é uma transcrição para a
linguagem do presente pelo artista, dando novamente a cada um a possibilidade de encontrar
o acesso às fontes mais profundas da vida que , de outro modo, lhe seria negado. É aí que
está o significado social da obra de arte: Ela trabalha continuamente na educação do espírito
da época, pois traz à tona aquelas formas das quais a época mais necessita. Partindo da
insatisfação do presente, a ânsia do artista recua até encontrar no inconsciente aquela
imagem primordial adequada para compensar de modo mais efetivo a carência e
unilateralidade do espírito da época. Essa ânsia se apossa daquela imagem e, enquanto a
extrai da camada mais profunda do inconsciente, fazendo com que se aproxime do
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consciente, ela modifica sua forma até que possa ser compreendida pelos seus
contemporâneos. (JUNG,1991, p. 71)

Segundo, ainda, PHILIPPINI (2004),
uma, dentre as inúmeras formas de descrever o que é mesmo Arte Terapia, será considerá-la
como um processo terapêutico, que ocorre através da utilização de modalidades expressivas
diversas. As atividades artísticas utilizadas configuração uma produção simbólica,
concretizada, em inúmeras possibilidades plásticas, diversas formas, cores, volumes, etc.
Esta materialidade permite o confronto e gradualmente a atribuição de significado às
informações provenientes de níveis muito profundos da psique, que pouco a pouco serão
apreendidas pela consciência”. (p. 13)

A

arteterapia,

na

sua

transdiciplinaridade,

permite

que

as

nossas

potencialidades criativas se desenvolvam, através de um processo onde este canal
criativo, seja revisto e reconhecido, descoberto e redescoberto, ampliado e
enriquecido, através de variados recursos expressivos.
As infinitas possibilidades de uso de materiais em arteterapia atendem à
demanda das novas descobertas da neurociência, conforme visto nos capítulos
anteriores, e comprovam na prática o que está sendo descoberto ou redescoberto
pelos meios científicos e acadêmicos atuais.
O uso de materiais orgânicos, como temperos, ervas, folhas e conchas,
mostrou-se extremamente eficaz no auxílio para resgatar e ativar funções
adormecidas relacionadas ao sistema límbico. O forte cheiro, odor, perfume que
exalam, trazem à tona memórias, estimulam o sistema límbico profundo e
transformam o dia a dia do público asilado em instituições geriátricas, particulares e
públicas.
O uso de plantas aromáticas e minerais no tratamento de dores do corpo e
alma, nos rituais religiosos, doenças, na alimentação e nas mais diversas aplicações
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remonta às origens do tempo. Existem registros desde os assírios , passando pelo
Egito, Grécia até os tempos atuais, como diz NEPOMUCENO (2005):
A história dos condimentos naturais está atrelada à da própria humanidade, à sua
necessidade de sobreviver, de reinventar alimentos, recuperar saúde, prolongar a juventude, driblar a
morte, reverenciar o incompreensível por meio de rituais mágicos, conquistar terras e amores,
dominar povos, registrar seus feitos. (p. 18)

Este público institucionalizado convive no seu dia a dia com aromas pouco
estimulantes, poderíamos dizer que convivem com o cheiro do abandono, da velhice,
da depressão, que chega através do odor de urina, fezes, vômito que se tornam
incontroláveis, e por mais que seja feita uma assepsia nos locais e nos indivíduos,
estes cheiros persistem promovendo uma desativação do sistema olfativo como um
todo na tentativa de se protegerem contra este ambiente “hostil” e pouco
encorajador. É melhor sumir, esquecer, ser tragado pelo inconsciente e pela
inconsciência, deprimir como já referimos no capítulo II.
3.2. Arteterapia, aromas e terceira idade

