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APRESENTAÇÃO

Esta obra nasceu a partir de um desejo básico: estarmos juntos! 

Mas como “estar junto” diante do isolamento provocado pela pan-
demia da COVID-19? 2020 foi um ano impactante em nossas vidas e, 
como cada um viveu esta fase desafiadora, dependeu de várias intercor-
rências, muitas delas externas ao nosso desejo. 

Nós, da Unipaz Goiás, encontramos uma forma de mantermos a 
nossa Chama do Encontro latente e reavivamos o programa DIÁLOGOS 
NA UNIPAZ. 

Este programa nasceu no ano de 2013, em formato de entrevistas. 
Na ocasião, pude dialogar com vários nomes de destaque nacional na 
área da Cultura de Paz. Foram entrevistas presenciais e o programa foi 
veiculado pela TV Supren, em rede aberta de televisão. 

No ano de 2020, o formato ocorreu por meio de encontros virtuais. 
Convidamos a Dra. Sonia Maria Bufarah Tommasi para ser Anfitriã e 
este e-book contém o registro dos inúmeros convidados e convidadas 
que passaram pelo DIÁLOGOS, possibilitando assim que o objetivo fosse 
cumprido com muito esmero e graça. 

Nosso objetivo com esta publicação é que você possa apreciar as 
várias falas de nossos convidados, que de maneira voluntária, aceitaram 
o nosso convite para compartilhar seus conhecimentos e pesquisas e, 
sobretudo, marcaram presença na história da Unipaz Goiás junto aos 
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vários e numerosos Aprendizes e pessoas que nos procuram como um 
caminho de autoconhecimento, aprimoramento profissional e do flores-
cimento do ser integral através da Abordagem Transdisciplinar Holística. 

Boa leitura!

Abraço afetuoso

Hélyda Di Oliveira e Lêda Maria de Oliveira

Diretoras 

Unipaz Goiás
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INTRODUÇÃO

Olá BONS VENTOS!

Feliz em estar aqui com você que acompanhou as Lives, DIÁLOGOS 
NA UNIPAZ no ano de 2020. Ano que provocou grandes desafios nas rela-
ções humanas, de águas agitadas, de fortes vendavais, de noites escuras, 
de dias tórridos. Ano que mostrou a todos seres humanos a necessidade 
de mudanças radicais na maneira de ser e de existir, de repensar a exis-
tência individual e coletiva, de rever padrões morais, sociais, religiosos, 
profissionais, familiares e afetivos.

O padrão normótico de existência foi quebrado em milhões de 
pequenos pedaços. Mais uma vez a humanidade se descobre frágil, im-
potente, o sentimento de efemeridade preenche o ar, se espalha pelos 
quatro cantos do mundo. Nenhum lugar da terra é seguro, a segurança 
está presente no isolamento, no respeito pela natureza e pelo outro. A 
segurança está em ficar em casa com seus familiares.

Novos desafios se instalaram. Antigas questões, adormecidas, 
emergem: Qual o propósito da vida? Qual o meu papel neste mundo? 
É este mundo que quero para meus filhos, netos, descendentes? Como 
posso contribuir para um mundo melhor? Tais questões conduzem para 
uma nova realidade, na qual se valoriza o coletivo. Uma pequena luz se 
faz presente, como uma estrela guia, iluminado a solidariedade, o Outro 
e Eu, somos um só. 

Apesar do sofrimento, do medo e da angústia, a solidariedade es-
teve presente nas mais diversas formas, e uma delas foi o oferecimento 
de Lives, por instituições, com temas variados.
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A UNIPAZ Goiás, contribuiu significativamente, abriu um canal de 
comunicação em sua plataforma, FIQUE EM CASA COM A UNIPAZ, ofer-
tando cursos de yoga, meditação, sugestão de leituras infantis, de filmes, 
e diversas Lives Diálogos da UNIPAZ Goiás, as quais ficaram gravadas e 
estão disponíveis no www.youtube unipaz goiás.com.br 

Durante o período de junho a dezembro de 2020, tive o privilégio 
de coordenar os Diálogos da UNIPAZ, com convidados renomados das 
áreas da saúde, educação, música e artes. Aprofundou-se temas sobre a 
psicologia, arteterapia, artes, com embasamento teórico da Psicologia 
Analítica de Carl Gustav Jung, enriquecidos com relatos de experiencias 
profissionais. 

Os temas foram riquíssimos, encantaram pessoas de diversos 
Estados brasileiros, e até fora do Brasil, alguns reservaram suas agendas 
para estar conosco semanalmente, outros assistiram pelo canal youtube, 
formamos, assim, uma egrégora de AMOR online. 

O acolhimento deste trabalho inspirou esta coleção de cinco volu-
mes, ofertados para você em e-book gratuito, com os textos apaixonan-
tes e instigantes das Lives. Esperamos que desfrute cada palavra, pois, 
foram escritas com muito carinho, pensando em VOCÊ. 

E neste momento expresso minha profunda gratidão por sua linda 
presença e carinho, sinto saudades de nossos encontros

SINOPSE

“Diálogos na Unipaz 2020 com Sonia Tommasi” é composto por 
uma série de 5 volumes, que tiveram sua origem nas Lives oferecidas, 
gratuitamente, pela Unipaz Goiás no ano de 2020. As Lives estão dispo-
níveis www.youtube unipaz goiás.com.br. Em cada capítulo foi inserido 
o endereço da Live específica.

Este é o segundo volume composto por 4 capítulos independentes, 
cada autor explana sobre um assunto, compartilhando suas experencias 
profissionais, tendo como linha mestra teórica a Psicologia Analítica e a 
Arteterapia. 

http://s.com.br
http://s.com.br
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No primeiro capítulo o autor Maurício Santos discorre sobre 
“JUNG, O TARÔ, SEUS SÍMBOLOS E A SINCRONICIDADE”, desde as pos-
síveis origens do baralho de tarô, sua transição por diversas culturas, a 
elaboração dos desenhos simbólicos e sua presença atualmente, e sua 
importância nos processos terapêuticos e desenvolvimento na dinâmica 
da psique. O autor ilustra o texto com as belas cartas do tarô comparan-
do com as produções artísticas de Carl G. Jung.

No segundo capítulo a autora Adriana Vitor Porto expõe sobre “OS 
QUATRO ELEMENTOS E A ARTETERAPIA” dando ênfase aos elementos 
da natureza terra, fogo, ar, água e sua aplicabilidade em processo artete-
rapêutico, os quais revelam as emoções e sentimentos, e o diálogo entre 
conteúdos inconscientes e conscientes. 

No terceiro capítulo Gilmar Alfredo Ribas desenvolve so-
bre “ARTETERAPIA E PARKINSONISMO: UM ESTUDO DE CASO NA 
ASSOCIAÇÃO PARKINSON PARANÁ” demonstrando como a Arteterapia 
pode contribuir para uma melhor qualidade de vida, aumentar a autoes-
tima, diminuir o estresse provocado pela doença. O autor ilustra seu tex-
to com lindos depoimentos e imagens produzidas pelos participantes. 

No quarto capítulo os autores Sonia M. Bufarah Tommasi e Arthur 
Fernando Drischel são pioneiros em estabelecer um diálogo entre 
“ARTETERAPIA E O USO DAS TECNOLOGIAS”, e suas possíveis apli-
cabilidade em processo arteterapêutico. Os autores ampliam o diálogo 
para aplicativos e sites com funcionalidades terapêuticas. Alertam para 
o uso adequado e ético nos atendimentos online.

Feliz Leitura.

Sonia M. Bufarah Tommasi
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JUNG, O TARÔ, SEUS SÍMBOLOS E
A SINCRONICIDADE

Maurício Santos 

Introdução

A origem do Tarô é um tema controverso, que gera posições das 
mais diversas e antagônicas. Cada vez mais é utilizado tanto como um 
oráculo para desvendar o inconsciente, como para processos de auto-
consciência e desenvolvimento pessoal. Minha intenção é discutir à luz 
da teoria junguiana, o Tarô como resultado da sincronicidade coletiva, 
apresentando algumas coincidências desta teoria, tanto em relação às 
suas origens, em sua vasta simbologia arquetípica e até na sua ordem e 
estrutura. Observando as ilustrações desenvolvidas por Carl Gustav Jung 
(JUNG, 2010) entre 1913 e 1928, é possível compreender que apesar de 
não ter se relacionado diretamente com o Tarô, participou do univer-
so inconsciente e ‘arquetípico’ do oráculo. Jung imprimiu sua generosa 
sensibilidade sobre os oráculos, estudando o I Ching, livro que prefaciou 
e através do livro O segredo da flor de ouro que escreveu em parceria com 
Richard Wilhelm, sinólogo e seu amigo.

O Tarô tem sido tratado recentemente com mais seriedade, por 
meio de livros bem estruturados como é o caso das autoras junguianas 
Sallie Nichols, Irene Gad, Rose Gwain, Robert Place e Francisco Ritter 
(UFSM/RS). Vem se constituindo como fonte inspiradora e quando 
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fundamentado em sua força arquetípica, pode atender à necessidade 
do ser humano para ajudá-lo na compreensão dos seus conteúdos mais 
profundos e obscuros. Esses conteúdos foram amplamente tratados por 
Jung na teoria da psicologia analítica, além de fatores como tradição, 
ancestralidade, sabedoria, sensibilidade e intuição, temas de grande im-
portância no caminho evolutivo do ser humano.

Vamos tratar primeiramente sobre a origem do Tarô e suas pos-
síveis conexões com a sincronicidade coletiva, além da correlação com 
aspectos da teoria junguiana principalmente concernentes ao incons-
ciente coletivo. Em segundo lugar será demonstrada a jornada do Louco, 
o arcano sem número e principal arquétipo do Tarô, através dos arcanos 
maiores e seus significados, ressaltando coincidências entre a simbo-
logia tarológica e as ilustrações elaboradas por Jung do Livro Vermelho 
(JUNG, 2010). E finalmente a terceira parte que trata de coincidências 
sincronísticas entre os arcanos menores do Tarô e um dos fundamentos 
teóricos da psicologia analítica.

O Tarô e suas possíveis origens

Os oráculos, ao longo da história, se apresentam como refúgio à 
necessidade teórica e prática do ser humano, de compreender e explicar 
tudo. Nem sempre isto é possível. Em algum momento da realidade é 
preciso é preciso se lançar à irracionalidade, por meio da sensação ou 
da intuição para interagir com o mundo. Jung, ao trabalhar este con-
texto, em sua teoria, dividiu as funções psicológicas em dois grupos: as 
racionais, que abrange o pensamento e o sentimento, que se utilizam 
do julgamento; e as irracionais que contempla a sensação e a intuição, 
caracterizadas pela percepção. Os oráculos, dentre eles o Tarô ou Tarot, 
são manifestações do segundo grupo destas funções psicológicas, e as-
sim remontam à possibilidade de sincronicamente elaborarmos conteú-
dos profundos, a partir do que Jung denominou como self ou Si mesmo.

Apesar da palavra Tarot ter suas origens atribuídas à palavra italia-
na tarocco, que nos remete a “tara”, com o significado de ação de dedu-
zir; ou ainda da palavra taruq, que significa quatro caminhos, foi na cul-
tura francesa que prosperou. Traduzido para o português transforma-se 
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em “Tarô”, pois não temos em nosso idioma palavras que terminam com 
a letra “t”, além de que palavras oxítonas terminadas em “a”, “e” “o” ou 
“em” devem ser acentuadas graficamente

O Tarô é fruto de inúmeras contribuições ao longo do tempo. 
Da mesma forma que é um instrumento simbólico e arquetípico, não 
é sinérgico somente com a racionalidade, mas principalmente com as 
funções da percepção humana. Não conseguimos definir, ao certo, suas 
origens, havendo teorias diversas e difusas. São-lhe atribuídas origens 
egípcias, ciganas, orientais e um sem número de propostas das mais mi-
rabolantes e outras factíveis, porém todas, sem comprovação. O fato é 
que jogos de azar datam desde a invenção do papel, na China, por volta 
do ano duzentos. Provavelmente entre o ano 200 e 1000, já havia jogos 
de azar, mas que também eram utilizadas para adivinhação. Como se 
tornaram populares e de fácil portabilidade, chegaram ao oriente médio 
e no mundo islâmico por volta do século XIII. Assim, a partir do século 
XIV já existem registros de um baralho de cartas tanto na Espanha quan-
to na Itália, contendo cartas numeradas de um a dez, além das cartas da 
corte, em quatro naipes diferentes, representados por símbolos como 
moedas, espadas, copas e bastões. 

As cartas divididas em naipes, mais tarde classificadas como arca-
nos menores do Tarô, são divididos em quatro grupos, ou quatro naipes, 
a palavra naipe deriva da raiz árabe “naib”, que significa dizer represen-
tante, tipo, família ou estilo. Estes quatro naipes têm uma correlação 
explícita com os quatro elementos da natureza e, portanto, à vasta sim-
bologia a eles atribuída.

Algumas evidências históricas indicam que na Itália renascentis-
ta, entre 1400 e 1450, seria incorporado a este jogo de cartas com treze 
ou quatorze cartas de cada naipe, um conjunto de trunfos, em italiano 
trionfi, além de um coringa, o antecessor do Louco, o arcano sem número 
do Tarô. Antes de se chamar tarocchi, era carte da trionfi, que significa 
cartas do triunfo, que remete a antigos desfiles militares, onde inclusive 
um dos maiores artistas da época, Leonardo da Vinci, trabalhava os ce-
nários e as fantasias com conteúdo poéticos e simbólicos. 

Os chamados trunfos nos baralhos de cartas teriam a função de 
conceder às partidas um sentido de trapaça, sendo assim um antepassado 
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do jogo de bridge1. Estes conjuntos de cartas eram utilizados como jogos, 
que além de entreter já tinham também a função de instrumentos para 
adivinhações ou até para interpretações de sonhos.

O desenvolvimento do Tarô que conhecemos hoje

Mesmo não conseguindo a definição sobre sua origem efetiva, sa-
bemos que o Tarô recebeu contribuições diversas até chegar à configu-
ração padrão do Tarô de Marselha, o mais popular e proclamado como a 
base dos vinte e um trunfos, do Louco e de quatorze (14) cartas em cada 
um dos quatro (4) naipes. Esta configuração chegou à França quando 
esta conquistou a cidade de Milão na Itália, no ano de 1535, dessa forma, 
o chamado Tarô de Marselha, na realidade tem suas origens no padrão 
milanês. Nem sempre fabricado em Marselha, muitas vezes no norte da 
Itália, ou até na Suíça, o Tarô de Marselha, apresenta desde o final do 
século XIX, a seguinte configuração: vinte e um (21) trunfos, moderna-
mente chamados de arcanos maiores, o Louco ou Bobo da corte e mais 
cinquenta e seis (56) cartas divididas em quatro (4) naipes; ouros ou 
escudos, espadas ou gládios, copas ou taças e paus ou bastões, também 
denominados de arcanos menores. O que totaliza as setenta e oito cartas 
(78). A palavra arcano foi incorporada somente no século XIX e origina-
-se do latim arcanus, com o significado de mistério, enigma, algo secreto.

