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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, aceita-
ram o nosso convite para compartilhar seus conhecimentos e pesqui-
sas e, sobretudo, marcaram presença na história da Unipaz Goiás junto 
aos vários e numerosos Aprendizes e pessoas que nos procuram como 
um caminho de autoconhecimento, aprimoramento profissional e do 
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florescimento 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, DIALOGOS 
DA UNIPAZ no ano de 2020. Ano que provocou grandes desafios nas re-
lações humanas, de águas agitadas, de fortes vendavais, de noites escu-
ras, de dias tórridos. 

Ano que mostrou a todos seres humanos a necessidade de mu-
danças radicais na maneira de ser e de existir, de repensar a existência 
individual e coletiva, de rever padrões morais, sociais, religiosos, profis-
sionais, familiares e afetivos.

O padrão normotico 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 terceiro 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 a autora Maíra Bonafé Sei discorre sobre 
“ARTETERAPIA COM FAMÍLIAS: CAMINHOS DE INTERVENÇÃO”. O 
processo terapêutico com Arteterapia, em sua maioria das vezes é de-
senvolvido individualmente. A autora relata suas experencias profissio-
nal com famílias, utilizando técnicas específicas. Ressalta a importância 
do arteterapueta conhecer as diversas estruturas familiares, os vínculos 
afetivos estabelecidos, destaca o fenômeno da transmissão psíquica ge-
racional. Propõe como técnicas o genograma, o desenho da família e a 
linha da vida.

No segundo capítulo a autora Daniela Dias Barros Schmidt ex-
põe sobre “PSICOLOGIA ANALÍTICA E O OLHAR EXPRESSIVO DAS 
MANDALAS”. Situa no tempo e espaço a definição e a transição cultu-
ral das mandalas. Relata os estudos realizados por Carl G. Jung sobre 
as mandalas e seus efeitos na dinâmica da psique, e como Jung passa 
a considerar terapêutico a prática de desenhá-las. Sendo, atualmente, 
umas das técnicas mais utilizadas por arteterapeutas e psicoterapeutas 
para acessar conteúdos inconscientes.

No terceiro capítulo Sergio Antônio do Prado Júnior desenvolve 
sobre “ RITOS DE PASSAGEM E INICIAÇÃO” conceituando, inicialmen-
te, ritos, signos e símbolos, para adentrar na necessidade psíquica de se 
ter ritos de passagem. Os ritos de passagem marcam os ciclos da vida 
nascimento-crescimento-morte- renascimentos. Ao trazer para a cons-
ciência, em processo terapêutico, os ciclos da vida, a psique desenvolve, 
parcialmente, o processo de individuação. 

No quarto capítulo a autora Mônica Valéria Iaromila apresenta “A 
SACRALIDADE DO ENCONTRO: MITO PESSOAL E ARTETERAPIA” e sua 
importância dentro do processo arteterapêutico. A busca dos mistérios 
da vida e o encontro consigo mesmo em outros níveis de consciência.

Feliz Leitura.

Sonia M. Bufarah Tommasi 
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ARTETERAPIA COM FAMÍLIAS: 
CAMINHOS DE INTERVENÇÃO

Maíra Bonafé Sei

Live: https://youtu.be/rIfrie2VRow

A família se mostra como uma instituição em constante mudança, 
que se organiza de diferentes maneiras ao longo da História e a partir 
das diferentes culturas. Sua definição é difícil de ser realizada, sendo 
interessante apontar para os variados olhares advindos de áreas como 
a Sociologia, Antropologia, Psicologia e Direito, entendendo-se que “a 
variedade de relações familiares é grande e ocorre de acordo com algum, 
ou até de vários, modelos de organização familiar” (Berenstein, 1988, p. 
28). 

Acerca do tema, Meyer (2002) argumenta que toda sociedade apre-
senta alguma forma de família, que se pode ser compreendida “como o 
ponto de encontro dos funcionamentos individual, grupal e institucio-
nal” (p. 8). Considera que o grupo familiar pode ser conceituado como 
“uma unidade sócio-econômica organizada em torno de um par hete-
rossexual, ou seja, um par potencialmente capaz de reproduzir a referida 
unidade” (Meyer, 2002, p. 9). 

Dadas as mudanças nas configurações vinculares, com as famí-
lias reconstituídas, monoparentais, homoparentais, especialmente na 
contemporaneidade, devido aos avanços das técnicas de reprodução 

https://youtu.be/rIfrie2VRow
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assistida e à legalização dos casamentos homossexuais, pensa-se que tal 
tipo de conceituação, que aponta para a família como aquela composta 
pelo par heterossexual capaz de se reproduzir, acaba se apresentando 
como algo a ser revisto. Neste sentido, Rudinesco (2003) assinala a ne-
cessidade de uma reinvenção da família do futuro, mas argumenta que 
“ela é amada, sonhada e desejada por homens, mulheres e crianças de 
todas as idades, de todas as orientações sexuais e de todas as condições” 
(p. 198), não se mostrando como algo fadado a sucumbir.

Independente do tipo de configuração vincular das diferentes fa-
mílias, entende-se que o grupo familiar pode ser “definido como uma 
unidade social ou sistema formado por um grupo de pessoas com laços 
de parentesco e de aliança” (Correa, 2000, p. 35), compreendendo-se o 
casamento como o vínculo de aliança e a filiação e fraternidade como 
incluídas nos laços de parentesco. Tem-se, assim, relações pautadas em 
aspectos relacionais mais verticais, que vinculam diferentes gerações, e 
elementos relacionais de ordem mais horizontal, quando se considera 
pessoas que participam de um mesmo segmento geracional. 

Para Winnicott, a família tem a função de ofertar um ambiente fa-
cilitador, que seja capaz de promover o processo de vir a ser da criança. 
O desenvolvimento emocional implica na passagem por três diferentes 
processos, quais sejam, a integração, quando faz uma diferenciação en-
tre eu e não-eu, personalização, quando integra psique e soma, e reali-
zação, quando “se tem uma apreciação do tempo e do espaço e de outros 
aspectos da realidade” (Winnicott, 1945/2000, p. 222-3). A família rea-
liza, assim, um investimento no infante inserindo-o no meio social na 
expectativa de que ele seja aquele que dará continuidade ao grupo. Tal 
como indicado por Aulagnier (1979), o grupo “espera do sujeito que sua 
voz retome o que enunciava uma voz que se extinguiu e que ela substitua 
um elemento morto e assegure a imutabilidade do conjunto” (p. 150). 

No que se refere à questão geracional, destaca-se o fenômeno da 
transmissão psíquica geracional, compreendendo que “portamos uma 
herança genealógica que constitui o fundamento de nossa vida psíquica 
e é processada inconscientemente” (Correa, 2000, p. 97). Pode-se dife-
renciá-las em duas modalidades de transmissão psíquica, com a primei-
ra, intitulada como intergeracional, como sendo aquele referente aos 
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conteúdos conscientes e passíveis de transformação que são transmi-
tidos para a geração seguinte. Diferentemente, tem-se a transmissão 
transgeracional, vinculada àqueles elementos transmitidos de forma 
bruta à geração seguinte, dado seu caráter inconsciente, constituindo 
o “negativo” da filiação. Ressalta-se que “é transmitido tudo aquilo que 
se refere às diversas vivências psíquicas que nos precederam. Algumas 
dessas vivências podem ser aceitas e elaboradas (...) enquanto outras, 
censuradas ou proibidas” (Correa, 2000, p. 100). 

Ainda nesta temática, aponta-se para a questão do segredo no 
contexto familiar e dos acontecimentos que o circundam, compreenden-
do-se que aquilo que em uma geração é “inconfessável” pode se tornar 
“inominável” para os descentes e “impensável” para a terceira geração, 
implicando em patologias mais graves como transtornos psicóticos, de-
pendência química e formas de delinquência (Correa, 2000). Tal proces-
so advém do fato do portador do segredo não ter condições de dar sen-
tido a certas emoções e sensações em si a partir de sua história ou da 
história de sua família.

O adoecimento, a despeito de estar centralizado em um dos fa-
miliares, não necessariamente corresponde a questões pessoais dele, a 
aspectos intrapsíquicos e sim como algo advindo da família. Acredita-se, 
assim, que um atendimento que englobe a família, que proponha a re-
cuperação dessa história, contribua para a elaboração de tais questões e, 
dada a dificuldade de acesso a esse tipo de conteúdo, pensa-se que o uso 
de recursos expressivos no setting terapêutico pode se mostrar como um 
caminho para a intervenção.

Arteterapia e técnicas de intervenção com famílias

A Arteterapia se mostra como um tipo de modalidade clínica in-
teressante para intervenção com casais e famílias, haja vista que ofe-
rece recursos artístico-expressivos para comunicação no setting te-
rapêutico. Assim, para além da linguagem verbal, conta-se com outra 
via de comunicação que favorece a expressão, especialmente daqueles 
que não tem uma fluência verbal tão grande, como crianças, que se co-
municam melhor pela via gráfica e lúdica. Tem-se, desta forma, uma 
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diminuição da distância cognitiva existente entre as gerações (Manicom 
& Boronska, 2003). Além disso, entende-se que conteúdos inconscientes 
podem alcançar mais facilmente a consciência e fomentar a verbalização 
(Naumburg, 1991). 

