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Resumo 

 

A mandala, como símbolo religioso, tem o objetivo de promover, através de uma 

atitude religiosa, o encontro da consciência com o Self. Este trabalho faz uso de um 

instrumento religioso para beneficiar a saúde mental de algumas crianças. O objetivo desta 

tese é estudar os efeitos da técnica do desenho da mandala em crianças de 8 a 12 anos, vítimas 

de abandono, moradoras em casas abrigo. Os efeitos aqui estudados referem-se ao stress, à 

ansiedade e à preocupação, ao humor depressivo, ao interesse pelas atividades sociais e 

escolares e à fadiga cognitiva e física.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, que privilegia os significados e os 

processos mensurados em termos de quantidade e de freqüência. Os instrumentos utilizados 

foram: teste CAD – Clinical Assessment of Depression; teste ESI – Escala Stress Infantil; 

questionário para equipe técnica; desenho impresso de mandalas religiosas; desenho impresso 

de figuras para colorir; e desenho impresso de um círculo. A amostra foi de 34 crianças, sendo 

12 do sexo masculino e 22 do sexo feminino. Todas as crianças estavam abrigadas na 

Associação dos Amigos do Menor pelo Esporte Maior (AMEM) na cidade de São Paulo no 

momento da pesquisa. Essas crianças encontram-se matriculadas no ensino fundamental da 2ª 

à 6ª série que corresponde ao 3º ano e ao 7º ano de 2009. As crianças foram divididas em dois 

grupos: grupo controle (realização de pintura de desenhos impressos) e grupo experimental 

(realização de pintura de mandalas). Ambos eram formados por 17 crianças. 

Os dados obtidos confirmam a hipótese, isto é, o desenho da mandala proporciona 

uma mudança no comportamento nas crianças, promovendo melhoras significativas no 

quadro de stress infantil, de depressão, de ansiedade e de preocupação, nos interesses sociais e 

escolares e na atitude cognitiva e física. Portanto, podemos dizer que a técnica do desenho da 

mandala foi uma atividade enriquecedora e eficiente para a vida psíquica destas crianças. Ela 

proporcionou acesso ao mundo lúdico criativo da criança, promoveu um meio de 

autodescoberta e um avivamento da capacidade criativa, possibilitou um relacionamento mais 

equilibrado entre ego-Self, gerou tranqüilidade e bem-estar, diminuiu o stress e a depressão, o 

que acarretou momentos de transformação emocional, de contato interior, de ordem, de 

centramento e de harmonia, o que implica em uma maior integração. 

Esta tese demonstrou que um instrumento religioso, desenvolvido por culturas 

milenares com objetivo de proporcionar uma ligação do indivíduo com seu centro e com 



 

Deus, pode ser aplicado em um grupo de crianças, gerando essa ligação. Tal constatação pode 

ser percebida através da sensação de bem-estar e de tranqüilidade observados nos testes e 

relatados pelas crianças. 

Palavras-Chaves: Mandala, Intervenção psicológica, Stress e Depressão Infantil, Crianças 

vítimas de abandono, Psicologia Analítica, Religião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The mandala, as a religious symbol, has the objective of enhancing the encounter of 

the conscience with the Self, through a religious posture. This paper uses a religious 

instrument to benefit the mental health of some children. The goal of this thesis is to study the 

effects of mandala drawings in children between the ages of 8 and 12, victimized by 

abandonment, living in shelters. The effects studied here refer to stress, anxiety and worrying, 

depressive moods, interest in social and school activities and cognitive and physical fatigue. 

It is a qualitative as well as quantitative research that highlights the meanings and the 

processes measured both in terms of quantity and frequency. The tools utilized were: the 

CAD – Clinical Assessment of Depression; Child Stress Symptoms Inventory (Escala Stress 

Infantil), questionnaires for the technical staff; printed religious mandalas; printed coloring 

drawings; and printed drawings of a circle. The sample included 34 children, 12 males and 22 

females. All children were sheltered at Associação dos Amigos do Menor pelo Esporte Maior 

(AMEM) in São Paulo at the time of the research. These children were enrolled in the 

elementary school from 2nd to 6ª grade, corresponding to the third and seventh grade in 2009.  

The children were divided  into two groups: a control group (doing coloring of printed 

drawings) and experimental group (doing mandala painting). Each group comprised  17 

children. 

The data obtained confirmed the hypothesis, i.e. the mandala drawings induced 

changes in the children’s behavior, promoting meaningful improvements regarding children 

stress, depression, anxiety and worrying, in their school and social interests as well as in their 

cognitive and physical behavior. Hence, we could say that the mandala drawing technique 

was an enriching and efficient activity for the psychic life of these children. It allowed access 

to the creative ludic world of the children, encouraged a way of self-discovery and 

enlivenment of their creative ability, enabled a more balanced relationship between self and 

ego, generated serenity and well-being, lessened stress and depression, which resulted in 

moments of emotional transformation, inner contact, order, stabilization and harmony, 

therefore allowing better integration. 

This thesis demonstrates that a religious tool, developed by millennial cultures, aiming 

the connection of the individual with their center and with God, can be applied to a group of 



 

children, generating that connection. This confirmation could be observed from the tests and 

as narrated by the children. 

 

Key-Words: Mandala, Psychological intervention, Child Stress and Depression, Children 

Victimized by Abandonment, Analytical Psychology, Religion       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agradecimentos 

 

Sinto-me abençoada por ter tido tantas pessoas maravilhosas, que me apoiaram, 

enquanto eu escrevia esta tese. A lista estende-se da terra ao céu. 

Agradeço a DEUS, por possibilitar a concretização de mais um sonho em minha vida. 

Sou grata pelo amor da minha família, que se manifesta de muitas maneiras, e que me 

deu o apoio emocional necessário ao longo deste estudo. 

À CAPES que acreditou e proporcionou minha bolsa de estudo. 

À Associação AMEM, por oferecer a oportunidade para a realização deste trabalho e, 

com muito carinho e respeito, à psicóloga Maria Cristina Sá. Em especial, à coordenadora do 

Núcleo Espiral, Neusa Maria Lopes Sauaia, que apoiou a construção e a realização deste 

trabalho sempre com muita atenção e afeto. 

Outra benção em minha vida é a minha querida orientadora Dra. Denise G. Ramos, 

que não foi só minha orientadora, mas uma pessoa muito especial em minha vida acadêmica, 

sendo sempre carinhosa, respeitando minhas idéias e ajudando na compreensão dos conteúdos 

trabalhados com dedicação.  

Ao meu mestre e amigo Dr. Afonso Maria Ligório Soares, que me ajudou a fazer a 

ligação entre a alma da psicologia e o espírito divino. 

Agradeço também aos mestres Dr. Ênio José da Costa Brito Dra. Maria José Caldeira 

do Amaral, membros da banca de qualificação e de defesa, que com muita propriedade, 

apontaram caminhos e possibilidades, que vieram ao encontro de nossos esforços, facilitando 

o prosseguimento da pesquisa.   

Em especial, à minha amiga, Dra. Brígida Carla Malandrino, que acompanha meu 

trabalho desde o mestrado com imensa atenção, compreensão e disponibilidade. 

Agradeço ao meu marido, Klaus, que sempre acreditou em meus sonhos e me apoiou 

nos meus desejos. Sua paciência foi enorme, pois sempre que possível estava presente nos 

momentos de dificuldades. Não há palavras para expressar a gratidão e o amor que tenho por 

ele. 



 

Quero agradecer as crianças da associação, por me proporcionarem amor e por 

permitirem que eu pudesse ajudá-las na percepção de um caminho de tranqüilidade e de bem-

estar realizando, assim, o trabalho com mandalas.  

Com tantos apoios afetuosos, espero que esta tese aprofunde nossa visão sobre a 

psicologia analítica, com reflexões sobre a experiência religiosa na técnica do desenho da 

mandala e mostre que para os sonhos se realizarem é só nos conectarmos à luz da consciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumário 

 

Introdução................................................................................................................................21 

Capítulo I: Mandala: a busca pela harmonia através do centramento ............................30 

    1.1 - O significado e a origem das mandalas .......................................................................30 

    1.2 - A visão de Jung da Mandala em uma perspectiva psicologica ....................................32 

    1.3 - Mandala: centro divino - caráter numinoso .................................................................38 

    1.4 - Mandala: Simbolo do Self ...........................................................................................40 

    1.5 - Função Ego-Self ..........................................................................................................46 

    1.6 - O simbolismo como transformador de energia ............................................................47 

Capítulo II: Revisão de pesquisas sobre Mandalas .............................................................55 

     2.1 - Estudos com Mandalas ...............................................................................................55 

     2.2 - Pesquisas recentes com Mandalas ..............................................................................58 

Capítulo III: Técnicas expressivas num contexto Psicológico ...........................................65 

    3.1 - Definição ......................................................................................................................65 

    3.2 - Pintura: facilitador do Processo Expressivo ................................................................66 

    3.3 - A Imagem Simbólica e a Arte na Psicologia Analítica Junguiana ..............................70 

    3.4 - A interpretação de produção artistica e o conceito de projeção ..................................72 

    3.6 - Técnica do desenho da Mandala ..................................................................................77 

    3.7 - Criação de espaço terapêutico para a tecnica do desenho da Mandala ........................78 

        3.7.1 - No Espaço Clínico.................................................................................................79 

        3.7.2 - No Espaço Educacional.........................................................................................79 

        3.7.3 - No Espaço Hospitalar............................................................................................80 

Capítulo IV: Experiência religiosa com mandalas e o significado simbólico das imagens 

mandálicas ..............................................................................................................................82 

    4.1. O Significado Simbólico das Imagens Mandálicas Religiosas......................................82  



 

    4.2. A mandala como uma Experiência Religiosa................................................................86  

    4.3. O significado Simbólico das Imagens Mandálicas Religiosas na Intervenção 

Psicológica................................................................................................................................93 

       4.3.1 - Círculo - Vazio.......................................................................................................94 

       4.3.2 - Mandala Dualidade - Yin,Yang..............................................................................96 

       4.3.3 - Mandala Triplicidade - Yantra da Água.................................................................99 

       4.3.4 - Mandala Quartenidade - Caminhos......................................................................101 

       4.3.5 - Mandala Quintuplo - Pentagrama.........................................................................105  

       4.3.6 - Mandala Sêxtuplo- Chakra Svadhisthana - Sacro................................................107 

       4.3.7 - Mandala Óctuplo - Rosacea..................................................................................109 

       4.3.8 - Mandala com Doze Pétalas- Chakra Anahata - Coração......................................110 

       4.3.9 - Mandala Dezesseis Pétalas - Chakra Visuddha - Laringe....................................112 

Capitulo V: As atitudes da sociedade em relação às crianças vitimas de abandono......115 

    5.1 - Abandono...................................................................................................................115  

    5.2 - Um breve histórico do atendimento à criança abandonada no Brasil.........................116 

    5.3 - O Estatuto da Criança e do Adolescente....................................................................122 

       5.3.1 - Casa Abrigo..........................................................................................................122 

       5.3.2 - Abrigo (AMEM)...................................................................................................125 

Capítulo VI: Desenvolvimento Psicológico de Crianças Vitímas de Abandono (oito a 

doze anos)..............................................................................................................................128  

    6.1 - Recuperando teorias psicanalíticas............................................................................129 

    6.2 - O desenvolvimento infantil segundo a Psicologia Analítica.....................................131 

    6.3 -  A psicologia da criança abandonada..........................................................................135 

       6.3.1 - Maus tratos Infantis e suas consequências............................................................135  

       6.3.2 - Depressão Infantil.................................................................................................136 

       6.3.3 - Stress Infantil........................................................................................................140 

Capítulo VII: Método...........................................................................................................145 



 

    7.1 - Objetivos.....................................................................................................................145 

    7.2 - Objetivos  Especificos................................................................................................145 

    7.3 - Problema.....................................................................................................................145 

    7.4 - Hipótese.....................................................................................................................145 

    7.5 - Local ..........................................................................................................................147  

    7.6 - Sujeito.........................................................................................................................147 

    7.7 - Instrumento.................................................................................................................147 

    7.7 - Material.......................................................................................................................148 

    7.8 - Procedimentos.............................................................................................................149 

    7. 9 - Analise dos Resultados..............................................................................................153 

Resultados..............................................................................................................................155          

Discussão dos resultados e conclusões.................................................................................268  

Bibliografia............................................................................................................................279 

Anexos 1 ...............................................................................................................................300 

Anexo 2 .................................................................................................................................301 

Anexo 3..................................................................................................................................304 

Anexo 4..................................................................................................................................307 

Anexo 5..................................................................................................................................326 

Anexo 6..................................................................................................................................328 

Anexo A..................................................................................................................................329 

      

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Capítulo II: Revisão de pesquisas sobre Mandalas 

Figura 1 – Quadro de classificação dos símbolos .....................................................56  

Fonte: KOLLOGG.R, 1969:273. 

Capítulo IV: Experiência religiosa com mandalas e o significado simbólico das 
imagens mandalicas  

Figura 2 – O circulo....................................................................................................94  

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 3 – Ying,Yang .................................................................................................96  

Fonte: EGGELING. S, E. 1999:2  

Figura 4 –Yantra da Água..........................................................................................99 

Fonte: EGGELING. S, E. 1999:3  

Figura 5 – Caminho..................................................................................................102  

Fonte: Calwer, Verlag. Malvorlagen Religion Mandalas,1999:12 

Figura 6 - Pentagrama..............................................................................................105  

Fonte: HOLITZKA, K. 1999:33	  

Figura 7 – Yantra do	  Chakra Svadhisthana - Baço .................................................107  

Fonte: EGGELING. S, E. 1999:9  

Figura 8 – Rosácea..................................................................................................109  

Fonte: HOLITZKA, K. 1999:16	  

Figura 9 – Yantra do Chakra Anahata - Coração....................................................111 

Fonte: EGGELING. S, E. 1999:16  

Figura 10 – Yantra do Chakra Visuddha - Laringe...................................................112  

Fonte: EGGELING. S, E. 1999:12  



Capítulo V: As atitudes da sociedade em relação ás crianças vitimas de 

abandono 

Figura 11 – Roda dos Expostos ..............................................................................117 

Fonte: Museu Etnográfico Gonzalez Santana, Olivença 

alemcaia.blogs.sapo.pt/1375.html. Acesso em: 22 out 2010 

Resultados 

Figura 12 – Desenhos das figuras – C1 ..................................................................158 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 13 – Desenhos das figuras – C2 ..................................................................160 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 14 – Desenhos das figuras – C3...................................................................162 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 15 – Desenhos das figuras – C4 ..................................................................164 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 16 – Desenhos das figuras – C5...................................................................166 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 17 – Desenhos das figuras – C6...................................................................168 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 18 – Desenhos das figuras – C7...................................................................170 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 19 – Desenhos das figuras – C8...................................................................172 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 20 – Desenhos das figuras – C9...................................................................174 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 21 – Desenhos das figuras – C10.................................................................176 

Fonte: Arquivo Pessoal  

 



Figura 22 – Desenhos das figuras – C11.................................................................178 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 23 – Desenhos das figuras – C12.................................................................180 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 24 – Desenhos das figuras – C13.................................................................182 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 25 – Desenhos das figuras – C14.................................................................184 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 26 – Desenhos das figuras – C15.................................................................186 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 27 – Desenhos das figuras – C16.................................................................188 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 28 – Desenhos das figuras – C17................................................................190 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 29 – Mandalas – E18....................................................................................192 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 30 – Mandalas – E19....................................................................................196 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 31 – Mandalas – E20....................................................................................200 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 32 – Mandalas – E21................................................................................... 204 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 33 – Mandalas – E22................................................................................... 208 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 34 – Mandalas – E23....................................................................................211 

Fonte: Arquivo Pessoal  



Figura 35 – Mandalas – E24....................................................................................215 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 36 – Mandalas – E25..................................................................................218 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 37 – Mandalas – E26...................................................................................222 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 38 – Mandalas – E27...................................................................................225. 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 39 – Mandalas – E28....................................................................................228 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 40 – Mandalas – E29....................................................................................231 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 41 – Mandalas – E30....................................................................................234 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 42 – Mandalas – E31....................................................................................237 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 43 – Mandalas – E32....................................................................................241 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 44 – Mandalas – E33....................................................................................244 

Fonte: Arquivo Pessoal  

Figura 45 – Mandalas – E34....................................................................................247 

Fonte: Arquivo Pessoal  

  

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Resultado 

Quadro 1 – Resultados de C1..................................................................................156 

Quadro 2 – Resultados de C2..................................................................................159 

Quadro 3 – Resultados de C3..................................................................................161 

Quadro 4 – Resultados de C4..................................................................................163 

Quadro 5 – Resultados de C5..................................................................................165 

Quadro 6 – Resultados de C6..................................................................................167 

Quadro 7 – Resultados de C7..................................................................................169 

Quadro 8 – Resultados de C8..................................................................................171 

Quadro 9 – Resultados de C9..................................................................................173 

Quadro 10 – Resultados de C10..............................................................................175 

Quadro 11 – Resultados de C11..............................................................................177 

Quadro 12 – Resultados de C12..............................................................................179 

Quadro 13 – Resultados de C13..............................................................................181 

Quadro 14 – Resultados de C14..............................................................................183 

Quadro 15 – Resultados de C15..............................................................................185 

Quadro 16 – Resultados de C16..............................................................................187 

Quadro 17 – Resultados de C17..............................................................................189 

Quadro 18 – Resultados de E18..............................................................................191 

Quadro 19 – Resultados de E19..............................................................................195 

Quadro 20 – Resultados de E20..............................................................................199 

Quadro 21 – Resultados de E21..............................................................................203 

Quadro 22 – Resultados de E22..............................................................................207 

Quadro 23 – Resultados de E23..............................................................................210 



Quadro 24 – Resultados de E24..............................................................................214 

Quadro 25 – Resultados de E25..............................................................................217 

Quadro 26 – Resultados de E26..............................................................................221 

Quadro 27 – Resultados de E27..............................................................................224 

Quadro 28 – Resultados de E28..............................................................................227 

Quadro 29– Resultados de E29...............................................................................230 

Quadro 30 – Resultados de E30..............................................................................233 

Quadro 31 – Resultados de E31..............................................................................236 

Quadro 32 – Resultados de E32..............................................................................240 

Quadro 33 – Resultados de E33..............................................................................243 

Quadro 34 – Resultados de E34..............................................................................246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Identificação dos Sujeitos por Sexo.......................................................155  

Tabela 2 – Identificação dos Sujeitos por Escolaridade.......................................... 155 

Tabela 3 – Identificação dos Sujeitos por Idade..................................................... 156 

Tabela 4 – Resultados do Grupo Controle (Masculino e Feminino)........................249 

Tabela 5 – Resultados do Grupo Experimental (Masculino e Feminino).................250 

Tabela 6 – Resultados Comparativos de Sujeitos entre Grupo Controle e Grupo 

Experimental (Masculino e Feminino)......................................................................251 

Tabela 7 – Tabela das Classificações do Teste ESI – Escala de Stress Infantil – 

Antes .......................................................................................................................252 

Tabela 8 – Tabelas das classificações do Teste ESI – Escala de Stress Infantil – 

Depois......................................................................................................................253 

Tabela 9 – Classificações do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil – Antes da 

Intervenção...............................................................................................................254 

Tabela 10 – Classificação do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil – Depois da 

Intervenção...............................................................................................................254 

Tabela 11 – Resultados Comparativos entre Gênero das Médias para Amostras 

Dependentes do Grupo Controle.............................................................................255 

Tabela 12 – Resultados Comparativos entre Gênero das Médias para Amostras 

Dependentes do Grupo Experimental......................................................................256 

Tabela 13 – Resultados de Comparação quanto ao Gênero de Médias para 

Amostras Independentes do Grupo Controle (Feminino).........................................257 

Tabela 14 – Resultados de Comparação quanto ao Gênero de Médias para 

Amostras Independentes do Grupo Controle (Masculino).......................................257 

Tabela 15 – Resultados de Comparação quanto ao Gênero de médias para 

Amostras Independentes do Grupo Experimental (Feminino)............................... 258 



Tabela 16 – Resultado de Comparação quanto ao Gênero de médias para Amostras 

Independentes do Grupo Experimental (Masculino)................................................258 

Tabela 17 – Tabela de Temas das Imagens Mandálicas  .......................................262 

Tabela 18 – Resultados da Avaliação dos Educadores (Grupo Controle)...............264 

Tabela 19 – Resultados da Avaliação dos Educadores (Grupo Experimental).......264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico A – Comparação dos Grupos Controle e Experimental no Teste ESI, Antes e 

Depois da Intervenção Psicológica..........................................................................252   

Gráfico B – Comparação dos Grupos Controle e Experimental no Teste CAD, Antes 

e Depois da Intervenção Psicológica  .....................................................................253 

Gráfico C – Comparação quanto ao Gênero dos Grupos Controle e Experimental no 

Teste ESI, Antes e Depois da Intervenção Psicológica  .........................................259 

Gráfico D – Comparação quanto ao Gênero dos Grupos Controle e Experimental no 

Quadro de Humor Depressivo, Antes e Depois da Intervenção Psicológica  ........259. 

Gráfico E – Comparação quanto ao Gênero dos Grupos Controle e Experimental no 

Quadro de Ansiedade, Antes e Depois da Intervenção Psicológica  ......................260 

Gráfico F – Comparação quanto ao Gênero dos Grupos Controle e Experimental no 

Quadro de Interesse Social e Escolar, Antes e Depois da Intervenção  

Psicológica..............................................................................................................260.  

Gráfico G – Comparação quanto ao Gênero dos Grupos Controle e Experimental no 

Quadro de Fadiga, Antes e Depois da Intervenção Psicológica  ...........................261. 

Gráfico H – Comparação quanto ao Gênero dos Grupos Controle e Experimental no 

Teste CAD, Antes e Depois da Intervenção Psicológica ........................................261  

 



 21 

Introdução 
 

Inicialmente, comecei a estudar a obra de Carl Gustav Jung na faculdade de Psicologia 

na disciplina de Psicologia Geral. Até então, meu conhecimento em Psicologia Analítica era 

restrito. No entanto, meu encontro com este pensador começou a se fortalecer em minha 

análise. A vivência dos conceitos junguianos no meu processo terapêutico me ajudou a 

internalizar a veracidade dos fatos da sua teoria. Nesta época eu me debrucei sobre o livro 

Psicologia e Religião (volume XI). Ali estava o início do mergulho em sua obra. 

Meus estudos sobre Psicologia Analítica e Religião deram origem a uma nova fase. A 

problemática religiosa - tema central na obra junguiana passou a ocupar um lugar de destaque 

na minha vida também. Esforcei-me bastante para entender a noção de "numinosum” 1. Foi 

quando escrevi a monografia intitulada Mandala como recurso pedagógico utilizado no 

Ensino Médio e apresentada, em 2004, como conclusão do curso de pós-graduação lato sensu 

- Abordagem Junguiana: leitura da realidade e metodologia do trabalho -, ministrado pela 

COGEAE/PUC-SP (Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). 

 O reconhecimento de Carl Gustav Jung sobre os conteúdos arquetípicos da alma 

humana mudou o eixo da minha compreensão. O fato de saber que as representações 

primordiais coletivas estão na base de diversas formas religiosas foi decisivo no desabrochar 

da minha vida. Aos poucos, comecei a sentir a abertura da minha consciência sobre as 

fronteiras da minha busca interior. Dúvidas começaram a surgir. Precisava saber o que era 

assunto da esfera psíquica e o que era da esfera religiosa. Foi quando entrei no mestrado em 

Ciências da Religião para melhor compreender estas esferas: a psíquica e a religiosa. 

Escrevi a dissertação Prabhã Mandala: os efeitos da aplicação do desenho da mandala 

no comportamento da atenção concentrada em adolescentes a partir da experiência com 

mandalas com meus alunos do Ensino Médio. Foram lidas diversas obras de Jung tais como: 

O Segredo da Flor de Ouro (Cf. JUNG, 2001: 68-69), onde pude compreender a ligação entre 

                                                
1 Termo usado primeiro por Rudolf OTTO (1992) para descrever a experiência do divino como temerosa, 
assustadora e "totalmente alheia". Termo que descreve pessoas, coisas ou situações que possuem uma profunda 
ressonância emocional, psicologicamente associada com a experiência do self. Na psicologia analítica, ele é 
usado para descrever a experiência do ego em relação a um arquétipo, o Self em especial. Para JUNG (1999a), o 
numinosum é tanto uma qualidade que pertence a um objeto visível quanto a influência de uma presença 
invisível que causa uma alteração peculiar da consciência. 
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Psicologia e Religião, pois o autor ressalta a concordância entre os estudos sobre o psiquismo 

e o simbolismo do Oriente e Ocidente. Na obra Tipos Psicológicos, Jung diz: “Como conceito 

empírico, o Self significa a abrangência completa de todos os fenômenos psíquicos do 

homem. Expressa a unidade e totalidade da personalidade com um todo” (1998b: 891). 

Em sua obra Memórias, Sonhos, Reflexões explícita textualmente: 

  

Em 1918-1919 [...], todas as manhãs, esboçava um pequeno desenho de forma 
redonda, uma mandala, que parecia corresponder à minha situação anterior [...]. Só 
pouco a pouco compreendi que significa propriamente a mandala [...]. A mandala 
exprime a Si-mesmo, a totalidade da personalidade. (IDEM, 2002 d: 175-176) 

  

Deste modo, surgiu meu interesse em desenvolver um trabalho nessa área, 

pesquisando os efeitos da aplicação do desenho da mandala no comportamento da atenção 

concentrada em adolescentes. 

O ponto de partida desta pesquisa está nas obras básicas de Jung no tocante à mandala, 

notadamente, Psicologia e Religião (1999a), O Segredo da Flor de Ouro (2001), Os 

Arquétipos do Inconsciente Coletivo (2002). Outros autores também desenvolveram o tema, 

entre eles, Von Franz, Jung: seu mito em nossa época (2002), Boisselier, A Sabedoria de 

Buda (2000) e outros. 

Das argumentações lidas, as que se revelaram mais importantes foram as contidas na 

obra Psicologia e Religião (1999a), na qual encontrei maior consistência aproximativa com a 

cultura religiosa. Neste livro, Jung afirma que a mandala deve ser estudada pelos psicólogos 

porque representa um dos símbolos antiquíssimos, uma das mais antigas expressões 

universais da mente humana (Cf. IDEM, 1999a).  

Em minha experiência em sala de aula, observei os símbolos expressos nos desenhos 

dos alunos e na elaboração dos mesmos. Essas observações realizadas em sala de aula com 

desenhos e o trabalho com mandalas, sem dúvida, seriam um rico material para um possível 

estudo e, para tanto, busquei confirmação no livro de Jung, A Vida Simbólica (2000). Para 

compreender todo o desenrolar da historiografia de Jung e a sequência histórica do círculo na 

cultura ocidental, a obra de Von Franz, Jung: seu mito em nossa época (2002) forneceu 

substancial auxílio.  

Procurei obras que fornecessem conhecimento sobre mandala, diretamente nas 

culturas hinduísta e budista, nas quais é utilizada como método de contemplação, conforme 
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explicita P. M. Gonçalves, Textos budistas e zen-budistas (1972) ao analisar textos originais 

budistas, além de J. Boisselier, A sabedoria de Buda (2000), que explicita a cultura budista 

em detalhes significativos, contemplando a mandala como tema religioso. 

Resumidamente, estes autores tentam traçar um paralelo, discutindo semelhanças e 

diferenças, entre o budismo tibetano e a psicologia de Jung. O meu objetivo ao ler estes livros 

foi de identificar possíveis conexões, bem como estender uma ponte entre alguns aspectos das 

tradições espirituais e filosóficas e dos sistemas psicológicos e éticos do Oriente e do 

Ocidente, não esquecendo que o foco de estudo é a mandala. 

As mandalas são símbolos usados pelos budistas e hinduístas em meditação, são 

configurações como imagens que retratam as divindades, as forças antagônicas dos instintos 

primitivos, o movimento do universo. Assim os budistas e hinduístas exploram cada aspecto 

de seus inconscientes, buscando pelo centro nuclear onde os opostos se unificam. O processo 

passa por várias etapas, tais como a fragmentação na multiplicidade de forças instintivas e a 

reintegração psíquica visando à unificação, ao estado absoluto (Satori - Iluminação2). Os 

discípulos criam estas imagens mandálicas para expressar o mundo projetado para o exterior e 

o mundo interno da psique, revelando as forças que operam a nível micro e macrocosmo e 

realizando a interação destas polaridades (Homem - Unidade Absoluta) 

É neste contexto temático religioso que sobressai o livro de Rudolf Otto, O Sagrado 

(1992), no qual o conceito de experiência religiosa é tratado com mais profundidade. Segundo 

Otto, todas as experiências religiosas que são consideradas sagradas contêm um caráter 

numinoso. Para ele é no numinoso, que possui a qualidade de mistério, poder, fascínio e 

oculto, onde se manifesta a perfeita plenitude do ser (Cf. OTTO, 1992). 

Para a psicologia analítica, o indivíduo apenas pode chegar à consciência integrada ao 

Self pela experiência direta, não sedo possível percorrer este caminho apenas pela via 

intelectual. Esta percepção da existência do Self, ou centro do psiquismo, ocorre na 

experiência numinosa, por uma percepção intuitiva da realidade. O Self na psicologia 

analítica é um centro direcionador e age sempre no sentido do equilíbrio psíquico, 

compensando a unilateralidade da consciência. O Self é criador e produtivo. 

Otto (1992) nos diz que a experiência mística como demonstração plena de significado 

existe em estado latente e gera convicções e sentimentos, sendo diferente de tudo o que a 

                                                
2 Segundo SUZUKI (1948), Satori é o termo japonês budista para iluminação. A palavra significa literalmente 
“compreensão". Refere-se à primeira percepção da Natureza Búdica ou Verdadeira Natureza, algumas vezes 
conhecida como "acordar". O satori refere-se a um estado de iluminação mais profundo e duradouro. 
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percepção sensível pode fornecer ao homem. Neste sentido, observo que não há possibilidade 

de acontecer a experiência religiosa sem a vivencia e presença da intuição, sem a qual é 

impossível perceber a profundeza da alma no encontro com o Self. 