A partir do século XVIII ocultistas, estudiosos da cultura egípcia, 
da alquimia, da magia e da cabala, se interessam pelo Tarô e iniciam pro-
fundos estudos sobre as coincidências simbólicas entre estas filosofias 
e o conjunto das misteriosas cartas. Místicos e ocultistas como Court de 
Gebelin (1719-1784), Jean-Baptiste Alliette (1738-1791), que adotava o 
pseudônimo de Etteila, Éliphas Lévi, cujo nome verdadeiro era Alphonse 
Louis Constant (1810-1875), Marie Victor Stanislas de Guaita (1861-
1897), Gérard Anaclet Vincent Encausse (1865-1916), médico mais co-
nhecido como Papus, Joseph-Aime Peladan Lyon (1858-1918), além de 
Oswald Wirt (1860-1943), Arthur Edward Waite (1857-1942) e Edward 
Alexander Crowley (1875-1947), estão entre os mais importantes nomes 

1 Bridge é um tradicional jogo de cartas inglês baseado nos quatro naipes do baralho, que ex-
plora principalmente a estratégia, a probabilidade, a memória e a comunicação.
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que contribuíram imensamente para o desenvolvimento teórico e fun-
cional do Tarô até os dias atuais. 

Tarô e sincronicidade

O Tarô emergiu da revolução criativa e filosófica da Renascença. 
No Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, houve um resgate à be-
leza, à sensualidade das artes clássicas e à mística da filosofia antiga. 
Criou-se um mundo tridimensional e realista, utilizando como fon-
te o mundo antigo. Nessa época foi reavivado, também, um antigo 
movimento denominado de arte da memória, que incentivava os 
artistas a desenvolver o desejo pelo conhecimento e a apreciação das 
artes visuais, para criarem imagens enigmáticas com o intuito de fixar 
o conhecimento na memória para depois utilizá-las em suas expressões 
artísticas. Desde a oratória, o debate de ideias, até as maravilhosas 
artes visuais renascentistas. Existe aqui uma similaridade com a 
experiência proposta por Jung, por meio da imaginação ativa, que 
explora a experiência psíquica, onde seus pacientes eram estimulados a 
engajarem em fantasias conscientes a partir de símbolos dos seus sonhos, 
ajudando-os a curar problemas psíquicos arraigados no inconsciente, 
fazendo-os estabelecer algum tipo de contato com a mente consciente. 
Neste contexto o Tarô surge como uma sincronicidade coletiva, que 
dificilmente poderá ser definido suas reais fontes, pois o que se pode 
compreender foi que o seu desenvolvimento se deu durante a noite 
dos tempos, por meio de contribuições impessoais, tendo como fonte 
primordial imagens arquetípicas que habitam o inconsciente coletivo.

O termo sincronicidade foi usado pela primeira vez durante os 
eventos, que Jung chamou de Dream analysys; seminários semanais 
ocorridos entre 1928 e 1930, onde Jung expunha seus conceitos e méto-
dos analíticos. No entanto ele já vinha trabalhando a ideia de conexões 
acausais, com influências do físico alemão Wolfgang Pauli e com a sensi-
bilidade humanista do sinólogo e teólogo Richard Wilhelm. Para chegar 
ao termo sincronicidade.

Jung define sincronicidade como um conceito empírico, cunhado 
para tentar explicar algo que foge às explicações causais. Na visão dele, a 
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causalidade é um princípio válido sob a ótica estatística e não consegue 
atingir os fenômenos aleatórios. Durante os seus estudos, citou diver-
sas definições para o conceito da sincronicidade, como uma tentativa de 
convencer ao mundo e a si próprio sobre sua convicção numa confluência 
energética de significados entre o mundo onírico, inconsciente e atem-
poral, com a manifestação da existência consciente atrelada ao tempo 
e espaço, mas o conceito que mais influencia diretamente na evolução 
do Tarô como oráculo e instrumento simbólico da experiência humana, 
é a seguinte citação: “(...) um só e o mesmo significado (transcenden-
te) pode manifestar-se simultaneamente na psique humana e na ordem 
de um acontecimento externo e independente.” (JUNG, 2000, p. 52-53). 
Nos fenômenos sincronísticos, o tempo e o espaço são relativos, ou seja, 
acontece independente deles. Podemos dizer que a sincronicidade ocor-
re quando acontece a coincidência e o significado. Estas coincidências 
ocorrem, principalmente, quando um arquétipo está constelado, ou seja, 
está ativo. Propõe ainda que na tríade espaço, tempo e causalidade, seja 
acrescentado o princípio da sincronicidade, como um fator complemen-
tar, convertendo então a um quaternário: espaço, tempo, causalidade e 
sincronicidade: “(...) o espaço, o tempo e a causalidade, a tríade da Física 
clássica, seriam complementados pelo fator sincronicidade, converten-
do-se em uma tétrade, um quatérnio que nos torna possível um julga-
mento da totalidade”. (JUNG, 2000, p. 77).

Inconsciente e arquétipos.

A teoria da sincronicidade tem relação direta com a teoria do in-
consciente. O inconsciente é o domínio de objetos, como os complexos e 
as imagens arquetípicas; da mesma forma que o mundo circundante é o 
domínio de pessoas e coisas. O autor Murray Stein (2006), no seu livro: 
Jung, o mapa da alma, cita: “Tanto o corpo material quanto a psique não 
precisam ser derivadas um do outro. São antes, duas realidades paralelas 
que estão sincronicamente relacionadas e coordenadas.” (STEIN, 2006 
p. 185). Afirma ainda que: “Há uma dimensão na qual a psique e o mun-
do interagem intimamente e se refletem reciprocamente. Esta é a tese 
de Jung.” (STEIN, 2006 p. 178). Dessa forma podemos retomar a ideia 
de que o desenvolvimento do Tarô se deu como um tipo de efeito da 
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sincronicidade coletiva ao longo do tempo. Por meio de variados símbo-
los, que refletem imagens arquetípicas, o Tarô foi concebido para tradu-
zir o contexto da experiência humana, comum a toda humanidade, com 
suas dimensões física e numinosa. Os símbolos do Tarô transcendem os 
limites da compreensão e quando amplificados por meio da analogia, 
de ideias e paralelos que tendem ao infinito, mas que misteriosamente 
convergem para o significado de um arquétipo.

O conceito de arquétipo surge em 1919, quando Jung ainda em 
contato com Freud, seguiram linhas semelhantes nos estudos relativos 
aos arquétipos. Segundo Jung, os arquétipos são conjuntos de imagens 
primordiais, que tem origem por meio de repetição progressiva de uma 
mesma experiência durante gerações, que são armazenadas no incons-
ciente coletivo.

Jung afirmou que o inconsciente é o mundo escondido tanto do 
mundo interno quanto do mundo externo, que escapa ao controle da 
consciência, mas exerce grande influência nas emoções, nas atitudes e 
na vida do ser humano, sem que ele se dê conta disso. O conteúdo do 
inconsciente possui então força criativa e nunca se calam. Para Jung, 
o inconsciente é a mãe da consciência e divide-se em duas camadas: o 
inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal 
é o reservatório daquilo que um dia foi consciente, mas que momenta-
neamente está reprimido ou mesmo esquecido. Tudo que o ego, que é a 
expressão da consciência, não mais suporta é transferido então da cons-
ciência para o inconsciente pessoal, que por sua vez pode se manifestar 
através da produção de sonhos. Já o inconsciente coletivo reúne toda a 
herança evolutiva da humanidade, que em algum momento nasceu na 
psique de cada ser humano. Trata-se de um nível profundo de unidade 
de toda humanidade.

A jornada do Louco no plano do arquétipo.

O Tarô surge do inconsciente coletivo que abriga arquétipos da 
experiência humana, cuja aceitação e compreensão podem variar de-
pendendo da cultura e até de pessoa para pessoa, mas sempre conver-
gem para assumir o seu verdadeiro caráter universal. Dividido em dois 
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grandes grupos simbólicos, possui um personagem independente e livre 
de rótulos, o arcano sem número, chamado de “O Louco”. No contexto 
das setenta e oito (78) cartas, não tem lugar ou marcação, representa o 
arquétipo da inocência e da liberdade. É o ponto de interseção entre o 
Tarô e o baralho comum, onde o Louco é representado pelo coringa. E 
por isso pode ser o primeiro dos arquétipos evidenciados na viagem do 
inconsciente para o mundo manifesto. O Louco caminha observando os 
demais arquétipos, personagens e energias do Tarô, podendo aprender, 
assimilar ou surpreendentemente irromper o caminho e mudar de dire-
ção. É governado pelo desprendimento e pela entrega ao momento pre-
sente, o “eterno agora”. Representa nosso estado inconsciente, profundo 
e compulsivo; não é normótico, ou seja, não sofre de nenhuma patologia 
social e nem tampouco é dotado de bússola ou qualquer outro método 
limitante. Expressa as forças de integração ou de dissolução, sem que 
necessariamente tenha consciência disso. Sua maior influência é a ener-
gia amorosa, pois é regido pelo coração. O paralelo da ilustração elabo-
rada por Jung (JUNG, 2010) e a carta do Louco do Tarô de Marselha, ins-
pira a compreensão de que as imagens arquetípicas do Tarô são fruto do 
inconsciente coletivo, e não somente de uma pessoa, ou de um seleto 
grupo, mas de tantos que como Jung, se ocuparam na busca dos conteú-
dos das profundezas da sabedoria humana.

Figura 1: (JUNG, 2010 p. 109). Figura 2: O Louco, Tarô de Marselha.
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O Livro Vermelho (Liber Novus), escrito por Jung entre 1913 e 1928, 
foi editado em alemão, somente no ano de 2009 e no Brasil em 2010. A 
obra foi guardada por mais de oitenta anos em um cofre na Suíça. Ele 
se referia a este livro como o seu inconsciente por escrito e apresenta 
uma profusão de ilustrações dos seus sonhos, visões, fantasias e premo-
nições. Teve influência a partir dos estudos que Jung fez no âmbito da 
alquimia, cujo princípio é unir e separar elementos para a transmutação 
de algo denso em algo mais sutil e elevado. Da mesma forma, as imagens 
arquetípicas do Tarô não seguem uma lógica, mas um direcionamento 
simbólico capaz de colocar os seres humanos como partícipes de um sis-
tema alegórico que passa a fazer sentido quando aceitamos suas bases 
intuitivas e de conteúdo do inconsciente coletivo que pode trazer ima-
gens e mensagens do universo inconsciente para a consciência. 

O primeiro arquétipo que se apresenta no caminho do Louco é o 
arcano I, denominado de “O Mago”, representando o início, a própria ini-
ciativa, a verdadeira representação da vontade, como uma primeira ma-
nifestação da criatividade. Indica o início da inspirada jornada humana. 
Em seguida, o caminhante compreende que começar é importante, mas é 
preciso iniciar com sabedoria. Apresenta-se então, o arquétipo da sábia, 
da virgem, da mãe cósmica, que com sua força sensível e sua consciência 
compassiva, influencia sem necessariamente falar. “A Sacerdotisa”, arca-
no II do Tarô, domina as águas, que representam as emoções, tal como 
a lua domina as marés. Jung em sua ilustração (JUNG, 2000) apresenta 
uma imagem que lembra a coroa de Hator, uma divindade solar egíp-
cia. Ilustra esta forma sob uma embarcação, cujas águas contêm um ser 
assustador. Simbolicamente, o místico Arthur Edward Waite e a ilustra-
dora Pamela Colman Smith, mostram no Tarô Waite-Smith, na carta da 
Sacerdotisa, uma imagem que inspira a sabedoria feminina, dominando 
a lua que aparece abaixo dos seus pés, indicando o domínio sobre as 
sombras emocionais e dotada da mesma coroa de Hator.



19

DIÁLOGOS NA UNIPAZ GOIÁS 2020
COM SONIA TOMMASI

VOL. II

Figura 4: (JUNG, 2010 p. 55). Figura 5: A Sacerdotisa, Tarô Rider-Waite.

Figura 6: Hator, divindade solar egípcia (<https//pt.wikipedia.org/wiki/Hator>).

Continuando sua jornada O Louco se aprofunda ainda mais no ar-
quétipo da mãe, agora não mais a mãe cósmica, mas a mãe terrena. O 
arcano III, representado pela “Imperatriz”, aquela que gera a vida, nutre 
o corpo e expressa a força da natureza. Segura em uma das mãos, seu 
elemento de poder, o cetro real, apoiando na região do sexo e na outra 
mão o brasão de uma águia, que simboliza o elemento ar.

Logo após o rompante ativo (yang) do Mago, segue-se duas mani-
festações passivas (yin): a da Sacerdotisa e a da Imperatriz, para em se-
guida alcançar o arquétipo do pai, na carta do “Imperador” arcano IV do 
Tarô. O materializador, que utiliza além do seu bastão, sua autoridade 
racional e ativa para realizar. Conquista o que foi sabiamente criado pela 
Sacerdotisa e nutrido pela Imperatriz. Jung ilustrou, ainda (JUNG, 2010), 
um guerreiro ou um conquistador que, por sua postura, portando uma 
arma ou ferramenta, inspira este arquétipo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hator
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Figura 8: (JUNG, 2010 p. 36). Figura 9: O Imperador, Tarô de Oswald Wirth.

Continuando seu caminho, o Louco se depara com um mestre, “O 
Papa” arcano V do Tarô, que é capaz de conduzi-lo a importantes apren-
dizados. Encontra aí o arquétipo do professor e também do santo, talvez 
nos dias atuais algo que se aproxime de um guru, palavra que tem sua 
origem no sânscrito, com o sentido de um guia para a auto realização, 
na tentativa de conciliar o que sente, com as experiências do mundo. 
Intuitivamente o Louco sabe que realizar somente não é o suficiente, é 
preciso ter uma visão mais transcendente da existência. 

Com os aprendizados do Papa, guiado pelo instinto chega ao ar-
quétipo da encruzilhada, das escolhas, por meio do arcano VI do Tarô, 
denominado de “Os Enamorados”. Descobre que todo o aprendizado com 
o feminino (Sacerdotisa e Imperatriz), o orienta a fazer, neste momento, 
a fazer escolhas, e também renúncias, mais emocionais do que mentais. 
Depara-se então com a autoestima e identifica no outro, o amor. Ainda 
sob o impacto das novas descobertas do campo afetivo-emocional, o 
Louco sente a necessidade de partir. Encontra o arquétipo da partida do 
herói, refletindo sua consciência e responsabilidade, para conduzi-lo a 
novas conquistas, ao conhecimento de novos horizontes e novos espa-
ços. Este é o arcano VII do Tarô, chamado de “O Carro”.

No plano da humanidade

Finaliza, assim, a primeira fase da jornada, que revelou os arqué-
tipos fundamentais de sua jornada. Começou com a magia e a iniciativa, 
passou pela sabedoria feminina, pela mãe, o pai, o professor, a escolha 
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amorosa e fechou com a partida do herói, deixando para trás a influên-
cia, mas não o aprendizado. Encontrará ainda pela frente, dois (2) pla-
nos, cada um com sete (7) ‘arquétipos’ para visitar. No segundo plano, o 
da humanidade, o Louco terá oportunidade de compreender seu verda-
deiro posicionamento diante da humanidade e no terceiro plano, o da 
natureza, enfrentará o desafio de compreender as poderosas forças da 
natureza. O plano da humanidade começa com o aprendizado referente 
ao princípio de causa e efeito, demonstrando a importância do equilíbrio 
nas relações. Este é o arquétipo do juiz, representado pelo arcano VIII, 
“A Justiça”. Ele conhece sobre as leis dos homens e sobre consequências.

A partir deste novo ponto de vista, o qual lida também com regras 
e limites, o viajante encontra o arcano IX, denominado de “O Eremita”, 
o arquétipo do velho sábio, cuja força é a busca pela verdade à luz do 
conhecimento e da experiência de vida. Jung ilustra (JUNG, 2010) um 
personagem que denomina como “Filemon”, um personagem misterioso 
que apresentava uma inteligência superior. Este personagem apresenta 
algumas semelhanças com a figura do Eremita.