O uso de recursos expressivos nas sessões pode ser realizado de 
forma livre, sem a estruturação dos encontros, algo que se aproximaria 
da perspectiva da associação livre psicanalítica. Por outro lado, tem-se 
a possibilidade de fazer uma estruturação maior das sessões, quando 
a fonte de inspiração advém das instruções do terapeuta (McMurray 
& Schwartz-Mirman, 1998). Sobre as sessões estruturadas, Liebmann 
(2000) argumenta que há um continuum de instruções, que partem da-
quelas mais genéricas até atividades mais específicas, entendendo-se 
que os temas contribuem se fazer discussões que não aconteceriam de 
outra maneira, além de se indicar um ponto de partida para aqueles que 
possuem dificuldades para começar. 

No que se refere à arteterapia com o grupo familiar ou com o tema 
“família”, observa-se que algumas atividades se apresentam como per-
tinentes, tais como o desenho da família, o genograma, linha da vida 
e o trabalho com as memórias. Passa-se, então, a discorrer sobre tais 
propostas.

Desenho da família

Desenhar a família é uma atividade bastante presente no campo 
das terapias, sendo que na Psicologia já foram desenvolvidos instrumen-
tos a partir da solicitação do desenho da família. Hammer (1991) situa 
que “a técnica apareceu tão rapidamente e obteve uma popularidade tão 
repentina entre os psicólogos, através da informação oral, que sua auto-
ria é indeterminada” (p. 294), ressaltando sua popularidade com as crian-
ças, que podendo-se atentar para as omissões de familiares, tamanho e 
expressões das pessoas representadas na imagem. O Desenho de Família 
com Estórias (DF-E) se configura como uma variante desse recurso, haja 
vista combinar as o desenho de família com as técnicas de apercepção 
temática, favorecendo a detecção de “angústias inconscientes que estão 
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presentes nas relações de objeto da pessoa, com ênfase nos aspectos afe-
tivos das relações familiares” (Lima, 1997, p. 217).

Discorre-se mais sobre o uso do desenho da família no atendi-
mento individual, sendo que no atendimento familiar pode-se permitir 
tanto que cada pessoa faça seu próprio desenho, comparando as repre-
sentações, a presença, ausência e posição dos familiares na imagem (Sei, 
2009). Outra opção é pedir que façam uma única imagem, com o grupo 
familiar devendo trabalhar em conjunto, de maneira a se notar como 
executam a tarefa, além do resultado ao final. Quando se busca sensibili-
zar os familiares para as diferentes configurações vinculares existentes, 
pode-se usar a história “Heráclito e as famílias da floresta” (Quintanilha 
& Sei, 2011) como disparadora, especialmente se houver crianças na 
sessão.

Genograma

O genograma é um recurso que pode ser utilizado por diferentes 
profissionais tais como o médico, o enfermeiro, os terapeutas em ge-
ral, haja vista que se mostra como “instrumento de avaliação familiar 
que consiste num sistema de colheita e registo de dados e que integra a 
história biomédica e a história psicossocial do paciente e da sua famí-
lia” (Rebelo, 2007, p. 310). Para Correa (2000), o genograma, em terapia 
familiar, pode ser confeccionado com a colaboração de todos os fami-
liares e, nesse contexto, tem-se uma “projeção metafórica da arquitetu-
ra genealógica familiar, com o traçado das linhas da origem de filiação 
de ambos cônjuges e também das gerações que precedem e sucedem os 
mesmos” (p. 43). 

Interessa ao terapeuta a observação não apenas dos vínculos e 
repetições ao longo das gerações, como também dos lapsos na repre-
sentação, esquecimento de se representar determinados familiares, não 
conhecimento de segmentos da família, confusão que a imagem pode 
carregar. Destarte, mais do que uma coleta das informações sobre a es-
trutura da família com o terapeuta fazendo o desenho do genograma, es-
pera-se que a família possa trazer para a sessão os aspectos inconscientes 
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e não elaborados acerca da composição e história da família, mesmo que 
isso possa implicar na solicitação de se confeccionar um segundo geno-
grama, atividade que inclusive pode ter um caráter elaborativo (Franco 
& Sei, 2015).

Linha da vida

Pode-se solicitar que os participantes dos atendimentos façam 
uma linha da vida para a compreensão acerca dos acontecimentos que 
permeiam a vida de cada familiar, sejam eles bons ou ruins. As imagens 
produzidas permitem, igualmente, que se faça uma comparação entre 
o que cada pessoa destacou como algo relevante a ser registrado, como 
quando um dos cônjuges destaca o nascimento dos filhos e demais vi-
vências dos membros da família extensa enquanto o outro escolhe não 
destacar a chegada da prole em sua linha. É possível observar se o início 
está no próprio nascimento ou na representação de aspectos dos ante-
passados e se o final está no agora ou em projeções de futuro. 

Pode-se fornecer material gráfico, para uma representação bidi-
mensional, utilizando-se livros como “Fico à espera” (Cali, 2007) ou “O 
equilibrista” (Almeida, 2002) como disparadores para a produção, dado 
que eles tratam exatamente do tema, tecendo analogias com o “fio” que 
vai se desenrolando ao longo da vida. Além disso, pensa-se ser interes-
sante a transposição de linguagem ao se solicitar que a pessoa pense nas 
etapas da vida, atribuindo cores a elas e, posteriormente, confeccionan-
do uma mandala/olho de deus onde as cores do fio/lã representem esses 
momentos vividos.

Memórias

O trabalho com as memórias pode ser algo bem interessante, a 
despeito das dificuldades em se retomar situações de sofrimento e se 
alinha com a ideia do traçado da linha da vida. Contudo, diferentemente 
da linha da vida que propõe um ordenamento temporal, com demarca-
ção de acontecimentos ao longo do tempo, nesse caso pode-se centrar 
em alguma memória específica. Para a intervenção, sugere-se o uso do 
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livro “Guilherme Augusto Araújo Fernandes” (Fox, 1995) que aborda a 
história de um menino que morava ao lado de um asilo e que vai em bus-
ca de objetos que contribuam para que uma das senhoras retome suas 
memórias. Tem-se, assim, um disparador lúdico, que dá certa leveza para 
a tarefa, que pode ser completada pela solicitação de que os familiares 
ou a família como um todo escolham uma memória e a representem por 
meio dos recursos disponibilizados na sessão.

Considerações Finais

Considera-se que variados são os recursos disponíveis para a in-
tervenção arteterapêutica com famílias, havendo desde atividades que 
podem ser propostas individualmente, com partilha dos resultados na 
sessão, favorecendo uma compreensão de como o familiar contempla 
determinado tema, ou coletivamente, quando o terapeuta pode perceber 
como se dá o desenvolvimento da atividade e seus resultados. De forma 
geral, entende-se que o uso de temas e propostas mais estruturadas são 
interessantes para o início do processo arteterapêutico, haja vista que 
favorece um conhecimento sobre a história da família e sua dinâmica. 
Permite, ademais, que compreendam melhor o funcionamento das ses-
sões na Arteterapia, podendo-se, com o desenrolar dos encontros, partir 
para atividades mais livres ou um uso espontâneo dos materiais dispo-
nibilizados no setting (Sei, 2009). 

Os recursos expressivos aproximam as gerações, cooperam para 
o acesso a conteúdos inconscientes, aos segredos do passado e, conse-
quentemente, a elaboração deles, facilitando a verbalização. Trazem, 
adicionalmente, uma leveza para as sessões, especialmente quando se 
trata da abordagem de eventos traumáticos, vergonhosos, difíceis do 
passado. Pondera-se, assim, que a arteterapia com famílias se mostra 
como um potente caminho de intervenção que poderia ser mais ampla-
mente utilizado nos cenários da saúde, de maneira a se promover saúde 
e tornar a família como um ambiente efetivamente facilitador do pro-
cesso de vir a ser de seus integrantes.
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APONTAMENTOS SOBRE O 
SIMBOLISMO DE MANDALAS

Daniela Dias Barros Schmidt

Live: https://youtu.be/uFlKB3v0h1c

O tema sobre mandalas percorre o mundo ao longo dos séculos. 
Muito se fala a seu respeito desde tempos imemoriais. Temos a tendên-
cia de buscar algo que nos preencha e nos proteja, pois simbolicamente, 
nossa forma original vem da esfera perfeita que rege o universo infinito, 
desde a criação. A proteção nos é cara, já que é um exercício constante 
de renovação de forças psíquicas que nos atingem constantemente. E 
são justamente essas forças que podem nos assolar. O inconsciente pode 
nos tomar de tal forma, consumindo a consciência e impedindo que nos 
mantenhamos íntegros em nosso ser. Daí a necessidade de proteção ser 
tão evidente. 

Podemos, então, compreender por que se recorre ao círculo 
protetor. Este deve impedir a “efluxão”, protegendo a unidade 
da consciência contra a fragmentação provocada pelo incons-
ciente. A concepção chinesa busca diminuir o efeito dissolven-
te do inconsciente, descrevendo as “configurações do incons-
ciente”, ou “pensamentos parciais” como “cores e forma vazias” 
e, deste modo, as despotencia (JUNG, 2013).

Como se observa, os mandalas são buscados por sua capacidade 
organizadora da psique, trazendo uma proteção que vai além dos recôn-
ditos da consciência. Eles nos remetem às nossas origens psíquicas, ao 

https://youtu.be/uFlKB3v0h1c
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tempo do mundo das ideias platônicas, em que a totalidade reinava na 
psique. A busca refere-se a esse estado de totalidade. E é aqui que ire-
mos desbravar os sentidos e ações dos mandalas, para construirmos nos-
so próprio círculo protetor, rumo à totalidade. Elas oferecem “proteção 
contra os opostos extremos, isto é, toda a agudeza do conflito ainda não 
é reconhecida ou sentida como insuportável”(JUNG, 200, p.363).