Ao reconhecer as representações simbólicas que estão na base das diversas formas de 

religião e da arte como conteúdos arquetípicos da alma humana, vemos nas antigas tradições 

um valioso conhecimento que contém um caminho psicológico de crescimento interior. Jung 

contribuiu para unir a psicologia, a arte e a espiritualidade. Dessa forma, ajudou a fazer a 

integração entre as várias áreas do saber, concebendo um novo modelo de desenvolvimento 

humano mais integral, que inclui o aspecto espiritual, o qual chamou de processo de 

individuação. Lembramos aqui que individuação é um processo de tronar-se Si-mesmo, in-

dividuo, ou aquele que não se divide nem se mistura no coletivo. Nesse processo, a 

personalidade desenvolve-se e unifica-se, e o individuo torna-se consciente de sua identidade 

como ser único e autêntico no mundo. 

Segundo esse modelo, o pleno desenvolvimento do homem deve incluir a realização 

criativa do potencial humano no mundo e a promoção da dimensão espiritual da psique, 

levando à progressiva aproximação do homem com o divino. A concepção junguiana de 

desenvolvimento busca o equilíbrio entre o mundo interno e o mundo externo, entre o 

imanente e o transcendente, o material e o espiritual.  

A busca da alma  é compreendida como a finalidade do verdadeiro autoconhecimento. 

Dessa forma, o individuo pode ampliar a sua identidade e reconhecer o espírito presente em 

si.                    

A religação com a alma abre as portas para o Espírito e reorienta o processo de 

identificação com o ego e com os valores espirituais. Nesta perspectiva, o processo 

terapêutico implica, naturalmente, no trabalho de reformulação de valores, na substituição de 

valores materiais por valores humanos espirituais que acrescentam um significado profundo à 

existência, redimensionando a vida de forma diferente.           

Pesquisadores como Samten (2006), Bata (1997), Levine (1993), Moacani (1998) 

entre outros, descobriram que o uso de técnicas como a meditação, o relaxamento profundo, a 

visualização criativa e a visualização de símbolos arquetípicos criam uma passagem para o 

contato mais amplo de consciência, aumentando a percepção do individuo, sobre si mesmo e 

sobre a vida. Trabalhos realizados especificamente com mandalas foram verificados nestes 
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autores: Suzanne F.Fincher (1991), Judith Cornell (2000), Rudiger Dahlke (2000), Gisella 

Melluso (2005), Maria Pia Alignani (2004), Shalila Sharamon (2000) entre outros.   

Com as leituras, verifiquei que os símbolos arquetípicos podem mobilizar a abertura 

para o contato mais amplo da consciência para o numinoso, pois condensam os conteúdos 

espirituais da psique, funcionando como ampliadores da percepção comum e limitada do ego. 

É através dessa abertura ao numinoso, proporcionada pelos símbolos que penetram 

profundamente na alma, que o homem pode reconhecer em si a presença do espiritual. Os 

momentos numinosos revelam a verdadeira natureza do homem, a beleza presente em sua 

divindade interna esquecida, os quais podem ser alcançados através da vivência simbólica. 

Por meio dos símbolos pode ser construída uma ponte entre a dimensão espiritual e a 

percepção da eternidade de Deus. Então, o homem se religa ao Self, podendo tornar-se 

religioso. Segundo Jung: “... o termo religião designa a atitude particular de uma consciência 

transformada pela experiência do numinoso” (1999a: 10). A vivência simbólica pode causar 

um impacto sobre a psique; ao revelar a beleza e a verdade última da vida, provoca a 

transformação da consciência e a reconexão com a alma e com o Self. 

Quando iniciei este projeto de doutorado em 2008 os noticiários estavam cheios de 

manchetes sobre corrupção, falta de consciência ecológica, crises econômicas globais, 

violência, abandono, venda e exploração de crianças. Foi quando comecei a pesquisar sobre 

crianças vítimas de abandono e violência. Temas tão sérios e preocupantes e que, 

infelizmente, faziam parte do meu dia-dia. Durante minha pesquisa encontrei alguns trabalhos 

científicos sobre crianças em situação de risco social, e decidi dedicar-me mais a esse assunto.  

Após esta verificação, minha motivação ficou mais acentuada para a realização deste 

trabalho, que tem o objetivo de colaborar com os estudos científicos sobre os efeitos que a 

mandala pode proporcionar em um indivíduo. 

Portanto nosso problema de pesquisa diz respeito aos possíveis efeitos da técnica da 

mandala em crianças vítimas de abandono moradoras em casa abrigo. Partindo da 

compreensão de que a mandala é uma figura de representação simbólica religiosa da psique 

humana, tem-se o encaminhamento do problema central da pesquisa.  

O objetivo específico é proporcionar às crianças vítimas de abandono moradoras em 

casa abrigo, através de experiências com os desenhos mandálicos, um possível resgate da 

harmonia, centramento, organização, o que pode ser proporcionado pela mandala como 

explicaremos no primeiro capitulo. Jung (2002a) já afirmava que uma mandala simboliza uma 
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possibilidade como local de refúgio seguro, reconciliação e representação interna. Ele próprio 

a usou para seu crescimento individual e a descreveu em suas experiências. O 

desenvolvimento da técnica do desenho com mandalas poderá ser incorporada ao arsenal das 

técnicas expressivas em terapia, caso os resultados sejam benéficos dessas crianças.  

O cuidado com a alma é essencial para a saúde psicológica, e o desenvolvimento 

espiritual não é uma opção que nos cabe fazer ou deixar de fazer.	  Tal como o corpo, a alma 

demanda cuidados. Mas vivemos numa sociedade que presta pouca atenção à alma. 

 Com minha atuação como professora e psicóloga tenho observado os desastres de 

uma sociedade dessacralizada. Sob a depressão, ansiedades, abandonos, maus tratos, há varias 

almas famintas de atenção e cuidados. Essa fome de espírito parece desenfreada, pois a 

privação espiritual está na raiz de muitas patologias clínicas, como estamos vendo nos 

noticiários. Quando proporciono aos meus alunos ou pacientes a técnica do desenho da 

mandala percebo que eles começam um processo de transformação e bem-estar como 

relatamos na dissertação realizada em 2007: “... a mandala nesse estudo foi uma atividade 

enriquecedora para a vida psíquica, aumentando a atenção concentrada dos sujeitos e 

proporcionando momentos à melhora na integração emocional de contato interior, de ordem e 

harmonia, o que pode levar, à integração” (DIBO, 2007: 6). Assim, os alunos podem aprender 

a nutrir suas próprias almas. Mas o desenvolvimento espiritual é essencial não só para a saúde 

psicológica; é também uma chave para a vida de amor e profundidade. Uma espiritualidade 

autêntica faz a alma despertar e conduzir a uma conexão com o amor.  

Conforme fui compreendendo as informações das leituras, chamou-me atenção 

especial os relatos sobre as condições em que viviam as crianças nos abrigos, a violência a 

que muitas vezes eram expostas, a descaracterização de sua individualidade. Assim, percebi 

que o objetivo de minha tese estava traçado: estudar os efeitos da técnica do desenho da 

mandala em crianças de 8 a 12 anos vítimas de abandono, moradoras em casa abrigo. 

Devido a clara necessidade de ampliar a discussão sobre o tema, tive a oportunidade 

de conhecer o Núcleo Espiral - Pesquisa, Assistência e Prevenção da Violência contra 

crianças e adolescentes. Seu objetivo é oferecer assistência e prevenir a violência contra 

crianças e adolescentes. O diferencial deste núcleo é o enfoque teórico junguiano e corporal. 

Sua proposta é verificar os déficits e as consequências traumáticas destas crianças vítimas de 
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violência, mas não se restringe só ao tratamento de desajustamentos, mas se apóia no 

paradigma da resiliência3. 

A proposta do núcleo seria muito parecida com a minha proposta, assim fiz contato 

com o grupo que auxiliou e indicou a associação de menores “Associação dos Amigos do 

Menor pelo Esporte Maior” (AMEM).  AMEM é uma organização social que tem como 

compromisso resgatar vidas e garantir o cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente. Foi criada em 1998 pelo Secretário de Esporte e Turismo do Estado de São 

Paulo, Marcos Arbaitman, com participação e apoio efetivo do Governador Mário Covas e de 

empresários conscientes e praticantes da cidadania. 

Segundo a associação, a proposta é criar oportunidades de diálogos junto às inúmeras 

comunidades do nosso país e promover a conscientização para o problema dos menores de rua 

e para a defesa de seus Direitos Constitucionais. Propor às crianças e adolescentes uma 

dignidade que será possível por meio da mobilização sistemática da sociedade, garantindo: 

educadores capacitados, liberdade e respeito, capacitação para o mercado de trabalho, acesso 

à saúde, moradia, cultura, educação, lazer, alimentação e solidariedade. Propõe promover a 

ampliação e o aprofundamento de compreensão das condições do bem-estar de crianças de 4 a 

17 anos. Assim, trabalha as possibilidades de desenvolvimento humano com: ser livre, 

responsável, autônomo, solidário, criativo e produtivo, construindo a Visão de Cidadania. 

Garantir uma rotina estável, prover moradia e educadores habilitados para o crescimento 

pessoal das crianças. Propiciando, a todas as crianças, atividades lúdicas, recreativas, 

manuais, artesanais, artísticas e de livre expressão, reforço e acompanhamento escolar, 

programas de saúde e higiene (Cf. Revista AMEM, 2009). 

Diante desta proposta, surgiu meu interesse em contribuir com essa Associação e 

propor uma intervenção com a proposição de estudar os efeitos da técnica do desenho da 

mandala nas crianças das casas abrigo. Estas são crianças com uma moradia transitória por 

tempo indeterminado até que haja ressocialização da criança à família ou à família substituta, 

sendo que este procedimento é previsto na vara da infância e juventude. 

Este sentido este trabalho propõe o uso de um instrumento religioso para ser utilizado 

com a proposta de beneficiar a saúde mental das crianças desta pesquisa. Os efeitos aqui 

                                                
3 JOB (2003) que estudou a resiliência em organizações argumenta que a esta se trata de uma tomada de decisão 
quando alguém se depara com um contexto de tomada de decisão entre a tensão do ambiente e a vontade de 
vencer. Tais conquistas, face a essas decisões, propiciam forças na pessoa para enfrentar a adversidade. Assim 
entendido, pode-se considerar que a resiliência é uma combinação de fatores que propiciam ao ser humano, 
condições para enfrentar e superar problemas e adversidades. 
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estudados referem-se ao stress, ansiedade e preocupação, humor depressivo, interesse para as 

atividades sociais e escolares, e fadiga cognitiva e física. 

Partindo da compreensão que a mandala é uma figura de representação simbólica 

religiosa da psique humana, tem-se o encaminhamento do problema central da pesquisa. A 

hipótese dessa tese é que a aplicação da técnica do desenho da mandala diminui o stress 

infantil, o humor depressivo, a ansiedade e a preocupação, a fadiga cognitiva e física e 

aumenta os interesses das atividades sociais e escolares.  

Nota-se que, nos últimos anos, inúmeras pesquisas desenvolvidas no Brasil mostram 

uma preocupação com as consequências adversas do stress sobre a saúde física e mental do 

individuo (COVOLAN, 1989; SOARES, 1990; MALAGRIS, 1992; MARQUEZ, 1994; 

NACARATO, 1995; TANGENELLI, 1995). 

A hipótese levantada foi elaborada a partir do contato realizado na associação AMEM 

diante das colocações da coordenadora e psicóloga Maria Cristina Sá, que descreveu como era 

o comportamento daquelas crianças naquele momento e quais as condições emocionais destas 

quando chegavam à Associação. Segundo seu relato: 

 

... quase todas apresentavam um traço comum: a falta de estrutura familiar e 
que muitas crianças sofrem rejeição desde o momento em que a mãe sabe que 
esta grávida. Isso se reflete em agressividade e stress. A maioria apanhava 
quase diariamente, muitos conviviam com pais viciados em drogas ou bebidas. 
Vivem em um ambiente de miséria, ignorância e desestruturação familiar. Nem 
tudo na vida é cor-de-rosa, estamos trabalhando com crianças que sofreram 
agressões e, por isso mesmo, projetam raiva e revolta até em quem quer cuidar 
delas. O que poderia auxiliá-las. (SÁ, Revista AMEM, 2009: p.15)  

 

A justificativa desta tese fica clara, pois não existem trabalhos realizados sobre os 

efeitos da mandala em crianças vítimas de abandono. Também não se encontram trabalhos 

sobre stress infantil e depressão infantil com crianças vítimas de abandono moradoras em casa 

abrigo. 

O trabalho está organizado em sete capítulos. No primeiro capítulo “Mandala: a busca 

pela harmonia através do centramento” é uma introdução ao referencial de Jung que se refere 

à mandala, abordando o desenvolvimento da relação entre a Psicologia e a Religião, mundo 

ocidental e visão moderna. 
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O segundo capítulo “Revisão de pesquisa sobre Mandalas” descreve pesquisas sobre 

trabalhos realizados com mandala encontrados em jornais científicos. 

O terceiro capítulo “Técnicas Expressivas num contexto Psicoterapêutico”, descreve a 

importância das técnicas psicoterapêuticas no desenvolvimento e aproveitamento de um 

indivíduo ou paciente por auxiliar com medidas preventivas as diversas situações de 

enfermidades, procurando assim, atingir um processo de integração. 

O quarto capítulo, “Interpretação das Imagens Mandálicas e Experiência Religiosa” 

tem como enfoque as imagens das mandalas da pesquisa apresentada e sua interpretação, 

assim fazendo uma ponte com a experiência religiosa para poder entender toda a dinâmica e a 

intervenção realizada na pesquisa. 

O quinto capítulo, “As atitudes da sociedade em relação as crianças vitimas do 

abandono”, descreve uma breve reflexão sobre atitudes da sociedade em relação a questão do 

abandono infantil no Brasil. 

O sexto capítulo “Desenvolvimento Psicológico Infantil” descreve as características 

gerais das etapas das crianças de 8 a 12 anos e uma breve reflexão sobre alguns aspectos 

históricos com relação à questão do abandono infantil. Também estaremos descrevendo o 

desenvolvimento infantil que é um processo complexo, pois envolve as diferenças individuais 

e as específicas de cada período, como mudanças nas características físicas, no 

comportamento, nas possibilidades e nas limitações de cada fase da vida. É na infância que 

acontecem as mudanças decorrentes da interação dos individuos com o ambiente. Durante 

esse período que compreende a fase do nascimento até a adolescência é que ocorrem o 

domínio e o aprimoramento de habilidades para os mais diversos tipos de desenvolvimento, 

entre eles, os ligados ao funcionamento físico e intelectual (neurológico, sensorial, integração 

motora, etc), social e emocional (padrão de relacionamento, afetos, ansiedades e medos, etc.).   

O sétimo capítulo, “Método”, aborda a amostra, instrumentos e procedimentos.  

Finalizamos com o capítulo resultados e discussão que será a análise qualitativa e 

quantitativa dos dados levantados.  

  



 30 

Capítulo I: Mandala: a busca pela harmonia através do 

centramento 

 

“Para mim, a alma é um mundo no qual o eu 
está contido”. (JUNG, 2001: 64) 

 

Através da história do homem, a mandala surge como símbolo universal e essencial de 

harmonia, integração e transformação. O homem traz consigo um potencial criativo que é 

inerente a cada ser humano, e uma necessidade muito grande de comunicar-se e ser 

compreendido, sendo a comunicação o resultado consciente e inconsciente do seu eu e do 

mundo onde vive. 

Neste estudo interdisciplinar entre Psicologia e Religião, sobre a técnica do desenho 

da mandala utilizado na intervenção psicológica desta pesquisa, será desenvolvido, neste 

capítulo, fundamentação básica sobre a mandala na religião. Cabe ressaltar que todo este 

estudo é embasado, primordialmente, no pensamento de Carl Gustav Jung, psicanalista que 

definiu a religião como a manifestação mais expressiva da alma humana, e escolheu a 

mandala como um dos símbolo do psiquismo. 

 

1.1 - O significado e a origem das mandalas  

A palavra Mandala em sânscrita significa círculo, mais precisamente círculo mágico. 

Contém na sua etimologia (o composto de manda = essência e la = conteúdo) pode também 

ser entendida como “... o que contém a essência” ou “a esfera da essência” ou ainda “o círculo 

da essência” (GREEN, 2002: 7). É representada, geralmente, na forma circular e concebida 

como um símbolo do princípio eterno, um modelo arquetípico da unidade primordial, do 

centro. A mandala sintetiza, simbolicamente, através de uma forma, a presença do Infinito, a 

Essência Espiritual que emana e permeia todas as coisas. 

De acordo com Fincher (1991) círculos foram surgindo em diversas culturas desde os 

tempos antigos. Círculos, espirais e tais desígnios apareceram em esculturas de pedra antigas 

na África, Europa e América do Norte. Embora não seja conhecida a razão exata para a 

criação de círculos, sabemos que em muitos contextos aparece dentro de nossa história natural 

em muitas formas. Exemplos são: rotação do planeta ao redor do sol; a forma atual do planeta, 
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o útero da mãe; a célula, o embrião, as sementes, as flores, os cristais e em toda a Terra e no 

Cosmo.  

Ao longo dos séculos diversos tipos de mandalas surgiram em diferentes civilizações e 

religiões, tais como tribos indígenas, na cultura egípcia, tibetana, budista, judaica e até cristã, 

como as rosáceas das grandes Catedrais, por exemplo. 

É interessante e oportuno mencionar neste contexto, as impressões de Jung quando 

trata da abstração da mandala como símbolo de conjunção (unificação), em Psicologia e 

Religião: 

 

Nossa mandala é uma representação, quase matemática dos principais problemas 
discutidos na Filosofia cristã da Idade Média [...] Assim, a mandala desempenha o 
papel de “símbolo de conjunção”. Como a união de Deus e do homem acha-se 
traduzido no símbolo de Cristo ou da Cruz. [...] A cruz significa também um marco 
divisório entre o Céu e o Inferno, pois se acha plantada no meio do Universo e estende 
seus braços para todos os lados. Uma posição central cósmica parecida é a que ocupa a 
mandala tibetana, muitas vezes, se eleva exatamente pela metade da Terra, que cobre o 
Inferno até o Céu. Encontrei a mesma coisa, várias vezes, em mandalas individuais 
que representam, em cima, o mundo claro e, embaixo o mundo escuro, ou então se 
elevam sobre esses mundos. (JUNG,1999a: 84-85) 

 

Nas tradições antigas, a mandala era concebida como diagramação do universo, uma 

representação geométrica do mundo, uma imago mundi e o mundo eram considerados um 

projeto essencial de Deus. 

Como uma imagem do Centro criador, a mandala contém, em sua configuração, a 

quadratura do círculo, a representação da manifestação das potências divinas no mundo 

fenomenal. E, por meio das variações de círculos e quadrados, a mandala mostra a inter-

relação do mundo espiritual com o material, a continuidade entre o mundo divino e o humano 

e a dinâmica das relações do homem com os deuses. "As formas redondas da mandala 

simbolizam, em geral, a integridade natural enquanto a forma quadrangular representa a 

tomada de consciência dessa integridade” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2001: 585). 

De acordo com a concepção oriental, o símbolo mandálico não é apenas expressão, 

mas também pode influenciar sobre a psique do observador. Se oculta neste símbolo uma 

antiquíssima atuação mágica, cuja origem é o círculo de proteção, ou círculo encantado, cuja 

magia foi preservada em numerosos costumes populares. A meta da imagem é traçar um 

sulcus primigenius, um sulco mágico em redor do centro, que é o templo ou temenos (área 
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sagrada) da personalidade mais íntima, a fim de evitar uma possível efluxão (expulsão do), ou 

preservá-la, por meios apotropaicos, (do grego apotrópaios — que afasta os males + ismo, é 

todo o conjunto de rituais, símbolos, deuses, mitos que afastam a desgraça, a doença, ou 

qualquer outro tipo de malefícios) de uma eventual distração devido a fatores externos. As 

praticas mágicas não são mais do que projeções de acontecimentos anímicos, que refluem 

sobre a alma como uma espécie de encantamento da própria personalidade, isto é, o refluxo da 

atenção apoiada e mediada por um grafismo. Em outras palavras, é a participação de uma área 

sagrada interior, que é a origem e a meta da alma. “É ela que contém a unidade de vida e 

consciência, anteriormente possuída, depois perdida, e de novo reencontrada.” (JUNG; 

WILHEIM, 2001: 40-41).  

 

1.2 - A visão de Jung da Mandala em uma perspectiva psicológica  

Jung (1999a) considera todas as grandes religiões válidas na medida em que recolhem 

e conservam as imagens simbólicas oriundas das profundezas do inconsciente, elaborando-as 

em dogmas, que podem provocar, desse modo, conexões com as estruturas básicas da vida 

psíquica. O seu conceito de religião não é o de uma religião dogmática, mas sim observa a 

religião como uma função natural, inerente à psique. Trata-se de um fenômeno universal, 

podendo ser encontrado desde tempos mais remotos, em todas as tribos e povos. 

Neste tópico iniciaremos a trajetória histórica dos símbolos circulares e analisaremos a 

identificação da mandala com o arquétipo de ordem e integração, sob a visão jungiana 

analítica. 

Foi Jung (2002a) quem inseriu a mandala em suas pesquisas e a empregou em sua 

matriz gráfica para fornecer um símbolo unificador ou representação diagramática da 

totalidade da psique humana. A mandala é por definição uma figura geométrica em que o 

círculo esta circunscrito em um quadrado ou o quadrado em um círculo; possui também 

subdivisões mais ou menos regulares, dividido por quatro ou múltiplos de quatro, que se 

irradiam de um centro ou se movem em direção a este centro. 

Jung (2002a) interpretava as mandalas como uma expressão da psique e, de modo 

especial, como uma representação do Self. Embora possam expressar um potencial da psique 

para alcançar a totalidade e a integração, podem também representar a ideia de uma totalidade 

cósmica (como, aliás, procede para as grandes mandalas da tradição religiosa oriental), e 

ainda podem funcionar como proteção para indivíduos que estão fragmentados. 
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Jung (2002a) admitia que estudando e refletindo sobre tais símbolos unificadores, os 

indivíduos poderiam ser auxiliados no difícil processo de autorrealização ou individuação, 

que é a realização consciente da realidade psicológica ímpar de cada indivíduo, na qual se 

inclui tanto os potenciais como as limitações. A individuação leva à experiência do Self como 

centro regulador da psique humana. 

Observamos que, tanto na visão científica proporcionada pela Psicologia Analítica, 

como na visão religiosa, a mandala designa imagens diagramáticas que são desenhadas, 

pintadas, configuradas plasticamente ou mesmo dançadas. É uma das formas simbólicas na 

qual o Self pode realmente se manifestar. Na visão religiosa da cultura oriental, são imagens 

tradicionais, esquematizadas de acordo com o padrão centralizado. Neste sentido, envolve um 

círculo e um quadrado, de maneira geral dividido em quatro quadrantes, em cujo centro tem-

se uma figura religiosa. 

O psicanalista na obra Psicologia da Religião faz a seguinte colocação: 

 

Embora seja um símbolo antiqüíssimo [...] sempre relacionado com a idéia de uma 
divindade criadora do Mundo [...], no Oriente, as mandalas, quase sempre são de 
origem budista. Via de regra, consistem em um "padma" (flor de lótus) (que e símbolo 
do desdobramento espiritual), redondo. No centro, encontra-se um Buda ou mais 
frequentemente, Shiva. (JUNG, 1999a: 63-73) 

 

Foi no período inicial de suas pesquisas que surgiu a primeira obra que trata de 

mandala, Psicogênese das Doenças Mentais: "Os símbolos das mandalas aparecem com 

frequência em momentos de desorientação psíquica, como fatores compensadores de ordem" 

(IDEM, 1986: 257-258). 

Os princípios da mandala e do Self são analisados em Os Arquétipos e o Inconsciente 

Coletivo: “Intelectualmente, o Self não passa de um conceito psicológico, pois por definição, 

transcende nossa capacidade de compreensão”. Poderia igualmente chamar de "Deus dentro 

de nós" (IDEM, 2002a: 385-386). 

Na obra O Segredo da Flor de Ouro, um livro sagrado chinês, Jung (2001) em 

conjunto com Richard Wilhelm (2001), faz uma tentativa de estabelecer uma ponte de 

compreensão íntima e anímica entre o mundo ocidental e o mundo oriental, na relação entre 

psicologia e religião. 
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Admite que, ao explorar estas analogias, a consciência se amplia e ocorre um 

desenvolvimento próprio do psiquismo humano. 

 

Achei preferível ressaltar, acima de tudo, a concordância entre os estados psíquicos e 
o simbolismo do Oriente e Ocidente”. Tais analogias abrem um caminho que conduz 
as câmaras interiores do espírito oriental [...] A consciência ocidental não e a única 
forma existente de consciência [...] Do mesmo modo, o Oriente não pode abster-se de 
nossa técnica, ciência e indústria. A invasão européia do Oriente foi um ato de 
violência em grande escala e nos legou a obrigação de compreender o espírito do 
Oriente. (JUNG, 2001: 68-69) 

 

Em Estudos Alquímicos, assim se manifesta: 

 

O desenho mandálico mais antigo que conheço é a “roda do sol” paleolítico, 
recentemente descoberto na Rodésia (atual Zâmbia, ao norte e Zimbabe, ao sul, na 
África Oriental). Sinais que remontam a uma tal antigüidade da história humana 
repousam, naturalmente, nas camadas mais profundas do inconsciente e são captadas 
lá, onde a linguagem consciente se revela de uma importância total. (IDEM, 2003: 35) 

 

Posteriormente conduz outras pesquisas sobre o mundo oriental, como em Psicologia 

e Religião. Nela analisa um dos temas mais controvertidos de sua teoria: a relação entre 

Psicologia Analítica e Religião, distinguindo o aspecto teológico e metafísico da religião de 

seu papel psicológico. Neste sentido, aborda os fatos psicológicos tão somente do ângulo 

científico-natural. Contudo, admite que o fenômeno religioso apresenta um aspecto muito 

importante e não nega a validade de outras abordagens, como a metafísica, a filosófica e, 

notadamente, a religiosa. Mas, por se ater ao conhecimento científico, não pôde, em seus 

estudos, efetuar uma aplicação desses outros critérios de abordagens. Nessa obra fornece uma 

justificativa da presença da mandala na sociedade: 

 

A experiência formulada na mandala moderna é típica do homem que não pode mais 
projetar a imagem divina [...]. Assim, a mandala designa e apóia uma concentração 
exclusiva em torno do centro, isto é, em torno do “Si-mesmo”. Este estado de coisas 
não é absolutamente egocentrista. Pelo contrário, representa uma auto limitação 
sumamente necessária, cuja finalidade é a de evitar a inflamação e associação [...]. 
Como as mandalas modernas apresentam paralelos surpreendentes e bem próximos em 
relação aos antigos círculos mágicos, em cuja mandala moderna, o homem enquanto 
expressão mais profunda do Si-mesmo, não substitui a divindade e sim a simbolizou. 
(IDEM, 1999a: 110-112) 
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Jung (1998) afirma que a religião deve ser estudada pelos psicólogos porque 

representa uma das mais antigas expressões universais da mente humana. Observa ainda que, 

desde tempos imemoráveis, dos mais antigos agrupamentos humanos até o início e 

desenvolvimento das civilizações hegemônicas do passado, além das periféricas que existiram 

numa dimensão espaço-temporal no mundo. O homem vem construindo a religiosidade a 

partir da fé revelada em textos sagrados e rituais para protegê-los.  

O autor desenvolve questões polêmicas sobre a religiosidade, sob enfoque psicológico, 

como as obras Simbolismo de Transformação, Sincronicidade, Aion: estudos sobre o 

simbolismo do si-mesmo, Resposta à Jó. Nas duas últimas, aborda temas essenciais sob visão 

do simbolismo religioso, aprofundando-se sobre o conceito do Self, como arquétipo 

transformador da totalidade e suas formas de manifestações através dos símbolos do 

cristianismo. 

Outra questão que também mereceu destaque, relativa aos avanços técnico-científicos 

do mundo contemporâneo, observado desde a década de 1950. Trata-se daquela mesma 

tendência inconsciente, identificada pela expressão OVNIS (Objetos Voadores Não-

Identificados). Jung (1991b), em Um Mito Moderno sobre as Coisas Vistas no Céu assim se 

manifesta: 

 

O que é visto são corpos em forma de discos [...] semelhantes às que o inconsciente 
traz à tona através dos sonhos, das visões, etc. [...] Se aplicarmos estes princípios ao 
objeto redondo percebido, obteremos a analogia com o símbolo da totalidade, à 
mandala, muito familiar entre os peritos em Psicologia profunda [...]. A mandala 
descreve a totalidade psíquica protegendo de dentro para fora e procurando unir 
opostos internos. Paralelamente é um declarado símbolo de individuação [...]. Por isso, 
representam os OVNIS, muito mais uma involuntária, arquetípica ou seja, mitológica, 
de um conjunto inconsciente de um “rodundum” (redondo) que exprime a totalidade 
do indivíduo. Descrevi e defini este quadro espontâneo como linguagem simbólica do 
Si-mesmo, particularmente como a totalidade composta de consciente e inconsciente. 
(1991b: 12-13) 

 

Após 1961, data de sua morte, tem-se a sua produção compilada, reunida e editada 

pelos seus continuadores, destacando-se Aniela Jaffé, que através de gravações e longos 

diálogos com o psicanalista, publicou Memórias, Sonhos, Reflexões, e Marie Louise Von 

Franz, que efetuou uma historiografia sobre a mandala na obra C. G. Jung: seu mito em nossa 

época. 
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Jung (2001) discutiu os significados psicológicos do conceito chinês Tao, bem como 

dos símbolos mandálicos, na obra Comentários de O Segredo da Flor de Ouro, definindo a 

expressão Tao, uma palavra de origem chinesa, como “... o caminho elevado da ordem 

cósmica” (IDEM, 2001: 37). É um caminho consciente para unir os opostos, uma reunião de 

vida e consciência que somente pode se efetuar pela percepção das leis do inconsciente do ser 

humano (Cf. Ibid.: 2001). 