3.2.1. Experiência na Bem Viver
O resultado positivo, do uso de materiais aromáticos, pode ser comprovado
em estágio de formação em arteterapia pela Clínica POMAR, realizado em
instituição para idosos – Bem Viver – localizada no bairro Vila Isabel - Rio de Janeiro
– RJ – no período de junho de 2004 a junho de 2005. As idosas do grupo tinham
idades que variavam de 63 a 100 anos, com elevado comprometimento na área
cognitiva e motora.
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Pouco estimuladas, não reagiram positivamente nas primeiras sessões. A
partir da experiência com uma mistura de flores secas aromatizadas, como podemos
ver no trabalho apresentado na figura 11, houve uma primeira reação e uma trilha foi

FIGURA 11 -TRABALHO COM FLORES SECAS PERFUMADAS – BEM VIVER

aberta, com a utilização de temperos picados ou moídos (pimenta do reino branca e
preta, canela, cúrcuma, açafrão da terra, páprica, bicarbonato, curry13, pimenta
Síria14, coentro, mostarda,manjericão, tomilho, e orégano) e grãos( feijão de diversas
cores e tamanhos, fava, aniz estrelado, semente de girassol, mostarda , papoula,
soja, milho, lentilha), canela em pedaços, cravo da índia, louro em folhas, pedaços
de frutas como laranja e limão secos. O resultado pode ser visto a seguir nas figuras
12, 13 e 14. Alguns destes trabalhos foram utilizados depois como objetos
decorativos na instituição.

13

Condimento indiano composto de vários ingredientes.
BA-Har - mistura de pimentas ( da Jamaica e do reino preta ) e especiarias (canela, cravo e noz
moscada), muito utilizada na culinária árabe.

14
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FIGURA 12 - TRABALHO COM MATERIAL ORGÂNICO VARIADO PERFUMADO – BEM VIVER

FIGURA 13 – CAIXAS COM TEMPEROS E GRÃOS – BEM VIVER
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FIGURA 14 – QUADRO - TEMPEROS E GRÃOS – TRABALHO COLETIVO - BEM VIVER

A partir destes trabalhos, o processo se tornou rico, com troca de vivências,
risos, entrosamento, lembrança de músicas, resgate do feminino esquecido, gerando
posteriormente trabalhos com saches perfumados, bijuterias, acessórios, trazendo
um resultado surpreendente. (LIMA, 2005)
3.2.2. Experiência Lar Geriátrico Coração de Maria
Outra experiência interessante foi o estágio realizado para a pós graduação
em arteterapia do curso da POMAR/ISEPE, no período de junho a novembro de
2006, realizado no Lar Geriátrico Coração de Maria – bairro do Méier – Rio de
Janeiro – RJ em parceria com Helayne Costa. Com público semelhante ao anterior,
com idade variando de 74 a 91 anos, nas mesmas condições: comprometimento
cognitivo, motor e depressão. Com a experiência adquirida na experiência anterior,

33
ao constatarmos as dificuldades e falta de interesse e motivação geral, na quarta
sessão já foi introduzido o material orgânico, que imediatamente gerou uma
resposta, inclusive com muitos trabalhos tridimensionais, que sinalizaram a direção a
ser tomada.
O objetivo deste trabalho foi desvelar aspectos femininos escondidos pela
idade, tempo, e local onde viviam. Trabalhamos assim a auto-estima, combatendo
as condições propícias para a instalação da depressão comum neste público, e
também auxiliar na criação de condições para resgatar a autoconfiança e melhorar a
motricidade fina ao manusear os materiais.

FIGURA 15 – “Coqueiro” com temperos e grãos – LAR GERIÁTRICO CORAÇÃO DE MARIA
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O resultado após dois meses de trabalho surpreendeu toda a equipe técnica
da casa que não esperava resultados tão expressivos e uma melhoria efetiva nos
sistemas cognitivos e motores. Além de uma disposição física e mental que gerou
um extenso trabalho criativo, farto em produção e resultados, intervindo inclusive no
espaço físico do local, ao término do trabalho, com uma exposição coletiva dos
trabalhos e a intervenção na decoração do local com objetos fixos e temporários.
(LIMA, 2006)