Mandalas – como expressão de arte – revelam-se diante de nossos 
olhos e de todos os sentidos, uma transformação para além daquilo que 
se pode almejar. É o cosmos que se personifica e abre portas e janelas de 
nossa alma.

É a luz [que] reduz a uma cinza espectral e o objetos, que já não 
têm entre si as habituais relações de caráter familiar tornam-
se tão próximos que parecem querer devorar o indivíduo. Os 
pensamentos fogem ao controle da consciência e se associam 
por relações imprevisíveis. Os conceitos abstratos assumem 
formas concretas. Ideias contraditórias, sentimentos opostos 
apresentam-se no campo da consciência e nele se instalam 
como tiranos. O próprio corpo participa de todas essas 
transformações incompreensíveis. Ele é manobrado como um 
robô, torturado de todas as maneiras, às vezes martirizado 
até o esquartejamento. (...) São incontáveis estados (...) que o 
homem desconhece (SILVEIRA E LE GALLAIS, 1996, 37).

Características principais

Mandala significa: círculo (sânscrito) ritual ou mágico, usado no 
lamaísmo e na yoga tântrica, como instrumento de contemplação. São 
individualmente únicos e diferentes de cada uma.

A verdadeira mandala é sempre uma imagem interior, construída 
pouco a pouco através da imaginação, somente em períodos de distúr-
bio do equilíbrio anímico, ou quando se busca um pensamento difícil de 
ser encontrado. Ela é sempre um sistema quaternário, uma quadratura 
circuli. São produzidas usando material empírico, sendo muito signifi-
cativas. Seu centro possui um cunho religioso forte, com propriedades 
alquímicas especiais.
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Os símbolos mandálicos tem seu significado central na represen-
tação de um centro psíquico da personalidade que não é idêntico ao eu. 
“O homem possui na própria alma o germe de sua transformação” (Jung, 
2012, p.111).

Buscamos incessantemente algo que nos preencha, mas muitas 
vezes, estamos apenas fugindo de nossa própria alma, pois não conse-
guimos conviver conosco mesmo e pela falta de fé de que na/através da 
alma poderá sair algo de útil.

Os sonhos são uma das formas de se obter o símbolo e sua mani-
festação. Por exemplo, em sonhos que se anda em círculos: algum centro 
em potencial está em andamento; é um centro potencial diferente do eu. 

O centro da mandala possui um tempo diferente do tempo do eu, 
pois o atributo da eternidade (temporal) é inconsciente e atemporal. O 
centro, enquanto expressão de uma totalidade, não coincide com o eu, 
mas com o Si-Mesmo (Self), enquanto síntese da personalidade total.

ICs = características femininas = alma (registros da história arquetípica da humanidade

É difícil atingir o verdadeiro centro; assim é preciso ter um bom 
conhecimento da personalidade humana, suas metas e origens. Veículos 
em sonhos nos dizem acerca de como se avança no tempo, isto é, como é 
o andamento de nossa vida psíquica e de nossa individuação.

Portanto, há um “pressentimento de um centro da personalida-
de; em algum lugar central da alma, com o qual tudo se relaciona e que 
ordena todas as coisas, representando ao mesmo tempo, uma fonte de 
energia” (Jung, 2000, p.353). É uma compulsão, o ímpeto de se tornar o 
que se é. É o si-mesmo, não o eu (ego).

Os mandalas aparecem de preferência depois de estados de de-
sorientação, pânico ou caos psíquico. O objetivo é transformar o caos 
em ordem, mesmo que não seja um aspecto consciente. Eles expressam 
ordem, equilíbrio e totalidade. Tem um caráter intuitivo irracional.

“O estado incompleto do ser é significativamente expresso por 
um sistema triádico, ao passo que o estado completo (espiritual) o 
é por um sistema tetrádico” (Jung, 2000, p.355). Seu foco principal é 
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conscientização do inconsciente. Suas criações são espontâneas e livres, 
determinadas por pressupostos arquetípicos, desconhecidos de seus au-
tores. Sua meta é transformar confusão em ordem, mesmo que essa in-
tenção seja inconsciente. Os mandalas expressam essa ordem através de 
representações e pensamentos religiosos, numinosos, ideias filosóficas 
etc. Segundo Jung (2000, p.357), suas principais características observa-
das são (essas características são um guia para se perceber o andamento 
da busca de uma totalidade do ser):

Forma circular, esférica ou oval

A figura circular é elaborada como flor (rosa, lótus, padma em sânscrito) ou 
como roda

Um centro é figurado pelo o sol, estrela, cruz, em geral de quatro, oito ou doze 
raios

Os círculos, esferas e figuras cruciformes são frequentemente representadas 
em rotação (suástica)

O círculo é representado por uma serpente enrolada circularmente ou espira-
lada em torno do centro

A quadratura do círculo, como círculo dentro de um quadrado ou vice-versa

Castelo, cidade, pátio quadrado ou circular

Olho (pupila ou íris)

Ao lado das figuras tetrádicas (ou múltiplas e quatro) aparecem também, mas 
muito mais raramente, forma triádicas ou pentagonais. Estas últimas devem 
ser consideradas como imagens da totalidade “perturbada”

Mandalas segundo Carl Gustav Jung

“Desenhos do inconsciente expressam a verdadeira condição psi-
cológica do indivíduo e por isso podemos usá-los no diagnóstico”

Carl Gustav Jung

Em sua vasta obra, Jung retrata os mandalas como tentativas de 
auto cura da natureza, já que o indivíduo não consegue uma reflexão 
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consciente acerca de algum conteúdo psíquico que insiste em pertur-
bar. Relata ainda que há um arquétipo que predomina nas manifestações 
mandálicas, que é a “quadratura do círculo”, sendo um dos mais impor-
tantes do ponto de vista funcional. Designa-se como o arquétipo da to-
talidade, isto é, o esquema das imagens divinas, pois a quaternidade é 
uma unidade. O significado profundo da quaternidade reclama um lugar 
central nos documentos históricos da humanidade, assim como, ao nível 
individual (JUNG, 2000, p.385).

As mandalas individuais, segundo Jung, são de grande variedade, 
caracterizadas pelo círculo e pela quaternidade, ainda que ocasional-
mente, são baseadas no três e no cinco.

Mandalas individuais utilizam uma quantidade ilimitada de 
temas e de alusões simbólicas, que denotam facilmente serem 
uma tentativa de expressar, que a totalidade do indivíduo em 
sua mundividência interior ou exterior, quer o ponto de refe-
rência essencial interno do mesmo. Seu objeto é o si-mesmo 
(self) em oposição ao eu, que é apenas o ponto de referência da 
consciência, enquanto o si-mesmo inclui a totalidade da psi-
que de um modo geral, ou seja, o consciente e o inconsciente. 
Não raro, a mandala individual mostra uma certa divisão numa 
metade clara e outra escura, com seus símbolos típicos (JUNG, 
2000, p.387).

Muitos símbolos de indivíduos ocidentais representam a imagem 
de Deus, em alusão ao encontro com o si-mesmo, que se desdobra no 
mundo, na natureza e no ser humano. Para ter seu efeito curativo, é pre-
ciso que ocorra espontaneamente, e não uma repetição e imitação pro-
posital de imagens.

Trabalhar com mandalas é uma forma de imaginação ativa, que 
promove uma variedade infindável de formas da fantasia individual, 
aliado aos conteúdos do coletivo. É o acesso à fonte de energia que rege 
nossa psique. Ainda que haja muitas variações em suas formas, todas se 
baseiam na quadratura do círculo. “Seu tema básico é o pressentimento 
de um centro da personalidade, por assim dizer, um lugar central no in-
terior da alma, com o qual tudo se relaciona e que ordena todas as coisas, 
representando, ao mesmo tempo, uma fonte de energia” (JUNG, 2000, 
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p.353). Este lugar central é o si-mesmo, contendo tudo quanto pertence 
a ele, isto é, os pares de opostos que constituem o todo da personalidade.

Em uma de suas obras – Os arquétipos e o inconsciente coletivo, 
vol. 9/1 – Jung mostra uma série de mandalas que ele analisa de forma 
fantástica, o que nos dá um excelente panorama de como os mandalas, 
com sua linguagem cifrada, pode ser elucidada. Mostrar-se-á aqui algu-
mas dessas análises, a título de ilustração e conhecimento simbólico.

A roda do mundo é uma forma de se representar o mundo e seus 
simbolismos. No centro da imagem há os três princípios: galo, serpente 
e porco, simbolizando a luxúria, a inveja e a inconsciência. Baseia-se 
no sistema triádico, que é o estado incompleto do ser. É uma forma de 
representação de um mundo arquetípico que se manifesta sob a forma 
simbólica.

A rosa equivale no oriente à flor de lótus, que é o colo feminino. É 
também a flor de ouro dos chineses, a rosa dos rosacruzes e a rosa mís-
tica no paraíso de Dante [A divina comédia]. Normalmente estão dispos-
tas em quatro raios, indicando a quadratura do círculo, ou seja, a união 
dos opostos. No ocidente é analisada igualmente como o seio materno. 
Faz-se analogia ao vaso alquímico, como modo de expressar o conteúdo 
em questão.

Uma mandala do próprio Jung contém os temas clássicos que apa-
recem em mandalas: flor, estrela, círculo, praça cercada, planta de bairro 
de uma cidade. Segundo Jung, “o todo me parece uma janela que se abre 
para a eternidade” (JUNG, 2000, p.360). 