Observa, ainda, que esta união dos opostos não é racional; no entanto, relaciona-se sim 

a um processo de desenvolvimento psíquico humano. Ensina, ainda, que os símbolos 

mandálicos produzidos pelos sonhos, ao serem examinados, documentam a ocorrência 

frequente da cruz, da flor e da roda dentro da mandala, assim como aparecem nas mandalas 

cristãs e budistas. O Segredo da Flor de Ouro serve de título para uma obra clássica da 

psicologia analítica. Estuda a mandala taoísta e o segredo de Tao, o qual é analisado 

psicologicamente como um símbolo do começo da vida e do caminho elevado da ordem 

cósmica. 

O que se chama taoísmo é o ensinamento filosófico-religioso chinês do Século VI 

A.C. cuja noção fundamental é o Tao (O Caminho) que, aliás, nomeia o grande princípio da 

ordem universal, sintetizado e harmonizado do Yin e do Yang e ao qual se tem acesso através 

da meditação e prática de exercícios físicos e respiratórios, conforme definido no Dicionário 

de Símbolos (Cf. CHEVALIER;GHEERBRANT, 2001). Convém observar que Yin é um 

conceito feminino, passivo, frio, negativo; e Yang é um conceito masculino, ativo, luminoso, 

positivo. O célebre círculo chinês chamado tai chi indica uma mandala ilustrativa de como 

fluem um no outro, quer dizer, ocorre na mandala uma parte de yin sempre no interior de yang 

e uma parte de yang sempre no yin. 

É esta a idéia de harmonia e equilíbrio, governando forças opostas, mas 

complementares, que pode ajudar o indivíduo a evitar a ocorrência de doenças e, portanto, 

restaurar a saúde física, mental e espiritual. Dessa maneira, Jung (2002a) afirma que a 

mandala, como aparece nos desenhos de seus pacientes, é a própria expressão do símbolo e 

também produz um efeito unificador. Daí pode levar o paciente de volta ao inconsciente que 

é, na verdade, a fonte e a meta do psiquismo. 

Jung (1988a) admitia que a tradição alquímica ocidental do século XIII ao XVIII se 

comportava como uma espécie de monumento psíquico ancestral da psique humana. Da 

mesma maneira de um pesquisador arqueólogo de antiguidades, passou assim a pesquisar 
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escavando esse sítio de material simbólico em profundidade. Daí pôde chegar aos antigos 

estratos da psique, com intuito de encontrar novas perspectivas. Em Psicologia e Religião 

enfatiza: 

 

O fato de que o simbolismo relacionado com a mandala apresenta uma grande 
afinidade com certas pistas que remontam as fontes pagãs ilumina estes fenômenos 
modernos de um modo muito particular [...] Se é correto o meu ponto de vista, 
segundo o qual toda religião constitui a manifestação espontânea de um certo estado 
psíquico, então o Cristianismo é a formulação de um estado que predominou no 
começo de nossa era e se prolongou por várias centenas de anos [...] Tais estados 
também são capazes de expressão religiosa [...] Entretanto, embora as raízes históricas 
de nossos símbolos recuando pela Idade Média, se estendam até a Antigüidade, sua 
maior parte situa-se indubitavelmente no gnosticismo. [...] Embora tenha sido extinta, 
a heresia gnóstica, perdurou por toda a Idade Média, sob a forma de que ela própria 
não tinha consciência, isto é, sob o disfarce da Alquimia. (JUNG, 1999a: 102-107) 

  

Convêm aqui ressaltar que a Alquimia era a química da Idade Média e da Renascença 

Cultural européia. Existem muitas analogias entre a Alquimia e a Psicologia Analítica, como 

as figuras alquímicas que foram entendidas por Jung (1999a) como experiências psíquicas e 

mesmo religiosas. Os símbolos alquímicos e aqueles do processo de individuação foram 

projetados na matéria como conteúdos do inconsciente coletivo, conforme H. Hark (2000). 

Observa-se que Jung procurou compreender a fonte e a energia dos conflitos da psique 

no Século XX, no que chamou de prima matéria (matéria-prima) observando inclusive a 

forma cristã da mandala. Portanto, para ele as mandalas poderiam ser observadas como 

verdadeiras chaves para a psique humana.   

Todos os símbolos em que o homem buscou explicações, seja por meio da alquimia, 

mitologia ou em outras formas, encontram-se tão vivos hoje como sempre estiveram. 

Expressam-se nas artes, na religião e nos processos psíquicos por meio dos sonhos e das 

fantasias. O círculo, a esfera e o redondo continuam a representar a divindade, aquilo que é 

completo e suficiente em si mesmo, o eu integrado e expresso por meio da mandala. Parece 

que o círculo realmente ocupa um espaço muito significativo na mente humana. Não podemos 

ignorar algo que se torna presente, que é simbolizado por um ponto, circulo e que podemos, 

por meio de exercícios, expandir nossa consciência, chegar a atingir dimensões da mente, e 

somente passando pela experiência é que podemos compreende-lo e entender o seu 

significado.  
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1.3 - Mandala: centro divino – caráter numinoso 

As Ciências da Religião possuem um longo caminho não somente de estudos, 

pesquisas, mas também de reflexões. Procura-se alcançar uma visão mais clara e ampla do 

papel das religiões no mundo contemporâneo, porque se admite, de maneira insistente, que 

não existe sociedade sem religião. 

A palavra religião provém do latim que etimologicamente significa religio = reatar, 

retornar, unir. Jung relata que o comportamento religioso é “... a atitude especial de uma 

consciência que foi modificada pela experiência religiosa” (JUNG, 1999a: 24), e provém do 

latim religio, onis, substantivo que indica religião, culto, prática religiosa.  

Valle (1996) na obra Psicologia e Experiência Religiosa afirma que a religião 

corresponde a um conjunto que se comporta de maneira orientada e estruturada de 

sentimentos e pensamentos, sendo um encontro com o divino, bem como uma resposta por 

meio de uma práxis. O mesmo autor indica ainda que exista uma experiência mistica ao lado 

de uma experiência religiosa que são partes de um só e do mesmo fenômeno As experiências 

constituem um continum que acontece dentro de uma escala crescente de emoções e sensações 

religiosas. 

A religião é um sistema de linguagem e prática que organiza o mundo em torno do que 

é considerado como sagrado, que para os praticantes das religiões, seus iniciados, parecem 

dotados de poder e autoridade sobre-humanas, de acordo com o ensinamento de Mircea 

Eliade na obra O Sagrado e o Profano: a essência das religiões (Cf. ELIADE: 2001). 

A fonte da religião é o sagrado no entendimento de Queiroz (1996). Para Rudof Otto 

historiador das religiões, o sagrado é considerado “... o princípio vivo em todas as religiões” 

(OTTO, 1992: 14), e a religião realiza-se na história da seguinte forma: 

 

... primeiramente, na evolução histórica do espírito humano, graças à ação recíproca 
do objeto excitador e da disposição: esta torna-se ato e toma uma forma determinada 
por esta ação; em segundo lugar, em virtude da própria disposição, a intuição 
reconhece em certas partes da história a manifestação do sagrado e tal descoberta 
reage sobre a natureza e o grau desta disposição; em terceiro lugar, sobre este duplo 
fundamento, estabelece-se a comunhão com o sagrado no conhecimento, na alma e na 
vontade. Por conseguinte, a religião é um produto da história, enquanto esta, por um 
lado, desenvolve a disposição para o conhecimento do sagrado, e, por outro lado, ela 
própria é, em algumas das suas partes, a manifestação do sagrado. (Ibid., 1992: 218-
219) 
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Esse autor, ao definir a essência do sagrado como uma forma de experiência interna e 

incomum mostrou as características e conteúdos que a distingue de outras formas comuns. 

Analisou a manifestação do sagrado como uma experiência única, interna e individual, mas 

que pode ser compartilhada. Para ele, o sagrado manifesta-se sempre com uma qualidade 

inteiramente diferente da realidade cotidiana e da experiência natural, embora possa aparecer 

através de coisas humanas e se revelar através da natureza. De acordo com Otto, o sagrado se 

manifesta por atributos que lhe são inerentes, o mysterium tremendum, a majesta, o mysterium 

fascinans, em que, de acordo com suas palavras, se expande à perfeita plenitude do ser. 

Todas as experiências consideradas sagradas para Otto (1992) contêm um caráter 

numinoso (do latin numen, Deus), porque elas revelam algum aspecto do divino. O numinoso 

aparece como avassalador, na terminologia do autor, pois apresenta a qualidade de ser total-

mente radical e diferente da experiência ordinária, e por isso é muito difícil de ser expresso e 

comunicado na linguagem comum. Os elementos irracionais da nossa categoria do sagrado 

conduzem-nos a algo de mais profundo ainda do que a razão pura tomada no seu sentido 

habitual, e, segundo os místicos, o fundo da alma. As ideias do numinoso e os sentimentos 

correspondentes são, assim como os elementos racionais, ideias e sentimentos absolutamente 

puros. 

 Ainda de acordo com esse autor, o sagrado aparece como uma força, um princípio 

vivo em todas as religiões, e é esta que confere a vitalidade e implica a ideia do bem e do bom 

absolutos. Para ele, como vimos o “mysterium trendum” gera três sentimentos importantes de 

compreensão para este trabalho, que são: 

1. Tremendum. Pavor, calafrio e o terror místico. Manifesta-se na maior interioridade 

do sentimento religioso. Em textos bíblicos, aparece como "ira de Deus", que a razão 

decodifica como "justiça divina". A ideia do demônio liga-se aos efeitos não bem 

compreendidos deste sentimento em relação ao divino. 

2. Majestas. O poder da majestade divina. Representa a superioridade absoluta, a 

majestas, que também é a manifestação do Deus vivo na experiência religiosa. A impotência 

em face da absoluta superioridade do poder é o sentimento do nada da criatura. A limitação e 

o reconhecimento de um poder absoluto provocam a experiência do tremendum. 

3. Mysterium fascinans, que representa a energia do numinoso. Manifesta-se 

principalmente no misticismo e no amor. É a energia impetuosa da experiência religiosa, 

provocando na alma um estado de excitação e de impulsividade. É o Deus que arde e queima 
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dentro da alma. Essa energia é chamada por Otto de orgê. Em essência, é o movimento, a 

força e a vontade que vibram no interior da alma. (Cf. Ibid.: 1992) 

O autor esclarece que só é possível reconhecer algo se existe a priori este algo em 

alguma medida dentro de si. A busca do Sagrado, a procura do conhecido e o próprio 

sentimento numinoso são reações provocadas pela constante relação com o sagrado. A 

presença constante de Deus e de outras manifestações do sagrado alimentam e instigam o 

próprio sentimento religioso. 

Jung (1999a) estudou de maneira preponderante na obra psicologia da religião. 

Admitia que enquanto a Antropologia social observava o papel da cultura, a Psicologia 

Analítica visava o olhar para dentro, para o papel do inconsciente e as leituras dos símbolos 

religiosos. Portanto, a visão jungiana sobre a religião é interpretativa. O autor, em Psicologia 

e Religião aborda o tema da seguinte forma: 

 

Toda religião que se enraíza na história de um povo é uma manifestação de sua 
Psicologia [...]. Toda religião constitui a manifestação de um certo estado psíquico [...] 
Tais estados são capazes de expressão religiosa [...]. Não se trata de uma questão de 
fé, mas de experiência: experiência religiosa é algo de absoluto. (JUNG, 1999a: 85-
107) 

 

A partir de Jung (1999a), a psicologia começa a recuperar o conhecimento existente 

nas antigas tradições espirituais, nos mitos na filosofia perene e reconhecendo, nesse saber e 

nos seus símbolos, um valioso instrumento de re-conexão com o Self e de promoção da saúde 

psíquica. Como expressões arquetípicas do Self, os símbolos do centro descrevem um nível 

superior de percepção, a consciência da totalidade, da unidade, quando são veículos capazes 

de promover a expansão da consciência para essa dimensão. O uso do símbolo como 

instrumento ampliador da percepção interna faz parte de um conhecimento antigo, assim a 

mandala é compreendida como a melhor representação da totalidade psíquica. O centro 

representa o núcleo da psique ou o Self, energizando todo o ser para que se torne aquilo que 

ele é. 

1.4 - Mandala: Símbolo do Self  

As mandalas foram divulgadas no Mundo Ocidental graças ao interesse pelos aspectos 

esotéricos do Mundo Oriental, como a Alquimia (atividade intelectual e prática no Século 

XIII), bem como pelo aspecto religioso. Foi somente no início do Século XX, devido às 
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pesquisas jungianas, que o Mundo Ocidental conheceu o simbolismo dos círculos mágicos, 

tornando-se, desta maneira, acessível ao grande público. 

Jung (2002a) identificou uma relação essencial entre o material simbólico com os 

estranhos símbolos encontrados nos escritos e emblemas alquímicos. Convém, neste 

momento, esclarecer que existe uma diferença entre símbolo que é constante, e emblema que é 

variável. O símbolo é fácil de aprender; o emblema, pelo contrário, requer muitas vezes, certo 

esforço de inteligência para ser compreendido, porque, em geral, associa várias idéias 

diferentes. (Cf. IDEM, 2002a) 

Portanto, Jung (2002a) percebeu que a estrutura da psique humana está formada em 

torno de determinados arquétipos (ou conjuntos de símbolos) e que as raízes fundamentais 

desses arquétipos alcançam as profundezas do inconsciente coletivo da humanidade.  

Podemos efetuar uma visão sintética sobre mandala em relação à Psicologia e 

Religião. Na verdade, Jung (2002a) indica um símbolo do centro, da meta, do Self, enquanto 

totalidade psíquica. A mandala corresponde a uma autorrepresentação de um processo 

psíquico de centralização da personalidade. Nessa representação diagramática podem aparecer 

elementos formais, os quais Jung, na obra Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo (2002a: 

357) organizou em princípios: 

1.    Forma circular, esférica ou oval; 

2.    A figura circular é elaborado por flor (rosa, lótus, padma em sânscrito) ou como 

roda; 

3.    No centro é figurado pelo Sol, estrela, cruz, em geral em quatro, oito ou doze 

raios; 

4.    Os círculos, esferas e figuras cruciformes são frequentemente representadas em 

rotação (suástica); 

5.    O círculo é representado por uma serpente enrolada circularmente ou espiralada, 

em torno do centro; 

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

7.    Castelo, cidade, pátio (terrenos), quadrado ou circular; 

8.    Olho (pupila, íris); 
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9.    Ao lado das figuras tetrádicas (ou em múltiplo de quatro) aparecem também, 

muito raramente, formas trídicas ou pentagonais. Estas últimas devem ser consideradas como 

imagens da totalidade perturbada. 

Tem-se observado a existência, (além destas nove formas mencionadas) de uma 

infinita variedade de mandalas, surgidas nos sonhos, bem como na imaginação ativa dos 

pacientes de Jung e seus discípulos, assim como pelos praticantes da meditação budista 

tibetana (Cf. GIOIA, 2008: 17). No experimento desenvolvido na dissertação de mestrado no 

curso de Pós-graduação em Ciências da Religião, Prabhã-mandala: os efeitos da aplicação do 

desenho da mandala no comportamento da atenção concentrada, em 2007, na PUC-SP, na 

qual foram utilizados estas nove categorias ou princípios classificados por Jung para a 

discussão da dissertação, como veremos com mais detalhes no segundo capítulo. 

Jung (1999) utiliza o termo mandala para a interpretação psicológica, referindo-se 

sempre a uma imagem que mostra um padrão centralizado no qual, tanto o centro como a 

periferia são expressamente indicados. No livro Psicologia e Religião explicita: 

 

Uma mandala moderna é uma confissão involuntária de uma situação espiritual 
particular. Não há divindade na mandala, nem tampouco ao alude a uma submissão à 
divindade ou a uma reconciliação com ela. Parece que o lugar da divindade acha-se 
ocupado pela totalidade do homem. (Ibid.: 1999a: 85) 

 

Da mesma obra, transcrevemos: 

 

Como as mandalas modernas apresentam paralelos surpreendentes e bem próximos em 
relação aos antigos círculos mágicos, em cujo centro geralmente encontramos a 
divindade, é evidente que na mandala moderna, o homem – enquanto expressão mais 
profunda do “Si-mesmo”, não substitui a divindade e sim a que simbolizou. (Ibid.: 
101-102) 

 

Portanto, ele assegura que não existe, de modo algum, uma volta ao modo de pensar 

da Idade Média em relação ao paralelismo evidente e impressionante destes símbolos 

medievais, na atualidade, verificado no campo da Psicologia. É incisivo ao afirmar que não se 

trata de fé, mas de experiência, de uma experiência religiosa. Por esta razão leva a sério os 

símbolos criados pelo inconsciente, porque são os únicos capazes de convencer o homem 
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crítico dos tempos modernos: “... trata de um fato que observo quase todos os dias em minha 

vida profissional” (IDEM, 2002a: 24) 

Jung (2002a) menciona que o efeito terapêutico das mandalas consiste em uma 

produção espontânea. Esclarece que tais imagens possuem efeito terapêutico de maneira 

considerável sobre seus pacientes, sendo empiricamente comprovado. 

As mandalas surgem espontaneamente quando a psique humana está em processo de 

reintegração; em seguida, despontam no momento de desorientação psíquica, como fatores 

que compensam a desordem. Conclui Jung (2002a) que a mandala é um símbolo da ordem, da 

integração e da plenitude psíquica, surgindo como esforço natural de autocura. É, desta 

maneira, uma tentativa de autocura inconsciente, a partir de um impulso instintivo, na qual a 

figura diagramática, imposta pela imagem circular da mandala como um ponto central, 

compensa a desordem do estado psíquico. E é por esta razão que afirma que a mandala possui 

uma eficácia dupla: conserva a ordem psíquica, se ela já existe, ou a restabelece, se a ordem 

psíquica desapareceu. Neste último caso, a mandala exerce uma função estimulante e 

criadora. Jung em sua obra Sincronicidade, diz: 

 

A hipótese de que o numero tem um fundo arquetípico não parte de mim, mas de 
certos matemáticos, como teremos ocasião de ver mais adiante. “Por isto não e 
absolutamente uma conclusão tão ousada definirmos o numero como um arquétipo da 
ordem que se tornou consciente.” Fato notável é que as imagens psíquicas da 
totalidade, produzidas espontaneamente pe1o inconsciente ou os símbolos do “si – 
mesmo” expressos em forma mandalicas, possuem estruturas matemáticas. 
“Geralmente trata-se de quaternidades (ou seus múltiplos).” Essas estruturas não 
exprimem somente a ordem, como a criam também. É por isto que elas geralmente 
aparecem em épocas de desorientação psíquica, para compensar um estado caótico ou 
para formular experiências numinosas. Mais uma vez devemos acentuar que estas 
estruturas não são invenções da consciência, mas produtos espontâneos do 
inconsciente, como a experiência já mostrou de modo suficiente. Naturalmente, a 
consciência pode imitar estes esquemas ordenadores, mas tais imitações não provam 
que os originais sejam invenções conscientes. Daqui se deduz incontestavelmente que 
o inconsciente emprega o numero como fator ordenador. (Ibid.: 2002e: 32-33) 

 

Ao se efetuar uma síntese sobre a relação de Jung com a mandala, podemos afirmar 

que desde o início ele observou, em suas pesquisas, que estava reproduzindo um padrão 

arquetípico universal, relacionado à ordem. Em outras palavras, a mandala expressa 

manifestava imagens universais de ordem e unidade. Daí tem-se a afirmação de que a 

mandala corresponde a um símbolo universal que expressa à intuição da integridade 

ordenada. Para denominar o arquétipo que opera na psique humana ao produzir esse objeto, 
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Jung (2002) escolheu a expressão alemã selbst (Si-mesmo) que acompanha nos textos 

hinduístas Upanixades a designação da personalidade superior: o Atman (o eu).  

Para o hinduísta, a idéia de Deus sempre é apresentada à mente no mesmo ato em que 

se apresenta a ideia do Eu, ou seja, o Atman. O Atman e o eu servem para designar o princípio 

da individualidade distinta. Besant, na obra Sabedoria dos Upanixades deixa claro que:  

 

“Quando compreendemos o Atman o conhecemos como o nosso “Eu”, então ele se 
tornará a sombra e a luz do Sol verdadeiro”. Quando compreendermos isso como 
nosso “Eu” e tivermos mergulhado nisso, então ele se tornará a sombra e a única luz. 
Por isso está escrito: “Esta vida nasceu do “Eu”“. “Como uma sombra pelo homem, 
assim ela é produzida”. (BESANT, 1970: 60) 

 

O eu nasceu, para a maior parte dos povos, em decorrência da ideia de alma separada 

do corpo físico, como uma espécie de sopro, análogo ao vento, com diversos nomes em 

culturas diferentes relacionadas aos povos de língua européia: anima (alma), animus, spiritus, 

pneuma e em sânscrito, atman.  

A experiência central de desenhar ou elaborar mandalas foi mantida por Jung como a 

experiência central do Self. Daí, seria concebido como o arquétipo primordial do qual, em 

última instância, derivam os demais arquétipos e imagens arquetípicas. Neste contexto, as 

mandalas correspondem a uma expressão coletiva, reconhecida de valor religioso máximo ao 

homem. Contudo, nas mandalas modernas não costumam aparecer figuras de divindades no 

centro; isto pode significar que a humanidade deve haver-se com uma imagem de Deus em 

forma indistinta.                               

Segundo Jung (2002a), todo indivíduo possui uma tendência para a individuação ou 

autodesenvolvimento. Individuação significa tornar-se um ser único, homogêneo, na medida 

em que, por individualidade, entendemos nossa singularidade mais íntima, última e 

incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Pode-se 

traduzir individuação como tornar-se si mesmo, ou realização do si mesmo. Para este aspecto 

do inconsciente Jung atribuiu a expressão Self (JUNG, 2002a: 385). 

Ele chamou o Self de arquétipo central, arquétipo da ordem e totalidade da 

personalidade. Para ele, consciente e inconsciente não estão necessariamente em oposição um 

ao outro, mas complementam-se mutuamente para formar uma totalidade: o Self. Este é com 

frequência figurado em sonhos ou imagens de forma impessoal, como um círculo ou mandala, 
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ou na forma de outro símbolo de divindade. Todos estes são símbolos da totalidade, 

unificação, reconciliação de polaridades, ou equilíbrio dinâmico, bem como os objetivos do 

processo de individuação (Ibid.: 387). 

Assim, durante suas pesquisas, Jung (2002a) identificou um aspecto da psique humana 

que cria ordem, orientação e significado e denominou esse arquétipo de Self, que gera um 

padrão na vida interior do indivíduo. Recorreu, então, para a imagem diagramática das 

mandalas para designar a representação simbólica da psique, e em particular, do Self. 

Encontramos essa confirmação em Psicogênese das Doenças Mentais: “Do ponto de 

vista psicológico (a mandala) trata-se de um arquétipo de importância central e de extensão 

universal que aparece independentemente das tradições nos produtos do inconsciente de 

maneira espontânea” (IDEM, 1986: 257-258). E também em Cartas de C.G. Jung: “Do ponto 

de vista psicológico, a mandala representa um símbolo do meio, do objetivo, e do si-mesmo, 

isto é, da totalidade e da ordem” (IDEM, 2002a: 78-95). Na obra Aion: Estudos sobre o 

Simbolismo do Si-mesmo diz: 

 

Embora a “totalidade” à primeira vista, não pareça mais do que uma noção abstrata, 
contudo é uma noção empírica antecipada na psique por símbolos espontâneos ou 
autônomos [...] Os símbolos afloram nos sonhos do homem moderno, como também 
aparecem amplamente difundidos nos monumentos históricos de muitos povos e 
épocas. Seu significado como símbolos da unidade e da totalidade é corroborado no 
plano da história e no plano da Psicologia empírica. (IDEM, 1991a: 29) 

  

Em Tipos Psicológicos, explicita: “Como conceito empírico, o Self significa a 

abrangência completa de todos os fenômenos psíquicos no homem. Expressa a unidade e 

totalidade da personalidade como um todo” (IDEM, 1998b: 891) Sobre individuação ensina: 

 

A individuação é o processo de formação e particularização da essência individual; 
particularmente falando, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser 
distinto do genérico, diferente da psicologia coletiva. Por isso a individuação é um 
processo de diferenciação que tem por objetivo o desenvolvimento da personalidade 
individual. (Ibid.: 825) 

 

Através de suas experiências pessoais e clínicas, do contato com as religiões orientais 

e ocidentais e da descoberta daquilo que parece motivar a função transcendente, Jung 
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observou a existência de alguma coisa maior que o ego, que é o Self, mas para poder entender 

o Self precisou compreender a relação eixo Ego-Self. 

 

1.5 - Função Ego - Self 

A função do ego no processo de individuação é de importância fundamental, pois para 

Jung (2002a) o caminho da autorrealização exige a participação do ego consciente. O ego 

desempenha um papel muito importante na integridade de um produto mediador formado por 

síntese de dinâmica consciente e inconsciente. Essa qualidade de integração depende da força 

do ego e, reciprocamente, o fortalece. Desse modo, “... não pode haver elemento consciente 

que não tenha o ego como ponto de referência” (IDEM, 2002a: 132) 

Portanto, o que não se relaciona com o ego não atingirá a consciência. A partir desse 

dado, podemos definir a consciência como relação dos fatos psíquicos com o ego. 

Porém, é o Self o responsável, em primeiro lugar, pela capacidade de produzir 

qualquer mistura (o produto mediador). De início, Jung tinha o Self como abrangendo o 

consciente e o inconsciente. Posteriormente, diferenciou o Self do ego: “O ego está para o 

Self como o que é movido está para o que move, ou como o objeto para o sujeito, pois os 

fatores determinantes que irradiam do Self circundam o ego por todos os lados e os 

transcendem. O Self, como o inconsciente, é um ente “a priori” do qual o ego evolui”. (Ibid.: 

223) 

O relacionamento entre ego e o Self se dá onde se encontra implícita uma 

mutualidade; nem o Self nem o ego existem independentemente, apesar da natureza 

transcendente do Self; daí o termo eixo ego-Self. 

Encontramos no processo de individuação uma relação dinâmica entre o Self e o ego 

que mostra um ritmo natural que alterna proximidade e separação. Mandalas desenhadas pelas 

crianças poderá revelar um alinhamento entre o ego e o Self. Edinger em sua obra Ego e 

Arquétipo, diz: 

 

Os terapeutas infantis também descobriram que a mandala constitui, para as 
criancinhas, uma imagem operativa e indicativa de cura. A psique humana era, 
originalmente, redonda, total, completa: encontrava-se num estado de unicidade e de 
auto-suficiencia que equivale à própria divindade. (EDINGER, 1998: 30-31) 
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Dentro desse padrão maior de relação Ego-Self há muitos momentos de aproximação e 

retração. Os adultos podem se tornar conscientes do Self nas épocas de crise ou de transição, 

quando suas imagens aparecem em sonhos, desenhos e acontecimentos normais do dia a dia. 

Isso porque o Self permanece não só como um centro e um receptáculo da psique, mas 

também, como explicou Edinger (1998), faz o papel de fiador do ego, ficando, por assim 

dizer, por trás deste e apoiando sua estrutura em épocas de distúrbio e desafio. 

O Self sempre está presente, tenhamos ou não consciência dele. Há um relacionamento 

vitalício entre ele e o ego. De fato, é muito importante que haja uma ligação saudável entre 

ambos para que a pessoa atue plenamente. É esse vínculo que é forjado pelo processo de 

individuação. 

Edinger (1998) conceitua a dança entre o ego e o Self como uma espiral ao longo da 

qual o ego se aproxima do Self e dele se afasta, assumindo uma posição de separatividade. 

Durante esses períodos de separação, a pessoa com frequência se sente deprimida e alienada. 

Quando o ego está estreitamente identificado com o Self o indivíduo pode ter uma sensação 

de força e de inflação. Durante toda a vida, passamos muitas vezes de uma posição para outra 

e, em outros períodos, permanecemos entre elas. 

O mesmo autor ilustra a relação rítmica entre o Self e o ego por meio de um círculo. 

Na parte superior do círculo vemos um estreito alinhamento entre ego e Self, como na 

totalidade original vivida pelas crianças. Seguindo em sentido horário, o ego se separa do Self. 

A ligação torna-se cada vez mais distante até atingir, na parte inferior, uma experiência de 

alienação do ego com relação ao Self. Esse é o ponto crítico a partir do qual o ego começa a 

aproximar-se do Self, novamente. Ainda em sentido horário, desta vez para cima, ao longo do 

lado esquerdo do círculo há uma religação com o Self que leva finalmente à identidade entre o 

ego e ele e a uma nova experiência da inflação. Então o círculo se repete. Nossa vida interior 

é expressa por imagens que sonhamos, imaginamos e desenhamos. Sabemos que, com 

frequência, o arquétipo do Self é refletido na mandala. Há formas particulares de mandalas 

associadas com a individuação. Tentaremos fazer uma conexão com algumas possíveis 

identificações das mandalas que trazem informações sobre a relação entre o ego e o Self.  

 

1.6 - O símbolo como transformador de energia 

Portadores de um significado transcendente profundo, os símbolos resumem a 

complexidade de um discurso em uma única representação, constituindo importantes códigos 
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de acesso à essência espiritual do Ser. Representam, assim, a força viva que abre as portas 

para a compreensão dos domínios do Espírito. O símbolo abre o campo da consciência 

fazendo perceber todos os aspectos da realidade: o visível e o velado, o manifesto e o oculto, 

o consciente e o inconsciente (CROATO, 2001: 236-241). 

Com o intuito de transmitir os fatos espirituais universais e levar o homem a 

estabelecer a comunicação com o transcendente, as grandes escrituras sagradas de diferentes 

religiões e as tradições de sabedoria foram concebidas em linguagem simbólica. As mais 

diferentes culturas construíram um rico acervo simbólico de imagens que indicam o 

significado metafísico apreendido intuitivamente pelo homem, isto explica o fato dos 

símbolos estarem presentes nos mitos, na arte e na literatura sagrada de todos os povos, 

exercendo a função de ampliar a percepção para o mistério do Ser, para a revelação dos 

distintos graus de manifestação do Princípio Eterno. 