Figura 14: (JUNG, 2010 p. 154). Figura 15: O Eremita, Tarô de Marselha.

Quase na metade da jornada, alcança o arcano X, “A Roda da 
Fortuna”, onde é incitado ao movimento da humanidade rumo à prospe-
ridade. Entende que a vida é feita de ciclos, encontra o ‘arquétipo’ da 
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fortuna, da ventura. Jung fez uma ilustração em que mostra uma forma 
circular, lembrando movimento em torno de um centro, um paralelo a 
este arquétipo. 

Figura 16: (JUNG, 2010 p. 107). Figura 17: A Roda da Fortuna, Tarô de Marselha.

Agora efetivamente no meio do percurso, lida com uma força in-
terna, que desconhecia. Encontra o arquétipo da luta com o dragão, uma 
ação absoluta que ativa uma força interior feminina (yin). O arcano XI 
do Tarô, chamado “A Força”.

Ainda no plano da humanidade, entra agora em contato com o ar-
quétipo da prisão, da parada. Com o entendimento que é preciso parar, 
sacrificar-se, como que se fizesse um balanço de todos os aprendizados 
até o momento. Encontra “O Pendurado” arcano XII do Tarô. Esta tal-
vez seja uma parada mais longa, que demanda foco e concentração no 
que realmente faz sentido nesta altura da caminhada. Ao restabelecer 
a caminhada encontra o arquétipo da transformação, o arcano XIII do 
Tarô, denominado mais amiúde de “Arcano sem nome”, mas também, 
comumente chamado de morte. Este é o momento de diminuir a baga-
gem, deixando pelo caminho tudo aquilo que não tem utilidade, para 
que a renovação ocorra, para que algo novo se apresente, e a caminhada 
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fortuna, da ventura. Jung fez uma ilustração em que mostra uma forma 
circular, lembrando movimento em torno de um centro, um paralelo a 
este arquétipo. 

Figura 16: (JUNG, 2010 p. 107). Figura 17: A Roda da Fortuna, Tarô de Marselha.

Agora efetivamente no meio do percurso, lida com uma força in-
terna, que desconhecia. Encontra o arquétipo da luta com o dragão, uma 
ação absoluta que ativa uma força interior feminina (yin). O arcano XI 
do Tarô, chamado “A Força”.

Ainda no plano da humanidade, entra agora em contato com o ar-
quétipo da prisão, da parada. Com o entendimento que é preciso parar, 
sacrificar-se, como que se fizesse um balanço de todos os aprendizados 
até o momento. Encontra “O Pendurado” arcano XII do Tarô. Esta tal-
vez seja uma parada mais longa, que demanda foco e concentração no 
que realmente faz sentido nesta altura da caminhada. Ao restabelecer 
a caminhada encontra o arquétipo da transformação, o arcano XIII do 
Tarô, denominado mais amiúde de “Arcano sem nome”, mas também, 
comumente chamado de morte. Este é o momento de diminuir a baga-
gem, deixando pelo caminho tudo aquilo que não tem utilidade, para 
que a renovação ocorra, para que algo novo se apresente, e a caminhada 

continue. A última etapa deste plano é o arcano XIV, “A Temperança”, o 
arquétipo da cura e da harmonia, regido pela cura e pela transmutação, 
também guarda semelhança com a ilustração de Jung do seu persona-
gem “Filemon”.

Figura 21: (JUNG, 2010 p. 154). Figura 22: A Temperança, Tarô Rider-Waite.

O plano da natureza

O viajante, agora com experiências acumuladas por meio dos ar-
quétipos fundamentais e os arquétipos da humanidade. Chega no plano 
da natureza e depara-se com a energia do “Diabo”, arcano XV do Tarô, 
este é o arquétipo da tentação, do adversário interior, que é suscetível a 
intensos desejos, à ambição desmedia, aos vícios e à malemolência para 
lidar com o mundo. Por outro lado, quando harmonizamos essas forças, 
obtemos a boa medida para nossa verdadeira condição humana. Jung 
ilustrou (JUNG, 2010) um personagem muito próximo da imagem do 
Diabo do Tarô. 
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Figura 24: (JUNG, 2010 p. 122). Figura 25: O Diabo, Tarô Oswald Wirth.

À diante ainda com os ânimos exaltados devido à intensidade 
dos aprendizados com o Diabo, o caminhante encontra o ‘arquétipo’ 
da destruição e da reconstrução, sente que uma grande força é liberada 
da natureza. É o arcano XVI, “A Torre”, primeiro avalia se ele próprio 
construiu aquela torre, para fugir das tentações do Diabo e se aproximar 
do céu. De toda forma entende que é preciso mais uma vez abandonar o 
ego, deixando para traz construções e estruturas que traduzem posições 
cristalizadas. Como se fosse necessário continuar atento às forças da 
natureza e ainda sob o impacto do raio que atingiu a Torre, o Louco 
sente a necessidade de olhar para o céu e encontra o arcano XVII, “A 
Estrela”, o arquétipo da inspiração, da esperança e da fé. O aprendizado 
agora é sobre inspirações, que se apresentam no horizonte e que abre 
oportunidades equivalentes à fé e à autoconfiança para vencer seus 
medos.

Ao continuar o caminho, perdendo a Estrela de vista, nota que uma 
densa penumbra se apossa do caminho e compreende que a noite muda 
com uma luz muito tênue que reaviva temores e dúvidas. Entra na noite 
escura, o ‘arquétipo’ da escuridão e das sombras. O arcano XVIII, “A Lua”. 
Faz contato com arquivos emocionais, com um mundo imaginário domi-
nado por miragens e seres incomuns.

Figura 28: (JUNG, 2010 p. 437). Figura 29: A Lua, Tarô Emily Lubanko.
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Nesta fase da caminhada com paciência, após uma longa noite, 
revela-se devagar o arquétipo do dia, como que a polaridade oposta do 
arcano anterior, a Lua. Este também é o arquétipo da criança, que Jung 
denominou Puer Aeternus: “Em todo adulto espreita uma criança; uma 
criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está com-
pleto e que solicita atenção e educação incessantes. Essa é a parte da 
personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa.” 
(JUNG, 1954 p. 175). Encontra também no arcano XIX, denominado de 
‘O Sol’, a energia, a transparência e a vitalidade para vislumbrar a com-
pletude do ciclo.

O Louco chega então na penúltima etapa da jornada e encontra 
nesta fase, o arquétipo da rendição, da salvação. O arcano XX, chamado 
de “O Julgamento”, este é um ponto onde as frequências cerebrais são 
aceleradas para que haja compreensão de todo o percurso. É percebido 
que o final de ciclo se avizinha e é preciso aceitar a dimensão eterna e 
transpessoal da existência. As frequências sonoras advindas do universo 
são intensas como se pudessem reavivar nossas convicções e nossas me-
mórias para honrar o que foi caminhado. Uma ilustração (JUNG, 2010) 
guarda um paralelo sobre este arquétipo.
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Figura 31: (JUNG, 2010 p. 175). Figura 32: O Julgamento, Tarô de Marselha.

Figura 33: (JUNG, 2010 p. 175). Figura 34: O Julgamento, Tarô Rider-Waite.

Com a profunda experiência do Julgamento chega-se finalmente 
ao arquétipo do encontro, ou reencontro do paraíso. Este lugar concebi-
do a partir de suas experiências e de suas compreensões é proporcional 
à sua concepção de mundo. O Louco faz contato com o arcano XXI, “O 
Mundo”. A chegada também traz à consciência que o final é por certo, 
um novo começo.

Figura 35: (JUNG, 2010 p. 271). Figura 36: O Mundo, Tarô de Marselha.

Jung situava o Si-mesmo como centro da alma humana e por vezes 
representa o arquétipo da totalidade pela imagem de Deus. Mas com sua 
afinidade com o Zen-budismo e outras visões orientais, poderia tam-
bém estar fascinado pela ideia do “nada” no centro. Mas de todo modo 
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a chegada do ser humano à totalidade, é representada tanto por Jung 
quanto pelo Tarô ao reencontro com o Si-mesmo. 

Os mistérios menores do Tarô

Os arcanos maiores ou trunfos do Tarô, indicam os principais ar-
quétipos da existência humana, o macro cenário desta experiência. Já as 
cartas numeradas e os personagens da corte, remanescentes do baralho 
de cartas comum, utilizados em jogos de azar, chamados de arcanos me-
nores, guardam os mistérios menores, porém não menos importantes. 
Traz uma perfeita complementariedade para a compreensão e o deta-
lhamento individual, daquilo a que o ser humano está submetido, no 
âmbito da sua existência ao longo do tempo.

O naipe de Ouros, também chamado de moedas, diamantes ou es-
trelas, está relacionado ao elemento terra e tem a função no Tarô, para 
o entendimento sobre questões do mundo prático, da materialidade, 
aspectos que remetem a bens, valores, à bi dimensionalidade tempo e 
espaço. Representando também o grupo social relacionado às finanças, 
comércio e burguesia. O segundo naipe é o de Espadas, denominado por 
vezes de gládios, lanças ou machados, que representa o elemento ar e 
trata do aspecto metal, cognitivo e consequentemente da comunicação, 
do intelecto e do raciocínio. No âmbito social é identificado com os mi-
litares, juízes, advogados, professores, fiscais, bem como aqueles que 
privilegiam a inteligência. O terceiro naipe Copas, também chamado 
de corações, taças ou ânforas, está intimamente ligado às emoções, aos 
sentimentos e à sensibilidade humana. É a representação do elemento 
água, com seu poder de absorção e adaptabilidade, visto que se adapta 
ao recipiente ao qual é colocado. Socialmente este grupo é comparado 
aos artistas, místicos, escritores que por meio de grande sensibilidade 
traduzem a subjetividade da vida. O último naipe, Paus, também deno-
minado de bastões, trevos ou varas, é a representação do elemento fogo, 
da força intuitiva, relacionada ao campo mais abstrato do ser humano, 
mas que tem o potencial para transformar a realidade com intervenções 
inspiradas. Representa também a vontade e a determinação para cum-
prir um propósito. Socialmente representa a força do povo, às interações 
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políticas, àqueles grupos sociais com habilidades manuais, capazes de 
transformar materiais inertes em algo útil.

As funções psíquicas e os naipes do Tarô

Uma das grandes contribuições de Jung foi o estudo das tipolo-
gias humanas. A partir de duas formas de atitude ou disposição do ser 
humano em relação ao objeto, que Jung definiu como extroversão ou in-
troversão, combinadas a quatro funções psicológicas, por ele enumera-
das como: perceber, pensar, sentir e intuir. Formam-se então oito tipos 
psicológicos principais, para compreensão do comportamento humano. 
Segundo Jung, a extroversão é quando o foco da atenção está no mundo 
externo, nos fatos ou em outros indivíduos; já a introversão é caracte-
rizada quando o foco se volta para o mundo interior e suas impressões 
psíquicas. Tudo depende do direcionamento da libido, que ele definiu 
como energia psíquica. Ainda segundo a visão junguiana um ser huma-
no não é exclusivamente introvertido ou extrovertido, mas oscila nestes 
comportamentos, semelhante à preferência pelo uso da mão direita ou 
da mão esquerda, havendo, portanto, certa facilidade na utilização de 
um ou de outro, como uma opção subjetiva e individual. 

As quatro funções psíquicas são utilizadas pela consciência para 
reconhecer e interagir com o mundo exterior, orientando nosso com-
portamento em função do que é percebido, pensado, sentido ou intuí-
do. Conforme Jung, a percepção das coisas se dá de duas maneiras, ou 
por meio da sensação ou da intuição. Já o pensamento e o sentimento, 
permitem ao ser humano julgar os fatos e assim se posicionar. As qua-
tro funções são utilizadas todo o tempo, mas existirá uma função domi-
nante, que ao longo da vida torna-se mais desenvolvida. Existe aqui um 
paralelo entre a visão junguiana e os quatro naipes dos arcanos menores 
do Tarô. Podemos relacionar o naipe de Ouros com a função Sensação, 
pois está relacionado aos cinco sentidos básicos do ser humano e à ma-
terialidade do elemento terra. Já a função pensamento coincide com o 
naipe de Espadas, ambas explorando a lógica e a intelectualidade do 
mundo objetivo e do elemento ar. O naipe de Copas equivale à função 
sentimento, pois ambas utilizam da subjetividade e da sensibilidade, re-
presentado também pelo elemento água. E finalmente a função Intuição 
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aponta para o elemento fogo e o naipe de Paus com sua força abstrata, 
mas potencialmente capaz de promover transformações.

Jung observou que as quatro funções psíquicas apresentam carac-
terísticas racionais ou irracionais, podem ser entendidas também por 
aspectos conscientes ou inconscientes, além daquelas mais ativas ou 
mais passivas. As funções do pensamento e do sentimento são racionais, 
assim como os naipes de Espadas e de Copas. Já as funções da sensação e 
da intuição são irracionais, como também os naipes de Ouros e de Paus. 
As funções psicológicas de sensação e de pensamento são conscientes, 
tanto quanto os naipes de Ouros e de Espadas. As de sentimento e de 
intuição são inconscientes, como os naipes de Copas e Paus. São mais 
ativas as funções do pensamento e da intuição, assim como os naipes de 
Espadas e Paus, representados pelos elementos ar e fogo. E mais passi-
vos as funções psíquicas sentimento e sensação, como também os nai-
pes de Copas e Ouros, que representam os elementos água e terra.

Considerações Finais

Jung revolucionou a minha forma de ver, sentir e utilizar o 
Tarô, desde quando iniciei meus estudos, há mais vinte e cinco anos. 
Consequentemente modificou também muitos aspectos na minha ca-
minhada. A partir do momento em que fiz contato, mais cuidadoso, com 
a psicologia analítica, experimentei muitas descobertas. A começar da 
interdependência, do consciente e do inconsciente, que me instigou a 
investigar perenemente o mundo interior, invertendo o fluxo, antes de 
fora para dentro e agora de dentro para fora; assumindo, na medida do 
possível, minhas sombras e cada vez mais consciente das necessárias 
personas. O aprendizado acerca dos arquétipos, me propiciou a com-
preensão mais apurada sobre os reais motivos para ações e reações. O 
entendimento proporcionado por Jung sobre libido, me deixa mais à 
vontade para lidar com vontades e energias. Os intrincados conceitos 
de anima e animus me possibilitaram compreender melhor sobre intera-
ções, equilíbrios e diferenças.

Inúmeras correlações elaboradas pela visão junguiana, como por 
exemplo, quando tratou das tipologias humanas, trazendo os estágios 
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dos ciclos cardíacos de contração e relaxamento (sístole e diástole) para 
a compreensão dos comportamentos de introversão e extroversão, que 
coincide também com a alquimia, quando dissolve e coagula, buscando 
o aprimoramento da matéria ou do espírito; ampliou minha percepção 
sobre polaridades e conexões. Entender que o processo de individuação 
não é um fim, mas um quase eterno caminho para a homogeneidade 
pessoal, como uma forma segura para a efetiva unidade, foi libertador, 
pois me conectou a um antigo ponto de vista, que pensei havia perdi-
do. Outro aprendizado crucial com Jung foi o conceito de sincronicidade 
que guarda algumas armadilhas, pois os eventos sincronísticos não são 
lógicos, nem previsíveis e tão pouco, podem ser repetidos; contudo, são 
espontâneos, criativos e acausais, carregados de significado entre pro-
cessos psíquicos e o mundo físico. Isso me ajudou a compreender que o 
Tarô pode ou não funcionar, conforme a pessoa que o consulta, esteja ou 
não entregue ao processo de interiorização, respeitando o fluxo natural 
do momento e em postura receptiva.
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OS QUATRO ELEMENTOS E
A ARTETERAPIA

Adriana Vitor Porto

Live: https://youtu.be/Ghfs_VY1WLU

A primeira de todas as criaturas foi uma gota de água; Ormazd 
criou, em seguida, o fogo flamejante e conferiu-lhe um brilho que 
provém das luzes infinitas. Produziu, finalmente, o vento sob a for-
ma de um jovem de quinze anos, que sustenta a água, as plantas, 
o rebanho e todos os seres sobre a terra.