FIGURA 16 – MANDALAS -TEMPEROS E GRÃOS - LAR GERIÁTRICO CORAÇÃO DE MARIA
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Um novo registro de experiências com material orgânico e aromático, como
complemento do trabalho de facilitar o resgate de vivências com a expressão do
princípio feminino, foi executado através da confecção de espelhos, que antes desta

FIGURA 17 – ESPELHOS COM MATERIAL ORGÂNICO – LAR GERIÁTRICO CORAÇÃO DE MARIA
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sessão não existiam para residentes. Ao término do trabalho, estes espelhos foram
afixados no quarto de cada um, permitindo que, diariamente estas vivências
pudessem ser retomadas.
Nesta proposta de recuperar a possibilidade de conviver com aromas
agradáveis, utilizamos alimentos em algumas sessões, pois também foi constatada
uma regressão oral, que se manifestava pelo intenso desejo de comer, em todo o
grupo. Os resultados foram muito estimulantes e confirmou a validade do caminho
escolhido.

FIGURA 18 – EXPERIMENTAÇÃO COM GRÃOS E TEMPEROS

As fotos a seguir mostram a intervenção dos espaços. as cores e a disposição
dos objetos foram escolhidos e realizados com as participantes do grupo:
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FIGURA 19 – VISTA PAREDE DA SALA DE TELEVISÃO E REFEITÓRIO – LAR GERIÁTRICO
CORAÇÃO DE MARIA

FIGURA 20 – SALA DE TELEVISÃO DECORADA COM OS TRABAHOS REALIZADOS - NOTAR
QUADRO COM GRÃOS NA PAREDE AO FUNDO.
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FIGURA 21 - DECORAÇÃO PARA FESTA DE NATAL REALIZADA PELO GRUPO QUE
CONFECCIONOU A ÁRVORE E AS GUIRLANDAS, ALÉM DOS TRABALHOS EXPOSTOS NA
MESA.
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A LUTA CONTRA A FORÇA PARALISANTE DO INCONSCIENTE DÁ FORÇAS
AO HOMEM. POIS É ESTA FONTE DE TODA CRIAÇÃO, MAS É NECESSÁRIO
CORAGEM HERÓICA PARA LUTAR CONTRA ESSAS POTÊNCIAS E
ARRANCAR-LHES A PRECIOSIDADE DIFICILMENTE ALCANÇÁVEL. QUEM O
CONSEGUIR NO ENTANTO, CONSEGUIU O MELHOR.
JUNG – 1986 - Símbolos da transformação – p. 326