 Os símbolos são produtos espontâneos do Self que guarda o mistério do inefável. O 

Self cria símbolos para se fazer conhecido no mundo temporal das formas. Em sua eternidade, 

em sua infinitude, o Self se revela no mundo finito, através das imagens simbólicas, 

expressivamente vivas, assumindo o aspecto como deseja ser visto e ser reconhecido. O 

conjunto desses símbolos constitui a sua fenomenologia, as múltiplas formas que o Self utiliza 

para o seu aparecimento no mundo humano. As imagens do Self, as múltiplas faces do Deus 

invisível, reveladas no mundo visível, desvendam as verdades eternas e são, ao mesmo tempo, 

os veículos através dos quais o homem pode se ligar ao numinoso (Ibid.: 236-241). 

A mais alta forma de sabedoria é a simbólica, pois é a linguagem do Self e da alma. 

Assim sempre impulsiona o homem a entrar em contato com o reino espiritual que tanto está 

fora quanto está dentro. Pertencendo à realidade do Espírito e fluindo através da alma para a 

consciência, os símbolos numinosos promovem a criação de formas artísticas, estabelecendo a 

ligação do homem com a dimensão profunda e sagrada da psique. 

Diz Jung em Psicologia da religião ocidental e oriental: 

 

... Concluímos igualmente que toda religião que se enraíza na história de um povo é 
uma manifestação de sua psicologia, como o é, por exemplo, sua forma de governo. Se 
aplicarmos o mesmo método aos mandalas modernos que os homens vêem em sonhos 
ou visões, ou que então desenvolveram “por meio da imaginação ativa”, chegaremos à 
conclusão de que as mandalas exprimem certas atitudes que só podemos chamar de 
“religiosas”. A religião é uma relação com o valor supremo ou mais poderoso, seja ele 
positivo ou negativo, relação esta que pode ser voluntária ou involuntária; isto 
significa que alguém pode estar possuído inconscientemente por um “valor”, ou seja, 
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por um fator psíquico cheio de energia, ou que pode adotá-lo conscientemente. O fator 
psicológico que, dentro do homem, possui um poder supremo, age como “Deus”, 
porque é sempre o valor psíquico avassalador que se dá o nome de Deus. (JUNG, 
1988b: 79-80) 

 

Projetando no mundo fenomenal através da criação artística, em inúmeras aparências 

simbólicas, o Self se revela, sobretudo, por meio dos símbolos do Centro. As imagens do Self, 

como o Centro Supremo, são frequentemente encontradas nas mais diversas culturas e 

tradições, favorecendo a relação do homem com a divindade e ampliando a sua consciência 

sobre o mistério do invisível. A presença de Deus se manifesta tanto no exterior quanto no 

interior da psique, por meio dos símbolos do Centro (Cf. CHEVALIER; GHEERBRAT, 

2001). Assim veremos nos resultados desta pesquisa.  

Jung (2002a), por meio dos sonhos de seus pacientes, observou a manifestação do 

arquétipo do Centro na psique humana e afirmou a existência de um núcleo oculto, presente 

em todo indivíduo, no qual habita o Centro que o constitui: 

 

... a premonição de um Centro da personalidade, um tipo de ponto central dentro da 
psique, a que tudo esta relacionado, porque todas as coisas são arranjadas, e que em si 
e uma fonte de energia [...] Este Centro não é sentido nem pensado como sendo o ego, 
porem se alguém o pode assim expressar, como o Self. (JUNG, 2002a: 186) 

 

Presentes no mundo interior da alma e no mundo exterior dos sentidos, as imagens do 

Centro são as expressões de um Centro espiritual encontrada nas mais diversas culturas. 

Difundidas universalmente através dos mitos e da arte sagrada de todos os povos, as imagens 

do Centro indicam a relação de significado existente entre as expressões artísticas e 

espirituais, entre Deus e o homem. 

Os símbolos do Centro se referem ao processo de criação do mundo, a cosmogenese. 

Toda cultura possui uma concepção simbólica de Centro, como um lugar sagrado, o ponto de 

origem, onde os deuses se manifestaram pela primeira vez, o local que marca a gênese do 

mundo. Segundo Eliade (2001), o Centro e, acima de tudo, a zona do sagrado, a zona da 

realidade absoluta, da unificação dos opostos. 

O Centro marca a origem da manifestação da criação, e o lugar da condensação das 

energias saturado de força sagrada. Os símbolos do Centro concentram em si mesmos os 

significados: de Início, da Realidade da criação divina que se manifestou de forma visível, do 
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Real absoluto, da totalidade do conhecimento e da totalidade do Ser. O Centro e o Alfa e o 

Omega, o Principio e o Fim (Cf. ELIADE, 1977: 330). 

O centro é o lugar da revelação da divindade, antes da criação e depois da criação e, 

por isso, considerado um espaço santo. Deus sempre foi considerado o Centro dos Centros. 

Através da experiência com os símbolos do Centro pode ser criado um caminho na 

psique que conduz para além do nível racional de compreensão, para o nível intuitivo e 

espiritual. O contato com os símbolos sempre provoca um tipo de impacto sobre a psique, 

amplia a percepção para o transcendente, favorece a manifestação dos níveis mais elevados da 

consciência e possibilita a criação de uma entrada para a dimensão sagrada da psique. 

Jung em sua obra A vida simbólica diz: 

 

A profundidade, em nível de tão grande inconsciência que surge em nosso sonho, 
contém ao mesmo tempo a chave para a individualidade, em outras palavras, para a 
cura.O significado de totalidade ou total é tornar sagrado o curar. A descida à 
profundidade trará a cura. É o caminho para o encontro pleno, para o tesouro que a 
humanidade sempre buscou sofrendo, e que se esconde num lugar guardado por um 
perigo terrível. É o lugar da inconsciência primordial, e ao mesmo tempo de cura e 
relação, pois contém a jóia da inteireza.O uso de um círculo mágico ou mandala, como 
é chamado no Oriente, para propósito de cura, é uma idéia arquetípica. Quando um 
homem está doente, os índios Pueblo do Novo México fazem na areia o desenho de 
uma mandala com quatro passagens. No centro dela constroem uma “casa de suor”. 
No chão, no lugar da cura pintam um outro circulo mágico - colocando assim no 
centro da grande mandala- e no meio dele colocam um vaso com água da cura, 
simbolizando a entrada do mundo subterrâneo. É um processo de individuação, de 
identificação com a totalidade da personalidade, com o si - mesmo. Na simbologia 
cristã, a planificação é Cristo, e o processo de cura consiste na imitatio Christi. As 
quatro passagens são substituídas pelos quatro braços da cruz. (JUNG, 2000: 132-133) 

 

Os símbolos constituem, portanto, artefatos psíquicos capazes de ampliar, transformar 

e estruturar a consciência, e estruturar a consciência em forma superior. A vivência dos 

símbolos sempre aponta a existência de níveis elevados de consciência, aos quais o indivíduo 

pode ter acesso. Por meio dos símbolos do Centro o homem pode restabelecer o diálogo com 

a sua alma, ou melhor, com o Self e, a partir desse contato, ampliar a sua experiência no 

mundo, corrigindo as distorções e as limitações de sua personalidade. 

Os símbolos do Centro foram usados pelas tradições iniciativas como meios de 

expressão e instrumentos de conexão com a realidade divina oculta presente no universo. 

Deixar-se tocar por esses símbolos é permitir a realização do poder dessas imagens de fluírem 

através da psique, criando a possibilidade de superação da divisão e de alcance do estado de 
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Totalidade. A consciência egoica divide e multiplica, a consciência do Self unifica. Os 

símbolos do Centro habitam a dimensão mais profunda da psique, o reconhecimento e o 

contato com esses símbolos promovem a ampliação da percepção, abrindo o caminho para a 

reunificação e para a saúde psíquica espiritual (Cf. CAVALCANTI, 2008: 7). 

Cavalcanti (2008), afirma que a iniciação do ponto de vista simbólico é um processo 

continuo de purificação e aprofundamento do autoconhecimento que liberta o individuo da 

consciência egoica de separação, da futilidade e da alienação para a revelação da ligação 

significativa com a alma e com o Self. O aumento progressivo do autoconhecimento que 

pressupõe a reconexão com a alma, eleva a consciência para níveis superiores, leva à busca do 

significado de uma vida mais elevada espiritualmente e, finalmente, conduz ao Centro, ao 

encontro com o Self. 

A partir de Jung (2002a), a psicologia está recuperando o conhecimento existente nas 

antigas tradições espirituais, nos mitos e na filosofia perene, e reconhecendo, nesse saber e 

nos seus símbolos, um valioso instrumento de reconexão com o Self e de promoção do bem 

estar psíquico. 

Como expressões arquetípicas do Self, os símbolos do Centro tanto descrevem um 

nível superior de percepção, a consciência da Totalidade, da Unidade, quanto são veículos 

capazes de promover a expansão da consciência para essa dimensão. O uso do símbolo como 

instrumento amplificador da percepção interna faz parte de um conhecimento antigo, hoje 

usado pelos terapeutas de diversas abordagens. 

O resgate da dimensão transcendente da consciência, por intermédio da mediação dos 

símbolos presentes na alma, facilita a reconexão com os níveis mais altos da dimensão 

psíquica, com o Self. A aquisição desse nível de percepção, tanto psíquica quanto espiritual é 

necessária para o equilíbrio do indivíduo. Por meio da vivência dos símbolos do Centro, o 

homem pode realizar a cura da divisão, da dualidade, da sua alienação em relação à sua 

essência mais profunda que é espiritual, e se religar com o impulso natural para a evolução, 

completude e plenitude e com o seu verdadeiro Ser (BATÁ, 1997: 98-101). 

A percepção da manifestação da dimensão sagrada, da Imago Dei, presente no 

simbolismo do Centro, pode operar uma profunda mudança na consciência, no conhecimento 

essencial da natureza divina de cada um. Essa mudança se refletira na personalidade, 

ampliando-se para a vida cotidiana e levando o individuo ao redirecionamento da vida, na 

transformação e na forma de relacionamento com o mundo. Para Jung existia uma relação 
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dialética entre o homem e a imagem simbólica de Deus. "A imagem de Deus tem condições 

de modificar a consciência, como essa pode fazer correções na sua percepção de Deus” 

(JUNG, 2002a: 185). 

Edinger (1998) descreve o Self como a divindade empírica interna e equivalente à 

imago Dei (imagem de Deus). Existem, segundo Jung (2002a), determinadas imagens 

simbólicas típicas, denominadas mandalas, que expressam o Self. Todas as imagens que 

enfatizam um circulo com um centro e que normalmente apresentam um elemento a mais 

complementando um quadrado, uma cruz ou outra representação de quaternidade, também 

pretendem expressar o Self. Edinger resume excelentemente os temas e imagens associadas 

que se referem ao Self: 

 

Temas como a unidade, a totalidade, a união dos opostos, o ponto gerador central, o 
centro do mundo, o eixo do universo, o ponto criativo onde Deus e o homem se 
encontram, o ponto em que as energias transpessoais fluem para a vida pessoal, a 
eternidade por oposição ao fluxo temporal —, a incorruptibilidade, a união paradoxal 
entre o orgânico e o inorgânico, as estruturas protetoras capazes de gerar ordem a 
partir do caos, a transformação da energia, o elixir da vida — isso tudo, diz ele, se 
refere ao Self, fonte central da energia da vida, origem do nosso ser, descrito de forma 
mais simples como Deus. (1998: 22) 

 

Ego e Self são tidos como dois centros autônomos do ser psíquico, e o vínculo entre os 

dois tem enorme importância. "A relação entre o ego e o Self é altamente problemática e 

corresponde, de maneira bastante aproximada, à relação entre o ser humano e seu CRIADOR, 

tal como e descrita na mística religiosa” (Ibid.: 23). 

Para Calvalcanti (2008), o Centro é o lugar no qual o homem pode reconhecer a sua 

verdadeira identidade e recuperar a consciência da sua unidade com o universo e com Deus, 

libertando-se do sentimento de alienação e isolamento. Os símbolos do Centro têm o poder de 

promover, na consciência, a experiência de Deus, restituindo assim o estado de unidade, de 

plenitude e de totalidade perdida onde Deus, o homem e o universo eram uma só coisa. 

Diante deste capítulo que descreve o que é mandala na psicologia junguiana e na 

história das religiões, sinalizamos para os psicólogos, educadores e estudiosos em geral, ser 

de grande importância à compreensão do processo de individuação para o mundo que 

vivemos. Os estudos e pesquisas realizados sobre este tema permitem levantar a questão sobre 

o efeito terapêutico da mandala. 
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Trabalhos interessantes têm sido desenvolvidos em alguns países, em especial na 

Alemanha como: Theodor Abt (2005), Ruediger Dahlke (1999), Jutta Blasius (2003), Brigitte 

Spillmann-Jenny (2002), Klaus Holitzka (2004) entre outros. Esses estudiosos têm publicado 

livros com  roteiro de mandalas, isto é,  uma sequência de mandalas, da simples à de maior 

complexidade, afirmando que as mandalas desenhadas ou coloridas possibilitam uma melhor 

comunicação do ego, com os conteúdos centrais da psique e como com o Self. As formas e 

cores nas mandalas são simbólicas. Elas transmitem significados visualmente, sem palavras.  

Criar mandalas reflete, em trabalhos artísticos, experiências interiores, de forma que pode-se 

então estudar, entender e integrar-las. 

Conflitos internos naturalmente surgem conforme crescemos e mudamos. Por 

exemplo, a expressão da mensagem do inconsciente pode ser sentida pelo ego como uma 

ameaça à perda de controle. Quando há conflito entre pontos de vista opostos – tais como - 

expressão emocional impulsiva versus emoção controlada – esse pode ser vivenciado 

intensamente de modo que um terceiro ponto de vista pode emergir do inconsciente, 

transcendendo o conflito e levará os dois pontos de vista a uma síntese completamente nova e 

harmoniosa. Essa ponte entre os dois pontos de vista facilita a expressão emocional 

apropriada – isto é, favorece maior facilidade na expressão emocional de acordo com a 

aceitação social. O Self é a fonte das descobertas que resolvem conflitos, e não é incomum 

que as soluções surjam na forma de mandalas espontâneas que são sonhadas, desenhadas, 

coloridas e dançadas. Sendo assim, trabalhar com mandalas se torna uma maneira de apoiar 

ativamente as conversas interiores entre o Self e o ego.  

 Fincher (2000), afirma que colorir as mandalas é uma visita simbólica a cada 

momento que esta vivenciando o seu dia a dia. Isso levará o individuo a atravessar cada passo 

pesquisado, observando possíveis mudanças. Conforme são as mandalas e suas cores, será 

possível ganhar maior compreensão sobre estes momentos de vida. Trabalhar com mandalas 

proporciona um contato com as habilidades que não foram totalmente desenvolvidas e pode 

ajudar a expandir experiências em novas áreas. Trabalhar com a construção de mandalas ou 

colori-las é uma maneira de convidar a integrar conhecimento sobre o Self. Olhando para o 

simbolismo das cores que se escolheu, pode-se aprender sobre o vocabulário das cores. 

Embora esses estudos citados acima dos autores Ruediger Dahlke (1999), Fincher 

(2000), Fioravanti (2003) não utilizem o método cientifico, eles abrem caminhos para 

reflexões e possíveis pesquisas sobre a aplicabilidade da mandala em várias situações de 

alteração psicológica, tais como, situações de stress e ansiedade. Será verdade o que estes 
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autores estão propondo?  Que o ato de se expressar através da arte de desenhar mandalas pode 

alterar um estado mental? 

A questão que levantamos nesse estudo é, então, se o ato de desenvolver e colorir 

mandalas pode provocar uma alteração no estado emocional de crianças. 

A revisão de pesquisas a seguir, nos permite interessantes observações sobre estudos 

realizados com mandalas. Esse capitulo fornece uma visão da necessidade de pesquisas sobre 

este símbolo/objeto como instrumento terapêutico e seus benefícios. 
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Capítulo II: Revisão de pesquisas sobre Mandalas 

     

“Uma mandala é um grande supermercado espiritual 
onde só podemos comprar coisas boas. Todos os dias 
precisamos observar se nossas “compras” nos têm 
trazido benefícios ou não.” (RIMPOCHE, 2003: 7) 

 

O caminho criativo com desenhos mandálicos tem como propósito concretizar, dar 

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

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

concretude, poder e configurar símbolos, que, assim, cumprir a função de comunicar, 

estruturar, transformar e transcender. Pretende-se neste capítulo mostrar a importância de 

realizar mais pesquisas sobre o tema Mandala. Foram consultados as bases de dados Medline, 

PsycINFO, Scielo e Bireme/BVS entre 2000 / 2010 e verificado que são poucas as pesquisas 

realizadas sobre este tema. 

 

2.1 - Estudos com Mandalas 

Começaremos este capítulo relatando o importante estudo que a psicóloga Rhoda 

Kellogg (1969) realizou com desenhos infantis. Kellogg (1969) registrou cerca de 3.000.000 

de desenhos infantis de todo o mundo, priorizando os desenhos e crianças entre – 2 e 4 anos – 

pois segundo a autora, após essa idade as crianças diminuem sua produção ficando restritas à 

cópia ensinada daquilo que é produzido socialmente.  

Kellogg (1969) permite-nos compreender os desenhos infantis a partir das recorrências 

por ela analisadas. Trata-se de repetições existentes nos desenhos de crianças de todo o 

mundo classificadas pela pesquisadora em vinte rabiscos básicos combinando-se e, assim, 

gerando numa produção espontânea, seis diagramas básicos: círculo ou oval; quadrado ou 

retângulo; triângulo; cruz; X; formas irregulares. Essas combinações geram outras: agregados; 

mandalas; sóis; radiais; rostos, figuras solares e figuras humanas. Todos surgem da percepção 

da criança de suas próprias garatujas, como uma tendência humana a sempre melhorarem suas 

produções. É importante frisar que, para Kellogg (1969), tais movimentos são originados 

espontaneamente, sendo natural nas crianças. A autora também identifica quatro estruturas de 

desenho entre o segundo e o quinto ano de vida. 
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Em seu primeiro momento de arte, a criança é autodidata, passando pelo estágio dos 

padrões, ou seja, rabiscos básicos e padrões de disposição. O segundo momento de arte da 

criança é espontâneo, o estágio do desenho, apresentando combinações e agregados que 

formam tipos de diagramas e mandalas, sóis e radiais, como também o estágio das expressões 

pictóricas, figura humana, casa, plantas e outros temas. Para a autora, são quatro estruturas de 

desenho que se desenvolvem entre o segundo e o quinto ano de vida das crianças: padrões, 

figuras, desenho e expressão pictórica. Em sua pesquisa concluiu que o desenho se transforma 

porque uma estrutura linear conduz à outra, uma vez que o sistema linear é visualmente 

lógico. Veremos no quadro abaixo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Quadro de classificação dos símbolos 
KELLOGG.R, 1969: 273 

 

Nesse desenho, Kellogg descreve um círculo com diversas sequências de figuras, que 

mostram a evolução dos desenhos das crianças. Os desenhos se iniciam com círculos de 

vários tamanhos que tem seu contorno cortado por riscos, que apresentam o formato de um 

sol. Aos poucos, devido às interferências do meio e aos processos que a criança vai 

assimilando, seus desenhos se modificam: os círculos tornam-se casinhas, flores, carrinhos, 

figuras humanas etc.  

 Para Kellogg (1969) todos os desenhos que uma pessoa fará têm por base os 

movimentos que tiveram início em sua primeira infância e que eram, geralmente, registrados 

em papel ou massinha; relata Kellogg: “... muitas coisas que a criança nunca poderá dizer com 

palavras é possível que as diga por meio do desenho” (1969: 32), ou seja, através do desenho 

a criança fala. 
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Aos poucos, a criança passa a notar que seu gesto produziu um traço.  Ela repete o 

traço pelo prazer de seu efeito. Percebe-se que ela está desenvolvendo sua coordenação viso 

motora pelo controle que exerce sobre seus traços, o que não falaria com palavras. 

Os diagramas inventados pela criança – conforme Kellogg (1969) – se combinam, 

agrupam e superpõem, variando em tamanho e localização (dentro/fora), determinando 

formas cada vez mais complexas que se traduzem nos mandalas, sóis e radiais, que são a 

origem das primeiras formas humanas. Nesse período a criança está aprendendo o mundo 

através de interações com outras pessoas e de suas experiências. 

Nesta mesma obra (1969), a autora dedica um capítulo ao tema das Mandalas. Relata 

primeiramente a definição de Mandala, e explica que a palavra é usada nas religiões Orientais 

representando o cosmos. As formações das linhas compõem uma forma geométrica em sua 

organização concêntrica, assim as mandalas feitas por crianças são frequentemente formadas 

por associações de círculos ou um quadrado dividido em quatro partes, por uma cruz grega ou 

uma cruz diagonal. Círculos concêntricos ou quadrados também podem ser considerado 

mandalas. 

Na realidade, a forma de mandalas dos primeiros humanos foi um sinal da arte 

essencial da criança. Mandalas não só são significantes como uma parte da sucessão de 

desenvolvimento de arte de criança, mas também como uma ligação entre a arte de crianças e 

a arte de adultos. Kellogg (1969) relata que a razão pelas quais crianças e adultos desenham 

mandalas são por que estas proporcionam um equilíbrio geral.   

Outra pesquisadora que desenvolveu um trabalho com crianças e mandalas foi a 

psicóloga Joan Kellog. A terapeuta artística americana, cujo hobby era colecionar mandalas 

de várias culturas, começou trabalhando em Maryland (Maryland Psychiatric Research 

Center), nos USA, nos anos setenta, fazendo terapia artística com pacientes terminais que 

seriam submetidos à terapia. Ela começou a descobrir que estes pacientes produziam 

mandalas espontaneamente. Começou a estudar as mandalas (cores, formas, símbolos) e a 

compará-las com baterias de testes psicológicos, com resultados desses estudos. 

J. Kellog (1992) percebeu que a mandala ajuda a recorrer a reservatórios inconscientes 

de forças que possibilitam uma reorientação para o mundo exterior. Desenhar um círculo 

talvez seja algo como desenhar uma linha protetora ao redor do espaço físico e psicológico 

que identificamos como nós mesmos. 



 58 

Segundo essa autora, quando construímos mandalas, sejam estas construções 

conscientes ou inconscientes, há facilitação da cura de feridas e uma ajuda a desintegrar o que 

não é bom para a existência, reintegrando a personalidade à essência do individuo. Quanto 

mais espontânea a construção das mandalas, mais autêntica e mais próxima de facilitar esse 

movimento de integração, desintegração e reintegração do self. 

 

2.2 - Pesquisas recentes com Mandalas 

Neste tópico oferecemos informações sobre projetos de pesquisas experimentais 

encontrados em revistas científicas internacionais e nacionais, entre os anos de 2002 a 2010, 

na área da saúde e da educação, com a proposta do uso do desenho da mandala como um 

instrumento de ensino-aprendizagem e terapêutico. 

No Brasil praticamente é inexistente estudos a respeito. O que se destaca e é o mais 

conhecido, foi o trabalho de Silveira (2001), que estudou desenhos de mandalas em pacientes 

esquizofrênicos. 

Encontramos estudos experimentais realizados em universidades, hospitais (pela 

Associação Americana de Psicologia) e Centros de Saúde, bem como por Faculdades e 

Departamentos de Artes e Educação.  

Pelas análises e interpretações das teses sobre mandalas publicadas em periódicos 

científicos encontramos dois tipos de espaço terapêutico: clínico-hospitalar e educacional. 

No âmbito clínico–hospitalar, existem exemplos de aplicação da mandala em 

indivíduos com dificuldades de expressão e comunicação, deficiências físicas e mentais; casos 

psiquiátricos, indivíduos com desordem psicomotora; pacientes terminais com moléstias 

graves, bem como pacientes com problemas emocionais, familiares e com deficiência 

educacional e de atenção concentrada, como adolescentes, entre outros. A prática terapêutica 

está, em geral, relacionada à resolução dos problemas e integração de conteúdos inconscientes 

na consciência, ou seja, permitem através da criatividade uma possibilidade de transformação. 

 A arteterapia em suas formas, cores, sons, movimentos revela ainda disposição 

individual presente na estrutura psíquica do individuo. (Cf. URRUTIGARAY, 2006) 

Portanto, através desses elementos existe ainda a possibilidade de modificar a situação que se 

apresenta no momento e libertá-lo para modificar sua realidade externa. Admite-se que aqui 

está a possibilidade de cura. O indivíduo encontra outras formas de compor sua própria 
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existência, materializando a própria capacidade de trabalho expresso em sua produção 

artística. 

Na área educacional verifica-se o desenvolvimento do potencial produtivo e criativo 

do educador, identificado com elementos resultantes da formação das estruturas psíquicas, 

como o pensamento hipotético-educacional, a organização das ideias, a estrutura da dimensão 

espaço-temporal e a compreensão da causalidade. 

Neste tópico observamos através das sínteses de trabalhos realizados internacional e 

nacionalmente com objetivo de compreender de que forma o desenho da mandala tem sido 

utilizado como instrumento terapêutico, assim possibilitando novos trabalhos. 

Em 2000 foi realizada uma oficina de arte com o tema: “Oficina da alma” pela 

psicóloga Josana Camilo, no site Aplicação prática de mandalas, 

(http://www.mandala.com/inde.html), no ar em 23 de setembro de 2005. Ela afirma que está 

apresentando a técnica da mandala para ajudar as pessoas a desbloquear ou despertar 

sentimentos e sensações que encontram dificuldades em manifestar-se exteriormente. 

Miranda (2002) realizou uma pesquisa com crianças portadoras do vírus HIV. Esses 

pequenos precisam de uma saída segura para expressar seus sentimentos sobre a vida com o 

vírus. Criativas técnicas terapêuticas, tais como a criação de mandalas (desenhos com círculo) 

pode facilitar o desenvolvimento de uma tomada emocional. Jung (2002a) usou mandalas em 

seu trabalho e acredita que elas são os caminhos para o nosso centro, a voz do nosso 

inconsciente. O conteúdo de trinta e duas mandalas criadas por crianças e adolescentes 

vivendo com HIV durante as sessões clínicas com a sua assistente social foi analisado para os 

temas expressos e cores utilizadas. Os temas mais importantes dentro da obra em questão 

foram os aspectos concretos da vida com HIV. No entanto, temas negativos foram 

equilibrados por temas sobre a felicidade, otimismo, os relacionamentos sociais e a 

normalidade da vida cotidiana. A arte mostra que o HIV desempenha um papel proeminente 

na vida dos participantes. Sua resiliência é evidenciada pelo fato de que quase a metade dos 

temas expressos foi positiva com boas propostas e afirmações claras de bem-estar na vida.  

A pesquisa realizada por Marshall (2003) na Universidade do Texas, de Saúde e 

Ciência tem como tema Aprendizagem criativa: a mandala como exercício pedagógico. 

Observou-se que os estudantes universitários do curso de nutrição psiquiátrica precisavam de 

estratégias pedagógicas para lidar com pacientes portadores de doenças mentais. Esta 

proposta foi utilizada com estes estudantes com o objetivo de desenvolver competência 
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interpessoal, autoconhecimento e auto reflexão. A técnica pedagógica usada foi um exercício 

experimental que propõe aos estudantes criarem um desenho mandáico. 

Com esta estratégia de aprendizagem criativa e ativa com mandalas foi possível 

proporcionar à universidade uma nova estratégia para lidar com novas gerações de estudantes. 

A proposta foi de encontrar novos horizontes e objetivos clínicos para auxiliar as aulas e um 

melhor aprendizado. Eles também favoreceram os estudantes, considerando filosofia 

ocidental, conviver melhor em grupo, autoconsciência e terapia junguiana. 

O pesquisador Handerson (2003) tem como tema de sua pesquisa A natureza curativa 

de Mandalas: estudo empírico de imaginação ativa, este observa que há uma escassez de 

estudos baseados em experiências sobre o poder curativo das mandalas em saúde mental. Foi 

realizado um estudo para examinar os benefícios propostos da criação de mandalas em 

indivíduos que sofre desordem e tensão traumática (PTSD). Foram medidas, nos pacientes 

que participaram da pesquisa, as mudanças nas variáveis de sintomas de PTSD que são os 

seguintes: sintomas deprimentes, ansiedade, significado espiritual e a frequência de sintomas 

físicos e doença.  

Arte na Escola Cidadã – (http://mail.terra.com.br) – Em 25 de outubro de 2004 foi 

desenvolvido o V Prêmio Arte, na Escola Cidadã, onde elegeu-se projetos vencedores 

daqueles que trabalharam com o ensino de Arte no Brasil, em diversas escolas do ensino 

fundamental. O projeto vencedor na educação infantil de 1ª a 4ª série foi “O mundo gira, 

giram os modos de olhar” por Juliana C. Camasciali, de Osasco-SP. O objetivo central era 

exercitar o olhar sensível a partir de leituras diversificadas de imagens e do Mundo. Com o 

desafio de criar uma mandala, roda que move o mundo, as crianças manifestaram suas ideias 

em grupos sobre como ajudar o mundo a mover-se e harmonizar-se. 

Na pesquisa de Grover (2004) que foi: Simbolismo da Mandala na teologia de 

Bonaventura foi verificado os símbolos circulares de Bonaventure e assim foram analisados 

na mandala os seguintes tópicos: o centro, a cruz e a perspectiva total da mandala. As 

argumentações da pesquisa foram realizadas com os seguintes autores: Jung, Eliade e Tucci.  

Segundo o autor Henderson (2005) que realizou uma pesquisa com o tema: Estudo 

empírico na natureza curativa de mandalas, este observou crianças e adolescentes em idade 

educacional que possuem algum tipo de trauma. Neste estudo procurou testar empiricamente 

a técnica do desenho da mandala com profissionais da área da psicologia para observar os 

benefícios que a técnica proporciona na saúde física e psicológica de indivíduos que sofrem 
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algum trauma. A proposta foi oferecer um desenho mandálico, pois se verifica que os 

símbolos proporcionados pelo inconsciente vindos nos processos criativos organizam-se e 

integram-se nas emoções e experiências, servindo assim com a mesma função que escrever 

uma narrativa.  