Junito de Souza Brandão, sobre o mito persa.

Sempre existiu na humanidade o desejo de compreender os prin-
cípios da vida e da existência dos seres vivos e inanimados nesse mundo 
– do que somos feitos, e do que é feito o tudo o que nos rodeia. Diversas 
teorias vão sendo desenvolvidas a esse respeito em cada época.

Na Antiguidade, os conhecimentos eram construídos partindo-se 
de uma perspectiva integrada, de modo que as diversas áreas se permea-
vam. Um mesmo pensador normalmente estudava e discorria sobre um 
universo de assuntos que podiam passar pela biologia, química, física, 
matemática, espiritualidade, literatura, artes, política, psique, astrono-
mia, mitologia e outros assuntos mais sem distinções, pois entendia-se 
que tudo estava conectado e fazia parte de um todo. 

https://youtu.be/Ghfs_VY1WLU
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Esses antigos pensadores, assim como os alquimistas, buscavam 
encontrar a prima matéria, o elemento primordial do qual tudo provi-
nha. Para isso, partia-se da observação da natureza e das relações nela 
existentes.

Nas mitologias e filosofia, assim como nos conhecimentos me-
dicinais mais antigos, os quatro elementos aparecem como partes que 
constituem as realidades naturais. Empédocles, um filósofo grego que 
viveu entre 495 a 430 aC, postulou sua “doutrina dos quatro elementos”, 
desenvolvida mais tarde por Aristóteles (385 a 322 a.C.) e segundo a qual 
os elementos deveriam ser considerados de acordo com suas caracterís-
ticas: fogo: quente e seco; ar: quente e úmido; terra: frio e seco; e água: 
frio e úmido. Eles estariam também organizados de forma ascendente, 
estando na base a terra, e, acima dela, a água, o ar e, sobre todos os de-
mais, o fogo. Essa doutrina foi comentada e modificada com o passar do 
tempo por pensadores e cientistas, tendo sido acrescentado um quin-
to elemento (éter) e feitas algumas associações a cada um dos quatro 
(ou cinco) elementos com fenômenos da geometria, biologia e outras 
áreas, uma vez que tudo era pensado dentro da referida lógica holística 
(MORA, 2000, pág. 810).

Hipócrates, considerado o “pai da medicina”, postulou, a partir 
desses desenvolvimentos da doutrina dos quatro elementos, sua teoria 
dos quatro humores (associados às características dos elementos), de 
modo que os indivíduos teriam saúde quando os quatro estivessem em 
equilíbrio nos indivíduos (REZENDE, 2009).

Com o desenvolvimento das ciências através do tempo, a humani-
dade sentiu a necessidade de separar as áreas para estudar suas especifi-
cidades, construindo-se, a partir de então, um conhecimento mais tecni-
cista e especializado. Os fatos e fenômenos passaram a ser vistos de um 
único lugar e não mais de forma holística. Isso trouxe muitos avanços 
nos campos específicos porque os cientistas tiveram mais tempo para 
dedicar aos seus objetos específicos (CHASSOT, 1994). No entanto, de-
pois de algum tempo, eles mesmos passaram a perceber a necessidade 
de comunicação com as demais áreas. Diante do quebra-cabeças quase 
todo montado, faltavam peças importantes, e elas estavam exatamen-
te na conexão com as outras áreas do conhecimento. Assim passaram a 
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surgir os projetos multi e interdisciplinares, trazendo resultados e des-
cobertas mais complexas.

Em seus Estudos Alquímicos, Jung comenta sobre o paralelo psi-
cológico da divisão do caos nos quatro elementos nos textos alquími-
cos de Zózimo. Esta corresponderia “à ordem estabelecida através da 
conscientização e da reflexão de partes do inconsciente que irrompem 
na consciência, parecendo inicialmente caóticas”. Ele comenta que an-
tes mesmo de conhecer esses conteúdos havia elaborado sua tipologia 
psicológica, dividindo-a em quatro tipos, correspondentes às funções 
da consciência: pensamento, sentimento, intuição e sensação. (JUNG, 
2011, p. 90). A ampliação da consciência ocorre quando há a integração 
dos quatro elementos como representações das referidas funções, metá-
fora da qual nos utilizamos na arteterapia para promover o contato com 
os conteúdos psíquicos de nossos clientes. 

Bernardo (2008, p. 96) comenta que cada pessoa interpreta/tra-
duz o mundo primordialmente de acordo com sua função principal, de 
modo que quando se entrega um mesmo objeto, como uma semente, 
por exemplo, na mão de uma pessoa mais intuitiva e pergunta o que ela 
tem na mão, ela possivelmente vá falar sobre a possibilidade de ter ali 
uma árvore frondosa e até mesmo criar um poema para isso; já para uma 
pessoa cuja função principal é a sensação, certamente ela irá descrever o 
que seus sentidos mostram: a cor, tamanho, odor, textura e peso da se-
mente. Uma pessoa do tipo pensamento poderá dissertar sobre os usos 
e possibilidades com as sementes, falar em outras espécies similares, 
contar uma história sobre a semente. Finalmente, uma pessoa que tem o 
sentimento como função principal pode se lembrar de uma história que 
viveu com uma semente, da horta da infância, bem como julgar se é uma 
boa ou uma semente menos nobre.

Ainda que não façamos muitas interpretações, o trabalho sim-
bólico com esses elementos pode promover o fortalecimento do ego 
e seus “instrumentos” (pensamento, sentimento, sensação, intuição) 
(ALMEIDA, 2009, p. 35) nas produções feitas no ateliê terapêutico. 
Vamos assim proporcionando novas atividades com os elementos com-
plementares às relacionadas funções das questões surgidas, buscando 
sempre uma integração. 
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Thaïs Cruz pesquisou, por meio do convívio e observação em ci-
dades do interior de Minas Gerais, a relação entre alguns artesãos, seus 
afetos e os materiais de seus trabalhos e nos conta em sua dissertação 
que em determinado momento de suas vidas, essas pessoas sentiram 
uma espécie de chamado àqueles materiais e suas possibilidades, e pas-
saram a transformar esses fazeres em seu meio de vida. 

“Esses artesãos utilizam-se, em seu pensar intuitivo, de ima-
gens alquímicas, pois sentem conviver com os elementos que 
dormem dentro deles na forma de afetos que são despertados 
através de sua ação sobre a matéria-prima. As propriedades dos 
elementos promovem nos artesãos sensações muito primitivas 
que animam uma série de imagens. Essas imagens ganham au-
tonomia e se desdobram no corpo do artesão” (CRUZ, 2010).

Assim como os artesãos pesquisados, há outros exemplos de artis-
tas que em certo momento receberam esse “chamado” e transformaram 
suas vidas através das vivências com os matérias dos quais são feitas 
suas produções: Silvio Alvarez (collage), Maria Fernanda Campos (con-
tação de histórias e ilustração), Juá de Carvalho (percussão), Débora 
Binatto (patchwork), Flavia Kotovski (mosaico), Cristina Choinski (mo-
saico), Patricia Ono (mosaico), Caio Felix (mandalas pintadas) e outros. 
Patricia Ono, uma talentosa mosaicista de Curitiba, conta que em um 
dado momento da sua vida precisou decidir se continuava a seguir uma 
vida já um pouco sem sentido ou se entregava à arte de colar cacos, re-
construindo e reconstituindo a beleza em seus caminhos e assim o fez. 

Na atualidade as pessoas estão cada vez mais conectadas ao siste-
ma econômico/social e à luta pela sobrevivência e, consequentemente, 
desconectadas das necessidades da alma. Clayton (2013, pág. 106) co-
menta que a “sociedade maníaca do século XXI nos priva de tempo para 
contemplação e reflexão” e que cada vez mais a necessidade do exercício 
da criatividade se faz urgente para que não venhamos a padecer dos ma-
les criados por essa mesma sociedade. Nesse contexto a arteterapia tem 
papel fundamental, ao trazer de volta o contato com os elementos, com 
a arte e a possibilidade de criar e deixar que fluam juntos o pensamento, 
a intuição, a sensação e o sentimento. Passaremos então, nas sessões 
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seguintes, a falar brevemente de cada um dos elementos e a maneira de 
trabalhar com eles na Arteterapia.

ELEMENTO ÁGUA

A água é fluída, não tem forma definida e ao mesmo tempo pode 
assumir várias, pode ser aquecida ou esfriada, pode envolver uma pes-
soa e até um sistema inteiro. Permite a leveza de movimentos, o flu-
tuar, o deixar-se levar, mas também pode afogar. É um elemento vital e 
está em grande parte da composição do nosso corpo e do nosso sangue. 
Enquanto elemento, é associado à função sentimento, aquilo que flui, 
que transborda, que congela ou ferve em nós, que demonstra que esta-
mos vivos, que faz pulsar o coração. 

Antes de nascermos, vivemos em meio líquido e podemos retomar 
essa sensação de aconchego e relaxamento quando tomamos um banho 
morno no chuveiro de casa ou mesmo quando mergulhamos os pés nas 
águas frescas de um riacho.

A água é utilizada como elemento de purificação ou mesmo de 
cura em muitos rituais religiosos, como as cerimônias de batismo, a la-
vagem das escadarias do Bonfim e os banhos de descarrego. Também 
nas milenares medicinas tradicionais do Oriente utilizam-se banhos e 
escalda-pés como formas de cura.

Entre os mitos associados a ela estão Afrodite, que nasceu nas es-
pumas do mar, Yemanjá, Oxum, Poseidon (ou Posídon), rei das águas 
subterrâneas e “sacudidor das terra e das águas” (BRANDÃO, 1987a p. 
324) o boto, as sereias, Ewá, Nanã, as ninfas e monstros marinhos. Há 
entidades que curam, outras que devoram e também as que trazem a 
vida. Todos eles podem ser trabalhados no ateliê.

Um mito interessante para se trabalhar com o elemento água é o 
de Atlântida, o continente submerso, ou ainda, o paraíso perdido. É pos-
sível investigar-se que paraísos ou que equilíbrios foram afogados pelas 
águas do sentimento em momentos da vida da pessoa.

Entre os materiais normalmente associados ao elemento água es-
tão as tintas, aquarelas, aguadas e as cores no leite. Philippini (2009, p. 



37

DIÁLOGOS NA UNIPAZ GOIÁS 2020
COM SONIA TOMMASI

VOL. II

38-40), que chama a pintura de “cor-ação”, afirma que a pintura pro-
va uma mobilização psíquica intensa e que as tintas em papel molhado 
convidam o indivíduo a abrir mão do controle e mergulhar no processo 
terapêutico, deixar que transbordem suas questões para que o papel as 
acolha. Essa perda de controle nem sempre é agradável ou suave, mas 
sempre leva, em maior ou menor tempo, a grandes insights. 

ELEMENTO TERRA

A terra está associada à função sensação. Nos remete ao mundo 
material, físico, aos nossos sentidos e tudo o que, por meio deles po-
demos experimentar no mundo. Quando pensamos em terra, pensamos 
em pés no chão, aterramento, segurança, solidez, peso, ancoragem, cor-
poreidade, segurança, alicerce, permanência, raízes, cultivo, gestação, 
realidade rotina, responsabilidades, densidade, lentidão. 

Dentre os mitos associados à terra estão o de Gaia (a própria deusa 
mãe), Deméter (a deusa dos partos, a terra cultivada), ambas ligadas à 
maternidade, ao cultivo e à manutenção da vida de alguma forma. Entre 
os mitos masculinos estão Oraniã ou Oranyan e Hades, o deus do mundo 
subterrâneo. Na mitologia nórdica há Balder, o filho enganado de Odin, 
que foi também viver no mundo subterrâneo cuja entrada é guardada 
por um cão de três cabeças e que lá deve permanecer até o dia do juízo fi-
nal, quando deve ascender novamente ao mundo dos vivos para realizar 
a justiça. Na mitologia grega também há Cérbero, o cão de três cabeças 
de guarda as portas do Hades. Na mitologia egípcia há Osíris e Isis em 
seu tribunal também no mundo subterrâneo. Assim, quando pensamos 
na terra, temos o lado da criação, da fecundidade, daquilo que pode nas-
cer, mas também aquilo que está sepultado, oculto. 

Na arteterapia podemos utilizar diversos materiais para trabalhar 
esse elemento, bem como a argila, modelagem, escultura, areia, pintu-
ra com terra ou massas/pastas, jardins, confecção de bonecos, trabalhos 
corporais e mosaico.

Outra técnica interessante é a construção, pois tem o caráter de 
materializar algo que está no mundo das ideias. É possível construir ma-
quetes da casa da pessoa ou de outro lugar que seja importante para 
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ela, bem como de um sonho ou de um devaneio ou um desejo de vida. 
Pessoas que ficam muito no mundo das idealizações podem ter na cons-
trução uma técnica interessante de aterramento. 

ELEMENTO FOGO

O fogo nos remete a Héstia, filha de Cronos e Reia, o aconchego do 
lar. Era uma divindade que preferia estar oculta, mas estava presente em 
todas as casas e templos, cultuada assim por todos os humanos e deuses. 
Nos dias atuais, como comentado por Sonia Tommasi, Héstia geralmen-
te mora nas nossas cozinhas, lugar onde a família se reúne próxima à 
chama do fogo para preparar e consumir as refeições que vão alimentar 
o corpo e muitas vezes alentar a alma.

Outro deus grego associado ao fogo é Hélio, o próprio Sol, que, de 
acordo com Brandão (1987b, pág. 85), era “um realizador do equilíbrio 
e da harmonia dos desejos, não visava a suprimir as pulsões humanas, 
mas orientá-las no sentido de uma espiritualização progressiva, mercê 
do desenvolvimento da consciência.” 

Na alquimia, é elemento presente em todas as transformações. 
Aquele que carboniza para purificação da matéria, assim como em mui-
tos textos religiosos, que fazem menção ao fogo como purificador. Por 
esta razão muitas religiões recomendam a cremação dos corpos, deixan-
do que a alma siga seu caminho separada da parte impura do ser. É ainda 
tido como fonte de energia para a realização das operações, como ainda 
acontece na química e nas cozinhas do mundo.

O fogo também está ligado ao renascimento, como nos mostra o 
mito da Fênix e os rituais de queima do solo de diversas culturas, para 
que a vida renasça com mais força. 

Por fim, temos o aspecto da luminosidade. O fogo nos remete à luz. 
Nos mitos de criação a humanidade permanece no escuro até que surjam 
os luzeiros e se possa ver o que está ao redor, tendo assim o poder de 
transformação da própria realidade.

O mito grego de Prometeu conta que este, compadecendo-se da 
fragilidade dos seres humanos, que nenhum atributo de força havia 
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recebido de Epimeteu, roubou dos deuses o fogo para lhes dar, sendo 
por isso castigado (TOMMASI; SOARES, 2015, p. 46). O fogo deste mito 
representava a inteligência, a capacidade de modificar e utilizar a natu-
reza em seu próprio benefício e para o seu desenvolvimento, sem neces-
sitar da ajuda dos deuses. Pode ser interpretado também como a capa-
cidade de ver, de dar à luz ou ainda, trazer à consciência aquilo que era 
desconhecido.