FIGURA 22 – TRABALHO COLETIVO COM PAETES E CONTAS
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CONCLUSÃO

NOVAS TRILHAS A SEREM SEGUIDAS

O meu interesse por neurociência do comportamento e neurociência
psiquiátrica começou a partir da observação dos resultados obtidos, após o uso de
certos recursos expressivos, neste caso material plástico aromatizado ou com aroma
natural forte, na experiência citada no capítulo anterior na instituição Bem Viver.
O grupo até então apático, desinteressado, com muita dificuldade cognitiva e
motora, não mostrava sinais de aproveitamento e ligação, já estava então na minha
décima sessão e estava desanimada com os resultados, usando até então as
tradicionais técnicas de pintura, desenho e colagem, quando fui surpreendida com a
resposta positiva obtida após o uso de grãos de feijão, café, anis estrelado e canela.
Neste dia me surpreendi com os primeiros risos e falas, de bocas que até
então permaneciam mudas. Neste dia solicitaram uma música específica que
gostariam de ouvir, até então eu achava que não escutavam, nem se importavam
com a música que eu colocava no CD. Percebi também um aumento de
comunicação entre elas, que nas sessões anteriores mal se falavam, apesar de
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morarem juntas na mesma casa. Descobri mais tarde que o sistema límbico também
é responsável pela ligação entre as pessoas.
Voltei para casa pensativa, intrigada e feliz. Pensava então que só técnica de
colagem não havia sido a catalisadora, pois já havia utilizado a mesma com papel e
não havia obtido resultado, apesar de ser a técnica que todas podiam trabalhar com
mais facilidade devido as restrições mencionadas, advindas das limitações
individuais de cada uma, decorrentes de seqüelas de AVCs, Parkinson, mal de
Alzheimer, artrites e outras manifestações afins neste tipo de público.
Eu me perguntava se teria sido o cheiro, que havia chamado minha atenção
ao abrir os saquinhos com as especiarias. Comecei então a pesquisar as especiarias
e os seus efeitos terapêuticos. Eu já sabia que os perfumes eram usados como
elemento harmonizador desde o antigo Egito e até hoje utilizamos incensos e óleos
aromáticos com este objetivo de cura. Mas a pergunta continuava na minha mente:
Como? Por quê? Foi quando me deparei com o livro do Dr. Amen em uma livraria
que abriu os meus horizontes e trouxe as repostas que eu precisava. A partir daí
vieram as informações dos autores Kolb, Khalsa e Yudofsky com seus livros
fascinantes e inovadores, me trazendo mais respostas e certezas do caminho.
Ainda assim, com alguns dados já concretos, resolvi continuar a pesquisa por
este caminho que tinha encontrado. Queria comprovar que não havia sido um ato
isolado , mas que algo significativo tinha aparecido. Continuei então nas sessões
seguintes a utilizar outros tipos de grãos, mais especiarias, em outros tamanhos e
formas diferentes. Os resultados foram surpreendentes, elas começaram a interagir
entre elas, uma ajudando a outra, começaram a reclamar menos, ficaram mais
tranqüilas em relação ao atendimento e horário, ao término das sessões não
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queriam parar a atividade, nem parar de falar contando as historias e casos que
emergiam. Se queixavam menos de doenças.
Estes mosaicos seguintes foram reunidos e transformados em um quadro
que hoje enfeita o salão principal da instituição que trouxe orgulho e um resgate da
auto-estima e reafirmação da capacidade produtiva. Resolvi então testar flores e
folhas secas com aromas agradáveis, usadas como aromatizadores de ambiente, e
o processo continuou cada vez melhor. Elas estavam cada vez mais acordadas,
interessadas, ligadas, já não faltavam às sessões. Começaram a perguntar sobre
minha vida, comentar minhas roupas, sapatos, perfumes, maquiagem. Notavam se
eu estava atrasada ou adiantada. Estes fatos podem parecer normais ou
corriqueiros, mas neste grupo era uma grande novidade.
Comecei a levar os cremes para as mãos e a fazer a massagem,
aromatizadores de ambientes e por ai fomos encaminhado até chegar produzir
lenços com aquarela de tecido e bijuterias que gerou mais tarde uma produção para
fotos usando este material executado por elas, para que pudessem fazer um porta
retratos. Elas cada vez mais felizes em uma mudança que chamou a atenção dos
familiares e do corpo técnico e administrativo da instituição.
A mesma experiência, ainda mais enriquecedora aconteceu no Lar Geriátrico
Coração de Maria, pois, ao perceber a semelhança entre os dois lugares,
começamos a utilizar logo o material na quarta sessão. E o resultado, também, logo
apareceu, uma produção profícua, a hora do término passando e ninguém queria
parar. As vozes encobertas apareceram, o feminino escondido desabrochou, a