Admite o autor que "... as mandalas extraídas das crianças e adolescentes poderiam 

servir de um potencial de melhor desenvolvimento ao falar de tais eventos traumáticos, por 

meios de desenhos qualitativos como no desenho da mandala” (HENDERSON, 2003: 7).  

Observa ainda que a pesquisa científica na teoria junguiana seja ainda escassa, mas são mais 

frequentes na área da arte e da religião (Cf. SLEGELIS, 1987). Admite que os estudos futuros 

devam ser explorados para construir uma ponte de contato dos trabalhos artísticos e o 

científico em um esforço para fazer com que a teoria junguiana seja uma técnica da 

psicoterapia da arte com mais credibilidade. 

Neste artigo relata a terapia das mandalas sendo utilizada pela primeira vez por Jung 

(1999a), constatando que encontrou um efeito calmante e de saúde e bem estar em pacientes, 

ao mesmo tempo em que facilitava a integração psíquica. 

Henderson et al. (2005) observa em conclusão de seus estudos que o desenho de uma 

mandala fornece a integração e a organização cognitiva às experiências emocionais 

complexas. Esses benefícios foram medidos em termos de variáveis de severidade do sistema 

do trauma, da depressão, da ansiedade, da aproximação espiritual e da não frequência dos 

sistemas e da doença física. 

Na pesquisa Criação da mandala para Individuação: viagem pessoal, realizada por 

Audra (2005), na Flórida, tem como propósito um estudo de caso, sua viagem pessoal e assim 

descobrir como as criações de mandalas coincidem com o processo de individuação. A autora 

verifica que Jung observa o indivíduo em sua singularidade e individualidade que provem 

dele mesmo ou do desenvolvimento natural do indivíduo e de sua inteireza. Muito deste 

desenvolvimento é visto por símbolos do inconsciente. O uso de mandalas como uma 

ferramenta criativa permite estes símbolos emergir à sua consciência. A antecipação destes 

símbolos que se apresentam no inconsciente ao consciente é aquele que faz a transição para o 

processo de individuação. Jung (1999a) declarou que o processo de individuação é uma 

unidade harmoniosa da personalidade com o Ego. 

Arte no Caminho da Cura – A Revista da Associação Brasileira do Câncer – AB-

Câncer, de São Paulo, em maio de 2005 relata que a artista plástica Marisa Nunes trabalhou 
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com mandalas em cores fortes, além da harmonia com mitos e com mascaras. Fez um projeto 

Mandala com doze telas redondas de 1,20 m de diâmetro cada, expostas no bairro de Vila 

Madalena, em São Paulo (SP) e outro chamado projeto Símbolo Digital, composto de 9 telas 

de 1,20 m por 1,60 m através do computador. Trabalha com mandalas porque admitia a 

necessidade de pintar, devido ao diagnóstico de câncer na mama em 2000, onde pôde definir 

seu traço, perdendo o medo da crítica e conseguiu transportar para a tela tudo aquilo que 

sentia no seu íntimo, através das imagens vindas do inconsciente. 

Ramos (2006) em sua dissertação com o tema Forma e arquetipo: um estudo sobre a 

Mandala, argumenta e faz uma relação sobre o significado da mandala, por meio da 

abordagem associativa de temas correlatos. A geometria da mandala é abordada em seus 

sentidos matemático e simbólico, como o princípio que afere critérios, modelos, leis e coesão 

às qualidades dinâmicas do princípio da transformação, também relacionado ao conceito de 

mandala. Encontramos mandalas entalhadas nas cavernas de nossos ancestrais, na arte 

religiosa, na arquitetura, no traçado das cidades, na arte moderna e contemporânea, nos 

desenhos das crianças e dos esquizofrênicos, no design, na estruturação de diversos sistemas 

de conhecimento filosófico, na nossa relação com o sagrado e nas formas criadas pela razão e 

pela natureza. São evidências da presença da dimensão do mistério. A dissertação é ilustrada 

de modo a reforçar estas ideias. 

Dibo (2007) em sua dissertação com o tema: Prabhã Mandala: os efeitos da aplicação 

do desenho da mandala no comportamento da atenção concentrada, teve como objetivo 

verificar se a mandala proporciona uma maior atenção concentrada em adolescentes em sala 

de aula, além da verificação de símbolos de conotação religiosa. Esta pesquisa foi qualitativa 

e quantitativa, e privilegia os significados e processos que são mensurados em termos de 

quantidade e frequência. O instrumento utilizado para medir atenção concentrada em quatro 

turmas do Ensino Médio, que totalizaram 70 adolescentes, foi o Teste AC-15. 

As turmas B e C (mandala – teste) que representa a aplicação do desenho da mandala 

depois o teste AC – 15 apresentam índice superior à media no teste Atenção concentrada, 

enquanto as salas D e E ( teste – mandala) manifestaram um índice à media, comprovando, 

assim, que a mandala proporciona maior atenção concentrada.  

Na verificação e analise das turmas, é possível observar que os desenhos, em sua 

maioria, estão centralizados, indicando que os sujeitos desta pesquisa estão ajustados; 

mostram-se mais auto-dirigidos e auto centrados. A caracterização do traço e a pressão, que 
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significa equilíbrio emocional e mental, se apresentam normais. Os desenhos também, em 

grande parte, são medianos, demonstrando inteligência, capacidade de abstração espacial e 

equilíbrio emocional. 

Portanto, podemos dizer que a mandala nesse estudo foi uma atividade enriquecedora 

para a vida psíquica, aumentando a atenção concentrada dos sujeitos e proporcionando 

momentos à melhora na integração emocional de contato interior de ordem e harmonia, o que 

pode levar, à integração. 

A realização das pesquisas citadas acima nos possibilita dar sequência às reflexões que 

pretendemos realizar neste estudo. Ficam algumas perguntas a serem respondidas, tais como: 

Será que realmente a mandala traz o equilíbrio para a criança, como relata Kellogg (1969)? 

Será que a mandala facilita a integração e reintegração do Self, como Kellogg (1969) afirma? 

Será que o desenho da mandala proporciona a diminuição nos sintomas de ansiedade e humor 

depressivo como Henderson (2005) relata em seus estudos? 

Sabemos que a capacidade criativa é um objetivo amplamente desejado e estimulado 

em todos os âmbitos de expressão humana. Por isso constatamos tantas citações onde o ato 

criativo acaba sendo o maior responsável das transformações evolutivas e lucrativas nos 

âmbitos corporativos, acadêmicos, sociais, comerciais, políticos, familiares e espirituais. 

Todas as expressões criativas da psique ou alma humana são reconhecidamente excelentes 

instrumentos para diagnóstico e tratamento de diversos tipos de sintomas, além de retratarem 

o estado emocional e contribuírem para desenvolvimento analítico, crítico, simbólico e 

abstrato do ser humano.  

O trabalho com técnica expressiva visa exatamente permitir a ação mental, ou a 

elaboração, com o intuito de extrair a emoção (afetividade, sentimento) que se encontra 

“oculta”, como idéia na imagem formada, em princípio inexistente no sentido empírico. O 

assim chamado conteúdo ideal provido da coloração afetiva, como parte ainda inconsciente e 

presente na imagem criada, transmutam-se em realidade capaz de ser identificada, porque 

encontra um campo para ser materializado.  

A finalidade terapêutica insere-se, assim, na relação entre consciência e inconsciente, 

diminuindo tanto os efeitos de sua perigosa cisão, quanto restaura este canal de comunicação, 

sempre quando esta se interrompe. Tal como se fosse uma mediação, a instrumentação de 

materiais pictóricos, plásticos, reconduz o sujeito, que deles faz uso, a mecanismo de 

estruturação de si mesmo, dada pela elucidação de seu próprio material. Assim, para poder 
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entender todo este processo estaremos realizando um capítulo que possibilitará compreender 

melhor a proposta apresentada. O próximo capitulo tem como tema: “As técnicas expressivas 

num contexto psicológico”, assim ampliaremos o entendimento sobre as técnicas do pintar e 

desenhar em intervenções psicológicas com crianças.  

Jung (1999a) considera o valor da utilização de técnicas expressivas como elemento 

propiciador do resgate do sentido de viver. Pois através de uma imagem criada, o sujeito vê-se 

diante da circunstância de “traduzir o indizível em formas visíveis” (JUNG, 1999a: 25). 
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Capítulo III: Técnicas expressivas num contexto psicoterapêutico  
                                                        

“Quando um lapidador de diamantes quer 
produzir uma bela pedra, sabe que deve cortá-la 
seguindo sua clivagem natural. O corte não pode 
ser feito ao acaso, para satisfazer alguma fantasia 
pessoal abstrata. O mesmo é verdadeiro quando 
desejamos extrair a beleza da natureza humana: 
devemos levar em conta a realidade dos outros e 
nunca tentar impor-lhes a nossa própria 
realidade.” (PARAMHASA YOGANANDA, 
2006: 75)   

 

Acolher e utilizar as modalidades de expressão artística dentro de um processo 

psicoterápico vem enriquecer a possibilidade de um conhecimento profundo e 

conseqüentemente uma maior compreensão da pessoa a ser auxiliada. A arte é uma forma de 

expressão do ser humano e como tal, uma forma de comunicação e de linguagem simbólica, é 

produto da observação, do inconsciente e do consciente, da emoção e do conhecimento, do 

talento e da técnica, da criatividade. As imagens, como linguagem plástica, alinhadas a outras 

expressões, como movimentos corporais entre outros, são os meios usados nas terapias 

expressivas para a facilitação do autoconhecimento, da solução de conflitos emocionais e do 

desenvolvimento pessoal harmonioso. O capitulo foi desenvolvido para contribuir na 

compreensão da proposta utilizada na intervenção psicológica desta pesquisa que utilizou 

como instrumento de avaliação a técnica do desenho da mandala para auxiliar no trabalho 

profilático contra as diversas situações de enfermidades que se encontram crianças vitimas de 

abandono moradoras em casa abrigo. 

 

3.1 – Definição 

A expressão “prática terapêutica ou técnicas psicoterapêutica” indica o ato ou efeito de 

exercitar o desenvolvimento e aproveitar o interesse de um indivíduo ou paciente por 

determinado trabalho ou ocupação operacional. E é profilática porque auxilia com medidas 

preventivas contra as diversas situações de enfermidades. A prática terapêutica procura 

colocar em ação meios adequados para aliviar ou procurar atingir um processo de integração. 

A prática também significa utilização, experiência ou exercício de uma atividade. Está ligada 

à faculdade de conhecer (cognoscitiva), através dos meios de comunicação como expressão 
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dirigida a outro indivíduo. É a aplicação da teoria e do saber provinda da experiência e 

relacionada com a expressão artística. 

 

3.2 - Pintura: Facilitador do Processo Expressivo 

A expressão artes provém do latim “ars-artis-arte” podendo ser conceituada como o 

conjunto dos meios que o homem emprega para excitar sensações, sentimentos, e que se 

apresenta como um complexo de imagens associadas que são capazes de transmitir o sentido 

do belo; também é chamado de ”belas artes”. A pintura, por sua vez, provém do latim 

“pinctura” que significa a arte de pintar, ou seja, o revestimento das superfícies por matéria 

corante, podendo ser desde o lápis ou pincel colorido, até o guache e a tinta óleo, e outros 

meios.  

Jung (2000) começou a usar a linguagem expressiva ou artística como parte do 

tratamento psicoterápico. Para ele, a criatividade é uma função psíquica natural, com função 

estruturante. A arte, segundo Jung (2000), pode e deve ser usada como componente de "cura", 

além de a criatividade poder ter essa função em si mesma. Este processo natural se realiza por 

intermédio de símbolos presentes em todas as expressões artísticas, bem como nos sonhos e 

nas fantasias. 

Jung (2000) pedia aos clientes que fizessem desenhos livres ou imagens de sonhos, 

sentimentos, situações conflitivas, etc. As linguagens, a expressão artística e a verbal, 

ocorriam juntas nas sessões analíticas, uma auxiliando, esclarecendo e enriquecendo a outra.  

Jung (2000) relatava que o inconsciente reflete as potencialidades do indivíduo e seu 

propósito de vida. Através de suas investigações em diversos campos de estudo, foi levado a 

conceituar a existência de disposições inatas para a configuração de imagens e idéias 

análogas, carregadas de emoções, nas diversas culturas, através dos milênios.  

A essas estruturas, denominadas arquétipos, atribui importância para a compreensão 

do comportamento individual, como uma manifestação da sociedade humana reunida 

globalmente, no tempo e espaço. Podem aparecer em sonhos e nos trabalhos artísticos, 

expressões plásticas produzidas por psicóticos, assim como nos desenhos de pessoas normais 

refletindo o grau de comprometimento na articulação do consciente e do inconsciente. As 

camadas mais profundas do inconsciente desenvolvem suas estruturas devido a uma inserção 

no processo de desenvolvimento das experiências sociais primárias. Este fenômeno, com seus 
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símbolos e arquétipos passam a ser um acervo da humanidade e a fazer parte de todos os 

homens. Por isso recebeu a denominação de inconsciente coletivo. 

Jung (2000), por sua vez, tendo fundamentado sua teoria na imagem arquetípica, 

experimentou a Arte tanto na vida pessoal quanto na aplicação com seus pacientes em 

psicoterapia. Segundo ele: 

 

A finalidade desses 'método de expressão' é tomar os conteúdos inconscientes 
acessíveis e, assim, aproximá-los da compreensão. Com esta terapêutica consegue-se 
impedir a perigosa cisão entre a consciência e os processos inconscientes. (JUNG, 
2000: 120) 

 

A arte, para Jung (2000), é um meio feminino de expressão oposto ao logos (o 

intelecto) que se comunica por palavras. Ele acredita que a palavra é uma característica 

masculina e limitada, o modo pelo qual podemos nos expressar. Aprendemos a expressar a 

mente racional com as palavras, mas outras formas de percepção podem não se transcrever tão 

claramente dessa maneira. A arte expressa um contexto de pensamento que não é linear, 

desafiando construções racionais de causa e efeito e, às vezes, as defesas do intelecto. 

As mandalas, frequentemente desenhadas pelos pacientes, seriam formas estruturantes 

da personalidade. Estas representações significavam que forças inconscientes procuravam 

compensar os vetores desestruturantes da doença mental. As mandalas são portadoras de 

estruturas matemáticas e humanas, ajudando a criar uma ordem de percepções que acontecem 

aparentemente casuais. Elas apontam a existência de forças inconscientes de defesa e 

estruturação, e exercem em si uma função ordenadora e curativa. (Cf. FICHER, 1991) 

Segundo Fincher (1991) a atividade plástica, faz uma ligação com a compreensão 

intelectual e emocional, viabiliza o processo evolutivo da personalidade como um todo. Ao 

liberar às expressões das imagens internas, o ser humano, ao mesmo tempo em que as modela, 

transforma a si mesmo. Ao se conhecer cria, recria, sobretudo pode inserir novas propostas e 

de uma maneira nova para sua realidade.  

A pintura, o desenho e toda a expressão gráfica ou plástica, expressão corporal, dança, 

musica formam um instrumento muito rico para o indivíduo reorganizar sua ordem interna, e 

ao mesmo tempo faz uma reconexão com a realidade. (Cf. URRUTIGARAY, 2006)  

Jung (2000) observa o homem é um ser social e que a psique humana não pode existir 

sem uma cultura, aonde a individualidade vai se processar por diferenciação. A arte, os 
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rituais, religiões, nas expressões individuais e culturais sempre "re-apresentam” esse modo 

funcional do ser humano.  

As emoções que não encontram uma maneira socialmente aceita de expressão voltam-

se para dentro, criando divisões no psiquismo, provocando deformações em suas estruturas 

básicas. Para Jung (2000), essas estruturas corresponderiam a uma unidade energética, as 

quais contêm disposições inatas para configurar imagens e ações instintivas (arquétipos). Se a 

realidade exterior propiciar, isto é se configurar como um campo fértil, como um molde onde 

se "encaixa” determinado arquétipo, o mesmo é ativado e manifesta-se com força instintiva e 

compulsiva, além do poder de domínio egóico consciente. Entende-se em alguns casos de 

desestruturação da personalidade, um ultrapassar os limites do mundo das imagens impedindo 

a adaptação e contato com a realidade.   

Como consequência dos problemas da nossa atualidade, o homem sucessivamente 

tenta, sem sucesso, resolver os conflitos advindos das dificuldades de inserção na realidade 

social conjugada ás suas características determinadas intra psiquicamente. Frente a um 

excesso de pressão, a psique sem alternativa de conciliação, cinde-se. Silveira (2001) 

reconhece essas pressões, problemas e formas de expressões arquetípicas nos trabalhos dos 

pacientes por ela tratadas. Dizia: “A pintura e a modelagem tinham em si mesmas qualidades 

terapêuticas, pois davam forma a emoções tumultuosas, despontencializando-as e, 

objetivavam forças auto-curativas que se moviam em direção à consciência, isto é, à 

realidade” (SILVEIRA, 2001: 17). 

Silveira (2001) desenvolveu um trabalho de terapia expressiva, pesquisando formas de 

compreensão do universo mental dos pacientes internados. Encontrou respostas para suas 

indagações na terapia junguiana, como via de entendimento e técnica de atuação. Instituiu 

oficinas de trabalho na seção de terapia ocupacional criada por ela em 1964, no centro 

psiquiátrico D. Pedro II, em Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. Em 1952 criou o Museu do 

Inconsciente; único acervo existente atualmente no Brasil é um dos mais importantes do 

mundo, onde são conservados e organizados trabalhos de expressão dos internos na 

instituição acima referida. O objetivo de Silveira é ressaltar a grande importância do recurso 

de fazer arte no processo de integração da personalidade.  

 Valladares e Oliveira (1998) indicam que se pode utilizar técnicas na busca de 

resultados terapêuticos, na expressão e na elaboração de conteúdos internos do indivíduo. Daí 
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a pintura pode ser escolhida por ser facilitadora do processo expressivo e promotora da 

expansão e libertação da psique humana. 

Segundo Valladores e Oliveira, a pintura tem um valor terapêutico, porque facilita a 

expressão de emoções, através do fluir da tinta, induzindo movimentos de expansão da psique 

do indivíduo. Ao pintar espontaneamente, o indivíduo permanece - se entrar em outro estado 

de consciência, não racional. “As imagens carregadas de emoções vão surgindo do interior do 

indivíduo como manifestações do Self (o Eu) expressando informações até então 

desconhecidas da consciência” (1998: 20). Completam que a pintura sob ótica terapêutica 

contribui para a evolução da consciência, reorganizando a personalidade em altos níveis de 

autoconhecimento e de realização.  

Trinca (1996) considera a relação entre pintura e processos facilitadores de 

aprendizagem quando coloca a questão do desenho livre. Este se apresenta como uma técnica 

de percepção temática que se insere em um conjunto de técnicas de grande aplicação 

psicológica.  

O autor indica que é utilizado o desenho livre como sendo aquele que proporciona 

grande liberdade de execução gráfica e de escolha de um tema. São encontrados nestes 

desenhos livres indicações sobre inteligência, psicomotricidade, personalidade e outras. 

Observando tais desenhos pode-se notar que os indivíduos tendem a expressar neles, às vezes 

inconscientemente, uma visão de si próprio, tal como se apresentam ou tal como gostariam de 

ser. Desta forma, os desenhos representam uma forma de linguagem simbólica que mobiliza 

níveis relativamente primitivos da personalidade. E são, ainda, excelentes meios de atuação e 

de expressão das associações, por meio das quais os adolescentes se comunicam de maneira 

preferencial. 

Neste contexto, desenho livre pode ser uma projeção de autoconceito, da imagem ideal 

do eu, ou melhor, uma expressão emocional ou mesmo uma expressão das atitudes para com a 

vida e a sociedade em que se vive. Pode-se, portanto, considerar que os desenhos livres 

podem ser uma combinação de tudo o que foi afirmado sendo ainda, possivelmente, uma 

expressão inconsciente que pode incluir símbolos expressos de fenômenos inconscientes. 

Sendo assim, os desenhos livres realizados pelas crianças fornecem evidências da tolerância, 

controle e reação aos estímulos emocionais, e, ao mesmo tempo, mostram o quanto essas 

crianças estão vulneráveis a esses fatores. Em síntese, tem-se observado que o desenho livre 

se comporta como um dos melhores meios de observação da evolução de sua percepção, de 
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seu desenvolvimento mental e, de maneira concomitante, do seu mundo vivido e de sua 

personalidade (Cf. TRINCA, 1996). 

Nagelshmidt (1996) nos fornece informações sobre técnicas que visam o 

aperfeiçoamento dos potenciais físicos, emocionais e cognitivos dos indivíduos. A esse 

propósito indica que as técnicas visuais são aquelas que procuram ajudar o indivíduo a tomar 

contato com o inconsciente por meio da ativação e ampliação da capacidade de evocar 

imagens e emoções, e representar seu mundo interno.  

Fincher (1991), neste contexto, relaciona a execução da mandala com o ato de 

desenhar. Indica que quando criamos uma mandala, estamos gerando um símbolo individual 

que revela quem somos num dado instante. Este círculo pode conter e atrair partes 

conflitantes da nossa natureza, conforme já foi dito anteriormente. A mesma autora relata que 

criar mandalas é uma atividade recompensadora que enriquece a vida do indivíduo. Ao 

elaborar desenhos dentro de círculos, o inconsciente reage reforçando uma atividade de 

devoção da vida e afirma: “Desenhar um círculo talvez seja algo como desenhar uma linha 

protetora ao redor do espaço físico e psicológico que identificamos como nós mesmos. A 

mandala invoca a influência do” Self”, o padrão subjacente de ordem e totalidade” 

(FINCHER, 1991: 39). 

Bello (2003) cita alguns fatores que podem ser importantes para o uso do desenho, 

assim como no desenho da mandala, sendo assim um facilitador do processo expressivo: 

a) Pintar pode ser um facilitador do processo expressivo auxiliando na autoexpressão, 

e no alívio das tensões emocionais, mas não necessariamente na elaboração de conteúdos 

internos, tais como emoções, sentimentos, lembranças e outros; 

b) O material utilizado como lápis de cor e outros recursos disponíveis poderiam 

facilitar a expressão da criatividade do Self em sua essência; 

c) Ao pintar e construir uma mandala o indivíduo poderá ter uma possibilidade de 

expressar seus sentimentos; 

d) Pintar poderá levar o indivíduo a uma possível valorização e a expressão em si, 

dando maior liberdade ao criador. 

 

3.3 - A Imagem Simbólica e a Arte na Psicologia Analítica Junguiana  
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As Artes, em geral, estão repletas de projeções do simbolismo humano, e, portanto, 

reportam-se as imagens pessoais e impessoais (arquetípicas) descritas por Jung. A imagem 

que emerge durante o processo de expressão artística concilia aspectos da psique do sujeito 

que são influenciados naquele especifico momento (Cf. ZIMMERMANN, 1992), seja na 

produção de um artista, seja na produção de um paciente dentro de um contexto 

psicoterapêutico.  

Zimmermann (1992) considera os efeitos terapêuticos do ato de pintar e desenhar, 

destacando a canalização da energia contida por meio da catarse, podendo esta gerar a 

redistribuição da energia psíquica, mencionando também a atualização de processos não 

conscientes, e a oportunidade de oferecer espaço as projeções de aspectos do mundo 

inconsciente que se expressa durante o processo expressivo.  

Os sintomas dos indivíduos e as imagens que se realizam por si só podem ser 

elaborados a partir de um processo que contem compensação, assim podem corresponder às 

funções auto-reguladoras da psique. Os conteúdos que permanecem inconscientes reúnem 

uma carga de energia suficiente para irromper em imagens ou sintomas ou até em sonhos. O 

objetivo deste processo parece ser o de ligar dois mundos psicológicos. Essa ponte e o 

símbolo. E, entretanto, a função transcendente que promove a conexão entre os opostos, 

sendo a síntese que vai alem do conflito: "A função transcendente representa um vinculo entre 

dados reais e imaginários, ou racionais e irracionais, preenchendo assim a lacuna entre a 

consciência e o inconsciente" (SAMUELS, et al., 1988: 48-83).  

Jaffe (1986) percorre o longo trajeto histórico da expressão plástica, identificando 

aspectos simbólicos nestas expressões desde a pré-história, a partir dos registros de pinturas 

rupestres até os tempos atuais. 

Jung (2002a) diferencia dois tipos de imagens: de caráter pessoal e as de caráter 

impessoal. A de caráter pessoal traz em si conteúdos do inconsciente pessoal e da experiência 

consciente. O caráter impessoal refere-se à imagem primordial quando esta representa uma 

manifestação de ordem coletiva, apresentando características mitológicas. Ele considera o 

fenômeno relativo a imagem como "(...),  uma expressão concentrada da situação psíquica 

como um todo (...)"(JUNG, 2002a: 418), distinguindo-o de qualquer manifestação patológica 

por não distorcer qualitativamente a realidade externa, sendo apenas o resultado de um 

processo interno. Assim, as imagens só apreendem os conteúdos do inconsciente naquele 

momento.  
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Portanto, o arquétipo é o centro energético que poderá ser conectado, emergindo na 

forma de símbolo. Este ultimo, por sua vez, necessita de um esboço arquetípico, exercendo 

função transformadora da energia psíquica. O símbolo também agrega uma função terapêutica 

que não esta contida na imagem em si, mas no significado que transcende a própria imagem 

(Cf. TOMMASI, 2003).  

O Self é uma realidade ontológica universal.Transcende diferenças culturais.Cada ser 

humano pode desenvolver uma relação pessoal com seu Self e extereorizar esta relação em 

diferentes facetas de sua vida, e este processo leva à maturidade psicológica (Cf. JUNG, 

2002a). Portanto, o processo de leitura de imagens, é fundamental  para o processo de 

maturidade psicologica, tendo em vista que todos os fatos psiquicos são simbolicos, porque 

eles representam mentalmente todas as vivencias e os propositos na busca pela individuação. 

Por meio da criação e imaginação, o sujeito tem a possibilidade de confrontar-se com seus 

conteudos, estabelecer associações, amplificações e relações com experiencias passadas e 

atuais, de modo que compreenda, vivencie e realize o sentido de suas imagens em sua vida. 

 

3.4 - A interpretação de produções artística e o conceito de projeção 

A proposta desta tese não é tratar das teorias e testes projetivos, mas sim de auxiliar a 

compreensão do caminho que propôs seguir que é perceber do micro ao macro na expressão 

artística do indivíduo, utilizando a técnica do desenho da mandala.  

É importante inicialmente mencionar os autores que deram a possibilidade de perceber 

o destaque do entendimento paulatino do processo de análise e interpretação da psique 

humana. Um dos primeiros autores, Campos (1969) que reafirmou o desenho como fenômeno 

expressivo, digno de menção. Foi realizado em 1887, por Ricci, em Bolonha. O H-T-P 

(House - casa, Tree - árvore, Person - pessoa), é o teste projetivo mais usado em exame 

psicotécnico/seleção de pessoal, avaliação clínica, etc. Outros testes, mas apenas por meio da 

figura humana, a exemplo do Goodenough e do Machover, voltados para mensuração da 

inteligência infantil.  

O autor Buck (2003), afirmou que o teste H-T-P tem como objetivo obter informação 

sobre como uma pessoa vivencia a sua individualidade em relação aos outros, e facilitar a 

projeção de elementos da personalidade e de áreas de conflitos, identificados como o 

propósito de avaliação ou terapêutica. O autor referido ainda afirma: “... os desenhos também 
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estimulam o estabelecimento de interesse, conforto e confiança entre o examinador e o 

cliente” (BUCK, 2003: 2). Sua técnica se respalda no conceito de que os desenhos da figura 

humana, bem como os da casa e da árvore, “são uteis para o estudo da personalidade ou meio 

de diagnostico na avaliação clínica, e se fundamenta na teoria psicológica da imagem de si 

mesmo, assim como na teoria psicanalítica da projeção” (HARRIS, 1981: 57).  

De acordo com Levy (apud TRINCA, 1996), o desenho além de projetar a imagem 

corporal, usualmente compõe uma gama de projeções relacionadas ao autoconceito, à imagem 

ideal do eu, e às atitudes para com os outros, mesmo com o examinador na situação da 

testagem.  

O teste do desenho pode ser uma expressão consciente, como também incluir símbolos 

disfarçados e fenômenos inconscientes. O desenho da figura humana, segundo Alves (apud 

WECHSLER, 2003), é uma das medidas mais utilizadas pelos psicólogos brasileiros, na 

maioria das vezes com o intuito de avaliação emocional, mais do que cognitiva. (Cf. HUTZ; 

BANDEIRA apud WECHSLER, 2003).  

Segundo Van Kolck (1984), o indivíduo ao atender à solicitação - “desenhe uma 

pessoa” - lança sobre o papel a imagem corporal que possui e que se torna veículo de 

expressão de sua personalidade (KOLCK, 1984: 14). A autora relata que essa imagem não é 

apenas consciente, mas também construída como base no corpo do outro, e na qualidade da 

relação.  

Portanto, a folha de papel em branco representa o mundo externo do indivíduo que nos 

desenhos livres é desenhada por diversos símbolos isolados, ou mesmo vazios de conteúdo, 

podendo dizer sem conexão entre si. (Cf. PICCOLO, 1995).  

Neste propósito, o desenho tem a função de estabelecer a criatividade, investigação e 

tratamento. Na comunicação verbal do examinador proporciona, com suas observações e 

perguntas, o participante para determinado foco, questionando para o que julga ser importante 

para conquistar, ou melhor, ficar mais claro seus conteúdos expressos em seus trabalhos, por 

exemplo. A grande vantagem do desenho da mandálico é que o individuo não tem a chance de 

exercitar esta vivencia. Da mesma maneira como o corpo físico fala, o desenho mandálico diz 

por meio do inconsciente, aquilo que, a autocensura, do seu autor não se permite verbalizar.  

Van Kolck (1984) relata que a adaptação, expressão e projeção, estão explícitas no ato 

de desenhar. Assim, deve ser vista com bastante critério os aspectos: a) adaptativo que diz 

respeito à adequação à tarefa solicitada, sua correspondência em relação à faixa etária, sexo e, 
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eventual, patologia; b) expressivo que analisa o estilo característico da resposta que se 

apresenta por meio gráfico; c) projetivo que verifica as situações e objetos que decorrem no 

conteúdo e a maneira de tratar o tema.  