Em síntese, o fogo queima, devora, destrói, mas também purifi-
ca, transforma, traz possibilidade de renovação e ilumina, acende, assim 
como aquece, permite o aconchego e a preparação do alimento.

Na Arteterapia utilizamos o elemento fogo para acender, trazer 
ação, luz e movimento. Pessoas que estão em estados deprimidos, que 
trazem um excesso de passividade ou se sentem paralisadas, com difi-
culdade de realizar, de conhecer, de buscar podem trabalhar com o fogo, 
seja por meio da construção de luminárias, confecção de velas, giz derre-
tido, pingos de vela e outras. Embora seja possível, utilizar velas e outras 
forma de produzir chamas, assim como alguns recursos mais específi-
cos, como cola quente, maçaricos, pirógrafos, fornos de alta tempera-
tura, raku e outros, não precisamos necessariamente trazer o fogo para 
dentro do ateliê. Isso inclusive não é adequado quando trabalhamos com 
grupos maiores e/ou públicos que correm mais risco de se ferir, como 
crianças, pessoas com dificuldades motoras ou cognitivas. No entanto, 
podemos trazer a ideia dele por meio do uso de materiais como a cola 
quente, lanternas, papéis de cores quentes, secador de cabelos e outros.

ELEMENTO AR

Este elemento está associado à função pensamento, e consequen-
temente, ao mundo das ideias, à imaginação, leveza, fluidez, devaneio, 
voo, raciocínio, transparência, sopro vital, verbo, mundo sutil, desordem 
e distração. É o vento que leva e traz, que permeia todas as coisas (liga-
ção), que relaciona e modifica o universo. O ar está em todos os lugares 
onde estamos, assim como os pensamentos, que não cessam na mente. 

Foi o vento que transportou Psiquê ao palácio de Eros, e é no ven-
to que ele impulsiona suas grandes asas, assim como Pégaso, o cavalo 
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alado. Os ventos movimentam as embarcações que transportam os gran-
des heróis em suas jornadas. Também em um redemoinho de vento apa-
rece o saci. Foi uma ventania que levou Dorothy à terra de Oz. Outros 
mitos associados a esse elemento são Iansã, senhora dos ventos e tem-
pestades, as fadas, silfos e sílfides, elfos e harpias. A águia de Zeus e 
outras criaturas também voam pelo ar.

De acordo com Brandão (1987a), o simbolismo do vento traz uma 
grande complexidade e um aspecto multifacetado: “de um lado, por 
sua própria agitação, figura a instabilidade, a inconstância, a vaidade. 
Tratando-se de uma força elementar, o vento é cego e violento. De outro 
lado, o vento é sinônimo de sopro, do espírito, do influxo espiritual de 
origem divina”. O autor lembra ainda que foi o sopro de Deus que insu-
flou a vida na humanidade, e que em alguns textos bíblicos, o vento é 
comparado aos anjos, uma vez que levam as notícias. A própria palavra 
psique (alma), em grego traz também o significado de “sopro”. Na sim-
bologia hindu, o vento é sinônimo de sopro cósmico, aquele que inter-
media tudo entre o céu e a terra. 

Para trabalhar com o elemento ar no ateliê terapêutico podemos 
utilizar bolhas de sabão, móbiles, paina, algodão, flores de dente de leão, 
folhas secas, cata-ventos, pipas e balões. É possível usar a própria respi-
ração e a voz. Pode-se ainda estimular a criação de seres híbridos/imagi-
nários por meio do desenho ou colagem.

Outro material interessante para trabalhar com o elemento ar é o 
fio, seja de linha, lã, barbante ou cisal. De acordo com as habilidades do 
terapeuta em instrumentalizar a pessoa atendida, é possível confeccio-
nar filtros dos sonhos, teares circulares e retos em pratinhos ou caixas 
de papelão, fazer bordados e macramês mais simples. Cabe observar que 
a experiência clínica mostra que pessoas que já apresentaram maiores 
dificuldades ou situações aversivas com as ciências exatas, seja na esco-
la ou em outros ambientes, costumam ter problemas de realização das 
atividades com fios que tenham uma maior complexidade, como contar 
pontos, organizar e planejar o trabalho. Caso isso aconteça, deve-se aco-
lher o que surgir e conduzir a pessoa em uma respiração lenta e com-
passada, como a respiração em quatro tempos, ajudando-a a dar outro 
destino aos materiais utilizados naquele trabalho.
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Considerações Finais

Quando vamos elaborar nossos planos de atendimentos na arte-
terapia, devemos sempre considerar as demandas trazidas pelas pessoas 
que atendemos, suas condições em cada momento do atendimento, sua 
facilidade ou dificuldade de lidar com cada material ou proposta que é 
feita, seja do ponto de vista físico ou psíquico. 

Nunca devemos insistir demais para que o indivíduo trabalhe com 
um material ou técnica que lhe é aversivo. Quando alguma manifestação 
ocorrer nesse sentido, devemos acolher a pessoa e ouvir suas razões e 
impressões acerca da maneira como se sentiu afetado, e considerar o que 
nos for dito no planejamento de atividades futuras.

Devemos sempre considerar o equilíbrio, assim como postulava 
Hipócrates nos primórdios da nossa medicina ocidental, e como pre-
gam as tradições orientais. Um exemplo prático disso ocorre em rela-
ção a pessoas que chegam para atendimento com quadros de ansiedade, 
agitação, agressividade, excesso de impulsividade (fogo) e compulsões. 
Estas precisam de mais terra. Precisam trabalhar a função sensação, que 
também é interessante para quem tem dificuldade com a rotina, o coti-
diano, a organização. Se colocarmos mais fogo no trabalho, aumentare-
mos o desequilíbrio.

O oposto também acontece. No caso de pessoas em estados mais 
apáticos, com dificuldade de ação, muito lentas ou mesmo paralisadas, 
é necessário trabalhar com o elemento fogo, para acender, trazer mo-
vimento, bem como com a água, para trazer fluidez, e o ar, para trazer 
leveza, de acordo com as questões específicas trazidas.

A arteterapia, com suas variadas técnicas pode propiciar ao sujeito 
um contato com os quatro elementos, para que se processem as trans-
formações da alma, como num processo alquímico. Por isso é sempre im-
portante estarmos atentos aos elementos que são trazidos pela pessoa 
que nos procura para iniciar o trabalho, e utilizar todos os recursos que 
temos como uma forma de promover o equilíbrio, sempre respeitando o 
tempo da pessoa para assimilar as vivências e seus reflexos, bem como 
para responder a isso e ir acrescentando novos elementos, integrando 



42

DIÁLOGOS NA UNIPAZ GOIÁS 2020
COM SONIA TOMMASI

VOL. II

assim, aos poucos, as funções da consciência e trazendo mais possibili-
dades de conhecimento daquilo que estava submerso na psique.
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ARTETERAPIA E PARKINSONISMO
UM ESTUDO DE CASO NA ASSOCIAÇÃO 

PARKINSON PARANÁ

Gilmar Alfredo Ribas 

Live: https://youtu.be/JKRcObSxK4Y

INTRODUÇÂO

“A arteterapia é entendida como uma técnica que une a arte e a 
psicologia capaz de trazer à consciência conteúdos reprimidos no in-
consciente a fim de serem trabalhados” (FERREIRA, 2010, p.21). 

Com o uso de materiais expressivos, o arteterapeuta contribui para 
acessar os conteúdos do inconsciente e utiliza, entre outros meios ex-
pressivos, desenho, música, modelagem, contação de histórias, manda-
las, mosaico, fantoches, fotografia, tecelagem, escrita criativa e dança.

Um exemplo de aplicação prática refere-se às atividades de artete-
rapia realizadas na Associação Parkinson Paraná, localizada em Curitiba, 
com portadores de parkinsonismo.

A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico e progressi-
vo causado pela degeneração das células situadas em uma região do 
cérebro chamada substância negra. Essas células produzem dopamina 
fundamental para o controle dos movimentos. A falta ou diminuição 
de dopamina afeta o movimento da pessoa causando, um ou mais dos 

https://youtu.be/JKRcObSxK4Y
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seguintes sintomas: tremor, lentidão dos movimentos, rigidez muscular, 
desiquilíbrio e alteração na fala e escrita.

A dopamina ajuda na realização dos movimentos voluntários 
do corpo de forma automática, ou seja, não precisamos pensar 
em cada movimento que nossos músculos realizam, graças à 
presença dessa substância em nossos cérebros. Na falta dela, 
particularmente numa pequena região encefálica chamada 
substância negra, o controle motor do indivíduo é perdido, oca-
sionando sinais e sintomas característicos. (O QUE é a doença 
de Parkinson? [2020], p. 1).

As quatro principais características da síndrome parkinsoniana 
são: tremor, rigidez – enrijecimento dos músculos, principalmente o das 
articulações, bradicinesia –, lentidão e escassez de movimentos e altera-
ções posturais – manifestam-se por instabilidade na postura ereta com 
quedas frequentes ou uma combinação desses sintomas. 

Podem ocorrer sintomas e sinais não motores, nas diversas fases 
da doença, como perda da sensibilidade auditiva, alterações de pressão 
arterial, incontinência urinária, distúrbios do humor e do sono, déficits 
cognitivos, alterações na fala com possível inteligibilidade, dificuldades 
de deglutição, alterações na escrita, oleosidade excessiva na pele e cons-
tipação intestinal.

Também podem ocorrer dificuldades de concentrar a atenção e 
memorizar fatos recentes; mudanças na personalidade que tornam o 
paciente desinteressado por situações que o empolgavam antes da ma-
nifestação do parkinsonismo; além de depressão. (TEIVE et al., 2017).

A Associação Parkinson Paraná disponibiliza aos seus associados 
remédios prescritos pelos médicos, procedimento cirúrgico a ser avalia-
do individualmente, tratamentos via terapias auxiliares como: acupun-
tura, alongamento e pilates, arteterapia, auriculoterapia, enfermagem, 
fisioterapia, fonoaudiologia, geriatria, massoterapia, musicoterapia, 
neurologia, nutrição, psicologia, psiquiatria  e terapia ocupacional. A 
atuação multidisciplinar de vários profissionais contribui efetivamente 
para melhorias na qualidade de vida do parkinsoniano (QUEM somos, 
[2020]). 
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ARTE, PSIQUIATRIA, SÍMBOLOS E ATIVIDADES EXPRESSIVAS 

A arte é utilizada pelo homem há milhares de anos desde os tem-
pos das cavernas, no período Paleolítico, retratada pelos desenhos, sím-
bolos e sinais feitos nas paredes destas cavernas. 

A arte é um produto da intuição e da observação, do consciente e 
do inconsciente, da técnica e da criatividade. É uma forma de expressão 
do ser humano e como tal, uma forma de comunicação e de linguagem 
simbólica. Acolher e utilizar as modalidades de expressões artísticas 
dentro de um processo psicoterápico, possibilita maior compreensão do 
ser humano. (ANDRADE, 2000).

Jung foi o primeiro psicanalista a utilizar a expressão artística em 
consultório, e na década de 20, recorreu à linguagem expressiva como 
forma de tratamento e, pedia aos clientes que fizessem desenhos livres, 
imagens de sentimentos, de sonhos de situações conflituosas. Essas re-
presentações eram consideradas por Jung uma simbolização do incons-
ciente individual e do inconsciente coletivo, decorrente da cultura hu-
mana nas diversas civilizações (https://www.ubaatbrasil.com/).

Jung ao analisar os sonhos de diversos pacientes, notou a recor-
rência de certas imagens simbólicas, como mandalas e identificou simi-
laridade entre as imagens que emergiam nas sessões e os símbolos pre-
sentes em determinadas religiões ocidentais e orientais, nos mitos, nas 
lendas, nos rituais, em especial aqueles ligados a alquimia, e concluiu 
que os símbolos são de significância universal (inconsciente coletivo). 

A meta final de qualquer personalidade, para Jung, é chegar a um 
estado de autorrealização e de conhecimento do próprio self. O self é o 
principal arquétipo do inconsciente coletivo, assim como o sol é o cen-
tro do sistema solar. Quando uma pessoa declara-se sentir-se em paz 
consigo mesma e com o mundo, com certeza o arquétipo do self está 
exercendo com eficácia o seu trabalho (HALL, 2007).

Jung priorizava a expressão artística e a verbal como componentes 
de cura e afirmou que a criatividade tem uma função psíquica natural 
e não é sublimação de instintos sexuais como acreditava Freud (JUNG, 
2008). 

https://www.ubaatbrasil.com/
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No Brasil, em relação ao uso da arte na psiquiatria, destaca-se Nise 
da Silveira. A Dra. Nise criou em 1946, no Centro Psiquiátrico de Engenho 
de Dentro, no Rio de Janeiro, a Seção de Terapêutica Ocupacional, pois 
não aceitava os tratamentos vigentes na terapêutica psiquiátrica, onde 
eram utilizados métodos extremamente agressivos, como eletrochoques 
e lobotomia (SILVEIRA, 1992).

“Seja devido a pressões externas ou internas, ou ambas simulta-
neamente, o afogamento do consciente pela irrupção do inconsciente 
resulta no colapso do ego. E é este fenômeno que caracteriza a esquizo-
frenia” (SILVEIRA, 2015).

A comunicação com o esquizofrênico, nos casos graves, terá um 
mínimo de probabilidade de êxito se for iniciada no nível verbal e terá 
mais probabilidade de sucesso se for utilizado métodos não verbais. Para 
tal, foram utilizadas atividades ocupacionais, principalmente, a pintura 
e a modelagem, as quais permitiam um acesso mais fácil ao mundo in-
terno do esquizofrênico (SILVEIRA, 1992). 

A utilização das atividades expressivas mostrou-se eficaz como 
medida preventiva contra recaídas nas condições psicóticas. Estas ativi-
dades envolvem a função criadora um pouco adormecida em cada indi-
víduo além de favorecer o processo de auto cura. “[...] A criatividade é o 
catalisador por excelência das aproximações dos opostos. Por seu inter-
médio, sensações, emoções, pensamentos são levados a reconhecer-se, 
associar-se [...]” (SILVEIRA, 1992, p. 21).

Outro exemplo de práticas de arteterapia em hospital psiquiátrico 
é apresentado por Tommasi (2005), no complexo hospitalar do Juquery 
em São Paulo. “A expressão artística no ateliê de arteterapia ofereceu 
possibilidades de maior compreensão e confronto com os conteúdos 
constelados na psique de cada paciente (TOMMASI, 2005, p.305). 

O trabalho de arteterapia desenvolvido com pacientes psiquiá-
tricos institucionalizados é uma técnica facilitadora que auxilia para 
a expressão de conteúdos inconscientes conflituosos que invadiram a 
consciência e que se expressa, na maioria das vezes, por meio de sím-
bolos religiosos pessoais ou coletivos. “A aplicação de arte-terapia em 
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instituição psiquiátrica favorece a interdicisplinaridade entre os vários 
profissionais que atuam nas instituições” (TOMMASI, 2005, p.306). 