Em outra mandala pode se ter os quatro animais, quatro cores pin-
tadas nas quatro regiões, corporificando quatro princípios. Entretanto, 
o interior é vazio, abrigando o nada, expresso através de uma quater-
nidade. No centro há o tema do redondo ou a emanação da quadratura 
do círculo, ou ainda, o Anthropos. Os quatro animais lembram os quatro 
evangelistas, os querubins da visão de Ezequiel. Animais significam as 
forças instintivas do inconsciente. A integração dos instintos constitui 
uma condição prévia da individuação.
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A planta (rosa) representa crescimento e desenvolvimento. O bro-
to verde (na parte de baixo da flor) representa o centro e o masculino. 
Já o cálice da flor representa o feminino, local da germinação e do nas-
cimento. Esta mandala é uma boa representação do status nascendi no 
lugar germinativo do solo materno. Tal como a planta representa o cres-
cimento, a flor manifesta o desabrochar a partir de um centro.

A serpente está enrolada no ponto central de quatro raios, moven-
do-se para fora, indica o despertar da Kundalini. É a conscientização da 
natureza instintiva. Pontas dirigidas para fora podem significar o con-
trário, isto é, a defesa externa do interior em perigo. 

O peixe pode ocupar o lugar da serpente, tendo ambos, ao mesmo 
tempo atributos de Cristo e do demônio. No mar do inconsciente ele 
gera um redemoinho em cujo centro deve surgir a pérola. A serpente 
personifica o inconsciente, enquanto o peixe representa um conteúdo 
do mesmo. Esses dois símbolos devem ser levados em conta na análi-
se de mandalas, pois exibem estados diferentes de desenvolvimento: a 
serpente é um estado mais primitivo e instintivo do que o peixe, ao qual 
corresponde também historicamente em uma autoridade superior à da 
serpente.

Para Jung (2000, p.381), mandalas, tal como no sentido indiano, 
servem como instrumentos de meditação para mergulhar em si mesmo, 
num movimento de realização da experiência interior.

(...)Além da consciência, deve existir ima disposição incons-
ciente universalmente disseminada, uma disposição capaz de 
produzir em todos os tempos e lugares os mesmos símbolos, ou 
pelo menos, muitos semelhantes entre si. (...) Não é necessá-
rio acrescentar que a identidade dos conteúdos inconscientes 
individuais se expressa através dos conteúdos dos paralelos 
étnicos, não só na configuração imagística, como também no 
sentido.

Jung (2013, p.38) relata que a grande questão que temos de nos 
ater é a união dos opostos, fato que não ocorre como um ato de vonta-
de, nem uma questão racional, mas é um “processo de desenvolvimento 
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psíquico, que se exprime em símbolos”. Utilizamos de fantasias para ex-
pressar conteúdos profundos de nossa psique. Elas podem emergir como 
pensamentos e ideias, em formulações intuitivas, que tendem a serem 
dramatizadas e personificadas. Ou ainda, podem ser desenhadas, apre-
sentando sob a forma de mandalas (modo mais comum dessa expres-
são), aparecendo símbolos. 

Os símbolos (através do símbolo o inconsciente pode ser atingido 
e expresso) em mandalas são os mais diversos possíveis, e é salutar que 
se faça uma amplificação com os mesmos (história, sociologia, mitos, 
contos de fadas, etc) para que seu entendimento seja aumentado. Um 
dos padrões que surgem nas mandalas é a quaternidade – como dito an-
teriormente – que possui sua explicação básica na tetraktys pitagórica. 
Outra forma de expressão dessas fantasias em forma de mandalas são as 
danças circulares, ou dança mandálica.

As imagens (fantasias), segundo Jung (2013, p.40) com seus 
pacientes,

projetam tais imagens, [mas] não o fazem sob sugestão; elas 
ocorriam muito antes que eu conhecesse seu significado ou 
suas relações com as práticas do Oriente. Essas imagens brotam 
espontaneamente de duas fontes. Uma delas é o inconsciente, 
que produz de modo natural fantasias dessa espécie. A outra 
fonte é a vida que, quando vivida com plena devoção, propor-
ciona um pressentimento do si-mesmo, da própria essência 
individual. (...) O símbolo mandálico não é apenas expressão, 
mas também atuação.

Segundo Pontes (2016), quando criamos uma mandala

Estamos usando um símbolo para representar a realidade e isso 
desperta no indivíduo que a constrói as questões internas que 
nesse momento de “criação” se apropria do mesmo (símbolo) e 
dá interpretação para aquilo. Portanto, o símbolo carrega em 
si uma parte interpretável, que não se dá no primeiro conta-
to. O que percebemos num primeiro contato com um manda-
la é a forma externa, sua aparência. Esse sentido se apresenta 
no momento que entramos em estado amplificado de nossa 
consciência.



27

DIÁLOGOS NA UNIPAZ GOIÁS 2020
COM SONIA TOMMASI

VOL. III

A visão simbólica de Nise da Silveira

A psiquiatra Nise da Silveira revolucionou a assistência psiquiá-
trica no Brasil no século XX, e ainda hoje, colhemos seus bons frutos 
no que tangue à forma como olhamos e sentimos as diversas desarmo-
nias e os transtornos que, porventura, podemos vir a ter. Ela foi buscar 
em autores como Carl Gustav Jung, Wilhelm Worringer e tantos outros 
para fundamentar aquilo que, por intuição, ela já sentia e fazia com seus 
pacientes. 

Alguns dos pontos importantes que Nise observou foi a abstração e 
a angústia, que eram predominantes em seus pacientes (principalmente 
esquizofrênicos). A produção plástica desses indivíduos apresentava-se, 
principalmente, sob a forma abstrata e com ausência de forma orgânicas 
em geral, assim como, de figuras humanas. A princípio, tais característi-
cas conduziriam à uma explicação acerca do embotamento afetivo e des-
ligamento do mundo real. Mas quando se trata do mundo simbólico, há 
muito mais para se ver do que a aparente lógica que as imagens trazem. 

Descobriu-se, então, o sentimento estético move-se diante de dois 
polos, a saber, a necessidade de empatia e a necessidade de abstração. 
E a necessidade de abstração encontra beleza no mundo inorgânico, no 
cristalino ou, em termos gerais, nas leis abstratas. E complementando 
esse fato, se o cosmo infunde medo, se as relações do meio externo pro-
vocam inquietação interior, é mobilizada a tendência à abstração. A arte 
retira a perturbação iminente. Por meio de processos de abstração, o ho-
mem procura um ponto de tranquilidade e um refúgio.

Segundo Jung (2015, citado por Silveira) a abstração “consiste na 
produção de um movimento de refluxo, de introversão da libido que está 
aderida aos objetos, tendo por consequência a despotencialização des-
ses objetos. (...) A linguagem abstrata cria-se a si própria a cada instante, 
ao impulso das forças em movimento no inconsciente”; sejam elas de 
angústia ou de emoção.

Outro aspecto é a geometrização, que é significativo nos esforços 
instintivos para apaziguar tumultos e emocionais e busca refúgio em 
construções estáveis. O geometrismo e a sensibilidade são opostos que 
se complementam. Há vínculos fortes das emoções com o geometrismo. 
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É a “junção de dois elementos à primeira vista conflitantes – geometria 
supõe cálculo, frieza, determinação, rigor, exercício da razão; sensível 
sugere imprevisibilidade, animação, alternância, indeterminação, prá-
tica intuitiva” (SILVEIRA, 2015, p.33). É uma mobilização para a ordem, 
para a vontade construtiva, como resposta a situações sociais mais ou 
menos desestruturada, onde o indivíduo se sente inseguro. 

As vivências das dimensões de tempo e espaço são cruciais para o 
entendimento da dinâmica psíquica do indivíduo. São dois parâmetros 
de primeira importância para que seja entendida a visão de realidade 
da pessoa. Realidade essa que começa nos relatos de suas histórias e se 
estende para além daquilo que é dito. Excede os limites da consciên-
cia, chegando ao mundo do inconsciente, cujas imagens passa a ser sua 
via de comunicação mais nobre e diversificada para o entendimento de 
quem somos de fato e qual é o sentido da vida maior. Binswanger citado 
por Silveira (2015, p.35) “acentua que a experiência da espacialidade é 
essencialmente determinada pelo tom afetivo dominante no momento. 
O espaço adquire qualidades peculiares de acordo com o estado emocio-
nal do indivíduo: sensação de plenitude ou de vazio, de espaço amplo, 
iluminado, ou estreito, sombrio, opressor”.

Nós vivemos entre dois espaços de mundo, dois aspectos espaciais 
que nos permitem encontrar as dimensões mais precisas de nosso; ser. 
Segundo Jung (2000, p.38), “nós vivemos entre dois mundos, ou seja, 
entre dois sistemas de percepção totalmente diferentes: percepção de 
coisas externas, por meio dos sentidos, e percepção de coisas internas, 
por meio das imagens do inconsciente”. Através da organização do es-
paço vivido será possível entender as relações do indivíduo no meio em 
que vive. Por isso, o espaço se torna de vital importância nesse processo 
de construção de si mesmo. E a pintura permite que o invisível se torne 
visível. A arte se torna um precursor do desenvolvimento da Consciência, 
ponto chave na individuação.

Outro fenômeno observado na construção de desenhos é a cons-
tante tendência ao agrupamento, à simetria, à disposição de elementos 
díspares em torno do centro, especialmente, sob a forma de círculos. 
“As coisas psíquicas são extremamente complexas. Uma pintura quase 
nunca será o mero reflexo de sintomas, por mais importantes que estes 
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sejam. Outros fatores se manifestam conjuntamente, que será preciso 
discriminar” (JUNG, 2000, p.57).