Finalmente, no teste do desenho, o que se verifica é o melhor que o participante pode 

oferecer ou desenhar, a estética ou beleza artística não é considerada, mas os conteúdos que 

estão representados. As histórias relatadas, críticas, sentimentos e emoções verbalizados 

durante a aplicação e no inquérito são dados complementares que podem até colaborar para a 

elaboração e fechamento do laudo. Tudo que o indivíduo faz, escreve, desenha, pinta, diz é 

uma projeção do seu Eu, ou são fragmentos de si mesmo. Ele pode até não ser exatamente 

aquilo, mas está de alguma forma, por meio desses sinais, representado. Van Kolck relata que 

há “casos de rejeição em graus diferentes de intensidade, a partir da negação a desenhar até o 

não complemento do desenho” (1984: 10 - Grifo da autora).  

Alguns pesquisadores que o conhecimento da projeção de conteúdos conscientes e 

inconscientes na atividade artística, e se interessaram pela analise de produções gráficas e 

pictóricas começam a organizar informações para padronizar determinadas respostas e 

categorias, assim alguns métodos de avaliação baseados na grafia, no uso de determinadas 

cores, na disposição espacial e na presença de temas e símbolos. Esta analise precisam ser 

cautelosa em sua interpretação, pois existem outros fatores importantes a serem considerados 

e relacionados durante a analise do material artístico ou mesmo em trabalhos terapêuticos.  

Um dos processos psíquicos frequentemente observado nas expressões artísticas é a 

projeção. O autor Anzieu (1984), destaca que a etimologia da projeção baseia-se em três 

concepções diferentes: 

A. Baseada numa ação física que pode ser exemplificada pela imagem de um 

lançamento de projéteis. Esta concepção foi adotada por Freud como característica da 

paranóia, levando-se em consideração a ação de "(...) expulsar da consciência os sentimentos 

repreensíveis, atribuindo-os a outra pessoa" (1984: 18).  

B. Baseada numa abordagem matemática relacionada à geometria projetiva. "A 

projeção estabelece a correspondência entre um ponto (ou conjunto de pontos) do espaço e 

um ponto (ou conjunto de pontos) de uma reta ou de uma superfície" (Ibid.: 18).  

C. Baseada na ótica: "(...) Partindo de um foco, a projeção luminosa envia raios ou 

radiações sobre uma superfície" (Ibid.: 18).  
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Anzieu (1984) comenta que nas técnicas projetivas, o sujeito é encorajado a 

descarregar conteúdos internos indesejados no material que lhe é oferecido. Nos testes 

projetivos observa-se a correspondência entre a estrutura das respostas do sujeito submetido 

ao material de avaliação e sua própria personalidade, e comparam-se as técnicas projetivas ao 

raio X, que é capaz de revelar aspectos ocultos da personalidade do sujeito: "(...) o latente se 

torna manifesto; o interior é trazido à superfície (...)" (ANZIEU, 1984: 19). 

Devemos refletir sobre a qualidade e a validade das interpretações psicológicas e 

psicanalíticas sobre obras de arte e também sobre o material artístico produzido num contexto 

terapêutico. Devemos ficar atentos ao risco das generalizações em que são usados manuais de 

análise de produções artísticas como se fossem receitas prontas usadas em todas as situações. 

Também devemos tomar cuidado para não ficarmos presos às nossas próprias convicções e 

bases teóricas, a ponto de não enxergar outras possibilidades. Os estudos anteriores fornecem-

nos importantes diretrizes para compreendermos as projeções e as expressões gráficas e 

pictóricas dos pacientes, mas estas devem ser analisadas, levando-se em considerações outros 

aspectos envolvidos no processo psicoterapêutico. 

Através da projeção que o individuo pode se aproximar de seus próprios conteúdos 

inconscientes de modo que os conteúdos do mundo interno se tomam disponíveis a 

consciência do ego. Estes elementos são, portanto, elementos da realidade externa (objetos do 

cotidiano) que compõem a realidade disponível ao mundo interno durante a projeção. Neste 

processo, e possível ocorrer o contato com a sombra, já que esta e composta por conteúdos 

inaceitáveis à consciência, sendo parcialmente projetada nos objetos externos. Assim, a 

ampliação da consciência vai se recuperando daquilo que é projetado e uma possível 

integração.  

O autor Abt (2005) comenta sobre o modelo adotado por Jung (2000a), que analisa as 

produções de acordo com a disposição de diferentes quadrantes. Segundo este modelo de 

análise, o espaço do papel é dividido em quatro quadrantes, sendo que cada um destes quatro 

espaços é relacionado a um significado (a um arquétipo): o lado esquerdo superior é associado 

ao pai (espírito, logos, arquétipo do velho sábio, autoridade), o lado esquerdo inferior é 

associado ao inconsciente (espaço da regressão, dependência, segurança, origem, fixação, 

antigas cicatrizes), o lado direito superior é associado ao futuro, e o lado direito inferior à mãe 

(terra, feminilidade primordial, arquétipo da grande mãe).  
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O mesmo autor discute e esclarece claramente a interpretação como parte de criar 

consciência e que as imagens são como pontes para o inconsciente. Assim, este livro 

proporciona exemplos e um vasto conteúdo de relatos terapêuticos facilitando uma possível 

análise do mundo interno, o confronto com as imagens e a energia psíquica que ai se 

configuram.  

Portanto, um processo terapêutico baseado na criação e na analise de varias produções 

artísticas que permitirão acompanhar com bastante clareza o desdobramento de processos 

intra psíquicos e identificar temas que possuam relação significativa com a proposta em 

estudo.  

A interpretação do símbolo pode ser no nível subjetivo quanto no objetivo. Em 

primeiro lugar, faz a relação das pessoas, fatos, situações reais e a realidade da pessoa. Em 

segundo lugar, as possibilidades e aspectos do individuo. Trata-se, de “... um trajeto, marcado 

por símbolos, que assinalam e informam sobre estágios da jornada da individuação de cada 

um" (PHILIPPINI, 2000: 7) e se manifestam por meio de analogias, das assolações e das 

varias descobertas que ocorrem no enfrentamento do sujeito durante a criação de sua obra ou 

com ela.  

O desenvolvimento das técnicas expressivas em uma abordagem junguiana busca 

“materiais adequados para que a energia psíquica plasme símbolos em criações diversas. 

Estas produções simbólicas retratam múltiplos estágios da psique, ativando e realizando a 

comunicação entre inconsciente e consciente" (Ibid.: 17).  

Um aspecto importante do uso da arte e como facilitadora do encontro com o 
nurninoso. O numinoso, segundo Jung é: 

 

É uma experiencia ou um efeito dinamico não causados por um ato arbitrario. Pelo 
contrario, o efeito se apodera e domina o sujeito humano, mais sua vitima do que seu 
criador. Qualquer que seja a sua causa, o numinoso constitui uma condição do sujeito, 
e é independente de sua vontade. O numinoso é tanto uma qualidade pertinente a um 
objeto visível, como a influência de uma presença invisível que produzem uma 
modificação especial na consciência. (JUNG, 1999a: 9) 

 

Quando nos deparamos com o numinoso, essa emoção e impossível de ser descrita não 
pode ser conquistada pode-se somente senti-lo e sempre traz uma mensagem misteriosa, 
enigmática e profundamente impressionante. 
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3.5 - Técnica do Desenho da Mandala 

O objetivo desta técnica do desenho da mandala é uma tentativa de recuperar o 

equilíbrio através de uma comunicação mais fácil consigo mesmo e com a realidade exterior. 

Busca-se o equilíbrio emocional produzindo algo criativo para justamente restituir esse 

equilíbrio perdido. O praticante aprende a buscar a harmonia das formas, reafirmando sua 

autoestima. (Cf. GREEN, 2002) 

A técnica do desenho da mandala é uma técnica expressiva que busca integrar e 

expressar conteúdos inconscientes na linguagem artística, sendo assim, visando o 

desenvolvimento da comunicação simbólica. É uma técnica expressiva prática, rápida, 

econômica e objetiva em seus resultados. O praticante torna-se mais ativo e se apossa de outra 

comunicação além da verbal. (Cf. DIBO, 2004) 

E possui ainda diversas linguagens tais como: desenho, pintura, modelagem, 

movimento, som e outras. Para isto pode-se utilizar diferentes modalidades, como a 

transposição gráfica livre, a expressão oral livre, a observação imediata, os gestos do corpo 

físico, e outras, bem como a configuração diagramática da mandala. 

O que se chama Técnica do Desenho da Mandala, refere-se a uma das técnicas 

expressivas que utiliza o desenho de uma mandala no intuito de adicionar nos praticantes a 

utilização terapêutica de recursos criativos. Busca-se desenvolver uma autoconsciência, 

procurando atingir no indivíduo uma aceitação de mudança e maior concentração. Almeja-se 

descobrir no sujeito uma linguagem que não pode ser expressas através de palavras orais ou 

escritas. Atua no princípio de que a produção da configuração do desenho da mandala é uma 

qualidade energética que pode ser utilizada para acessar a mente humana inconsciente. (Cf. 

FINCHER, 1991) 

O desenho da construção da mandala proporciona o contato com os sentimentos que 

estão acontecendo no momento de sua elaboração gráfica e, portanto, propicia movimentação 

ou representação dos reflexos do que acontece no inconsciente humano. Por esta razão, em 

cada sessão terapêutica, com a proposta da técnica do desenho da mandala, o psicólogo 

procura criar um ambiente adequado para que o paciente possa estar confiante em si mesmo e 

poder experimentar e libertar seus pensamentos através de sua criação. 

A técnica está voltada para o desenvolvimento da criatividade, atuando como um 

complemento na formação dos indivíduos. Estas observações foram realizadas em meu 

trabalho, desde 1998 atuando com esta técnica em escolas e clínicas. A conclusão e as 
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observações feitas sobre a técnica do desenho da mandala foram feitas com turmas de 40 

alunos por sala do ensino médio com sujeitos de 14 a 18 anos em escolas particulares. E em 

clínica psicológica na aplicação individual em atendimento psicoterápico com adultos de 20 a 

45 anos. Os resultados observados nesta proposta do desenho da mandala foram: 

- Desenvolve nos indivíduos a autoestima, através da criatividade em ação; 

- Desenvolve novas formas de expressão; 

- Conduz à melhor atenção concentrada; 

- Expande seu conhecimento e sua imaginação; 

- Trabalha o sentido da solidariedade; 

- Prepara o individuo para a cidadania consciente; 

- Conduz à descoberta de potencialidade que os tornem indivíduos felizes, 

proporcionando um bem-estar. 

Com isso em mente, a proposta dessa tese é usar a técnica do desenho da mandala, que 

por sua vez vai ao encontro do trabalho de Jung, que exige uma atitude aberta para com o 

desconhecido, disponibilidade para o aspecto imponderável do conhecimento e, 

principalmente, a aceitação de novas perspectivas epistemológicas e metodológicas.  

Quanto à representação concreta da mandala, esta pode ser uma disposição em 

camadas na dinâmica de elementos geometricamente organizados. Não é possível separar o 

conceito de mandala do conceito de ordem, ritmo, complexidade organização, sistema, 

totalidade, simetria, modulação, equilíbrio, dinamismo (como já vimos no capitulo 2. 

Mandala). Tais princípios são sua carga genética e constroem sua estrutura, bem como a 

estrutura das formas concretas e processos dinâmicos do universo.  

Jung relata: ”Quanto mais o conhecimento penetra na essência do psiquismo, maior se     

torna a convicção de que a multiplicidade de estratificações e as variedades do ser humano 

também requerem uma variedade de pontos de vista e métodos” (JUNG, 1991a: 7). 

 

3.6 - Criação de Espaço Terapêutico para a “Técnica do Desenho da 

Mandala” 
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A proposta de trabalho a ser desenvolvida na produção da configuração do desenho da 

mandala poderá ser realizada em três espaços terapêuticos: no espaço clínico, no espaço 

educacional e no espaço hospitalar.   

 

A. Espaço Clínico     

O primeiro espaço terapêutico refere-se à atividade clínica, que possui como objetivo a 

preocupação diagnóstica e desenvolvimento terapêutico, bem como medidas preventivas ás 

enfermidades. Neste sentido, com a projeção dos conteúdos inconscientes nas imagens da 

configuração diagramática da mandala produzida, o psicólogo clínico poderá conduzir 

estratégias de tratamento, bem como interpretação analítica das imagens e das emoções que 

são contidas nelas, de acordo com procedimentos terapêuticos em sua linha de atuação 

psicológica. 

Neste primeiro espaço, existem três principais critérios de prática terapêutica: 

 • Necessidade de que o espaço contenha uma diversidade de materiais. 

• O cliente deve ser posto à vontade para decidir se deseja trabalhar com o material 

plástico ou se prefere manter-se na terapia verbal. 

• O importante é o processo analítico e sua psicoterapia; os meios ou os materiais 

plásticos são elementos facilitadores e amplificadores do processo. 

Os critérios não constituem na conclusão final, mas são importantes e incidem 

justamente no processo analítico de sua psicoterapia. A razão disto está que os critérios são 

somente elementos que facilitam e ampliam o processo terapêutico.  

 

B. Espaço Educacional 

O segundo espaço terapêutico refere-se á atividade educacional. O objetivo é o 

desenvolvimento do potencial produtivo e criativo do educando, identificado com elementos 

resultantes da formação das estruturas psíquicas. A organização das idéias, a estrutura da 

dimensão espaço-temporal e a compreensão da causalidade. 

Neste sentido existem também três critérios na prática terapêutica:  

• a utilização de materiais diversos viabiliza e estimula os processos cognitivos, por 

despertar a motivação ou a disposição interior pela busca. 
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• trabalhar uma construção, ou realizar uma instalação, trabalhando com diversos 

materiais que possam ser transformados ou destruídos. Este desenvolvimento de trabalho 

auxilia o desenvolvimento do pensamento intuitivo, ou aquele voltado para a descoberta de 

outras possibilidades.  

• a aquisição de novos conhecimentos, gerados pela experimentação pessoal, viabiliza 

o interesse pessoal pela atividade, pela descoberta e pelo reconhecimento das potencialidades 

individuais, além do despertar da consciência, da autenticidade e da espontaneidade, assim 

como a aquisição do sentimento de autoestima. 

 

C. Espaço Hospitalar 

O terceiro espaço terapêutico refere-se à atividade hospitalar. Neste sentido, o objetivo 

é procurar proporcionar uma descarga de energia (catarse) através da manipulação dos 

instrumentos artísticos que irão produzir a configuração mandálica. Assim, poderá 

proporcionar alívio das tensões emocionais e das angústias mentais originadas pela 

internação. Conduz ainda à possibilidade de proporcionar um alívio ao estresse físico e 

mental, de maneira profilática. 

Existem quatro critérios para a prática que o psicólogo precisa entender:  

• que a prática expressiva está vinculada ao tempo e espaço da internação; 

• que sua finalidade é unicamente a de aliviar "tensões"; 

• que o material a ser utilizado deve ser combinado previamente com o cliente, já que 

no ambulatório, ou nas enfermarias, não há espaço para guardá-los; 

• que este material deverá ser levado diariamente, ou nos dias que trabalha no hospital; 

• que há necessidade de se verificar a limitação (física e espacial) do cliente, a 

mobilidade do mesmo e o horário estabelecido pelas enfermarias; 

• que precisa estar preparado para que trabalhe a frustração: as saídas inesperadas do 

paciente sejam por melhora do mesmo (alta) ou por sua morte. 

Finalmente, o psicólogo poderá solicitar ao sujeito a compartilhar seus sentimentos 

pela produção mandálica que será útil para aqueles que se sintam ameaçados por relações 

íntimas, porque expressam seus sentimentos. A configuração diagramática da mandala pode 

ser realizada para desenvolver a sensibilidade do paciente e sua integração com a realidade 
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espaço-temporal em que se situa e vive. E ainda, a mandala se configura como uma forma de 

conhecimento que permite ao homem descobrir valores morais e espirituais que são 

fundamentais para a vida física, mental e espiritual.  

 Em síntese, todo ser humano inclusive àquele que não possui características 

essenciais artísticas, é um criador em potencial que irá depender dos incentivos que lhe sejam 

propiciados.  

É destinado a qualquer indivíduo que tenha um mínimo de capacidade para elaborar. 

Crianças, adultos, adolescentes e idosos podem desenvolver a técnica individualmente ou em 

grupo. A técnica do desenho da mandala poderá ser realizada em escolas, instituições, 

empresas, hospitais, consultórios. Não há limite de idade ou patologia.  

Pessoas com dificuldade de expressão e comunicação, deficientes físicos, mentais, 

casos psiquiátricos, desordens psicomotoras, deficiências pedagógicas, pacientes terminais ou 

com moléstias graves, problemas familiares, problemas de atenção concentrada, etc. 

Devemos sempre lembrar de que a técnica está a serviço do bem-estar do indivíduo. 

Resolução dos problemas e a integração de conteúdos inconscientes à consciência 

permitem que a criatividade volte a se desenvolver. A expressão artística do individuo em 

suas formas, cores, sons, movimentos, revela a disposição individual presente na estrutura 

psíquica do mesmo. Através desses elementos existe a possibilidade de modificar a situação 

presente e liberá-lo para modificar a realidade externa. Aqui está a possibilidade de 

transformação. A pessoa encontra outras formas de compor a própria vida. 

No próximo capitulo que será “A experiência religiosa e o significado simbólico das 

mandalas” estaremos refletindo sobre as formas, cores, expressão artística e as possíveis 

experiências religiosas com a técnica do desenho da mandala em crianças de 8 a 12 anos, 

vitimas de abandono em casa abrigo. 

Dois temas tão amplos e delicados, mas é necessária sua discussão e observação para 

um possível diálogo e acréscimo para os estudos da Psicologia Analítica e Religião. 
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Capítulo IV: Experiência religiosa com mandalas e o significado 

simbólico das imagens mandálicas 

 

“O resultado final dos extremos emocionais é a 
insatisfação emocional extrema. A felicidade perfeita 
não esta em nenhuma das pontas da experiência 
externa, mas a meio caminho entre elas, onde mora a 
serenidade.” (Paramhansa Yogananda,2006: 105) 

 

O propósito a ser discutido nesta pesquisa e, principalmente, neste capitulo é 

proporcionar um maior entendimento sobre o tema tão amplo e tão complexo como a 

experiência religiosa com mandalas. Assim tentarei fazer uma breve explicação com autores 

consagrados no campo da Psicologia Analítica e das Ciências da Religião, conforme 

admitimos serem necessárias ao desenvolvimento da tese que abrange o posicionamento 

científico da intervenção psicológica com mandalas, para que possibilite um diálogo 

consistente de interligação da psicologia com religião. Portanto, este capítulo tem como 

proposta fazer algumas reflexões sobre a experiência religiosa com mandalas e o significado 

simbólico das imagens mandálicas escolhidas para intervenção psicológica neste estudo. 

 

4.1 - O Significado Simbólico das Imagens Mandálicas Religiosas  

As mandalas escolhidas para intervenção dessa pesquisa em questão são imagens 

mandálicas religiosas por se tratar de um estudo na área das Ciências da Religião. Portanto, se 

faz necessário aqui diferenciar as mandalas religiosas de mandalas criativas que podem ser 

elaboradas e pintadas espontânea ou racionalmente. 

As mandalas espontâneas ou criativas são realizadas sem intenção consciente e serão 

propostas na primeira e última sessão da intervenção psicológica. Trata-se de um círculo 

vazio onde a criança tem a liberdade de preenchê-lo e pintá-lo conforme seu desejo. As 

imagens religiosas foram selecionadas a partir de textos religiosos e simplificadas de modo 

ser possível seu preenchimento e colorido pelas crianças. 

As mandalas religiosas foram criadas como instrumentos de motivações religiosas e 

fazem parte de um ritual que visa movimentar energias das divindades, como os Yantras e, 

muitas vezes, são traçadas no chão com areia, pedras, flores, etc. No ocidente, as mandalas 
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são utilizadas na arquitetura e decoração de maneira sagrada e profana, porém, no que se 

refere ao uso destas imagens sagradas, estas aparecem nas construções de templos, como é o 

caso das rosáceas cristãs, que adornam catedrais. 

A ideia religiosa e psicológica implícita nas mandalas religiosas desta tese está 

baseada em manuscritos antigos, obras de arte e esculturas das tradições Hinduístas, Taoistas 

e Católicas. As imagens foram desenvolvidas de modo sequencial, ordenadas por estrutura 

geométrica, dividindo o espaço em porções simétricas, isto é, a primeira mandala é dividida 

em dois, a terceira em três partes e assim por diante, até a divisão de dezesseis partes. 

Os símbolos possuem um poder além das palavras porque carregam uma variedade de 

significados que falam à alma, à mente e às emoções. Os símbolos nos desafiam a ir adiante 

do que está visível aos nossos olhos e proporcionam ir além do óbvio. Segundo Ramos: 

 

Todo símbolo provoca uma modificação na totalidade do ser humano, tanto no nível 
fisiológico como no nível psicológico. Ao transmitir informações de um nível ao 
outro, o símbolo é traduzido sincronicamente em diferentes sistemas. Por exemplo, um 
símbolo visual, ao estimular o aparato visual, vai estimulando ao mesmo tempo vários 
sistemas no organismo, provocando uma alteração geral: mental, emocional e visceral. 
Alterações essa que ocorrem sincronicamente, sem relação de causa e efeito entre si. 
(RAMOS, 1998: 65)   

 

Um símbolo é diferente de um sinal. Um sinal indica o caminho, enquanto um símbolo 

sempre guarda algo mais do que seu significado imediato. O significado potencial de um 

símbolo é muito maior do que ele aparenta à primeira vista, ou seja, pode representar uma 

ideia ou conceito abstrato, o que talvez não seja fácil de ser expresso. Jung define símbolo: 

 

Por símbolo não entendo uma alegoria ou um mero sinal, mas uma linguagem que 
descreve da melhor maneira possível a natureza do espírito obscuramente pressentida. 
Um símbolo não define nem explica. Ele aponta para fora de si, para uma significação 
obscuramente pressentida, que escapa ainda à nossa compreensão e não poderia ser 
expresso adequadamente nas palavras de nossa linguagem atual. Um espírito que não 
pode ser traduzido em conceito definido é um complexo psíquico situado nos limites 
da consciência do nosso eu. Ele não produz nem faz nada alem daquilo que colocamos 
dentro dele. Mas um espírito que requer um símbolo para sua expressão é um 
complexo psíquico que encerra os germes fecundos de possibilidades incalculáveis. O 
exemplo mais ilustrativo e mais imediato é a eficácia do símbolo cristão, 
testemunhada pela história e cuja extensão é fácil de avaliar. Alguém que contemplar 
com isenção de ânimo o efeito produzido pelo espírito do Cristianismo primitivo sobre 
a mente dos homens medianos do século II, não pode furtar-se do espanto que isto lhe 
causa. (JUNG, 1999b: 278) 
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Atualmente alguns símbolos com os quais convivemos foram criados por civilizações 

remotas, cuja vivência estava relacionada no movimento do Sol, da Lua, do sistema solar, das 

estações do ano e em deuses que os governavam. Outra característica é que os símbolos 

usados nas tradições religiosas, ao permanecerem vivos na cultura revelam um poder de 

transformar tendo como base o arquétipo. 

O autor Johnson (2007) explica que a “palavra arquétipo deriva da palavra grega arché 

e typos: arché que significa o início ou primeiro. Também indica o princípio do mundo, da 

força criadora original. O termo typos significa uma impressão ou marca uma manifestação da 

força criadora invisível” (JOHNSON, 2007:43). 

Estamos cercados de diversos símbolos, estes são dinâmico e transformador. O 

símbolo expande conhecimento, são como sementes de sabedoria que respondem às 

necessidades dos seres humanos. Estes símbolos podem aparecer em lendas, tradições 

místicas, arte e literatura. 

A linguagem do inconsciente é a linguagem dos símbolos. Os símbolos são linguagem 

do oculto em seu mais puro sentido, revelando aquilo que está oculto. Expressam uma 

realidade interior da qual raramente temos consciência. Existe nos símbolos uma riqueza 

inexplorada e que deve ser trazida à luz, tendo em vista que contém, de forma altamente 

sintética e codificada, a essência das tradições religiosas.   

Jung (2002a) trabalhou com o simbolismo das mandalas, como já relatamos no 

capítulo I “Mandala”, e identificou uma relação entre o material simbólico surgido 

espontaneamente nos sonhos de pessoas que atravessam crises interiores e os estranhos 

símbolos encontrados nos escritos e emblemas alquímicos e as mandalas budista-tibetanas. 

Jung (2002a) percebeu que a estrutura da psique é formada em torno de determinados 

arquétipos ou constelações de símbolos, e que as raízes fundamentais desses arquétipos 

alcançam as profundezas do inconsciente coletivo da humanidade, estando assentadas na 

psique desde tempos imemoráveis. 

Segundo Jung (2000), esses símbolos arquetípicos herdados de nossos ancestrais 

formam nosso inconsciente coletivo. Ele define consciente coletivo como uma camada mais 

profunda do inconsciente, constituída de padrões não individuais, mas universais: os instintos 

e os arquétipos. Estes símbolos arquetípicos exercem uma poderosa influência sobre a psique 

levando-a a adquirir mais consciência e poder em nossas vidas. 
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O mesmo autor relata que o círculo foi utilizado em todas as épocas como imagem que 

circunscreve um espaço, que pode ser este um espaço de proteção. Essas imagens, símbolos 

arquetípicos são uma tentativa da psique de se equilibrar em momentos de caos. No processo 

de individuação, as mandalas desenhadas, pintadas, construídas ou mesmo sonhadas 

permitem um melhor contato com o que temos de mais íntimo, isto é o Self. 

Self é um arquétipo que representa a unidade dos sistemas consciente e inconsciente, 

funcionando ao mesmo tempo como centro regulador da totalidade da personalidade. 

Portanto, será preciso lembrar que para entrar em contato com este arquétipo é preciso acessar 

a criatividade. O ser humano primeiro organiza o universo através das emoções, sensações e 

sentimentos, depois ele pensa, raciocina. 

Não podemos deixar de lembrar a importância de estabelecer conexão entre as 

imagens e a situação emocional das crianças, decifrando as imagens simbólicas que tomam 

forma, cor e são nomeadas por elas. Quando a imagem se configura ela expressa os 

sentimentos da criança, dando uma ampliação do significado. 

Neste processo a energia psíquica transforma-se numa imagem que vai configurando-

se, expressando conteúdos internos profundos. Aqui a dinâmica do processo psíquico se dá 

por meio de imagens simbólicas. O símbolo é o mecanismo psicológico que transforma a 

energia psíquica em uma forma, e esta carrega significados e emoções diversas para o sujeito. 

É importante lembrar de nomear o desenho, pois a criança irá entrar em contato com sua 

imagem visualizando os símbolos expressos possibilitando maior clareza nos conteúdos 

internos profundos. 

Não existe um manual de interpretação de mandala, mas o que se encontra são 

algumas pesquisas de estudiosos, como já verificamos no segundo capítulo, que começaram a 

utilizar a mandala como instrumento terapêutico. A partir das observações começaram a 

estabelecer relações entre características das pessoas; seus traçados, formas, cores e símbolos 

empregados na construção das mandalas.  

De acordo com a concepção oriental, “o símbolo mandálico não é apenas expressão, 

mas atuação” (JUNG, 2000: 40). Ao contemplar uma mandala ou circunscrever um círculo 

ritual, o individuo está potencialmente tocado pela força do símbolo. É guiado para o centro. 

Para realizar a leitura das mandalas neste trabalho teremos que considerar o conjunto 

todo, incluindo as cores, formas, pressão no lápis sobre a pintura, o movimento e a posição do 

desenho na folha de papel. 
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Tentaremos aqui contribuir para o estudo sobre mandalas com um olhar na dimensão 

simbólico-religiosa, assim colaborando com uma possível compreensão religiosa das 

mandalas. Portanto, esse estudo tem como finalidade abrir as portas para a riqueza de 

emoções e transformações que possam existir dentro dessas crianças, ou melhor, uma 

tentativa de mostrar toda a riqueza em potencial nas crianças desprovidas de afeto e atenção. 

Croatto relata: 

 

O símbolo é a representação de uma ausência... é a linguagem básica da experiência 
religiosa... o símbolo faz pensar, o símbolo diz sempre mais do que diz. É a linguagem 
do profundo, da intuição do enigma. Por isso a linguagem dos sonhos, da poesia, do 
amor, da experiência religiosa. (CROATTO, 2001: 120) 

 

4.2 - A mandala como uma Experiência Religiosa  

Visando o exposto no objetivo pretende-se neste tópico explorar as possibilidades 

bibliográficas que neste momento são necessárias para a compreensão da pesquisa, no que se 

refere à experiência religiosa com mandalas.  

Do ponto de vista etimológico, o vocábulo experiência tem vários significados, 

nascidos mais do cotidiano do que da especulação. A palavra experiência vem do grego 

empeiria, matriz de empírico e de empirismo. Por essa via passou ao latim experientia, no 

vocabulário da língua portuguesa experiência. (Cf. VALLE, 1996) 

Segundo Valle (1996) também se utiliza do vocábulo alemão erlenbnis para explicar o 

que seria, para ele, a experiência religiosa. A palavra erlenbnis significa experiência, e é 

utilizada pelos alemães sempre que a experiência está no sentido de algo fundo, vivenciado 

desde dentro e dotado de um sentido ou valor evidente em si para o sujeito. Esta palavra traz 

em si um sentido de emocionalidade e é traduzida nos dicionários por vivência. Neste sentido, 

a ênfase está mais na vivência da pessoa do que naquilo que lhe é ensinado ou aprendido a 

partir de fora, ou seja, pelos sentidos fisiológicos ou pressões sociais. O presente estudo 

tomou o termo experiência religiosa de maneira semelhante à definição de Valle (1996), que 

é entendida como uma experiência única, extremamente significativa na vida de um 

indivíduo, uma experiência marcante em um determinado momento de sua vida que pode, ou 

não, trazer como consequência mudanças em diversos aspectos do modo de viver da pessoa. E 

é neste sentido que a pesquisadora procurou trabalhar a experiência religiosa na intervenção 

psicológica com mandalas. 
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A experiência envolve a pessoa por inteiro, a imaginação, as emoções, a mente, a 

vontade, a memória e todas as outras faculdades espirituais e corporais. Portanto, ela implica 

sempre uma dimensão cognoscitiva, pela qual jamais é redutível a puro sentir. Enquanto 

experiência vivida não é um fenômeno puramente transitório, porém um fato que enriquece o 

pensamento. O autor Collins relata que as experiências fortes podem modificar drasticamente 

o horizonte no qual nos movemos e provocam decisões que mudam o curso da nossa vida, 

tornando-se, elas próprias, um novo critério de interpretação (Cf. COLLINS, 1982: 56-63). 