ARTETERAPIA

Ao utilizar-se de práticas artísticas e expressivas como desenho, 
pintura, música, modelagem, contação de histórias, mandalas, mosaico, 
fotografias, escrita criativa e muitas outras tendo funções terapêuticas, 
postula-se a capacidade da vida psíquica organizar-se a partir delas. A 
arteterapia analisa o processo de criação e não a criação em si. “[...] O 
que importa é propiciar aos indivíduos sua condição inata de organizar 
suas percepções, sentidos e sensações, ou seja, os conteúdos internos 
de sua vida psíquica vertidos em imagens e símbolos [...]”. (ANDRADE, 
2000, p.35).

“[...] No processo arterapêutico, a compreensão dos múltiplos sig-
nificados contidos nos símbolos advém do trabalho criativo e expressivo 
que deve, sempre que possível, preceder a abordagem verbal ao mesmo 
[...]” (PHILIPPINI, 2009, p.16).

Na abordagem de arteterapia junguiana busca-se a individuação, 
tornar-se aquilo que realmente é, ou seja, encontrar-se a si mesmo, atra-
vés de um trabalho de conscientização e aproximação de consciência e 
inconsciência.

ARTETERAPIA E PARKINSONISMO. UM ESTUDO DE CASO NA 
ASSOCIAÇÃO PARKINSON PARANÁ.

Dois arteterapeutas, Ariclê Marques Tosin e Gilmar Alfredo Ribas 
realizam prática de arteterapia, com base na psicologia junguiana, com 
grupo de pacientes na Associação Parkinson Paraná, entre 2015 e 2019 
(RIBAS, 2020).

São utilizadas técnicas e materiais expressivos estimulando o uso 
da arte e da criatividade para acessar conteúdos do inconsciente com 
quatro etapas, similar a imaginação ativa junguiana, e descrita por Franz 
(2011, p.166), ou seja: 
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1. Aquecimento com música seguido de relaxamento (não orien-
tal, enfatizando paisagens...) para esvaziar a nossa consciência 
do ego, libertando-nos do fluxo de pensamento do ego. 

2. Pensar em imagens relacionadas as atividades expressivas su-
geridas pelo arteterapeuta (desenho, música, modelagem, es-
crita criativa, dança...), para deixar que uma imagem de fan-
tasia oriunda do inconsciente flua para o campo da percepção 
interior. 

3. Dar forma à imagem de fantasia interiormente percebida exe-
cutando a atividade expressiva: desenhando-a, pintando-a, es-
culpindo-a, escrevendo-a como uma música ou uma poesia ou 
cantando-a, relatando-a por escrito ou dançando-a. 

4. Discussão sobre a atividade produzida e símbolos correspon-
dentes, envolvendo pacientes e arteterapeutas, atividade com 
finalidade de confrontação moral com o material já produzido, 
conforme descrito por Jung.

A cada sessão de arteterapia sugere-se uma atividade criativa e 
expressiva diferente até que ela seja concluída, podendo demorar várias 
sessões ou apenas uma, com duração de noventa minutos, semanalmen-
te, com dois grupos de pacientes com idades aproximadas entre 50 e 90 
anos.

Dentre as atividades e técnicas expressivas realizadas destacam-
-se: livro do eu, dinâmica das mãos, música, desenho, pintura, colagens, 
mosaico, fotografia, modelagem, mandala, mitos, arquétipos, fantoche, 
escrita criativa, origami, linhas da vida e atividades relacionadas a datas 
comemorativas (carnaval, dia das mães, festa junina e festividade de en-
cerramento de ano) (RIBAS, 2020). 

Na Dinâmica das mãos, um participante desenha o contorno das 
mãos (figura 1) e descreve o que ele faz com as mãos dele. Um paciente 
escreveu: 

Mãos que Deus nos deu podem ser usadas para o bem e para o 
mal!! 

A decisão é tua!!! 

Mãos que plantam e arrancam flores.

Mão que acariciam e matam.
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Mãos que plantam e destroem o meio ambiente.

Mãos que sentem o sol e a lua.

Mãos que entregam lágrimas e espalham a felicidade.

Mãos que balançam o berço.

Mãos que agridem crianças.

Mãos que explodem bombas.

Mãos finalmente, mãos que trazem a vida!

E nos ajudam a fazer o bem! (RIBAS, 2020, p.67)

Figura 1: Mão.

Fonte: o autor (RIBAS, 2020, p.67)

Em atividade que estimula a escrita criativa sob o tema Poção 
Mágica da Felicidade, verifica-se quais são os valores e visão positiva em 
relação a família, amor, fé e amizades do seguinte paciente. 

“ Para ser feliz pegue uma grande e enorme porção de Deus. 
Junte a família, acrescente a amizade, coloque muita fé, per-
severança, amor e alegria. Não esqueça o calor do sol, envolva 
todos os ingredientes com a gratidão e terminando com um 
grande e bem apertado abraço”. (RIBAS, 2020, p. 80).

Em atividade com modelagem de argila, para simbolizar alegrias 
e conflitos e abrir um diálogo terapêutico, adentrando no processo de 
individuação, uma paciente representou a maternidade com a figura da 
mãe amamentando o seu filho, conforme a figura 2, e que apresentou o 
seguinte significado:
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“A maternidade trouxe para mim, alegria, paciência, tolerância 
pura, incondicional. 

Hoje, mais senhora de meus sentimentos, porque foi muita 
emoção falar de coisas importantes para mim.

A argila coloca registro naquelas emoções”

Esta peça mais encorpada e expressiva, no registro daquele mo-
mento tão importante.

Feliz daquele que passa por este momento por esta vida e vi-
ver”. (RIBAS, 2020, p.75).

Figura 2. Maternidade

Fonte: o autor (RIBAS, 2020, p.76).

Em atividade que trabalha o elemento “fogo”, utiliza-se a técnica 
da encáustica que consiste no uso de pigmentos e de giz de cera traba-
lhados a quente, com luz de vela, que produz um efeito de translucidez. 

Na figura 3 um paciente desenhou um coração e apresentou o seu 
significado.
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Figura 3. Coração.

Fonte: O autor (RIBAS, 2020, p.85).

“Aquecendo o coração, aquece todos os demais sentidos.

Toda a energia, força, motivação, vem e vai para o coração.

A sensação de se ter contato com o fogo é muito gostosa.

Sem fogo não teríamos alimento frito ou cozido.

O calor do sol nos remete para a vida, motivando para novas 
descobertas, desde os tempos antigos.

Estar quente é estar vivo” (RIBAS, 2020, p.85).

As mandalas são representações simbólicas da psique com as fun-
ções de conservação de energia e integridade da ordem psíquica, tomada 
de consciência e criação.

Um paciente representou na sua mandala uma borboleta, figura 4, 
e descreveu o significado simbólico.

Figura 4

Fonte: O autor (RIBAS, 2020, p.91).
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“Borboleta. Reinventar-se a cada dia com o Parkinson. 

Igual a andar de bicicleta. 

Se parar eu caio. Me renovo a cada dia.

Brincar e sorrir muito. Abraços” (RIBAS, 2020, p.91).

Com a utilização do mosaico em arteterapia, procura-se restaurar 
os conteúdos internos que foram reprimidos e esfacelados pelas situa-
ções dolorosas vida. Solicita-se que cada participante junte os papéis 
coloridos e forme um mosaico, simbolizando a reestruturação de si ou o 
seu símbolo.

Um paciente fez a representação de um Sol, conforme a figura 5 e 
descreveu o significado simbólico.

Figura 5- O Sol.

Fonte: O autor (RIBAS, 2020, p.78).

“O sol faz parte da minha vida. Nasci dia 20 de janeiro as 15 horas 
e amo o sol e toda a luz que ele traz. Sua luz acalenta, aquece e ilumina” 
(RIBAS, 2020, p.78).

Ao ser perguntado sobre o significado da arteterapia, um paciente 
descreveu o seguinte:

“Foi mais um ano de aprendizado. 

Aprendi a dobrar um papel e dele sair

um beija flor. 
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Aprendi que com um pedaço de barro é possível construir um 
sol. 

Relembrei minha infância e fui para lugares imaginários lindos. 

Transformei o feio em bonito, pintei, calei, dancei, sorri, chorei 
na verdade e vivi muito bem com os colegas de terapia e claro 
com a borboleta Ariclê e o beija-flor Gilmar. 

Por isso só tenho a agradecer a todos e a Deus. 

Meu sentimento é de gratidão” (RIBAS, 2020, p.95).

DIÁLOGO UNIPAZ 
ARTETERAPIA E PARKINSONISMO 

Gilmar Alfredo Ribas

Perguntas e Respostas

Destacam-se neste item, algumas perguntas e respostas que foram 
realizadas neste diálogo UNIPAZ GOIÁS. Arteterapia e Parkinsonismo. 
Gilmar Alfredo Ribas (LIVE), com mediação da Dra. Sonia Bufarah 
Tommasi em 07/08/2020. 

1 – Com que material foi trabalhado para reduzir tremores dos pacientes?

R- Não há material específico para reduzir tremores. A arteterapia não 
trabalha com a doença e sim com a saúde. O fato de estimular o uso 
da arte e da criatividade pelo uso adequado de técnicas de arteterapia, 
proporciona sensações de bem estar e equilíbrio emocional e acionam 
determinadas áreas do cérebro que possibilitam a redução de tremores.

2 – Existe algum material específico de arteterapia com portadores de 
parkinsonismo? 

R- Não. São as mesmas técnicas e atividades expressivas utilizadas em 
arteterapia de um modo geral. O que muda é o público alvo e as pessoas. 
O terapeuta é um mediador entre o inconsciente e o consciente da pes-
soa, que tem suas emoções, sentimentos, dores e alegrias, rumo à indi-
viduação. A arteterapia integra a doença na pessoa que a compreende 
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com mais amor e lhe dá o poder de lidar com a doença, trabalhando a 
autoestima e nossas limitações internas. 

3 – Qual é o entendimento do paciente com doença de Parkinson a esta 
proposta de arteterapia?

R- Os pacientes adoram as oficinas de arteterapia e alguns já participam 
destas práticas a mais de cinco anos. A arteterapia torna consciente do 
que a pessoa pode realizar, de suas possibilidades e do que ela pode fa-
zer com sua vida e o que ela tem no seu interior e cresce internamente. 
O ego começa a se alimentar e a alma começa a ficar mais aliviada de 
suas dores. A arteterapia não olha para a patologia e as dificuldades. Nós 
olhamos para a essência criativa, para aquilo que temos potencial para 
fazer e conseguimos realizar. Arteterapia nos dá forças para emergir das 
nossas dores e nos mostra as possibilidades de ver a beleza da vida. 

Considerações Finais

Desde 2015 são utilizadas técnicas de arteterapia na Associação 
Parkinson Paraná e, como resultado, o paciente com doença de Parkinson 
torna-se um participante ativo da própria reabilitação. Possibilita que a 
pessoa encontre a sensibilidade nas cores da vida, uma postura mais po-
sitiva no dia a dia, desenvolvendo a resiliência, o crescimento interior e 
o autocuidado

Nos encontros de arteterapia com portadores de Parkinson, foi 
possível criar um canal de comunicação em que os clientes puderam ex-
pressar suas dores e alegrias e compartilhar memórias, lágrimas, sorri-
sos, emoções e os mais variados sentimentos.

Com o fazer artístico cessaram os tremores de alguns pacientes; e 
nos seus relatos, eles comentam que sentem fortalecidos interiormente, 
transformaram-se, melhorando a comunicação, a ansiedade, a autoesti-
ma e o equilíbrio emocional.
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ARTETERAPIA E O USO
DAS TECNOLOGIAS

Sonia M. Bufarah Tommasi
Arthur Fernando Drischel

Live: https://youtu.be/EmsytLHK11k

INTRODUÇÃO

Com o momento atual, onde a fluidez das informações ao redor do 
mundo é a coqueluche do Séc. XXI, a comunicação digital tornou-se im-
perativa, e indispensável diante de tantas incertezas e transformações 
sociais abruptas. Diante do novo cotidiano, devido ao Covid-19, o ser 
humano teve que se reinventar como pessoa e descobrir novas formas de 
Ser e de Estar no mundo. Com a abrangência globalizada da internet, a 
Tecnologia virtual tornou-se uma forte aliada da saúde mental, permiti-
do dar assistência ao cliente, neste momento de isolamento, transpondo 
longas distancias físicas.

Neste movimento, ocorreu uma busca acelerada pelas tecnologias 
e por conhecimento para estabelecer conexões por esses novos meios de 
comunicação. Esse Novo Universo Digital é o lugar Virtual onde estão 
as redes sociais, aplicativos, jogos, sites e ferramentas virtuais que vêm 
se tornando cada vez mais populares e necessários ao novo cotidiano 
imposto pela Pandemia. Com o isolamento social, tudo que acontecia 
fora de casa passou a ter seu centro de relacionamentos dentro de casa. 

https://youtu.be/EmsytLHK11k
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Como consequência, o isolamento obrigou os seres humanos de todas as 
nações do mundo a um deslocamento abrupto das relações sociais, pro-
fissionais e acadêmicas, que antes ocorriam de forma presencial passam 
para uma socialização virtual. 

Nas duas primeiras décadas da Era Digital, de 2.000 à 2020, eviden-
ciou-se um crescimento rápido no mundo da comunicação, que apre-
senta uma nova forma de estar no mundo e de como se relacionar dentro 
deste novo modelo de existir, sendo até difícil absorver tudo que está 
sendo disponibilizado, devido a velocidade com a qual é apresentada.

Os aparelhos tecnológicos e aplicativos se transformam a cada se-
gundo. Essa revolução tecnológica não mostra sinais de declínio, e mui-
to pelo contrário, demonstra um avanço sem limites. Os livros e filmes 
de ficção cientifica tornaram-se realidade. O tempo e o espaço tomaram 
uma nova dimensão. As palavras-chave que devem estar presentes, nes-
te novo modo de relacionamento são adaptação e criatividade

A relação com a tecnologia tem sido cada vez mais intensa e fluida 
no dia a dia. A tecnologia estará cada vez mais presente na vida cotidia-
na, exercendo sua influência sobre os comportamentos, gostos, decisões, 
direcionando estudos e pesquisas. A pequena história de duas décadas 
de Era Digital é permeada por descobertas científicas e tecnológicas de 
grande funcionalidade, comprovando que o ser humano é criativo, in-
ventivo, inovador e transformador. Sim, transforma a dor. Mas, ao mes-
mo tempo, também, provoca a dor. Dentro desta dialética, se torna uma 
ser mutável e adaptável frente a múltiplas possibilidades de expressão 
por vias arteterapêuticas, com base nas Psicoterapias Virtuais.

Trabalhar no ambiente digital requer atenções especificas para ga-
rantir que a mensagem chegará a este novo perfil de ser humano. Para 
isso, é importante investir em formatos diferenciados de atendimento, 
que estimulem o engajamento, a participação por meio da experiência 
virtual. Portanto, é necessário o cuidado com a privacidade, com a ética 
e com as formas de interação entre pessoas e suas tecnologias. Com o 
isolamento social se formou um novo perfil de comunicação, com uma 
nova linguagem que permite transpor distancias em milésimo de segun-
dos, com relacionamentos afetivos ampliados e redimensionados, tanto 
nos espaços físicos como nos espaços virtuais. As Fronteiras dos Espaços 
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Virtuais podem então ser expandidas a partir do ato criativo humano no 
mundo digital.

Conhecer a estratégia da performance digital é de suma importân-
cia para todos os profissionais, mas que envolve uma série de fatores que 
perpassam pelo ambiente externo de cada interagente. As performances 
mostram o dito e o não dito, o verbal e o não verbal entre pessoas que se 
comunicam via tecnologias multimídias, o que para a psicoterapia mos-
tra-se excelente recurso terapêutico. Os aparelhos tecnológicos então 
transmitem a imagem real de lá projetada com todo o contexto de quem 
se comunica aqui. Tudo está acontecendo naquele exato momento num 
único lugar de observação: a tela do aparelho tecnológico. 