Nos trabalhos de Nise, seus pacientes começaram a apresentar de-
senhos sob a forma circulares, que ela teve dúvidas se eram mandalas. 
Assim, escreve, em 1954, uma carta diretamente a Jung, com fotos das 
pinturas para elucidar se eram mesmo mandalas ou não. A resposta dada 
segue abaixo (escrita por Aniela Jaffé) (Jung, 2000, p.58).

O professor Jung pede-me para agradecer-lhe pelo envio das 
interessantes fotografias de mandalas desenhadas pelos esqui-
zofrênicos. (...) Faz diversas perguntas: o que significaram esses 
desenhos para os doentes, do ponto de vista de seus sentimen-
tos; o que eles quiseram exprimir por meio dessas mandalas? 
Será que esses desenhos tiveram alguma influência sobre eles?

O professor Jung observou que os desenhos têm uma regulari-
dade notável, (...) o que demonstra forte tendência do incons-
ciente para formar uma compensação à situação de caos do 
consciente. Ele também notou que o número 4 (ou 8 ou 12 etc.) 
prevalece. Suponho que as cores devem das aos desenhos uma 
acentuação muito forte. (...) Seria interessante saber alguns da-
dos biográficos sobre os pintores.

A mão indicando o centro é muito significativa, pois mostra a 
tendência que temos em direcionarmos ao centro, num movimento de 
encontro com o que há de mais precioso na psique. Esse gesto resume 
a psicologia junguiana: apontar para o centro, o self, simbolizado pela 
mandala. O self é o princípio e arquétipo da orientação e do sentido: 
nisso reside sua função curativa. Em adultos, mandalas normalmente 
surgem quando há um confronto com os opostos, sentindo-se desorien-
tados com a tendência à orientação novamente. É uma tentativa de cura 
que não surge do consciente, mas do impulso instintivo do inconsciente. 
É uma força ordenadora. “Essa tendência à ordem tem caráter compul-
sivo e está vinculada (...) à necessidade de expressão que é um impul-
so obscuro, involuntário, fundamental, inerente à psique” (JUNG, 2000, 
p.61).

Jung acentua que os mandalas possuem uma ordenação numérica, 
que são os elementos mais primitivos de ordem na menta humana. Os 
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números ajudam a estabelecer ordem no caos das aparências. Não só 
exprimem ordem, mas a criam também.

A primeira indicação que os mandalas trazem é a intensidade das 
forças instintivas, cuja função é compensar a desordem psíquica. As 
imagens circulares ou próximas ao círculo, dão forma aos movimentos 
instintivos de defesa da psique.

Podem surgir mandalas perturbadas que não se baseiam na qua-
ternidade, (número 4 e seus múltiplos), mas no três ou no cinco; man-
dalas abertas ou que se tocam em semicírculos para fora ao invés de fe-
charem no centro. Mandalas com pontas em seu contorno – uma espécie 
de autoproteção contra ameaças do mundo externo ou defesa para im-
pedir que forças dissociativas e conteúdos perigosos do mundo interno 
se apoderem de todo o espaço psíquico. Os caminhos em forma espiral 
ou labiríntico mostram-se uma tentativa de busca pelo ponto central na 
reconstrução da personalidade ou de partes que foram desorganizadas.

Mandalas harmoniosas demostram uma intensa mobilização de 
forças autocurativas compensando a desordem interna. Os diversos sím-
bolos que surgem nos mandalas podem exprimir elementos significati-
vos de renovação da personalidade. Um dos grandes desmembradores 
para se entender o significado desses símbolos presentas nos manda-
las é a mitologia. Jung disse a Nise (numa visita feita em Kusnacht, em 
1957) que se não conhecermos mitologia, nunca entenderemos os de-
lírios nem penetraremos na significação das imagens que os pacientes 
desenham ou pintam. Os mitos são manifestações originais da estrutura 
básica da psique. Por isso seu estudo deve ser primordial e matéria fun-
damental na psicologia junguiana.
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RITOS DE PASSAGEM E INICIAÇÃO

Sergio Antônio do Prado Júnior

Live: https://youtu.be/gqBAfeu-VOc

Conceituação de rito, signo e símbolo.

Os rituais estão presentes em praticamente todas as atividades 
humanas. Existem ritos cerimoniais leigos, como por exemplo ritos de 
formatura ou de cerimônias sociais; bem como ritos de cunho religiosos, 
como o casamento, batizado ou funeral. 

Todo processo de iniciação, seja ele à um grupo, à uma religião ou 
à uma sociedade recorre a ritos para simbolizar os eventos deste proces-
so. Para melhor compreender o que é este processo devemos compreen-
der de modo mais aprofundado o que significa o termo iniciação e ritual. 
Para isso faremos um exercício de imaginação e voltaremos no tempo 
até as origens da civilização.

Nos primórdios, quando as pessoas se reuniam em tribos ou pe-
quenos grupos, bem antes de existirem cidades estado, as relações dos 
indivíduos com a natureza e com seu próprio grupo eram mediadas por 
atividades simbólicas que representavam a compreensão das mudanças 
naturais, das relações com o mundo transcendente e das relações sociais. 
Não havia exatamente uma separação entre a natureza e seus eventos, o 
grupo e sua dinâmica e o próprio indivíduo que expressava em seu corpo 
e sua alma os movimentos naturais (ELIADE, 2018).

https://youtu.be/gqBAfeu-VOc
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Estas atividades simbólicas que sempre ligaram cada indivíduo 
com seu grupo e com a natureza são chamadas de ritos ou rituais. Todas 
as principais atividades humanas eram, e ainda são permeadas por ritos 
tais como: nascimento, fertilidade, caça, plantio e colheita, dentre ou-
tros. Os ritos têm a função de ampliar o significado do evento pessoal ou 
grupal, dar um sentido mais amplo no contexto da vida como um todo e 
conectar o indivíduo com o contínuo da natureza

Rito é, então, uma série de atos rigidamente codificados que não 
remetem imediatamente a outra coisa a não ser ao próprio espargir-se 
como gestos. 

Os processos ou encenações ritualísticas sempre empregarão sím-
bolos de profunda representação dos processos naturais, para além do 
que se entende por signo, e para melhor se compreender esta afirmação, 
se faz necessário discriminar signo de símbolo. 

A definição clássica de signo, desde a idade média, pelo menos, é 
a de algo, objeto ou marca, usada para se referir ou tomadar o lugar de 
outra coisa (aliquid pro aliquo). A palavra signo, portanto, pode abar-
car desde os chamados signos naturais, também os chamados índices 
ou sintomas, como por exemplo, as nuvens carregadas no céu que pres-
supõe a chegada de chuva iminente; ou a fumaça que indica haver in-
cendio próximo. Podemos também lembrr dos signos substitutivos ou 
ícones, como por exemplo a maquete de um edifício, a planta de uma 
casa ou o retrato de uma pessoa e os símbolos nacionais, como o brasão 
da república ou a bandeira nacional. (JUNG, 1980a)

O termo símbolo, com origem no grego symbolon, designa um tipo 
de imagem em que o significante, ou o que está por trás, evoca conteú-
dos que se relacionam a conceitos e afetos inconscientes ou arquetipi-
cos.A psique, desde os primordios, se relaciona com o mundo por meio 
de imagens e símbolos. O símbolo é um elemento essencial do processo 
psiquico e está profundamente arraigado em uma região da mente que 
foi denominada por Jung como Inconsciente Coletivo (JUNG, 1980a e 
2000a).

Podemos entender que os ritos são encenações rigidamente de-
terminadas que por intermédio de símbolos conectarão o indivíduo e o 
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grupo a aspectos mais profundos da psique coletiva, aspectos estes que 
desde os primórdios foram projetados e estiveram em íntima relação 
com a antureza.

Conceituação de rito de passagem.

Considera-se um processo de passagem neste contexto dos primór-
dios que se mantém até nossos dias, todo processo ritualístico que mar-
ca a mudança da representação pessoal e social de um indivíduo. Pessoal 
porque este processo conecta o indivíduo ao coletivo simbólico natural 
que a mudança representa; social na medida em que o grupo agora o 
percebe em outro estágio de desenvolvimento e interação grupal, atri-
buindo ao indivíduo novas atividades e responsabilidades que antes não 
existiam (HELIADE, 2018).

Os Ritos de Passagem podem ser divididos em três aspectos: 

• O primeiro aspecto é o rito onde há uma mudança de condição so-
cial do indivíduo dentro do grupo em que está inserido, por exem-
plo: a passagem da infância para a fase adulta nas culturas tribais. 
Esta iniciação inclui a conexão da consciência com imagens arque-
típicas do herói e do adulto pai; bem como a iniciação sexual jun-
tamente com o casamento e do ponto de vista social a partir desta 
iniciação o grupo atribuirá ao indivíduo todas as obrigações e re-
galias do adulto. Não há nestas sociedades o que em nossa cultura 
conhecemos como adolescência. Em nossa cultura podemos citar 
a iniciação sexual, o casamento, o vestibular, o primeiro emprego 
dentre outros. No âmbito da infância podemos citar o treino de 
toalete, a entrada na escola e a entrada em grupos sociais diferen-
tes da família pessoal. 

• O segundo aspecto faz referência à entrada do indivíduo em um 
novo grupo, por exemplo os cerimoniais de admissão em religiões, 
admissão em ordens iniciática e grupos sociais.