Para Otto (1992), a experiência religiosa é o sentimento do sujeito perante o sagrado, 

como já vimos no primeiro capítulo. A sensibilidade de Otto ao descrever o numinoso 

possibilitou não só uma compreensão teórica do Sagrado ou da experiência religiosa, mas 

também a possibilidade de compreendermos a experiência religiosa pela psicologia neste 

momento com a técnica do desenho da mandala. O Numinoso não é uma noção teológica ou 

metafísica, mas uma noção pautada na descrição da experiência do sagrado. A compreensão 

do numinoso como o aspecto irracional do sagrado que invade e toma o indíviduo, permitiu 

que Jung (2002a) pudesse também aproximar a noção de numinoso da noção de arquétipo e 

de inconsciente. 

Com a pretensão de tomar o sagrado em sua condição particularizada e elucidar sua 

dimensão não-racional, Otto (1992) serve-se do termo numinoso que provém do termo latino 

numen, usado pelo autor, já citado e explicado no primeiro capítulo, para indicar 

características essenciais e exclusivas presentes em todas as religiões, eliminando o termo 

sagrado de todas as conotações éticas e racionais. O numinoso é, pois, uma categoria 

numinosa passível de interpretação e avaliação e, da mesma maneira, um estado da alma que 

se manifesta quando essa categoria se aplica. Trata-se de uma categoria absolutamente sui 

generis, que “... compreende um elemento com uma qualidade absolutamente especial, que 

escapa a tudo o que chamamos racional, constituindo, enquanto tal, uma arrêton, algo 

inefável” (OTTO, 1992: 13).  Como dado originário e fundamental é objeto não de definição 

no sentido estrito da palavra, mas somente do exame como qualquer fenômeno originário.  

A compreensão do que significa a experiência religiosa para Croatto (2001), não está 

nas questões relativas à fé e ao credo, está no entendimento das condições do homem como 

um ser que possui características biológicas próprias à sua espécie, um ser que vive num 

determinado lugar e tempo e que, em última instância, já nasce imerso num mundo 

constituído não somente de coisas, mas também de significados. Muito distante de algo 

acabado, já preparado para lidar com a realidade que o cerca, o homem é, na verdade, um vir-
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a-ser, que se dá na vivência com seu mundo e com os outros homens. Nas palavras de 

Croatto: 

 

Em tudo o que deseja e faz, o ser humano manifesta que não é pleno: deve crescer 
biologicamente, aprender intelectualmente, preparar-se para tudo, buscar metas, 
melhorar a saúde, aspirar uma vida melhor, reiniciar uma e outra vez caminhos novos; 
ainda na véspera da morte, sente que tem de fazer algo para ser o que ainda não é. É 
um ser que está sempre em busca. Essa é uma característica fundamental do ser 
humano. (CROATTO, 2001: 128) 

    

O autor W. James (1995) acredita que esta experiência é a fonte do conhecimento 

psicológico e da religiosidade humana. James entende a religião como sendo o conjunto de 

“... sentimentos, atos e experiência do individuo humano, em sua solidão, enquanto se situa 

em sua relação com o que for por ele considerado divino” (JAMES, 1995: 42). 

Partindo da consideração da existência de pressupostos interdisciplinares da Psicologia 

com a Religião, inicialmente, Valle (2007), no artigo “A Psicologia da Religião”, coloca seu 

posicionamento afirmando que do ponto de vista da Psicologia, a religião deve ser entendida 

como uma atitude, isto é, como uma maneira de ser diante de alguém ou algo. Valle comenta 

que esta atitude religiosa se expressa por meio de palavras, gestos e símbolos da natureza 

religiosa (acrescentamos a mandala). Relata ainda que a atitude religiosa comporta sempre um 

encontro com o outro e ao considerar um esboço histórico da Psicologia da Religião afirma 

textualmente: 

 

É oportuno não separar religiosidade da espiritualidade. O mais indicado é mantê-lo 
em sua dinâmica de tensão e aproximação (...) não se pode negar, que, entre outras, há 
milhares de anos, os monges budistas, hinduístas e outros tem usado técnicas de 
disciplinar suas mentes em direção a estados duradores de compaixão, auto-
compreensão e tranqüilidade interior (...) que levam seus adeptos a estados religiosos 
de alteração da mente, entre muitos outros. (VALLE, 2007:167) 

 

O autor Ávila (2003) indica cinco pontos para o termo experiência religiosa, utilizados 

na literatura psicológica: 

 

 1. As experiências procedentes de conhecimento intuitivo, estável e habitualmente 
acessível; 
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 2. As vivências freqüentemente afetivas, que surpreendem o indivíduo, o interpelam e 
o transformam momentânea ou perenemente; 

3. O conhecimento fruto de um contato pessoal e prolongado; 

4. As iluminações místicas culminantemente de um processo; 

5. As visões e revelações privadas. (ÁVILA, 2003: 98) 

 

Panikkar compreende a experiência em quatro momentos distintos, mas não 

separáveis:  

 

1 - A experiência pura, instante vivência experiencial, imediato. 
 
2 - A memória deste momento, que nos permite falar dele, mas que já não é pura 
experiência, já que está mediatizada pela recordação. A memória não pode separar-se 
da experiência, mas não deve ser confundida com ela. 
 
3 - Interpretação que fazemos dessa experiência, que nos leva a descrevê-la como 
dolorosa, sensível, espiritual, amorosa, do Ser de Deus, da beleza, etc. A interpretação 
que se dá à experiência esta intimamente ligada à experiência mesma, à memória e, 
evidentemente, à nossa linguagem. 
 
4 - Sua recepção em um mundo cultural que não criamos, que nos foi dado e que 
confere à experiência uma ressonância particular. Toda experiência está inscrita em 
um âmbito cultural, fora do qual não tem, necessariamente, vigência. (PANIKKAR, 
2007: 55)   

 

Panikkar (2007) observa que a experiência é sempre pessoal, e que pode comunicar-se 

por amor, educação ou outros meios que incluam a participação subjetiva; mas não por uma 

mera extrapolação de conceitos objetivos como se fosse uma entidade formal. Assim, as 

experiências se apresentam nas diversas culturas da humanidade e em sua história.  

A partir de tais pressupostos teóricos acerca da dinâmica psíquica que embasa toda 

experiência religiosa, podemos verificar a possibilidade de uma relação muito estreita com a 

proposta deste trabalho. O objetivo deste trabalho de intervenção psicológica com mandalas 

constitui-se essencialmente em um confronto com os materiais inconscientes, a fim de que 

haja uma assimilação destes pela consciência. Tal confronto pode chegar a um ponto em que 

imagens de cunho arquetípico emergem, com toda a carga numinosa que lhes é característica, 

o que é por definição uma experiência religiosa.  

A experiência psicológica do self e a experiência religiosa são indistinguíveis – tendo 

uma base comum, algo que se vive como unidade abrangente e como totalidade (como já 

vimos no capítulo 1). Irá propor então uma função religiosa natural do self, de natureza 



 

 

90 

irracional, manifesta na experiência individual como uma vivência da totalidade, que coloca 

como manifestas experiências imediatas do eu interior e processos vivos no inconsciente, que 

são caracteristicamente numinosos. 

Neste momento podemos dizer que entendemos experiência religiosa, no presente 

texto, como uma perspectiva de uma vivência interior, de modo a possibilitar a integração da 

consciência com o inconsciente, proporcionando bem-estar, centramento, ordem e equilíbrio. 

Esta possibilidade Jung (2000a) define como função transcendente.  

A função transcendente não acontece aleatoriamente, sem propósito e objetivos. Leva 

à revelação da essência de cada um, produzindo uma compreensão por meio da experiência. 

Em cada indivíduo esse processo assume as mais variadas formas. Assim, Jung (2002a) 

observa o surgimento de mandalas na produção inconsciente de seus pacientes através dos 

relatos de sonhos, fantasias ou mesmo em desenhos artísticos. Numa série de quatrocentos 

sonhos de uma paciente, a mandala apareceu na forma de símbolos de quaternidade nada 

menos do que setenta e uma vezes. Todas as imagens simbolizando o deus interior.  

Por meio da função transcendente, através da produção artística, é que se estabelece o 

equilíbrio entre os opostos, resultando em uma consciência amplificada e transformada pelo 

“Deus interior”. Esta dinâmica é carregada de numinosidade e impõe um sentimento de bem 

estar.  

Jung (1999a), sempre buscando ultrapassar o dualismo mente - matéria, desde o início 

de seu trabalho baseou-se fundamentalmente nas polaridades “consciente – inconsciente” e 

“natureza – espírito”, concebendo a psique como um sistema constituído de pares de opostos 

que podem intercambiar-se, quer dizer, um pólo é capaz de transformar-se no outro e vice-

versa. Segundo ele, a pedra fundamental para a construção da realidade objetiva seria essa 

capacidade de diálogo interior. 

Arcuri observa em seus estudos sobre religiosidade e mandala, relatando: 

 

É essa intersecção entre o comum, o cotidiano e o estar no mundo em consonância 
com o self que procuro localizar, na experiência dos alunos de arteterapia com 
mandalas e nos atendimentos clínicos. Muitos nomes poderiam ser dados a essa 
vivência da alma, sendo a função transcendente de Jung um deles: uma amorosa 
conciliação entre a consciência e o inconsciente – uma experiência espiritual. 
(ARACURI, 2010: 28) 
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Jung (1999a) parte do pressuposto da indissociabilidade do estudo da religião dentro 

do contexto psicológico; para ele a religião constitui uma das expressões mais antigas e 

universais da alma humana (como já relatamos no capítulo “Mandala”); trata-se de um 

fenômeno sociológico ou histórico que deve ser considerado como elemento indispensável na 

investigação da estrutura psicológica. Entende religião ou religiosidade no sentido exato do 

termo religio, que vem de religare e significa reler atentamente os fatos (considerar 

cuidadosamente, examinar de novo, refletir bem), e na sua forma atual de religare, que seria o 

religar-se ao maior, ao Divino, ao Espírito, ”... através de uma atitude particular de uma 

consciência transformada pela experiência do numinoso” (JUNG, 1999:10) 

Quando Jung faz afirmações sobre Deus, quer dizer da experiência de Deus, ou 

melhor, da “imagem de Deus na alma humana”, do “arquétipo de Deus”. Ao designá-lo como 

arquétipo, o qual se encontra nas dimensões mais íntimas e inconscientes da personalidade, só 

cabe entrar em comunhão com “Deus” pela experiência e não pelo conhecimento racional, 

mas, ao mesmo tempo, parece reduzi-lo a uma criação psicológica. Entretanto, para Jung 

(1999), o objeto de seu estudo científico não está em afirmar a existência de Deus em si 

mesmo, mas enquanto presente e operante no homem. Assim explica Jaffe: 

 

A certeza interior do parentesco da psique com Deus baseia-se numa experiência 
arquetípica comprovada, em todas as épocas, pelas pessoas religiosas e criativas. No 
Liber de Spiritu et Anima, atribuído a Santo Agostinho (354-430), encontra-se a 
suposição de que, através do conhecimento de si, se poderia chegar ao conhecimento 
de Deus. Lemos em Mestre Eckhart (1260-1329): ”Pois a alma foi criada igual a 
Deus”. E: ”A alma é o todo”. Ela é por ser a imagem de Deus. Mas como tal é também 
o reino de Deus.” No século passado, por exemplo, Brahms (1833-1879) chamou o 
“subconsciente” de “centelha da divindade”: ”toda genuína inspiração vem de Deus e 
Ele só pode revelar-se dentro de nós através dessa centelha de divindade – através do 
que os filósofos modernos chamam subconsciente”. Ricarda Huch (1864-1947), nas 
suas interpretações da bíblia, diz de modo semelhante: ”A matriz a partir da qual a 
meta oculta em nós se empenha por se realizar é chamada hoje geralmente de 
inconsciente, enquanto a bíblia a chama de Deus”. O poeta cretense Niko Karantzakis, 
resumiu as experiências interiores e exteriores e a sua busca da verdade da seguinte 
maneira: ”Nada há, na Terra e no céu, mais semelhante a Deus do que a alma do 
homem. (JAFFE, 1986: 57) 

 

As mandalas reproduzidas pelas crianças desta pesquisa podem ser vistas como chaves 

para um entendimento da psique. Na verdade, devemos reconhecê-las como: portas, caminhos 

ou chaves as quais possibilitam o acesso para o mundo espiritual. Como sugere Jung, “... a 
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experiência psicológica me tem mostrado invariavelmente que certos conteúdos provêm de 

uma psique mais ampla do que a consciência”. (JUNG, 1999a: 46)  

Jung (2000) reconheceu o componente psíquico do material simbólico contido nas 

mandalas e aplicou suas descobertas ao reino da psique, no âmbito da psicoterapia, para a cura 

da alma. Embora seu trabalho contenha dimensões sociais, filosóficas, históricas e espirituais 

mais profundas, ele não pode investigar a exaustão.                    

A experiência religiosa é a experiência mais íntima do ser humano, que é expressa 

simbolicamente, assim compreende Jung (1999a). Essa convergência para o humano é 

ressaltada na sua concepção de símbolo. Portanto, reconhece estes símbolos como conteúdos 

arquétipos da alma humana, as representações primordiais coletivas que estão na base das 

diversas formas de religião. Assim, Jung (1999a) utiliza da associação dos arquétipos com 

instintos primordiais. Estes instintos integram a condição humana, que não é descontínua da 

natureza. A formação de imagens vindas do inconsciente indica que elas provêm basicamente 

de experiências originárias, sejam elas instintivas, especulativas, éticas, emocionais, 

transcendentes ao conhecido e experimentado. (Cf. STEIN, 1998: 94-96) 

O inconsciente coletivo constitui um manancial de expressões arquetípicas das 

experiências originárias. Admite, porém, que toda confissão religiosa, por um lado, se funda 

originalmente na experiência do numinoso, como já vimos no primeiro capítulo sobre 

mandala. 

Neste contexto, para entender este estudo por meio da técnica do desenho da mandala, 

é preciso demonstrar o possível efeito da técnica como caráter irresistível, que o numen impõe 

à consciência (através das imagens mandálicas religiosas).  Empiricamente, Jung constatou 

que uma das características essenciais do arquétipo (ou, mais precisamente, das imagens 

arquetípicas) é o numen, pois onde aparece tem um caráter forçoso e sempre que seu efeito se 

faz consciente está caracterizado pela numinosidade, que representa o valor de um evento 

arquetípico. (JUNG, 2000: 596)  

A manifestação do numen através do arquétipo na consciência é sentida como algo de 

espiritual, irresistível, impondo um sentimento de reverência religiosa. As próprias imagens 

arquetípicas teriam tal função: “que as pessoas sucumbam a essas imagens eternas é 

inteiramente normal, na verdade é a própria função de tais imagens. Elas devem atrair 

convencer, fascinar, e sobrepujar” (IDEM, 1999a: 9). 
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De acordo com Eliade (1991), os símbolos despertam a energia psíquica e a 

transformam em experiência espiritual, possibilitando que o homem assimile, unifique planos 

heterogêneos e realidades aparentemente irredutíveis, permitindo-lhe escapar da existência 

fragmentada e alienada do homem moderno. Assim relata “... graças aos símbolos o Mundo se 

torna “transparente”, suscetível de “revelar” a transcendência” (ELIADE, 1991: 109). 

No capítulo sobre mandalas discutimos sobre as imagens arquetípicas em formas de 

círculos, com um centro onde os símbolos são manifestos desde imemoráveis tempos, e que 

encontramos mandalas em diversas religiões e na arte alquímica, nas celtas, nas rosáceas 

cristãs, no budismo tibetano, no ritual das mandalas de areia, no Budismo, nas pinturas de 

areia dos índios Navajos Norte Americanos, entre outros. Tucci afirma:  

 

As mandalas podem ter formas diferentes e seu objetivo é despertar a consciência de 
nossa identidade com consciência universal. Elas podem ser duas espécies, segundo 
visem a conceder poderes especiais, ou conduzam a libertação, quando o indivíduo se 
une com o senhor. (1993: 46) 

  

Ramos (1998) relata que estamos vivendo em um período de imensas e rápidas 

modificações de consciência e que a constelação de novos arquétipos tem imprimido novas 

percepções e projeções que ampliam a consciência e ao mesmo tempo exigem maior esforço 

de ampliação, tanto pessoal quanto coletivo e que o estudo dos processos de transformação 

simbólica fornece um instrumental imprescindível para a compreensão da evolução das 

imagens divinas e da consciência individual e coletiva do homem. Diante destas colocações 

seguimos com a proposta de refletir o significado simbólico das imagens mandálicas 

religiosas na intervenção psicológica desta tese.  

   

4.3 - O significado Simbólico das Imagens Mandálicas Religiosas na 

Intervenção Psicológica 

As mandalas utilizadas neste projeto foram escolhidas pela sua forma, cor, geometria e 

por seu significado religioso. Conforme já foi dito anteriormente e devido à sua 

complexidade, algumas mandalas foram simplificadas de modo a serem acessíveis às crianças 

desta pesquisa. Serão analisadas suas formas, geometria sagrada, números, símbolos sagrados 

em seu aspecto religioso e na abordagem da psicologia analítica.  A seguir: 
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4.3.1 - Círculo - Vazio     

                                                        

                                                         

                                                                                                                                                 

Figura 2 – O circulo 

A forma circular encontra-se no micro e no macrocosmo. Facilmente visível na 

natureza, nos discos solares e na lua, nas plantas e estruturas geológicas naturais, é perceptível 

também no corpo humano como, por exemplo, no desenho das células ou no desenho dos 

olhos. Igualmente é recorrente na cultura, na arte, na produção humana. 

Os círculos representam algo sem começo e sem fim, algo eterno. Nas diferentes 

culturas um dos principais significados do círculo é aquele de representar o universo, a 

unidade de toda a existência, a totalidade. Seu centro representa a origem de todas as coisas, 

de todas as possíveis manifestações nele contidas. 

O circulo é fonte de toda geometria e é também o seu maior mistério. Na geometria 

sagrada o quadrado representa a matéria, o fenômeno, a estabilidade e a solidez, enquanto o 

círculo representa o espírito, a essência, a transcendência. O círculo e símbolo do eu, da 

unidade, de Deus, da perfeição, do renascimento, do céu, do domínio (coroa), da vitória 

(coroa de louros), da plenitude, do tempo (Cf. CHEVALIER, 2001: 932). Cavalcanti relata: 

 

O círculo é um símbolo do princípio divino criativo e assumiu desde os tempos mais 
remotos, o significado do centro imanente do Ser. Amplamente encontrado em muitas 
tradições espirituais, e em muitas culturas, o círculo representa o estado inicial, o 
tempo das origens, as divindades mais arcaicas do mundo, na sua imutabilidade, 
infinitude e eternidade, antes que o mundo existisse. O uroboros é um círculo em 
forma de serpente que morde a própria cauda e simboliza o círculo infinito do vir a 
ser, da Eternidade. (CAVALCANTI, 2008: 20) 

 

Sobre a significação do uroboro (ou oroboro, uróboro, ouroboros), encontramos no 

dicionário de símbolos: 
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A forma circular da imagem deu lugar a uma outra interpretação: a união do mundo 
crônico, figurado pela serpente, e a do mundo celeste, figurado pelo círculo. Essa 
interpretação seria confirmada pelo fato de que o uroboros, em certas representações, 
seria metade preta, metade branca. Significaria assim a união de dois princípios 
opostos, a saber, o céu e a terra, o bem e o mal, o dia e a noite, o Yang e o Yin chinês, 
e todos os valores que esses opostos comportam. (CHEVALIER, 2001: 922) 

 

No Zen-budismo, são encontrados desenhos de círculos concêntricos, simbolizando as 

etapas do aperfeiçoamento interior; a harmonia progressiva do espírito (Cf. Ibid.: 932). Na 

iconografia do budismo tibetano, há a representação da roda cósmica da vida ou Bhavachakra. 

A imagem da roda da vida ou roda da existência que é repleta de símbolos distribuídos em 

três círculos concêntricos, representando cada qual, desde o centro para fora: os três venenos 

da mente, os seis reinos da existência cíclica e os 12 elos da existência interdependente. A 

roda da vida está presa entre os dentes e as garras de Yama, o demônio da morte, símbolo da 

impermanência (Cf. GOIA, 2008). 

A roda (círculo) simboliza movimento. A roda de Dharma é um símbolo budista, que 

propõe os ensinamentos de Buda. Existe um objeto de culto tibetano que se chama “roda de 

prece” que contém uma prece escrita em um pedaço de papel colorido dentro de um cilindro; 

quando a roda é girada, ela emana uma oração infinita. 

Toda a arte taoísta podia ser resumida ao símbolo do círculo perfurado no centro. O 

disco representava o cosmo, enquanto que o vazio de seu centro simbolizava a essência única 

e transcendente. Para os taoístas, aquele que compreender o movimento circular da natureza 

reconhece seu próprio centro, que é a sua essência. 

No mundo céltico, o círculo tem função e valor mágico.   

Quanto às tradições judaicas e cristãs, o círculo não se encontra nas construções 

bíblicas, ele é bizantino de origem. No plano arquitetônico, precedeu a cúpula. Igrejas 

românicas que reproduzem o Santo Sepulcro de Jerusalém tomam uma forma arredondada, tal 

como as igrejas construídas pelos templários. 

Na tradição islâmica, a forma circular é considerada a mais perfeita de todas. Deus é, 

assim, frequentemente representado como o círculo perfeito que não tem começo nem fim, 

nem forma tangível. O círculo como símbolo da perfeição se encontra na maior parte dos 

autores sutis. Também a dança circular dos dervixes rodopiantes, inspira-se num simbolismo 
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cósmico: eles imitam a roda dos planetas em torno do Sol, o turbilhão de tudo o que se move, 

mas também imitam a busca de Deus, simbolizado pelo Sol (Cf. CHEVALIER, 2001: 922). 

Para Jung (2002) a forma circular indicaria sempre o mais importante aspecto da vida 

– sua extrema e integral totalização que converge para o centro. Assim, Jung vivencia o 

processo do círculo ou centro denominando de mandala que á a expressão do Self, a 

“totalidade da psique” como já descrevemos no capítulo “Mandala”. 

Para a autora Fincher (1991) o círculo – vazio, também chamado de Luz Clara, é 

vivenciado antes do indivíduo ter autoconsciência. A Luz Clara consiste na qualidade da 

sensibilidade, da pura consciência que é a estrutura do ser, o berço de toda a existência. A Luz 

Clara é nossa própria porção de consciência que move todo o universo. É o Self, a matriz de 

onde se forma nosso ego. A mesma autora comenta: 

 

O símbolo (círculo) representa uma experiência do Self, pois liberta o individuo de um 
ponto de vista limitado pelo tempo e pelo espaço. Sendo assim, ao se desenhar um 
círculo a atenção e o interesse são conduzidos de volta ao recinto sagrado interior, que 
é a fonte e a meta da psique e contém a unidade da vida e da consciência. Uma 
mandala com o centro vazio sugere que a pessoa está aberta à mudança, receptiva ao 
transpessoal ou apta a ter experiências que desafiam as leis da lógica. Os círculos nas 
mandalas evocam o movimento da vida, cujo fluxo em espiral entra e sai das coisas 
solidamente circunscritas no tempo e no espaço. (FINCHER, 1991: 153) 

 

O circulo é um símbolo comum na sociedade e tem significado universal, representa o 

todo, o ser completo, a integridade, a iluminação, o ciclo da vida e renascimento, a roda da 

vida, a Pedra Filosofal da alquimia e, em muitas tradições religiosas, ele é o que tudo vê, ou 

seja, o olho que tudo sabe. Em sua obra o autor Chevalier relata que Jung acreditava que o 

círculo simbolizava o processo da natureza, o Cosmos e os ciclos do universo, enquanto o 

quadrado representava o universo como o homem que o concebe e o projeta (CHEVALIER, 

2001, p.932). A seguir, será verificado o símbolo da Mandala Dualidade – Yin,Yang. 

 

4.3.2 - Mandala Dualidade – Yin, Yang 

Mandala chinesa, denominada “TAO”. 

Mandala Religiosa                                                                                                       
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Figura 3 – Ying,Yang                                             

Jung discutiu os significados psicológicos do conceito chinês "Tao", bem como dos 

símbolos mandálicos, na obra Comentários de O Segredo da Flor de Ouro, definindo a 

expressão "Tao", uma palavra de origem chinesa, como "o caminho elevado da ordem 

cósmica". É um caminho consciente para unir os opostos, uma reunião de vida e consciência 

que somente pode se efetuar pela percepção das leis do inconsciente do ser humano. (Cf. 

JUNG, 2001) 

Observa, ainda, que esta união dos opostos não é racional; no entanto, relacionam-se, 

sim, a um processo de desenvolvimento psíquico humano. Ensina, ainda; que os símbolos 

mandálicos produzidos pelos sonhos, ao serem examinados, documentam a ocorrência 

frequente do símbolo do círculo com referenda às mandalas, tanto budistas como cristãs e 

outras, tais como a cruz, a flor e a roda. A flor de ouro, que serve de título para uma obra 

clássica da psicologia analítica, corresponde à mandala taoísta, que expressa o segredo de Tao 

e é analisada psicologicamente como um símbolo do começo da vida, ou seja, o caminho 

elevado da ordem cósmica. 

O que se chama "taoismo" é o ensinamento filosófico-religioso chinês do Século VI 

A.C, cuja noção fundamental é o "Tao" ( O Caminho) que aliás, nomeia o grande princípio da 

ordem universal, sintetizada e harmonizada do “Yin” e do “Yang” e ao qual se tem acesso por 

meio da meditação e prática de exercícios físicos e respiratórios. 

Convém observar que "Yin" é um conceito feminino, passivo, frio e negativo; e 

"Yang" é um conceito masculino, ativo, luminoso, positivo. O celebre círculo chinês chamado 

“tai chi” indica uma mandala ilustrativa de como fluem as duas partes uma na outra, quer 

dizer, que está inplícita na mandala “Tao” com uma parte chamada de “yin” no interior de 

“yang” e uma parte chamada de “yang” sempre no “yin” (CHEVALIER, 2001: 863). 

É esta a ideia de harmonia e equilíbrio governando forças opostas, mas 

complementares que ajudam o indivíduo a evitar a ocorrência de doenças e, portanto, 

restaurar a saúde física, mental e espiritual. Dessa maneira, Jung (2002a) afirma que a 

mandala, como aparece nos desenhos de seus pacientes, é a própria expressão do símbolo e 
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também produz um efeito unificador. Assim, proporcionando ao paciente a volta à 

inconsciência interna que é, na verdade, a fonte e a meta do psiquismo. 

O diagrama do Taiji simboliza o equilíbrio das forças da natureza, da mente e do 

físico. (Preto) e (branco) integrados num movimento contínuo de geração mútua representam 

a interação destas forças. A realidade observada e fluida, e em constante mutação, na 

perspectiva da filosofia chinesa tradicional. Portanto, tudo que existe contém tanto o princípio 

Yin quanto o Yang. O símbolo Taiji expressa esse conceito: o Yin da origem ao Yang e o 

Yang da origem ao Yin. Desde os primórdios, os dois pólos arquetípicos da natureza foram 

representados, não apenas pelo claro e pelo escuro, mas igualmente pelo masculino e pelo 

feminino, inflexível e dócil, pelo acima e pelo abaixo. 

Yang, o forte, o material, o masculino, era representado pela terra, enquanto o Yin, o 

poder criador era associado ao céu, ao receptivo, ao feminino. O céu está acima e está cheio 

de movimento. A terra - na antiga concepção geocêntrica - está em baixo e em repouso. Dessa 

forma, yang passou a simbolizar o movimento e yin o repouso. No reino do pensamento, yin é 

a mente intuitiva, feminina e complexa, ao passo que yang é o intelecto masculino, racional e 

claro. Yin é a tranquilidade contemplativa do sábio, yang, a vigorosa ação criativa do rei. (Cf. 

CHEVALIER, 2001) 

Fincher (1991) define esta imagem com predomínio no número dois, como a que 

representa um tempo de conflito interior e de luta. Observa que esta imagem representada nas 

mandalas estudadas proporciona uma mudança no modo de criar e a possibilidade de um novo 

sentido para a vida. É um momento penoso, excitante, cheio de energia, paixão e mudanças.  

O número sempre foi usado para caracterizar qualquer objeto numinoso, e todos os 

números de um até nove são "sagrados". Assim, o número dois representa a polaridade, o 

reino dos opostos e a diversidade. No simbolismo cristão significa o humano e o divino. A 

dualidade pode ser encontrada na representação do Deus grego Junus, que é representado com 

uma face olhando para frente e outra para trás, vendo os lados. Figuras guardiãs geralmente 

são feitas em pares, já que elas dobram o sentido de proteção contra as armadilhas. (Cf. 

CHEVALIER, 2001) 

A qualidade mais elementar de um objeto é ser uno ou múltiplo. O número dois nos 

ajuda a por ordem no caos das aparências. É o instrumento indicado para criar ordem ou para 

apreender certa regularidade já presente, mas ainda desconhecida, o número dois dá certo 

ordenamento entre as coisas. Este número (dois) está embutido no corpo humano, ou seja, 
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muitos de nossos órgãos estão em pares. Olhamos o mundo por meio de dois olhos. 

Agarramos o mundo com duas mãos e o cérebro está dividido em dois hemisférios. Também 

podemos considerar um casamento sagrado entre os opostos, ele é a ligação saudável que 

anuncia o retorno da harmonia.  