Essa nova realidade, vem exigindo um novo olhar para os campos 
do saber e das áreas humanas de atuação prática, pois tanto saber como 
ambientes sociais, passam a compartilhar espaço nos espaços virtuali-
zados pelo avanço tecnológico. Essa exigência vem demandando uma 
nova postura profissional, tanto para os nos diversos campos do saber 
como para as áreas de relacionamentos pessoal, social e profissional te-
rapêutico. Todo terapeuta ou profissional da saúde mental deverão fi-
car atentos, e avaliar com muita cautela a demanda clínica advinda dos 
ambientes virtuais. Para isso, é imprescindível que estes profissionais 
conheçam as tecnologias envolvidas, bem como os saberes necessários 
para o domínio das funcionalidades dos aparelhos. Buscar atualização de 
conhecimentos sobre as tecnologias, equipamentos e técnicas de aten-
dimentos on-line, para exercer com responsabilidade e ética sua prática 
profissão serão o extra curricular do profissional que visa trabalhar com 
essa demanda clínica atual.

É de extrema relevância pontuar que existem diferenças bem 
significativas entre o atendimento on-line e o presencial, um não é 
melhor que o outro, nem superior ou inferior, apenas ocupam lugares 
específicos bem diferentes. A realidade objetiva e a realidade virtual 
são espaços que já existem há décadas. Em países como Estados Unidos, 
Austrália, Alemanha e Inglaterra, a pratica de atendimento online, ocor-
re a há muito tempo, muito antes da pandemia, com funcionalidades 
validadas em ambas as modalidades.
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Com base nesta nova realidade, os conselhos de medicina, psico-
logia e a UBAAT estabeleceram novas diretrizes para os atendimentos, 
tendo como objetivo orientar os profissionais, para desenvolverem um 
atendimento de excelência. Ampliando, assim, o setting de atendimento 
de presencial para virtual.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que o uso 
das novas tecnologias é uma das estratégias para a redução da 
desigualdade de acesso na atenção à saúde mental no mundo. 
A nova normatização do Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
corrobora para a incorporação das novas tecnologias à saúde 
mental, trazendo à tona os avanços e os cuidados necessários 
para o futuro das Práticas Clínicas Mediadas por Tecnologias 
(CATÃO, 2019).

Desde 2018 o Conselho Federal de Psicologia, com a Resolução CFP 
11/2018, liberou o uso das ferramentas tecnológicas em processo psico-
terápico, ampliando assim as possibilidades de serviços psicoterápicos. 
“A nova resolução é um divisor de águas para os Serviços Psicológicos 
Mediados por Tecnologias, pois enfatiza que a responsabilidade técnica 
e ética sobre o serviço prestado é do profissional”.

Em 15 de agosto de 2020, a União Brasileira de Associações de 
Arteterapia, deliberou um documento sobre a utilização das Tecnologias 
de Informação e Comunicação, TICs, para os aterterapeutas sobre o 
atendimento de Arteterapia em regime emergencial, em razão do COVID 
19. Este documento poderá ser encontrado no site da UBAAT.

Diante da utilização das TICs pelos arteterapeutas surgiu uma 
nova demanda, atualização e treinamento destes profissionais, para o 
seu bom desempenho profissional. Em 26 de outubro de 2020, a UBAAT, 
publica a ementa e o programa de uma nova disciplina, para atualizar 
o Arteterapeuta. Segue a ementa: Informações básicas sobre o traba-
lho com Arteterapia, em plataformas digitais compatíveis ao trabalho 
arteterapêutico presencial em ambiente remoto, considerando produ-
tividade, confidencialidade e efetividade para práticas arteterapêuticas 
em contextos e públicos diversos, abrangendo novas demandas profis-
sionais decorrentes da pandemia de covid-19.
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A ERA DIGITAL E AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO

As tecnologias, desde as mais simples, acompanham o crescimen-
to e as mudanças da humanidade com diferentes descobertas e atingem 
diversas áreas. Na educação, as tecnologias auxiliam e podem promover 
melhores apresentações de conteúdos e favorecer a comunicação e me-
diação, mesmo entre pessoas localizadas em diferentes locais do globo 
terrestre, tornando assim o ensino aprendizagem mais interativo.

Diante deste novo mundo que emerge, a revolução tecnológica, 
quebrou paradigmas e dogmas do sistema educacional, os quais deses-
truturou a forma convencional de ver e sentir o mundo., emerge uma 
nova educação, dos escombros das convenções tradicionais. Surge um 
novo sistema de ensino e aprendizagem, a qual não está somente as-
sociada ao uso de internet e computador, mas ao alcance imediato de 
pessoas, lugares e coisas no mundo globalizado.

Com a possibilidade de aquisição de novos aparelhos pelos alu-
nos, tais como smartphones, tablets e notebook, o uso de tecnologias 
educacionais se tornou imprescindível para as instituições, professores 
e profissionais da área da educação. Sendo assim, o espaço de ensino 
e aprendizagem foi transformado, ficou mais dinâmico e interativo, fa-
cilitando a aquisição de conhecimento. Este novo modelo de educação 
permite que professor e aluno troquem informações e construam juntos 
o conhecimento. 

ARTETERAPIA NA CONTEMPORANEIDADE TECNOLÓGICA

Não é intenção deste artigo aprofundar sobre a história da tecno-
logia e sim como utilizá-la em prol do atendimento psicoterapêutico, na 
cyber Arteterapia. 

A Era Tecnológica vem sendo desenvolvida desde 1960. Em 1962 a 
animação “Os Jetsons”, seu primeiro episódio foi lançado em 23 de se-
tembro deste ano, seus criadores William Hanna e Joseph Barbera, traz 
uma visão futurista do uso das tecnologias virtuais, que até o momento 
não foram atingidos. A arte antecede a realidade futura.
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Em 1999 para 2000, ocorreu a grande virada do milênio, um grande 
momento para humanidade. Uma grande inquietude assombrou a todos, 
o mundo iria acabar. Falava-se muito do Bug do Milênio. Apocalipse. 
Sim, o mundo estava acabando, mas um novo mundo estava nascendo. 
O ano de 2000 oficializou a Era da Globalização, via tecnologias e ativi-
dades virtuais. Lentamente, o pensamento analógico foi compartilhan-
do, mais e mais espaço com o pensamento virtual, dentro do cotidiano, 
desenvolvendo redes de conexões que simplificaram o contato imediato 
a longas distancias. 

Um filme que marcou este pensamento virtual foi Matrix, lança-
do em 1999, seus roteirista foram Lana Wachowski e Lilly Wachowski, 
apresentaram um novo olhar sobre o futuro, com o uso das tecnologias 
aplicadas aos seres humanos. Após 21 anos de seu lançamento, muito do 
que foi aprestando, ainda, não foi realizado na realidade. 

A difusão áudio visual da era digital ampliou as experiências do ser 
humano com suas “máquinas de estimação”, passaram a adotar suas tec-
nologias como extensões da vida em muitas das suas atividades. E assim, 
duas décadas de evoluções e revoluções tecnológicas foram surgindo: a 
substituição do CD pelo pen drive, depois do pen drive para o microchip, 
do microchip para o sistema de “nuvens virtuais” e assim por diante.

E em todo esse contexto tecnológico, virtual, do pensamento 
digital e da globalização, várias perguntas surgem no meio científico, 
na medicina e nos processos de atendimento psicológicos e artetera-
pêuticos. Como usar as tecnologias sem a perda da qualidade na rela-
ção interpessoal? Em muitas áreas do saber a tecnologia trouxe mui-
tos benefícios. Mas, como articular as psicoterapias e a Arteterapia na 
Contemporaneidade Tecnológica?

Com esta questão ainda sem resposta, em 2020, surge o COVID 19, 
desmoronando todos os paradigmas tradicionais de atendimento pre-
sencial. O atendimento arteterapêutico online se torna primordial para a 
saúde mental individual e coletiva.

Ficou evidente que a Arteterapia precisou desvendar os mistérios 
do pensamento digital para transposições de práticas interventivas em 
Ambientes Virtuais, com vistas a atender o grande público virtual, agora 
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conectados em busca de auxílio e acolhimento para as mais diversas 
demandas. 

Aplicações de Arteterapia em Ambientes Virtuais então abriram 
portas para uma sistematização de fundamentações e práticas para uma 
formação profunda e focada na atuação prática profissional. Muitas das 
respostas, também, serão detalhadas em um dos capítulos desta pesqui-
sa inédita no Brasil sobre Arteterapia e o Uso das Tecnologias. 

A Arteterapia na Contemporaneidade Tecnológica nasce da neces-
sidade premente de dar assistência ao sujeito confinado em seu lar, em 
isolamento social, por período indeterminado. Essa foi uma novidade 
que teve seu aceleramento com a Pandemia do Covid-19 no ano de 2020. 
A humanidade toda se conectou, pela primeira vez o mundo pode sentir 
a conexão mundial de toda uma rede de solidariedade, de pessoas ligan-
do-se a pessoas de outros continentes, com uma empatia fervorosa e 
consoladora. 

A Arteterapia, pressionada pelo momento atual, abre as por-
tas para o Virtual, pois seu principal instrumento de comunicação foi, 
obrigatoriamente, a internet. Para a comunicação verbal os processos 
continuaram os mesmos: ligações de voz mensagens de texto e e-mail. 
Também as vídeo chamados para conversas pessoais profissionais em 
dupla ou grupos. Todos simultaneamente, cada um de seus espaços de 
preservação da saúde, conforto e bem estar. 

Porém, as outras formas de expressão humana, como as artes, fi-
caram num grande dilema: como adaptar a tecnologia para atender de-
mandas pedagógicas estéticas e arteterapêuticas, onde a criatividade é 
tema gerador? Desta maneira, o encontro de caminhos e possibilidades 
para expressão virtual da arte nas mais diferentes formas de tecnologia 
disponível, deu abertura de atuação para artistas, professores e artete-
rapeutas, no Campo Virtual para expressão e comunicação por meio, da 
Arte Virtual: 

Essa nova perspectiva, ampliou as possibilidades e oportunida-
des para a área de atuação da Arteterapia, a qual este artigo contem-
pla. A proposta prática contempla Fundamentações e Práticas Virtuais 
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Supervisionadas, nossos pré-requisitos indispensáveis para uma forma-
ção de qualidade. 

AS TECNOLOGIAS FUNCIONAIS

As tecnologias funcionais são os instrumentos tecnológicos de 
ligação entre um emissor e um receptor. Nesta categoria estão todos 
os aparelhos eletroeletrônicos como celulares, tablets, notebooks, TVs 
Smart, acessórios e muito mais, desde os mais simples aos mais com-
pletos em funcionalidades. Desta forma, com o aumento progressivo da 
oferta dos aparelhos tecnológicos, foi necessário introduzir novos refe-
renciais para o público alvo compreender e mapear estratégias para suas 
demandas pessoais e sociais. Os referenciais são os dados históricos, que 
trazem numa linha cronológica a evolução tecnológica e suas transfor-
mações na sociedade e as funcionalidades dos aparelhos, especialmente 
destacadas quando elencadas as diferenças entre computador, smar-
thphone e tablet. 

Em 1973 se teve acesso ao primeiro telefone móvel, sem fio. Mas, 
somente dez anos depois, em 1983, os aparelhos foram disponibilizados 
ao público como produto de luxo, com preços altíssimos. Conhecer estes 
detalhes, da evolução tecnológica, é importante para que os profissio-
nais de saúde e terapeutas possam se situar na história, reconhecendo 
seu status atual dentro de uma linha cronológico evolutiva. Auxilia a 
perceber quais caminhos tomar para complementar os conhecimentos 
em tecnologias. Também, é muito interessante acompanhar essa evo-
lução, e perceber que, particular ou profissionalmente, já fazemos parte 
desta história, tanto, na participação como. na pesquisa e evolução aca-
dêmica da área.

Todas essas tecnologias estão disponíveis em graus de acessibili-
dade, dos mais simples aos mais sofisticados, também com a variação de 
preços compatível com as funcionalidades de cada aparelho. Para com-
preendermos a funcionalidade das tecnologias precisamos entender o 
conceito de funcionalidade, segundo a Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde: 
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Funcionalidade é definida em dois blocos funcionais: 1- fun-
cionalidades e incapacidades com dois componentes; 2- englo-
ba os fatores contextuais”. Pode se entender, bloco 1, que as 
funcionalidades e incapacidades com dois componentes são as 
interrelações entre o sujeito e o objeto tecnológico. No bloco 
2, compreendesse as conexões com outros aparelhos e outros 
sujeitos, podendo ser mais de um, em contexto coletivo e am-
bientes múltiplos, onde a integração mente-corpo-tecnologia 
assume um novo caráter dinâmico (ALMEIDA, 2019). 

Segundo Kandinsky a arte é expressão do meio cultural, social 
da época. (WEDEKIN, 2016). Em cada época há uma forma de expres-
são, materiais e técnicas, que favorecem o desenvolvimento artístico. 
Nesta amplitude, a expressão cultural de hoje pode ser vista tanto nos 
meios presenciais ou nos meios tecnológicos/virtuais. Sendo assim, ve-
rificar-se que as Funcionalidades Tecnológicas Virtualis possibilitam 
diálogos entre alguns conceitos da Psicologia Analítica de Carl Gustav 
Jung, (psiquiatra suíço), com a cosmologia simbólica representativa dos 
Ambientes Virtuais. A Cosmologia Simbólica Virtual é constituída dos 
sons, movimentos e símbolos gráficos visíveis nas telas dos aparelhos 
tecnológicos. Este fenômeno simbólico virtual que forma imagens e 
sons em movimento na tela, advém da captação da realidade objetiva de 
quem estiver conectado numa intercomunicação online. Portanto, am-
bas acontecem simultaneamente, realidade objetiva dos intercomunica-
dores e realidade virtual na tela dos aparelhos envolvidos. 

Os resultados das funcionalidades tecnológicas cumprem e aten-
dem as demandas e objetivos construtivos e evolutivos que possibilitam 
aumentar e otimizar o desempenho na vida cotidiana, profissional e no 
lazer. (MACHADO, 2002).

APLICATIVOS COM FUNCIONALIDADES ARTETERAPÊUTICAS

Nas diversas formas de tecnologia disponíveis no mercado, en-
contramos uma infinidade de aplicativos, sites, jogos e ferramentas vir-
tuais com amplo potencial de atendimento as demandas profissionais de 
Arteterapia. Sendo assim, é imperativo conhecer as possibilidades fun-
cionais em cada uma destas áreas
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Aplicativos (apps), segundo o dicionário Oxford Languages, “é 
um programa de computador concebido para processar dados eletroni-
camente, facilitando e reduzindo o tempo de execução de uma tarefa 
pelo usuário.” Portanto, são ambientes virtuais programados para temas 
específicos. Os apps com temas específicos estão agrupados em cate-
gorias e podem ser encontrados gratuitamente ou pago nos mercados 
virtuais de aplicativos: App Google Store, Apple store, Windows Store, 
entre outros. 