vitalidade aprisionada se libertou. Estas abordagens arteterapêuticas possibilitaram
o resgate, a cada sessão, do potencial criativo e produtivo que estava adormecido
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ou sufocado pelas condições fisiológicas e sociais de cada um. Pacientes que só
andavam com ajuda agora “correm” pelos corredores para o desespero das
enfermeiras e cuidadoras, outras que dormiam o dia inteiro, agora passam a maior
parte do tempo acordadas, e transformaram o espaço físico em que vivem com o
trabalho de suas próprias mãos.
O resultado neste local foi tão surpreendente que fomos até perguntar se
algum outro tratamento estava sendo aplicado paralelamente ao nosso. A certeza
deste caminho se dá no reconhecimento dos profissionais de saúde que trabalham
regularmente no local, que se surpreenderam com as respostas individuais e
coletivas dos pacientes, tais como: uma melhoria na expressão oral, na coordenação
motora, nas funções psicocognitivas, e nas estruturas complexas do pensamento
com maior produção de respostas e uma diminuição da secreção salivar, dentre
outras, além de uma melhora geral do quadro depressivo que se apresentava no
grupo.
Acredito que esta trilha aberta com materiais aromáticos em arteterapia como
auxiliar no tratamento de estados depressivos tem muitos caminhos ainda a serem
trilhados e descobertos.
O resultado conseguido e comprovado nos dois lugares me levou ao
aprofundamento maior na pesquisa deste assunto. A conexão entre estes materiais,
técnicas, a depressão e o sistema límbico. Um maior conhecimento do assunto
ampliou o campo de atuação e as possibilidades de uso destas estratégias. Por
exemplo, sabendo que o sistema límbico também é harmonizado com o contato
físico, este seria tema para estudos complementares, sempre ao iniciar as atividades
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com o grupo, fazemos massagem nas mãos de cada um e depois eles continuam a
auto massagem com o creme hidratante que sempre tem um aroma delicado.
A minha experiência, nestes dois anos de convivência semanal, com este
público específico mudou a minha vida e maneira de levar o meu dia a dia. O que
faço com elas, faço comigo em busca de uma vida mais plena, criativa e feliz.
Criar é manifestar o Sagrado que existe em cada um de nós. Cada momento
criativo engloba e encerra um ciclo iniciado há muito tempo atrás, que se perde no
“não-tempo” do inconsciente coletivo e geralmente é um momento muito saboroso,
no qual comemoramos a plenitude do Ser e Estar, no Aqui e Agora.
Os processos arteterapeuticos potencializam o contato com os conteúdos
inconscientes, possibilitando o acesso à informações e a conteúdos mais profundos
de funcionamento psíquico, contribuindo para o resgate do canal expressivo , o
canal criativo, em todas as suas manifestações.
O Ato Criativo nunca é isolado, ele está conectado a Tudo e a Todos. Ele faz
parte da grande Criação Universal. Ao me recriar, eu estou recriando a Criação, este
Mundo e outros Mundos... O Processo Criativo, neste caso, promove o “religare”
com o Divino em nós, promove a ligação entre o céu e a terra, o profano e o divino,
papel ligado anteriormente às religiões. A nossa responsabilidade agora é manter
este canal aberto, ligado, deixando que o fluxo criativo flua sem obstáculos, nos
trazendo a idéia original da Integração Cósmica, do Ser integrado com o Todo,
através da sua conexão com a nossa Essência através do Processo Criativo.
A Criação, a Criatividade não é um privilégio de poucos. É a essência do
humano que foi bloqueada, encapsulada, velada, lacrada... Tirar estes véus,
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desbloquear os canais. Descascar as camadas é o Grande Objetivo de cada um, na
sua humanidade. Libertar a águia que habita em nossos corpos de galinha15 que
limitam a nossa existência. O que era o Néctar dos Deuses, senão esta conexão
com o Sagrado, beber na fonte pura e límpida da Criação Plena. Somos os deuses
caídos do Olimpo em seu caminho de volta à casa original.
Como última observação, recomenda-se um aprofundamento nesta questão
das relações entre aromas, sabores, depressão, imaginação ativa e sistema límbico,
e sua conseqüente aplicação em arteterapia, assuntos que apenas foram
pesquisados, levantados e constatados em uma pequena experiência. Acredito que
investigações posteriores levarão a resultados surpreendentes, por ser a arteterapia
uma nova área do conhecimento, e sua característica transdisciplinar e holística,
permite uma ampliação do que já foi estudado e levantando, permitindo resultados
que colaborem na construção de um ser humano mais feliz, saudável em todos os
aspectos, inteiro, mais integrado com o todo que o cerca.