• O terceiro aspecto está relacionado a mudanças nos paradig-
mas pessoais como a metanóia, transformações do sagrado, na 
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autoimagem ou a busca profunda de sentido e significado para 
a vida, o que Jung chamou de processo de individuação (JUNG, 
1980a).

Citando um exemplo da atualidade focando o grupo social temos 
os trotes universitários em que um calouro é recebido pelos veteranos 
através de atividades lúdicas, e às vezes dolorosas, que o integram a um 
novo grupo.

Nas religiões podemos citar a circuncisão ou o bar mitzvah realiza-
das no judaísmo, o batismo ou a comunhão no cristianismo, e a feitura 
de santo nas religiões de matriz africana.

Temos, ainda, as ordens iniciáticas, como os Templários, a Rosa 
Cruz, a Comunhão do Pensamento, Eubiose e a Maçonaria, que também 
acolhem seus novos membros por meio de rituais iniciáticos.

Em relação à mudança dos paradigmas pessoais temos a metanóia 
que representa uma transformação individual em busca de um sentido 
mais profundo para a vida; uma vez que as obrigações com o mundo ex-
terno já foram cumpridas, e novos sentidos de vida precisam ser desco-
bertos. Geralmente ocorre na metade da vida e possibilita a revitalização 
da disposição psíquica. Experiências individuais com o transcendente e 
o Sagrado também causam modificações à partir da experiência profun-
da (JUNG, 2000).

Cientificamente podemos explicar os ritos, ou rituais, por meio de 
dois olhares diferentes: Antropologia Cultural e da Psicologia:

• No âmbito da antropologia, pretende-se, fundamentalmente, ras-
trear a função que o rito desenvolveu e o escopo pelo qual é posto 
em ato.

• No âmbito da psicologia há duas vertentes que explicam a neces-
sidade de ritos, a psicanálise de Sigmund Freud e a psicologia ana-
lítica de Carl Gustav Jung:

 🞅 A psicanálise entende os aspectos compulsivos de repetição 
com o sentido de reduzir as angústias provocadas no sujeito 
por pulsões que ele não pode satisfazer.
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 🞅 A psicologia Analítica: Entende-se como continente de qual-
quer conteúdo ou fator psíquico de caráter dinâmico, e mais 
em geral, como a série de atos que servem de continente de 
alguma coisa que tem o caráter de alteridade (JUNG, 1980a).

Na antropologia cultural são evidenciadas características 
especificas:

 🞅 A característica de controle do mundo sobrenatural enquan-
to mundo que existe por intermédio das imagens humanas e 
de seus sentimentos, desejos, esperanças e temores.

 🞅 A característica de contenção das ânsias que se produzem no 
individuo nas fases de passagem da vida, isto é, da infância 
para a fase adulta, do celibato para o matrimonio, da vida 
para a morte.

 🞅 A característica de reconfirmar a ordem social já dada, nos 
momentos em que ela, por qualquer motivo, entra em crise 
(ELIADE, 2018).

Como pudemos observar a sociedade humana é repleta de ritos 
que se originaram com as primeiras tribos e se perpetuam até nossos 
dias, mas, qual o significado do ritual de iniciação ou de passagem? Qual 
seu objetivo e por que é necessário? 

A primeira ideia que o rito de iniciação ou passagem traz envolve 
conceitos de morte e renascimento. A morte se expressa no abandono de 
uma condição anterior, conhecida e segura. O renascimento é a ingresso 
em uma condição, diferente da anterior, e que traz novos paradigmas. 
Sem estas condições não se pode dizer que um indivíduo passou por 
uma transformação e o rito ou ritual passa a ser apenas uma encenação 
(CAMPBELL, 2008).

A morte simbólica representa a ideia do herói que morre ou seja, 
há a necessidade do sentimento de morte, no sentido de que algo fina-
lizou e não tem mais retorno, para que algo novo surja. Uma imagem 
que representa este processo é a carta XIII do tarô – Morte (CAMPBELL, 
2019).
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Formas de renascimento

Importante salientar alguns conceitos relacionados aos ritos de 
iniciação:

Renovatio: renascimento durante a vida individual; renovação ou 
aperfeiçoamento por meios mágicos. E podemos identificar, como dito 
antes, os ritos de renascimento associados com o contínuo da natureza, 
uma vez que esta passa por ciclos de morte e renovação, como a sucessão 
das estações do ano.

Segundo Jung (1980a) o renascimento pode ser um renovatio sem 
modificação do ser, na medida em que a personalidade renovada não é 
alterada em sua essência, mas apenas em suas funções, partes da perso-
nalidade que podem ser curadas, fortalecidas ou melhoradas.

O renascimento geralmente é indireto no qual não ocorre objeti-
vamente o fato da pessoa passar por morte e renascimento; mas indireta 
e simbolicamente pela participação de um processo de transformação 
como se este fosse fora do indivíduo. O ritual fornece a vivência emo-
cional suficiente para que seja efetivo. Por exemplo, na missa católica 
há o sacrifício incruento de Cristo, revivendo-se simbólica e ritualisti-
camente a crucificação de Jesus. A presença do indivíduo no ritual já é 
suficiente para mover conteúdos arquetípicos e emocionais que poderão 
renovar aspectos da personalidade, O mesmo ocorre em rituais de outras 
religiões, ordens iniciáticas, dentre outras (JUNG, 1980).

Transcendência

Vivências mediadas pelos ritos sagrados propõe a vivência da per-
petuidade da vida através de transformações e renovações, assim como 
ocorre na natureza. A participação de rituais que representam a morte, o 
despedaçamento, a dispersão das partes e posterior ressurreição, condu-
zem o indivíduo à experienciar uma realidade para além da imanente, a 
realidade externa; é a possibilidade de vivência transcendente e interior.

Também ocorrem experiências diretas ou espontâneas, extáticas 
ou visionarias que se impõe ao indivíduo sem a mediação de qualquer 
ritual. Neste contexto da vivência do transcendente podemos incluir os 
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processos de análise e psicoterapia, nos quais podem ocorrer insights de 
cunho numinoso, ou epifanias (JUNG, 1980).

Muitos são os mitos e histórias que narram a necessidade da mor-
te para que haja transformação e, por consequência, uma nova maneira 
de perceber a si e ao mundo. Todas as culturas apresentam este aspec-
to, haja vista que há uma correlação simbólica entre os fatos naturais 
e aspectos instintivos e simbólicos presentes no inconsciente coletivo. 
Os rituais revivem estas experiências para o indivíduo e para o grupo, 
refirmando processos internos e reconectando o indivíduo à totalidade 
da vida.

Poderíamos lançar mão do mito cristão, bem conhecido em nos-
sa cultura, no qual o herói, Jesus, vive sua saga, morre e ressuscita. 
Mas, usando a cultura grega como referência podemos citar o mito de 
Perséfone, que apresenta o mesmo caminho de morte e renascimento. 

O mito de Perséfone

Core era uma jovem ingênua, filha de Deméter (deusa da agricultu-
ra) que foi raptada por Hades, o deus do reino dos mortos (Inferos), após 
se afastar das ninfas que a protegiam. Sua mãe procurou-a em todos os 
lugares sem que alguém dissesse onde Perséfone estava. Com a tristeza 
de Deméter a natureza tornou-se estéril e o povo morria de fome. 

Vendo tal situação, Zeus convenceu Hades a deixar Core partir, no 
entanto, ela havia comido uma romã no reino dos mortos e a lei era de 
que se alguém comesse algo no reino de Hades deveria para ele sempre 
retornar.

E assim foi que Core passa a ser Perséfone e, no retorno para sua 
mãe Deméter, a natureza se cobriu de flores para recebê-la e Deméter 
pode ficar com sua filha durante nove meses do ano. Importante salien-
tar que tal mito ocorre no hemisfério norte, onde as estações são bem 
marcadas por transformações na natureza (Bulfinch, 2015). 

Durante três meses Perséfone é obrigada a retornar ao mundo 
dos mortos junto a Hades, período em que a natureza seca e se cobre 
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do manto frio do inverno. O ciclo das estações permite que a nature-
za se renove, pois, no outono, a aparência das coisas é de desgaste e 
envelhecimento.

Durante o inverno reina a morte, cujo ápice é o solstício de in-
verno, momento em que o sol interrompe seu declínio no céu e inicia a 
subida aparente. Nesta data se comemorava o nascimento do sol invic-
to (solis invictus), data que foi associada a partir de Constantino com o 
Natal de Jesus. A partir desta data segue-se em direção à primavera, e a 
natureza ressurge com renovado vigor que foi adquirido do período de 
latência do inverno.

Paralelamente às religiões oficiais do período greco-romano, or-
dens iniciáticas como os pitagóricos e os órficos repetiam em rituais 
deste mito, mais conhecido como Os Mistérios de Eleusis, e muito antes 
destas ordens, os povos primitivos sempre comemoraram estes movi-
mentos naturais, criando diversos mito e histórias que o representavam.

Nestes ritos os iniciados submetiam-se a uma morte simbólica em 
que a interiorização possibilitava percepções mais amplas dos misté-
rios da vida e da morte, tanto do ponto de vista pessoal quanto coletivo 
(JUNG, 2000).

Mudanças

Importante salientar que os ritos de iniciação ou passagem devem 
causar uma transformação pessoal, ou seja, se um indivíduo passa por 
uma experiência, que a princípio pode ser de iniciação ou passagem, 
mas, não se deixa envolver pelo processo, então, o ritual não atingiu seu 
objetivo e o indivíduo não passou pela morte simbólica.