Sites, segundo o dicionário Oxford Languages, “é um local na 
Internet identificado por um nome de domínio, constituído por uma ou 
mais páginas de hipertexto, que podem conter textos, gráficos e infor-
mações em multimídia.” Popularizaram-se a partir do final da década de 
90, estão sendo usados, cada vez mais, em diversos a campos do saber, 
profissional, literário, cientifico informativo entre outros. Os sites são 
ambientes multimídia em formato de janelas virtuais, que comportam 
inúmeras informações relacionadas ao contexto do tema. Os sites são 
desenvolvidos para atender demandas maiores que um aplicativo pode 
comportar. Também, chamados de web sites, estes foram os primeiros 
ambientes virtuais da internet.

Jogos, os jogos existem desde a antiguidade, sendo praticado por 
todas as faixas etárias, desde crianças até adultos. Jogos sempre, propi-
ciaram alegria e prazer, dando leveza ao aprendizado, desenvolvendo as 
habilidades cognitivas, emocionais, raciocínio lógico, concentração, me-
moria, astucia, perseverança, estratégias, observação do meio ambiente, 
das emoções dos adversários (SANTOS, 2019).

De acordo com Souza (2018), no contexto terapêutico a constru-
ção dos jogos foi sistematizada conforme funcionalidades relacionadas 
à psicopatologia da demanda, num trabalho de abordagem para o design 
de jogos digitais terapêuticos. 

Neste contexto as tecnologias envolvidas nos jogos assumem um 
status de preferência na internet, com opções por gêneros, idade e ca-
tegorias, como aventura, desafios e raciocínio lógico, por exemplo, – to-
dos com ampla adaptabilidade para Funções Arteterapêuticas. Os jogos 
são conceituados por LUCCHESI E RIBEIRO (2009), segundo a Teoria 
dos Jogos, que embasa a tese em quatro elementos fundamentais: 
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representação, interação, conflito e segurança. Os jogos são categoriza-
dos para o público consumidor final, e podem ser encontrados gratuita-
mente ou pagos nos principais mercados virtuais de aplicativos: Google 
Play, Apple Store, Microsoft Store, entre outros.

Ferramentas virtuais são recursos utilitários práticos que 
otimizam o trabalho e o desempenho em Ambientes Virtuais. As 
ferramentas compreendem desde os programas de edição de textos como 
Word, edição de Slides como o Power Point, até os recursos simples como 
uso de calculadora, tela e recursos para edição de desenhos, editores 
de fotografias e vídeo, entre outros. Os recursos de Acessibilidade e 
Inclusão Digital também são encontrados nessas funcionalidades.

A ARTETERAPIA E A SIMBOLOGIA VIRTUAL

A Simbologia Virtual é constituída de toda interação multimídia 
com imagens, sons e movimentos no Ambiente Virtual, transmitidos nas 
telas, pelos aparelhos tecnológicos. Ao escolher determinadas imagens, 
sons e movimentos, se faz uma projeção de conteúdos simbólicos, que 
poderão estar associados com a expressão do inconsciente. Ao se deparar 
com essas imagens em movimento, é possível ampliar o Ato Terapêutico 
mediando a busca dos significados desta simbologia, a fim de torná-los 
conscientes. Essa simultaneidade entre a tela mental interna dos inter-
comunicadores e a tela mental externa projetada na tela do aparelho é 
que embasa a associação da Psicologia Analítica Junguiana para viabili-
zar o trabalho psicoterapêutico com os fenômenos simbólicos virtuais. 
Na imaginação, a tela mental forma a imagem e então inicia-se um ra-
ciocínio para inferir significados e a ação criativa na busca para concre-
tizá-la na realidade objetiva. Essa simultaneidade entre o que está na 
Dinâmica Psíquica (percepção, imaginação, raciocínio e ação criativa) 
e o que está fora dela, no mundo real objetivo são a matéria prima do 
trabalho psicoterapêutico para Ambientes Virtuais. 

Mitologias Virtuais englobam os grandes enredos das mitologias 
clássicas, exibidas pelo cinema e jogos. Com elas pode se identificar e 
dar vida a vários arquétipos e complexos. Dentro das mitologias virtuais 
encontram-se os símbolos que formam as paisagens virtuais, compostas 
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de cenários, vestimentas, encenação, objetos, sons e movimentos que 
atendem a um enredo. Por meio, das mitologias virtuais o arteterapeuta 
desenvolve o Plano Arteterapêutico, para que ocorra a fluência virtual 
nos atendimentos online.

Paisagens Visuais Virtuais são os cenários intrínsecos nas 
transmissões, que ocorrem ao vivo na tela, no encontro terapêutico. 
Este é o local no qual se encontra os sujeitos da psicoterapia: mediador 
e cliente, cada um com seu aparelho tecnológico, e seu ambiente. A pai-
sagem pode ser o quarto, a sala, qualquer ambiente da moradia do su-
jeito, ou ambiente de trabalho, praça, um parque, um jardim, os quais 
revelam objetos que envolvem o sujeito naquele momento. Este local, 
às vezes, revelam o cuidado ou não, podem conter imagens que revelam 
suas crenças. Se o ambiente dimensional for a casa do sujeito, por exem-
plo, é muito importante observar o ambiente, suas paredes, quadros, 
disposição de objetos, roupas, moveis entre outros, e se a fala condiz 
com a imagem. Todo o ambiente forma uma imagem virtual que pode 
conter símbolos bem significativos. Se o sujeito estiver em uma praça ou 
parque, a maiêutica socrática, poderá se desenvolver a respeito deste es-
paço externo, o motivo de estar ali, o significado deste local, o que mais 
gosta deste espaço. (DELEGÁ, 2019). 

Paisagens Sonoras Virtuais refere-se a toda ambientação sonora 
envolvida no processo de experiência virtual, por exemplo: um cão que 
ladra, o carro que passa na rua, o carro com o som vendendo algo, o avião, 
sons de falas de pessoas ao redor, uma porta que bate, o som do vento, 
o som da porta que é balançada pelo vento, do mar, da máquina de lavar 
roupas, o liquidificador, a panela de pressão, enfim , são inúmeros sons 
que ocorrem ao redor, durante o processo terapêutico. A paisagem sonora 
poderá afetar ou não o humor, porém, será registrada no inconsciente 
pessoal. Por isso, em alguns relatos de um fato ocorrido, a pessoa diz 
que lembra do som, mas não do que realmente aconteceu, por exem-
plo em caso de acidente, lembra do som da freada do carro, dos vidros 
se quebrando. O corpo está inserido em um ambiente no qual existem 
uma grande variedade de sons que não são registrados pelo conscien-
te, algumas vezes nem percebido pelo consciente. A sonoridade musical 
expressada durante os processos de intercomunicação psicoterapêutica 
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é potencializadora nos processos interventivos, pois altera os estados 
de humor, liberando estímulos reforçadores ou aversivos, dependendo 
do receptor. O receptor, é seletivo, possui preferencias, as quais fazem 
parte de sua cultura e educação musical e sonora. Por isso, é importante 
observar em termos musicais ou sonoros se o que ali se expressa vem a 
inferir julgamentos de gostar ou não gostar de alguns ritmos e sons, ou 
até do familiar estranhamento de ouvir a própria voz gravada no apare-
lho tecnológico (TOFFOLO; OLIVEIRA e ZAMPRONHA, 2003).

Poesia Virtual refere-se a toda Arte Gráfica Virtual envolvendo a 
escrita, nas múltiplas formas de expressão multimídia. A poética literá-
ria fica mais vívida, rica e robusta com fontes e complementos multimí-
dia, elementos chave para uma poesia em movimento. O termo ciberli-
teratura refere-se aos livros, Ebooks, que são criados e disponibilizados 
em meio digital, os quais possuem recursos multimídia. Os formatos 
mais comuns de Ebooks são o PDF, HTML e o Epub, necessitando pri-
meiramente do conhecido leitor de arquivos Acrobat Reader ou outro 
programa compatível. O segundo formato precisa de um navegador de 
Internet para ser aberto. O Epub é um formato de arquivo digital padrão 
específico para ebooks. Todas essas possibilidades de formatos disponí-
veis abrem possibilidades para que, durante o processo terapêutico, o 
sujeito em análise, poderá criar o seu Ebook Biográfico. (GANZAROLI; 
RODRIGUES e LIMA 2017).

Vídeo produção arteterapêutica, é uma ferramenta poderosa para 
trabalhar os complexos, os conteúdos da persona, sombra e a dinâmi-
ca do inconsciente, capturada no instante da filmagem para ser assis-
tida no papel de espectador da própria produção. Nesta modalidade o 
Protagonismo Terapêutico é quem dá a tônica da sessão virtual.

Fotografia digital na Arteterapia, ferramenta de uso imprescin-
dível. A fotografia digital ficou muito mais acessível com a evolução dos 
aparelhos eletrônicos. Câmeras das mais diversas funções estão disponí-
veis num único aparelho, lente macro – para fotos microscópicas, lente 
automática – para fotos do dia a dia, lente de profundidade – confere 
espaço nas fotos entre outros recursos que agradam leigos e profissio-
nais da área. 
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O Arquétipo Virtual é conceituado como na Psicologia Analítica 
conceitua-se o Arquétipo, como sendo o repositório imagético de todas 
as ações do Ser na história, agrupadas em contextos temáticos ontológi-
cos (JUNG, 2018). Com base nesta conceituação, é fato que as projeções 
do inconsciente coletivo, do mundo objetivo e aparente também passam 
a ser projeções virtuais quando, representadas por aparelhos tecnoló-
gicos em suas telas – numa epistemologia metapsicológica - temos o 
Arquétipo Virtual como sendo o conjunto de todo o repertório de ima-
gens, sons e movimentos armazenados e possíveis de serem acessados 
na Internet. O Arquétipo Virtual é então todo o contexto simbólico nos 
Ambientes Virtuais, onde há o envolvimento do Inconsciente Pessoal e 
Coletivo, via expressão arquetípica real e simultânea na tela do aparelho 
tecnológico. 

Transposição das Linguagens Arteterapêuticas para o 
Ambiente Virtual: é o ato de adaptar as atividades pedagógicas, esté-
ticas ou Arteterapêutica nos contextos Virtuais. Fazer a transposição é 
agregar a “Intenção Arteterapêutica” na funcionalidade do aplicativo, 
jogo ou site. Entende-se por “Intenção Arteterapêutica” a mediação con-
duzida para atender às demandas dos clientes, nos Ambientes Virtuais.

O SETTING VIRTUAL TERAPÊUTICO

O Setting Virtual Arteterapêutico será o ambiente em que o arte-
terapeuta e cliente desenvolvem o feito terapêutico. Neste novo setting, 
virtual, todo ambiente estará constituído de uma projeção de imagens 
sons e movimento, planejados, organizados e integrados para uma fun-
cionalidade específica Multimídia Funcional. 

GONZAGA, (2019) traz uma visão multiprofissional e de engaja-
mento em Equipes Virtuais para o trabalho de acolhimento em saúde 
mental em Setting Virtualizado. A virtualização dos espaços de atendi-
mentos nos espaços do SUS e clínicas e profissionais particulares, carac-
terizam o formato de Clínica Ampliada, viabilizada pela oferta de aten-
dimento online em múltiplos espaços.

O Setting Virtual Arteterapêutico será o ambiente todo na tela, a 
qual projetará os estímulos virtuais em multimídia, de uma pessoa para 
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outra, simultaneamente, no atendimento On-line. Com a possibilidade 
de ampliar Settings nas esferas virtuais, é preciso fomentar a pesquisa 
e o desenvolvimento de fundamentos e práticas de planos interventivos 
Arteterapêuticos nesta modalidade. (SALESIANO, 2019)

Mapeamento dos settings do cliente e do arteterapeuta

Mapear o setting é de importância indispensável para conhecer o 
espaço onde seus clientes estarão localizados para realização dos aten-
dimentos: se é uma casa, apartamento, quantas pessoas moram, quem 
estará no local no momento da terapia; a disposição de portas e janelas 
no local onde à sessão será realizada. É preciso conhecer virtualmente 
sobre o espaço físico dos clientes para inclusão de atividades práticas 
que possibilitem contemplar todas as linguagens arteterapêuticas, espe-
cialmente as que envolvem o corpo simbólico. Toda observação analíti-
ca do material simbólico presente no Ambiente Virtual do Cliente pode 
acrescentar dados significativos para a dinâmica terapêutica. 

Em relação ao Setting Físico do profissional de arteterapia, o ma-
peamento já deve estar pronto para ser disponibilizado aos clientes a 
qualquer momento das sessões. Esse espaço precisa ser conhecido na 
relação virtual com a sua clientela, pois essa confirmação de territórios 
aumenta a confiabilidade e segurança em relação a garantia absoluta do 
sigilo das informações. No ambiente virtual a relação com a seguran-
ça é vivenciada de forma projetiva, nas imagens, sons e movimentação 
virtual, portanto o Setting deve oferecer total segurança e privacidade, 
elementos essenciais para que o paciente possa confiar e confessar suas 
demandas clínicas.
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Maurício Santos

Administrador (AEUDF-Brasília). Tarólogo. 
Professional coaching (SBC/SP). Esp. Psicologia 
Analítica (Unipaz-PUC/GO). Terapeuta Floral. 
Reikiano. Thetahealer. Tem como arcano pessoal, a 
carta VI do Tarô, Os Enamorados, característica que 
permite empatia para compreender a dor do outro. E 
como dharma, o arquétipo do velho sábio, O Eremita 
arcano IX do Tarô. 

Adriana Vitor Porto

Psicóloga (Seama-AP). Especialista em Artes e 
Arteterapia aplicada à Educação, Saúde, Social e 
Organizações pelo NAPE(SJC)/Faculdade Vicentina 
(PR). Tem experiência nas áreas de Psicologia Clínica, 
Saúde Mental, Arteterapia, Música (Canto Popular) 
e Educação Infantil. Lecionou musicalização em es-
colas públicas e particulares. Atuou em companhias 
de teatro experimental. Idealizou e realizou proje-
tos de humanização e saúde mental em hospitais do 
Estado do Amapá. Lecionou no curso de Pedagogia 
da Faculdade Atual (AP), onde orientou e integrou 
bancas de trabalhos de conclusão de curso. Atua na 
clínica psicoterápica e atendimento arteterapêuti-
co em consultório próprio em Curitiba-PR e integra 
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o quadro docente de cursos de Especialização em 
Arteterapia no PR e SC. É mestranda do Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia da UFPR na linha 
de Psicologia Analítica.

Gilmar Alfredo Ribas 

Psicólogo, especialização em Arteterapia, em 
Neurologia e Aprendizagem e em Psicologia 
Analítica. Arteterapeuta na Associação Parkinson 
Paraná, em Curitiba. Psicólogo voluntário na 
Associação Evangelizar é Preciso/Igreja Guadalupe, 
em Curitiba. Autor do livro: Arteterapia e 
Parkinsonismo. Um estudo de caso na Associação 
Parkinson Paraná (editora Apriz).

Arthur Fernando Drichel

Arte Educador, Musicólogo, Arteterapeuta -AATESP 
316/0216, Especialista em Valores Humanos pelo 
Instituto Sri Satia Sai do Brasil, Especialista em 
Psicologia Analítica Junguiana pela Faculdade de 
Medicina da Unicamp. É docente e realiza aten-
dimentos Arteterapêuticos individuais, grupos e 
empresas.

Sonia Maria Bufarah Tommasi

Psicóloga, Arteterapeuta. Dra. em Ciências da 
Religião. Me. em Psicologia da Saúde. Especialista 
em Psicologia Analítica. Musicoterapia. Membro 
Revisor de Revistas Científicas. Autora e coauto-
ra de livros de Arteterapia e Psicologia Analítica. 
Coordenadora e facilitadora dos cursos de Psicologia 
Analítica e Arteterapia da UNIPAZ Goiás.
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