FIGURA 23 –TÉCNICA DE AQUARELA EM TECIDO
15

Boff, Leonardo – A águia e a galinha – Uma metáfora da condição humana – Editora Vozes –
Petrópolis – RJ - 1997
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FIGURA 24 – FOTO COM TRABALHOS EXECUTADOS DE BIJUTERIA

47

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMEN, Daniel G. Transforme seu cérebro, transforme sua vida. São Paulo:
Mercuryo, 2000.
ANDREETA, José Pedro; ANDREETA, Maria de Lourdes. Quem se atreve a
ter certeza: A realidade quântica e a filosofia. São Paulo: Mercuryo, 2004.
BOFF, Leonardo. A águia e a galinha: Uma metáfora da condição humana.
18. ed. Petrópolis: Vozes,1997.
CAPRA, Fritjof. O Tao da Física. 23. ed. São Paulo: Cultrix,2005.
____________. Sabedoria Incomum. 4. ed. São Paulo: Cultrix, 2005.
____________. As conexões ocultas. 10. ed. São Paulo: Cultrix, 2005.
CHOPRA, Deepak. Corpo sem idade, mente sem fronteiras. 10. ed. Rio de
Janeiro: Rocco,1994.
DETHLEFSEN, Thorwald; DAHLKE, Rudiger. A doença como caminho. 10.
ed. São Paulo: Cultrix, 2002.
FERRO, DEGMAR. Fitoterapia – Conceitos Clínicos. São Paulo: Atheneu,
2006.
FREITAS, Jorge. Teia dos Desejos. A Saga Existencial Urbana. 1.ed. Rio de
Janeiro, 2005.
GROF, Stanislav. A Mente Holotrópica. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
_____________. A aventura da autodescoberta. São Paulo: Summus, 1997.

48
JUNG, Carl G. A natureza da psique. Petrópolis: Vozes, 2006.
____________Sincronicidade. Petrópolis: Vozes, 2006
____________ Símbolos da transformação. Petrópolis: Vozes, 1986.
____________ O Espírito na arte e na ciência. Petrópolis: Vozes, 1991
____________ Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Petrópolis: Vozes,
2000.
____________ O Eu e o Inconsciente. Petrópolis: Vozes, 2001.
KELLER, Erich. Guia completo de Aromaterapia. São Paulo: Pensamento,
2005.
KHALSA, Dharma Singh. Longevidade do Cérebro. 8.ed. Rio de Janeiro:
Objetiva, 1997.
KOLB, Bryan; WHISHAW, Ian Q. Neurociência do Comportamento. 1. ed.
Barueri: Manole, 2002.
LIMA, Márcia . Relatório de Estagio – Formação em Arteterapia – RJ – Clínica
POMAR , 2005.
____________, COSTA, Helayne – Relatório de Estágio – Pós graduação em
Arteterapia – RJ - Clínica POMAR/ISEPE, 2006.
LOWENSTEIN, Otto.Rio de Janeiro: Biblioteca Universal Popular , 1968.
MACHADO, Ângelo. Neuroanatomia Funcional. 2. ed. Rio de Janeiro:
Atheneu, 1993.
NEPOMUCENO, Rosa. Viagem ao fabuloso mundo das especiarias. 4. ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 2005.

49
PHILIPPINI, Angela. Para entender ArteTerapia: Cartografias da Coragem.
Rio de Janeiro: Wak, 2004
_______________Materialidade

e

Arteterapia

–

in

-

Imagens

da

transformação – Revista de arteterapia – volume III - Rio de Janeiro: POMAR,
1996
SILVEIRA, Nise. Jung – Vida e Obra. São Paulo: Paz e Terra, 2001.
YUDOFSKY, Stuart C; HALES, Robert E. Neuropsiquiatria e neurociências na
prática clínica. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