A estagnação também faz parte dos processos da vida e não deve 
ser encarada como algo negativo. Às vezes é necessária e importante, e 
tudo tem seu tempo próprio.

O chamado para a mudança, a necessidade de reavaliação da vida e 
a busca por respostas conduzem os indivíduos aos processos de morte e 
renascimento e, por consequência aos ritos de iniciação ou passagem em 
suas mais diversas modalidades, objetivos ou períodos da vida.
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Este processo é dinâmico e ocorre nos diversos momentos da vida; 
em todas as decisões que tomamos e representa simbolicamente tudo o 
que fomos e seremos.
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A SACRALIDADE DO ENCONTRO:
MITO PESSOAL E ARTETERAPIA

Mônica Valéria Iaromila

Live: https://youtu.be/Aey4cf0so54

Estar em Presença diante do encontro com o Mito Pessoal é uma 
ventura que nos torna atentos às sincronicidades contidas na natureza e 
nos caminhos iniciáticos-espirituais. De certo é caminhar numa ponte, 
atento e desperto ao que conseguimos captar e compreender do grande 
mistério da existência.

Diz-se que Ramana Maharshi atingiu a iluminação bem jovem, aos 
17 anos, através da experiência de observar a morte do corpo físico en-
quanto permanecia em sua plena consciência. Esta transformação pro-
funda o levou à montanha de Anurachala e nela ele permaneceu durante 
toda a sua vida. Sua disciplina era a auto inquirição. A pergunta, quem 
sou eu? era o cerne da prática que ele propunha.

De certo que não somos ascetas em uma montanha por toda a nos-
sa vida. Esta era a disciplina deste mestre, mas a pergunta é norteadora 
de tantas práticas e de tantos tratados. Perguntar “quem é esse que É em 
mim” é um questionamento mítico porque vibra na humanidade desde 
sempre, uma pergunta das origens...

https://youtu.be/Aey4cf0so54
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Hino da Criação – Nassadya – Rig Veda 10.129: 

Não existia não existência ou existência então. Não existia ter-
ra ou céu. O que se movia? Onde? Existia água, nas profunde-
zas insondáveis? Não existia morte ou imortalidade então. Não 
existia nenhum sinal da noite ou do dia. O que existia respira-
va, sem ar, através de seu próprio movimento. Não existia nada 
além disso. No princípio a escuridão estava ocultada pela es-
curidão. Não existia nenhum sinal que a distinguisse. Tudo era 
água. Mas a forma viva que estava contida no vazio, esta surgia 
através do calor. No princípio o desejo veio sobre o Uno. Isto 
foi a primeira essência da mente. De fato, eruditos procurando 
com sabedoria em seus corações, encontram a base da existên-
cia na não existência. O seu cordão estava estendido através. O 
que existia abaixo? O que existia acima? Lá estavam os semea-
dores, lá estavam os poderes. Lá havia um impulso abaixo, lá 
havia exalação acima. Quem de fato sabe? Quem pode aqui de-
clarar de onde e por meio de que ocorreu a Criação? Os deuses 
vieram depois da criação do universo; quem poderá, portanto, 
saber de onde isto surgiu?

(As quatro coletâneas dos Vedas datam mais ou menos de 1000 
a.C.)

Muitos pensadores, com os quais concordo, afirmam que a 
Espiritualidade não nega a experiência humana. Mas esta própria ex-
periência é vasta como o oceano. Entretanto, há uma união importante 
aqui: experiência e sagrado. Não há como descrever tal caminho, cada 
qual precisa colocar seus pés na jornada de autoconhecimento. E ter ple-
na atenção nela.

Segundo Anselm Grüm, a espiritualidade dos antigos monges 
conduz para o mistério do Divino e dos Humano. Nos exorta a mergu-
lhar, quando nos sentimos fortalecidos para isto, na profundidade de 
nós mesmos e a vivenciar a realidade como um todo. Ora, a experiência 
e a vivência é algo muito caro às arteterapeutas e aos arteterapeutas. 
Sabemos, intuímos, reconhecemos e vivenciamos o poder da arte e do 
criar neste processo de entrega. Neste caso, a espiritualidade é com-
preendida como uma dimensão de cada ser humano. 

Sabemos que Jung postulava que precisamos integrar a dimen-
são espiritual no curso de uma vida. A força deste encontro produz uma 
transformação de dentro para fora. Dar-se conta da dimensão espiritual 
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da caminhada traria uma nova forma de lidar com a realidade e nos im-
pulsionaria ao encontro com a Inteireza.

Não posso provar a você que Deus existe, mas meu trabalho 
provou empiricamente que o “padrão de Deus” existe em cada 
homem, e que esse padrão é a maior energia transformadora de 
que a vida é capaz de dispor ao indivíduo. Encontre esse padrão 
em você mesmo e a vida será transformada

A individuação seria este processo conduzido para que deixemos 
nossa Essência à vontade, renunciando a processos atávicos e ilusórios. 
Jung dizia que “o essencial é o opus, ou seja, o trabalho consigo mesmo, 
sendo este o objetivo de uma existência. A individuação requer foco no 
eixo interior do ego com o inconsciente; é oferecida a base para se rela-
cionar com o outro (o parceiro, a vida e tudo que existe) numa posição 
de integridade pessoal. 

Leonardo Boff traz a temática da Espiritualidade citando o Dalai 
Lama “é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior”.

O espírito, que se deve cultivar, guarda o mistério humano – divi-
no. A partir da transformação pode-se desencadear uma rede de trans-
formações: na comunidade, na sociedade, nas relações com a natureza e 
com todo o universo.

Aquilo que une o caminho ocidental e oriental de espiritualidade, 
segundo Boff, é a experiência totalizadora compreensiva do Mistério. É 
a partir do Mistério que encontramos o Todo. Ele se espelha no Universo 
e penetra no coração de cada coisa. Está em nós, mas nos transborda. 
E isto que vive em nós é um cerne a partir do qual tudo se liga e religa, 
permitindo vislumbre da Totalidade, como afirmado por Jung.

Há vários nomes para esta força que está em nós, mas nos trans-
borda: Ch´i – Ki – Kundalini – Prana – Mana – Orendé – Manitu – Baraka 
– Axé – Energia Psíquica - Élan Vital.

A pessoa é o recipiente ou o condutor dessa força transpessoal - 
uma força que pode ser desenvolvida mediante vários tipos de práticas; 
que pode ser bloqueada (por negligência, por falta de prática ou medo); 
que pode ser usada para o bem ou para o mal. Embora ela flua através de 
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nós, não a possuímos. Ela surge como fator principal nas artes, na cura, 
na religião

Um texto inspirador sobre esta temática do encontro com o Sagrado, 
sobre o encontro com a força transpessoal, está no livro “Mulheres que 
correm com Lobos” Os quatro Rabinos:

Uma noite quatro rabinos receberam a visita de um anjo que 
os acordou e os levou para a Sétima Abóboda do sétimo Céu. 
Ali eles contemplaram a sagrada Roda de Ezequiel. Em algum 
ponto da descida do Pardes, Paraíso, para a Terra, um rabino, 
depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a peram-
bular espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo 
rabino teve uma atitude extremamente cínica. ‘Ah, eu só sonhei 
com a Roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu de verdade.’ 
O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, 
demonstrando total obsessão. Ele pregava e não parava de falar 
do projeto da Roda e no que tudo aquilo significava… e dessa 
forma ele se perdeu e traiu a sua fé. O quarto rabino, que era 
poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela 
e começou a compor uma canção atrás da outra elogiando a 
pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do 
céu. E daí em diante ele passou a viver melhor.” (Estés, Clarissa 
Pinkola) 

Sobre este texto magnífico em sua simplicidade, Clarissa con-
tinua: “quem viu o que na Sétima Abóboda do Sétimo Céu, 
não sabemos. Mas sabemos, sim, que o contato com o mundo 
onde residem as Essências faz com que percebamos algo fora 
do conhecimento normal dos seres humanos e nos preenche 
com uma sensação de amplitude e de grandeza. Quanto toca-
mos Aquela Que Sabe, isso provoca uma reação nossa e nos faz 
agir a partir da nossa natureza integral mais profunda (...) Jung 
adverte em seu magnífico ensaio A função transcendente para o 
fato de algumas pessoas, em busca do Self, exagerarem na este-
tização da experiência de Deus ou do Self; de algumas pessoas 
subestimarem essa experiência, de algumas a supervalorizarem 
e de outras que, não estando preparadas para ela, saem feridas. 
No entanto, ainda outras descobrirão um jeito de cumprir o que 
Jung chamou de Obrigação Moral de sobreviver e de exprimir o 
que foi apreendido na descida ou subida até o Self selvagem. 
(...) Nossa função é a de mostrar que recebemos este sopro – 
demonstrá-lo, divulgá-lo, cantá-lo, vivenciar no mundo aqui 
em cima o que recebemos através de percepções repentinas da 
história, do corpo, dos sonhos e das viagens de todos os tipos.”
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De onde vejo é através da criatividade e da Arte que podemos tam-
bém expressar, divulgar, cantar a vida atenta a este encontro. Não há pa-
lavras para expressar por vezes, mas a Arte expressa. Uma entrega mis-
teriosa, a criativa surpresa nos liberta e nos abre para o mundo, permite 
que algo brote espontaneamente. Se formos transparentes (transparen-
tes à imanência-transcendência da arte, talvez?) se nada escondermos 
de nós mesmos, o abismo entre a linguagem e o Ser desaparece. 

É da profundidade de nossa condição de pessoa encarnada que 
podemos entrar em contato com a Fonte. A câmara do tesouro está no 
nosso interior. Não fujamos de nós-mesmo e do Si-mesmo. Estejamos 
em Presença e Sejamos! Como Makota Valdina disse - Valdina de Oliveira 
Pinto: educadora, líder comunitária e ativista brasileira - “precisamos 
fazer brilhar o nosso Sol”. Como terapeutas e arteterapeutas estamos 
humildemente a serviço da Alma, com asseverou James Hillmann, e tal-
vez nosso trabalho seja auxiliar que cada qual reconheça e faça seu sol 
brilhar da maneira que lhe é própria. Meu trabalho vem sendo, entre 
outros, este.

Há diversos momentos-arte no qual podemos vivenciar a genuína 
Entrega. Tão necessária nos encontros com o Si-Mesmo, nos processos 
Iniciáticos e Vivenciais.

Em Arteterapia vivemos um processo de entrega ao Ser que É. 
Nela, com o tempo apreenderemos o quanto a experiência da criação e 
expressão nos traz descobertas. É um novo mundo que se abre, com toda 
complexidade e maleabilidade de um momento de criação. Percebe-se, 
desde o primeiro passar de dedos pelas urdiduras, que este saber possi-
bilita ser criador e criatura.

Um “fazer” expressivo que cicatriza, que abre novos caminhos de 
si, que pode inclusive curar feridas há muito guardadas e impeditivas de 
crescimento e de reais deslocamentos. 

A arteterapia conjuga a arte e a arte de ser. A arteterapia se mostra 
um possibilitar e uma possibilidade constante. Passamos a olhar o brin-
car e o vivenciar de forma completamente diferenciada e inteiramente 
singular. A arte é uma oportunidade da pessoa encontrar-se porque nos 
solicita inteireza.
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Criatividade pode ser a Força motivadora que nos ajuda a viabi-
lizar nossos mais profundos desejos. 

(autor desconhecido)

O processo criativo, quando há Entrega, é um caminho espiritual. 
A essência de trazer a arte para a vida reside em aprender a ouvir a voz 
interior. Criar é responder à voz interior. O maior desafio é trazer essa 
percepção poética para a vida diária. Descobrir a voz do coração – é isso 
que todo artista busca, uma busca para toda vida. Não é a busca de uma 
visão – porque a visão está em tudo o que nos cerca – mas de aprender a 
falar com a própria voz. Stephen Nachmanovitch diz que “essa aventura 
fala de nós, de nosso ser mais profundo, do criador que existe em cada um 
de nós, da originalidade, que não significa o que todos nós sabemos, mas 
que é plena e originalmente nós”, e que nos permite viver a vida como 
Obra de Arte, portanto, uma vida em conexão com a Espiritualidade. 

Graf Durkheim dizia que “todos nós somos a manifestação de uma 
força mítica que é o poder de vida... uma sabedoria que vive em nós 
e representa a força desse poder, dessa energia, fluindo no campo do 
tempo e do espaço... uma energia transcendente, que vem de uma esfera 
além do nosso poder de conhecimento”. Novamente, também estamos 
aqui para deixar que esta energia flua através de nós, quando ela está 
bloqueada, adoecemos. A forma de evitar o bloqueio é tornar-se trans-
parente ao transcendente. 

Viver uma vida sob o Mito. O mito te aponta o transcendente além 
do terreno do fenômeno; aponta para algo indescritível que está além 
de si mesmo. Joseph Campbell afirmava que “vivenciar o mito é viver em 
nome da transcendência e fluir com esta energia”.

A eternidade, segundo este autor e outros, não tem relação alguma 
com o tempo. A eternidade é o agora. É a dimensão transcendente do 
agora a que o mito se refere. Viver a vida como obra de arte diante do 
Agora.

Então a questão vem: como coloco a consciência para dançar com 
a mente (que a todo tempo me prega peças)? Como posso alcançar sem 
esforço e sem sacrifício a bem-aventurança?
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Percebemos o quanto estamos desconectados na contemporanei-
dade; talvez porque tenhamos perdido a força que reside no contato 
saudável com as tradições; estamos um pouco sem “modelo”. 

Esta ventura, encarnada, porém atenta aos chamados do Espírito 
tem, de certo, os seus desafios. Desde a nossa tenra idade damos res-
postas aos que nos cercam: pai, mãe, família, comunidade, sociedade. 
Este é um dos motivos pelos quais nos afastamos de nossa essência. 
Entretanto, este processo é o que há para nós, precisamos caminhar a 
nossa jornada até um ponto que nos damos conta que precisamos retor-
nar. Normalmente isso se dá no que Jung chamou de metanóia, passa-
gem do meio para James Hollis; quando nos damos conta que talvez não 
estejamos vivendo aquilo que viemos viver e que decidimos empreender 
essa caminhada. Este autor afirma também que se não fizermos esforços 
dolorosos em direção à consciência, permaneceremos identificados com 
a ferida. Precisamos empreender o destemor e o amor, numa dança vívi-
da e criativa. Às vezes ficamos sem forças, mas é necessário pedir ajuda 
e seguir.

Neste processo muitas vezes, como Jung postulou, nos damos con-
ta do âmbito espiritual da existência. Que pode ou não ter a ver com o 
fenômeno religioso institucional.

Será podemos fazer nosso caminho mítico vivendo para a bem-a-
venturança? Existência – Consciência – Bem-aventurança (que é a sen-
sação profunda de estar presente). Bem-aventurança também é fazer o 
que deve fazer para ser você mesmo. Campbell acreditava que se puder-
mos nos ater a isso, já estaremos no limiar da transcendente. Estar no 
limiar ao transcendente é ter atenção a formosura dos encontros, estar 
desperto para conseguir olhar, ver, ouvir, sentir as sincronicidades. 

Campbell discorre sobre o mito pessoal citando Jung em seu pro-
cesso de descoberta:

“Então, da maneira mais natural possível, comprometi-me a co-
nhecer o meu mito e passei a encarar isso como minha maior tarefa.”

A pergunta fundamental para começar nesta investigação foi: 
o que eu mais gostava de fazer na infância quando estava sozinho 
e podia brincar? A resposta: eu gostava de juntar pedras e construir 
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cidadezinhas com elas. E Foi isso que ele fez. Construiu uma casa e ati-
vou sua imaginação. 

Cabe perguntar “qual é o mito pelo qual eu estou vivendo”?

As imagens mitológicas são aquelas que colocam o consciente 
em contato com o inconsciente. É importante conhecer e reconhecer de 
onde vem sua força motriz. “Deve-se descobrir sobre o que nossa cons-
ciência quer meditar. Tendo ativado a imaginação, Jung viu todo tipo de 
fantasia brotar, sonhos de todo tipo; passou a anotá-los e desdobrá-los 
com associações variadas. Assim ele começou a descoberta de seu mito. 
Precisamos encontrar o nosso mundo...”

O objetivo do processo de individuação não é a perfeição, mas a 
completude, e mesmo isso está muito além do alcance da maior parte 
dos mortais (...) dizia Jung. Para estarmos diante desta completude pre-
cisamos nos dar conta de todos os corpos, mental, físico, emocional e o 
espiritual. 

Tudo está em gostar da vida e saber vivê-la. Só há um jeito feliz 
de viver a vida: é ter espírito religioso. Explico melhor: não se 
trata de ter espírito católico ou budista, trata-se de ter espírito 
religioso pra com a vida, isto é, viver com religião a vida. Eu 
sempre gostei muito de viver, de maneira que nenhuma ma-
nifestação da vida me é indiferente. Eu tanto aprecio uma boa 
caminhada a pé até o alto da Lapa como uma tocata de Bach e 
ponho tanto entusiasmo e carinho no escrever um dístico que 
vai figurar nas paredes dum bailarico e morrer no lixo depois 
como um romance a que darei a impassível eternidade da im-
pressão. (Trecho de uma carta de Mário de Andrade para Carlos 
Drummond de Andrade).

Siga a sua bem-aventurança e ela poderá guiá-lo até o mistério 
transcendente, pois é a fonte da energia da sabedoria transcendente 
dentro de você. Quando a bem-aventurança estanca, saiba que você blo-
queou a fonte e então tente reencontrá-la. Algumas tradições dizem: 
“sempre podemos retornar ao país de nossa alma”. A bem-aventurança 
é o guia, que consegue seguir a trilha invisível para você – Você entende 
seu próprio mito dessa maneira.
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O caminho para encontrar o seu mito é encontrar o seu entusias-
mo, o seu apoio, e saber em que fase da vida você está. O que estamos 
buscando?

Não existe nada mais importante do que essa realização. E, como 
Jung postulava, “apenas a própria pessoa tem o poder de curar-se”. Você 
se torna um signo, um sinal e você vai encontrar, viver e se tornar a rea-
lização do seu próprio mito pessoal.

Realizar aquilo que é o potencial em cada um de nós. Essa bus-
ca não é uma viagem egóica, é uma aventura para realizar a sua dádi-
va(dom) ao mundo: você mesmo. Sempre bom lembrar que somos as 
Ancestrais e os Ancestrais daqueles que vem depois de nós, realizarmos 
a nós mesmos é de certo um belo legado. 

Muitos livros me inspiram na pesquisa sobre mito pessoal. Eu 
mesma empreendo este caminho de autoconhecimento desde os 27 
anos, quando me perguntei pela primeira vez e de forma contundente o 
“quem sou eu?”.

Trago alguns livros e inspirações.
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