Na Psicologia Analítica o termo dualidade indica em geral um par de termos entre os 

quais intercorrem uma distinção e uma relação metodológica; por exemplo, matéria e espírito, 

bem e mal, sim e não, os opostos inconciliáveis que, no entanto devem manter-se unidos para 

que o equilíbrio da vida seja mantido (Cf. PIERI, 2002: 162). A seguir verificaremos o 

símbolo Mandala Triplicidade – Yantra da Água. 

 

4.3.3 - MandalaTriplicidade – Yantra da Água 

Mandala da tradição hindu, chamada de Yantra da Água. A imagem foi retirada do 

livro Indische Yantras - EGGELING. S.E (1999: 3) 

 

Mandala Religiosa                                                    Mandala Transformada1 

                                                                                                

                                                                                  
 

    
Figura 4 - Yantra da Água 

 

Este Yantra da Água mostra o aspecto da Deusa Kali da morte e fertilidade. Seu 

princípio é a manifestação da deidade, e por consequência desta manifestação não tem 

                                                
1 Mandalas transformadas significa a transformação das mandalas religiosas “originais” para mandalas mais 
simples. Portanto, as imagens das mandalas religiosas foram transformadas por serem altamente complexas para 
a população desta pesquisa “crianças de oito a doze anos vítimas de abandono em casa abrigo” e que apresentam 
dificuldades emocionais e cognitivas no seu dia a dia. Foram selecionadas as imagens mandálicas de modo 
seqüencial ordenadas pela sua estrutura geométrica, dividindo o espaço em porções simétricas, isto é, a primeira 
mandala é dividida em dois, a terceira em três partes e assim por diante, até a divisão de dezesseis partes. 
 



 

 

100 

representação corporal, mas uma forma de energia, neste caso a água. E esta deidade mostra o 

aspecto perigoso da água e do feminino, com a força da água inundando e devorando. 

Os “yantras” são mandalas diagramáticas visuais do caminho que deve ser seguido 

pela consciência humana até o centro divino da iluminação. São construídas à semelhança da 

estrutura ocular do homem, onde o centro é um ponto cego da retina, rodeado de cones e 

nervos que obrigam a luz solar a produzir linhas circulares. Disto decorre que a penetração 

solar no “yantra”, quer dizer, nas mandalas, equivale a uma entrada no próprio ser humano, 

em cujo centro encontra-se a própria imagem do mundo mental simbólico.  

O autor Rezende define a mandala como um sistema quaternário, ou seja, a quadratura 

do círculo (“quadratura circuli”), cujos conteúdos procedem da estrutura do “yantra”. Esta se 

fundamenta na visão do retângulo, enquanto símbolo da matéria; da dualidade representando 

o finito. Da mesma maneira o círculo, enquanto símbolo de unidade representa o infinito. Para 

o autor os “yantras” são encontrados nos templos que são desenhados para auxiliar a 

meditação e estabelecem o contato entre o divino (o círculo) e o homem, a polaridade (o 

quadrado). (Cf. REZENDE, 1995) 

Resumidamente, os “yantras” são mandalas, instrumentos de culto que auxiliam a 

contemplação de maneira visual, e essencialmente formada pelas figuras geométricas 

utilizadas nos rituais religiosos. Nestes rituais, numa analogia, pode-se afirmar que tudo 

aquilo que o corpo físico do homem é para a alma, o “yantra” é para a divindade. Por esta 

razão, admite-se, de maneira simultânea, um campo energético de forças espirituais. Ao 

observar cada “yantra” criado por meio de sua forma circular situada no espaço vazio, forma-

se um campo energético que contém automaticamente a divindade protetora do indivíduo (Cf. 

Ibid.: 9-29). 

Em seguida explicaremos este símbolo “Shri Yantra” que significa um dos mais 

auspiciosos, importantes e poderosos yantras que não somente lhe confere o máximo dos 

benefícios, como também prova ser benéfico para quase todo o mundo. Este Yantra leva ao 

caminho da sorte e prosperidade. É a fonte de obtenção de todos os desejos mundanos. A 

palavra "Shri” significa riqueza, prosperidade e Yantra significa "Instrumento". Portanto um 

instrumento que proporciona riqueza e prosperidade. 

O Shri Yantra é desenhado nas residências, palácios ou templos, para que a pessoas 

que residem neste local absorvam mais radiações de energia e reflexos solares do universo 

cósmico e com isso possam ser mais saudáveis, ricas e sábias. 
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O yantra é uma preciosidade antiga, rara e espiritual que nos ajuda a diminuir um 

destino desagradável. Possui uma origem e uma linhagem divina. Ele é a forma simbólica de 

todos os Deuses e Deusas, mostra a formação de todo o Universo e foi possuída por Brahma, 

o criador do Universo e louvado por Vishnu o Senhor da Terra. Está conectado 

profundamente com a Arte Antiga de Vaastu e tem sido especialmente mencionado no 

'Vaastu Shastra' (também Vastu Veda, "a ciência da construção", "arquitetura") que é um 

sistema hindu tradicional com base em alinhamentos de direção, e é aplicado, principalmente, 

em arquitetura hindu, em especial nos templos hindus. Todas as construções baseadas no 

Vaastu devem ter os Shri Yantra nelas. Os Vedas explicam o Shri Yantra como uma zona de 

energia científica, cósmica e planetária (SPILLMANN-JENNY, 2002: 14). 

Em geral, as tríades simbolizam as manifestações principais do poder divino; ou então 

quando concebidas de modo mais interior e mais filosófico simbolizam a vida intima do Um, 

cujas atividades são imaginadas por analogias, as atividades espirituais da alma humana. 

No cristianismo observamos o símbolo da trindade que significa a existência de um só 

Deus com três faces distintas: o pai, o filho e o Espírito Santo. A trindade representa a tríplice 

natureza de Deus que só se distingue entre si enquanto relações opostas, e não por sua 

existência ou essência, e as operações atribuídas (Cf. CHEVALIER, 2001: 908). 

O numero três designa os níveis da vida humana: material, racional, espiritual ou 

divina, assim como as três fases da evolução mística: purgativa, iluminada e unitiva. 

De acordo com a proposta de Edinger (1998) sobre individuação e função da psique, 

descreve um esquema de desenvolvimento psicológico para explicar as relações existentes do 

ego e do Self que observa nos vários níveis do desenvolvimento psíquico, bem como faz uso 

de um padrão ternário sendo as três entidades: ego, Self e o vínculo que liga o eixo ego-self, 

como já foi explicado anteriormente no capítulo mandala. Assim sendo, o desenvolvimento da 

consciência ocorre por meio de um ciclo de três fases que se repete muitas vezes ao longo da 

vida.  Esses três ciclos ou estágios poderiam ser denominados: (1) estágio do Self, (2) estágio 

do ego; e (3) estágio do eixo ego-Self. Correspondem precisamente aos três termos da 

trindade cristã: a idade do pai (Self), a idade do filho (ego); e a idade do espírito Santo (eixo 

ego-Self). Eis outro exemplo de um padrão ternário que exprime a totalidade de um processo 

temporal, de um processo de desenvolvimento (Cf. EDINGER, 1998: 250). 

Na simplificação desta mandala verificamos dois elementos centrais: o círculo e o 

triângulo. A seguir veremos a mandala Quaternidade. 
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4.3.4 - Mandala Quaternidade - Caminhos 

Mandala da tradição católica, retirada de um vitral de uma catedral. Esta imagem 

encontra-se no livro Malvorlagen Religion (1999: 12) 

 
 
 
 
 
 
 
Mandala Religiosa                                                         Mandala Transformada 
 

                                                                 

                                                                                 
 

Figura 5 - Caminhos 

De acordo com Jung, o círculo é a imagem arquetípica da totalidade, do Self e o 

quadrado é o símbolo da manifestação divina na materialidade da realidade terrena. A 

quaternidade (a união do quatro em um, tal qual os quatro lados de um quadrado), é uma 

representação do Deus que se manifesta na criação.  Diz Jung: “A quaternidade tal como é 

produzida pela psique moderna de forma muito direta, refere-se não somente a um Deus 

interior, como também à identidade de Deus como o homem” (JUNG, 1999a: 66). Diz ainda: 

“A quaternidade é a representação mais ou menos direta de um Deus que se manifesta na sua 

criação. Por isso, poderíamos concluir que o símbolo produzido espontaneamente nos sonhos 

do homem moderno indica algo semelhante: o Deus interior” (Ibid.: 57). 

Na teoria junguiana a mente possui um caráter quádruplo, o número quatro pode 

representar atividade em todas as quatro funções (intuição, pensamento, sentimento e 

emoção). O processo pelo qual isso ocorre faz com que os conteúdos inconscientes ocultos no 

inconsciente (a função menos desenvolvida), se relacione com a consciência (as três funções 

mais diferenciadas). Uma das funções permanece e sempre permanecerá no âmbito do 

inconsciente, enquanto as outras três se encontram disponíveis para a consciência. 
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Quando a conexão entre consciente e inconsciente é estabelecida, experimenta-se um 

novo estado mental. Segundo Von Franz, "... nossos processos mentais não giram mais em 

torno de teorizações intelectuais, mas participam da aventura criativa das percepções no ato 

de vir-a-ser'" (1986: 131). A percepção torna-se cada vez mais profunda à medida que "o 

observador vê a si próprio como participante no nível de um ser pensante” (1986: 128). 

Além da totalidade psicológica, o número quatro também sugere uma tentativa 

intuitiva de conhecer o nosso lugar no cosmos. Jung (2002a) observa as mandalas de seus 

pacientes caracterizadas por quatro partes como uma tentativa natural da psique de estabelecer 

uma estrutura simbólica pela qual se possa alcançar um entendimento da realidade última 

vivenciada. A criação da mandala estabelece para o indivíduo um equivalente psíquico do 

cosmos, do qual a pessoa é um elemento essencial. 

Ao construir mandalas com um padrão quaternário, podemos dizer que 

experimentamos o equilíbrio, a harmonia e a ordem. Mediante arranjos quaternários, 

elementos diametralmente opostos podem ser unidos num padrão de totalidade. Isso reflete o 

processo pelo qual a psique se desdobra, desenvolve-se e cria-se, empenhando-se para 

alcançar o padrão de totalidade estabelecido interiormente pelo arquétipo do Self. Com 

mandalas quádruplas, busca-se intuitivamente, por meio de um símbolo antigo, alcançar o 

entendimento de si mesmo, do universo e do lugar que o indivíduo ocupa. Cavalcanti relata: 

 

A passagem do círculo para o quadrado representava a rotação temporal do mundo, a 
criação do tempo. O quadrado dentro do círculo significava a solidificação da essência 
divina no mundo temporal, a criação terrena no tempo e no espaço a partir da 
perfeição e da eternidade de Deus. Por outro lado, o círculo inscrito dentro do 
quadrado representava a centelha divina oculta na matéria, animando-a, marcando a 
interseção dinâmica no cosmo e a sua relação com a terra, a causalidade. (2008: 21) 

 

A autora Fincher (1991) explica que o quatro tem sido utilizado com frequência em 

símbolos relacionados com uma realidade que transcende o saber humano. O número quatro é 

usado na arte, na arquitetura e na mitologia para sugerir as atividades inter-relacionadas do 

universo. Os templos budistas são circundados por uma praça murada a que se tem acesso 

através de quatro portões. Acredita-se que esse arranjo reflita a ordem divina do cosmos. Na 

Índia, os quatro ângulos da cidade simbolizavam a estabilidade do céu no plano temporal e 

espacial, e correspondiam às quatro regiões da terra e aos quatro braços de Vishinu ou de 

Shiva. 
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O círculo mágico dos índios norte-americanos era também representado por um 

microcosmo do universo, disposto em quatro quadrantes. Na mitologia egípcia, os quatro 

filhos de Horo erguem-se como pilares para sustentar os céus. Os quatro evangelistas do 

cristianismo fazem eco a temas bíblicos mais antigos, tais como os quatro querubins da visão 

de Ezequiel, que sustentavam um firmamento de cristal. (Cf. CHEVALIER, 2001) 

Eliade (2001), em seu livro O Sagrado e o Profano, explica que a cruz é um símbolo 

arquetípico que representa o eixo do mundo, o axis mundi, o maior pólo ao redor do qual as 

constelações do zodíaco giram. Situada no centro místico do universo, torna-se um meio da 

alma humana alcançar Deus. A escada de Jacó representa essa conexão. A árvore da vida é 

também um símbolo dessa ligação entre o Céu e a Terra, o sagrado e o mundano. É uma 

combinação de dois sinais diferentes, o eixo vertical, o pólo direito superior ou escada 

simbólica, e o eixo horizontal da cruz, que significa a conjunção de oposições. Nesse sentido, 

a cruz indica a natureza dual das preocupações terrenas ou temporais. 

Como o quadrado, a cruz também tem ângulos retos e contém o número quatro em si. 

Seus quatro braços representam os quatro diferentes temperamentos, os quatro pontos 

cardeais, as quatro estações do ano e os quatro solstícios. A forma de cruz é encontrada com 

frequência na natureza tais como: nos minerais, nas plantas (crucíferas) e na estrutura do 

esqueleto de homens e animais. 

A cruz ajuda a encontrar o caminho no espaço e no tempo por meio da superação dos 

opostos, pois a cruz também tem relação com o número dois (a polaridade). As duas linhas 

(sinal da polaridade) se cruzam no ponto de força da cruz, o centro. Aqui são unidos os 

extremos, o horizontal e o vertical. A linha vertical representa o elemento masculino, criativo, 

a altura e a profundidade, a atividade, o fogo e a superação do si mesmo. A horizontal 

simboliza o feminino, o terreno, a água, os elementos e paisagens. (Cf. CHEVALIER, 2001) 

A cruz é o sinal do cristianismo. No simbolismo cristão existem os quatro profetas, os 

quatro evangelistas e os quatro evangelhos. Há os quatro pontos cardeais identificados com as 

quatro direções, do nascer do Sol e do pôr do Sol, e nas direções perpendiculares a eles, nos 

dando o norte, o sul, o leste, o oeste. E os quatro humores do corpo, os quatro estágios da vida 

do homem, as quatro virtudes cardeais, assim como as quatro fases da Lua.  

Na tradição rosa-cruz, o quatro é um número místico e está relacionado ao poder dos 

quatro elementos. E foi com esse número, ou com o "quadrado geométrico" que Pitágoras 

comunicou o nome inefável de Deus aos seus seguidores escolhidos. A Divina Quaternidade 
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era familiar para aqueles que seguiam a filosofia Hermética na Idade Média. Os Vedas hindus 

são divididos em quatro partes e o Universo é baseado em quatro elementos: Terra, Ar, Água 

e Fogo. 

Fincher observa que o quatro que emerge nas mandalas produzidas por seus pacientes 

apresenta-se quando a identidade está intimamente alinhada com os padrões do arquétipo do 

Self. Isso pode ocorrer quando nos sentimos fortes, heróicos e cheios de energia. 

Curiosamente, a influência do Self talvez seja mais evidente durante períodos de transição, 

em que nos sentimos mais cansados, desanimados, porque a atividade normal do ego é 

perturbada ou desafiada. Em épocas como essa o padrão quádruplo do Self é mostrado nas 

mandalas revelando sua função de matriz e fiador do ego. O Self age como uma ponte para 

novos modos de ser, às vezes nos recompensando com lindas mandalas quando necessitamos 

de encorajamento para continuar. (Cf. FINCHER, 1991: 201) 

A mesma autora relaciona a figura de quatro pontos (norte, sul, leste, oeste) como um 

marco no estabelecimento maduro do ego. Neste período há um forte sentido de autonomia. A 

pessoa tem a capacidade de aprender, de planejar e de amar. A Quadratura do Círculo é o 

começo da vida, de acordo com nossos próprios valores. Por trás do desenvolvimento da 

individualidade está o Self, o dinamismo que nos compele a nos tornarmos quem 

pretendíamos ser.  (Cf.FINCHER,1991:200) 

Em algumas civilizações acredita-se que os ritmos pelos quais o universo vem a ser 

tem uma qualidade quádrupla. A sílaba sagrada OM, a "mãe dos mantras", é considerada 

pelos indianos o som-semente de toda a criação. Ela é entoada pronunciando-se os três sons 

"ah", "oh", "u", e inalando-se silenciosamente. A entoação completa, portanto, consiste em 

quatro elementos. Da mesma forma, o tempo se desdobra em quatro partes: passado, presente, 

futuro e o espaço estático onde ocorrem as mudanças de estado (JUNG, 2001: 35). Edinger 

comenta: 

 

... imagens quaternárias, de mandalas, que emergem em períodos de turbulência 
psiquica, e trazem consigo um sentimento de estabilidade e de repouso. A imagem da 
natureza quaternária da psique fornece uma orientação estabilizadora. Ela nos traz um 
vislumbre da eternidade estática. As mandalas do Budismo Tibetano são usadas com 
esse propósito. São instrumentos de meditação que trazem à consciência um 
sentimento de paz e de calma, como se o indivíduo estivesse segurando apoiado na 
substância estrutural eterna e protegido dos perigos destrutivos da mudança. Os 
pacientes da psicoterapia às vezes descobrem por si mesmos esse método de 
meditação a respeito de seus próprios desenhos de mandalas quando sua integridade 
psíquica corre perigo. (1998: 246)  
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A mandala simplificada mantém os círculos externo e interno e a estrutura 

intermediária quaternária. Objetiva-se com isso, a vivência do “quatro” pelas crianças durante 

o exercício. 

A seguir veremos o significados da mandala quíntuplo – Pentagrama. 

 

4.3.5 - Mandala Quíntuplo – Pentagrama 

Mandala da tradição hindu, retirada do livro Indianer-Mandalas (1999: 33)  

 

Mandala Religiosa                                        Mandala Transformada  

                                                                                                                                                                        

                                                                                       

Figura 6 - Pentagrama                   

Um pentagrama é composto por cinco retas e possui cinco pontas. Trata-se de um dos 

símbolos pagãos mais utilizados nas cerimonias de magia, pois representa os quatro 

elementos (água, terra, fogo e ar) coordenados pelo espírito, sendo considerado um talismã 

muito eficiente. O pentagrama é conhecido também como o símbolo do infinito. Possui 

simbologia múltipla, sempre fundamentada no número cinco, que expressa a união dos 

desiguais. Representa uma união fecunda, o casamento, a realização, unindo o masculino e o 

feminino, portanto alguns dos pentagrama passa ainda a ser conhecido como "estrela do 

microcosmo" (pequeno universo). (Cf. CHEVALIER, 2001: 706) 

Nos rituais da religião Wicca, além de ser um dos símbolos da deusa, o pentagrama às 

vezes é usado como símbolo da terra, outras vezes para consagrar os instrumentos 

ritualísticos, objetos e amuletos. (Cf. Ibid.: 706). 

O cinco consiste em duas partes desiguais, três e dois, que simbolizam ruptura. 

Podemos observá-los nos cinco dedos da mão, cinco dedos no pé, nos cinco sentidos: paladar, 

tato, visão, olfato e audição.  
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Fincher (1991) vê o número cinco com um número de totalidade natural. O número 

cinco ocorre com frequência na natureza: como no número das pétalas de uma flor, nos 

lóbulos de uma estrela-do-mar ou nos segmentos do cerne de uma maçã.  

A mesma autora observa em seus estudos que o elemento estrela contendo cinco 

pontas está associado ao que ela chama de “o ego em ação”, período este que as pessoas agem 

com eficiência em seu meio. Assim, apresentam-se engajados para enfrentar a vida com mais 

dinamismo, realizando suas tarefas com prazer (Cf. FINCHER, 1991: 201). 

No simbolismo cristão, temos as cinco chagas de Cristo. Na irmandade de Pitágoras, o 

pentagrama era utilizado como o símbolo de sua escola. Um pentagrama dentro de um 

círculo, simboliza a forma humana, as cinco pontas representando a cabeça, os dois braços e 

as duas pernas, enquanto o círculo simboliza a Terra. Os ensinamentos dos rosa-cruzes falam 

que o cinco é um emblema de saúde e segurança e representa o espírito mais os quatro 

elementos. (Cf. CHEVALIER, 2001: 241) 

O trabalho de Jung (2002a) mostra que a estrela de cinco pontas numa mandala indica 

um sentido de identificação bem definido e pode dar informações sobre a interação de uma 

pessoa com o mundo material. Seu aparecimento na mandala revela a capacidade de tornar 

realidade as inspirações. Na mandala as estrelas nos fazem lembrar que somos criaturas com 

alma. Chamados a estabelecer uma ligação especial com o verdadeiro Self e a vivenciar o 

destino que é só nosso. 

A mandala simplificada mantém a estrela central com cinco pontas e objetiva-se, com 

isso, à vivência do número “cinco” pelas crianças durante o exercício. 

A seguir veremos a mandala sêxtupla – Chakra Svadhisthana. 

 

4.3.6 - Mandala Sêxtupla – Chakra Svadhisthana – Sacro 

Mandala da tradição hindu, retirada do livro Indianer-Mandalas (1999, p. 9)  

Mandala Religiosa                                                        Mandala Transformada 
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Figura 7 - Yantra do Chakra  Svadhisthana - Baço 

Este chakra do baço é dominado pelo elemento água, que é essência da vida: três 

quartos do mundo é coberto por água e mais de três quartos do corpo humano é formado por 

água. Por isso a Lua tem uma grande influência na terra e nas pessoas. O Deus da 

conservação e da preservação é responsavel por este Yantra que é  Vishnu e está sentado no 

meio do Yantra, sendo responsável pela manutenção do universo.  

A representação dos chakras na iconografia oriental se dá por meio das mandalas. Para 

Jung, o instinto de individuação é encontrado em toda parte, visto que não existe vida na 

Terra que não seja individual. Embora a individualidade esteja sempre presente, a 

individuação só acontece quando se está consciente. (Cf. JUNG, 1996) 

O termo chakra significa Roda. Trata-se dos pontos ocultos de junção dos canis sutis 

(Nadi) por onde, segundo a fisiologia hindu, circula a energia vital. Esses centros de 

consciência da fisiologia mística, superpostos ao longo da coluna vertebral até o topo da 

cabeça, podem ser qualificados de turbilhões de matérias etéreas (avas). É no centro psíquico 

inferior, o Muladhara que se desperta a Kundaline, forma estática da energia criadora. O 

tantrismo hindu enumera seis centros e mais um centro cerebral superior, o Sahasrara ou lótus 

de mil pétalas. O budismo tântrico tibetano considera cinco chakras (Khorlos): o do períneo, o 

do umbigo, o do coração, o da garganta e do cérebro, que correspondem respectivamente à 

terra, à água, ao fogo, ao ar e ao éter, assim como aos quatros pontos cardeais e ao centro (Cf. 

CHEVALIER, 2001: 231). 

O segundo chakra também chamado esplênico, sacro ou do baço, é responsável pela 

energização geral do organismo e por ele penetram as energias cósmicas mais sutis, que a 

seguir são distribuídas pelo corpo. Quando esse chakra é estimulado propicia uma boa 

captação energética. 

Jung assinalou que cada chakra está associado a um elemento, do mais grosseiro ao 

mais sutil. “Outro ponto de vista para explicar a série de chakra seria a evolução da matéria 

grosseira para a sutil, matéria psíquica (...) a idéia hindu de transformação dos elementos da 

Terra para o éter” (JUNG, 1996: 43). 

Este chakra também chamado de chakra da raiz é o centro das emoções, da energia 

sexual e das forças criativas primitivas e não purificadas. Por intermédio do chakra do sacro 
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participamos das energias fecundantes e acolhedoras que permeiam toda a natureza. 

Percebemo-nos como parte de um processo de criação contínuo que se expressa em nós 

mesmos e por nosso intermédio na forma de sentimentos e ações criativas.  

Este chakra é considerado o verdadeiro lugar de Shakti, o aspecto “feminino” de Deus 

em forma de criatividade. Sua esfera de ação inclui, no homem, os órgãos de reprodução que 

contém o impulso para a formação de nova vida. Como é associado com o elemento água 

também purifica, limpa e lava aquilo que está solidificado e que se opõe ao seu fluxo. No 

psiquismo podemos relacioná-lo com o desprendimento e o livre fluxo dos sentimentos, 

através dos quais estamos prontos a experimentar a vida original e sempre nova. (Cf. 

JOHARI, 2000: 95) 

O seis é considerado o número da criatividade, da perfeição e do equilíbrio. O seis 

pelo fato de simbolizar a união dos opostos sexuais, também pode representar a totalidade. 

Esse conceito é ilustrado no Sri Yantra, uma mandala pertencente à arte sagrada do 

hinduísmo, que consiste em triângulos que se interpenetram. Os triângulos cujo vértice está 

voltado para baixo representam o princípio feminino receptivo, ao passo que os triângulos de 

vértice voltado para cima simbolizam o princípio masculino ativo. A intersecção de pares de 

triângulos produz estrelas de seis pontas. Para os hindus, a Sri Yantra sugere o inter-

relacionamento de todas as formas de vida (Cf. SCHMIEKE, 2001: 59). 

Para a autora Fincher (1991) o aparecimento do seis na mandala pode estar 

relacionado com a conclusão de um projeto que exigiu muito tempo e energia. Ela observa o 

número seis com uma pausa durante a qual a pessoa se sente satisfeita, realizada e até 

orgulhosa no tratamento psicoterápico. A realização pode se dar também no campo 

emocional. Talvez ocorra interiormente à cristalização de muitos elementos num padrão 

harmonioso, provocando assim uma ressonância nos níveis físico, mental e espiritual. Nas 

mandalas, o número seis significa a realização de objetivos, uma redução da atividade 

criadora ou um profundo sentido de espiritualidade. (Cf. FINCHER, 1991: 135). 

A mandala simplificada mantém o círculo central com suas seis pétalas, 

proporcionando assim a vivência do número seis.   

A seguir analisaremos as Mandala Óctupla – Rosácea  

 

4.3.7 - Mandala Óctupla – Rosácea 
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A mandala da tradição católica, retirada do livro Orientalische Mandalas (1999: 16) 

 

Mandala Religiosa                                                    Mandala Transformada 

 

                                                                               
 

Figura 8 – Rosácea 

 

Chevalier (2001) relata que a rosácea é um elemento arquitetônico ornamental usado 

em catedrais durante o período gótico. Dentro do eixo condutor deste período artístico, a 

rosácea transmite, através da luz e da cor, o contato com a espiritualidade e a ascensão ao 

sagrado. Essas estruturas revelam o amor ao círculo e às relações geométricas. Este símbolo 

trabalha em três níveis: o impacto visual, a geometria secreta da relação e o simbólico. Os 

construtores góticos utilizam a mandala, porque nenhum outro símbolo seria adequado para 

representar o caráter cíclico da criação e a união da transcendência (ponto central) com a 

polaridade (contato da rosácea) (Cf. CHEVALIER, 2001: 651).  

O número oito representa o equilíbrio cósmico. É o número das direções cardeais, ao 

qual acrescenta-se o das direções intermediárias, o número da rosa dos ventos. É, muitas 

vezes, o número dos raios da roda desde a rodela celta até a roda da lei búdica que está 

presente na roda de oito raios, um venerável símbolo do sol como o divino indutor da 

mudança sem fim. À medida que a roda gira, metade dela vai para cima e a outra metade para 

baixo. Um ponto na extremidade da roda às vezes está em cima e às vezes embaixo, sempre 

passando de um estado transitório para outro. Portanto, a roda simboliza a dança dos opostos 

que transforma a vida das pessoas. O número oito significa o giro inexorável da roda da vida 

(Cf. Ibid.: 651-652). 

A iconografia e a arquitetura hindus abrem amplo espaço ao simbolismo do oito. Os 

braços de Vixenu são em número de oito.  

Jung (2002a) considera o oito um símbolo da totalidade, pois é um múltiplo do 

número quatro, símbolo este que foi utilizado para representar o Self. O Self fornece um 
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ponto central de foco para a vida interior, mas seus padrões estão além da capacidade de 

entendimento. A surpresa da mudança súbita é tanto um dom do Self quanto a harmonia 

transcendente (Cf. Ibid.). 

A mandala simplificada mantém o círculo central e externamente sua representação 

com oito pontas em formato de pétalas. 

A seguir verificaremos a Mandala de doze pétalas – Chakra Anahta – Coração.  

  

4.3.8 - Mandala com doze pétalas – Chakra Anahata – Coração 

A mandala da tradição hindu, retirada do livro Indische Yantras (1999: 16)  

Mandala Religiosa                                                                 Mandala Transformada 

                                                                                                 

                                                                                                     

 

Figura 9 – Yantra do Chakra  Anahata - Coração 

 

O quarto chakra Anahata - do coração -  é o centro do sistema dos chakras. A tarefa do 

chakra do coração é a união por meio do amor e  um contato mais íntimo consigo mesmo e 

com o outro, assim proporcionando uma união com a harmonia e o amor. 

Este  chakra é considerado o centro do amor verdadeiro, um amor que existe por si só 

e que não se pode conseguir ou perder. Assim, através do chakra do coração, dispomos de um 

grande potencial de mudança e de transformação, tanto para nós mesmos como para os outros. 

Tambem é chamado de “porta para a alma”, pois não é apenas a sede dos nossos mais 

profundos e vivos sentimentos de amor, mas também podemos, por meio desse centro de 

energia, entrar em contato com a parte universal da nossa alma. (Cf. JOHARI, 2000: 113) 

O coração também está associado com coragem, dor, alegria. Para os alquimistas, o 

coração era uma imagem do sol dentro do homem, do mesmo modo que o ouro era 

considerado a imagem do sol na terra. 
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Segundo Jung (1999a), é no coração que as primeiras emoções psíquicas se 

coordenam , em que se tem o primeiro contato com a existência real. No reconhecimento dos 

sentimentos e ideias é que podemos ver o Purusa. Purusa significa a alma universal que tudo 

envolve. Ele ainda relata: “É o primeiro vislumbre de um ser dentro da sua existência 

psicológica ou psíquica que não é você mesmo – um ser dentro do qual você está contido, que 

é maior e mais importante do que você, mas que tem uma existência inteiramente psíquica” 

(Ibid.: 46). 

O número doze, como observamos nesta mandala, simboliza a ordem cósmica. O 

número doze está presente nos mitos, sonhos e nos contos de fadas como: “Bela adormecida”, 

”Os doze irmãos”, ”Os doze caçadores”, e também faz parte do simbolismo  religioso cristão 

com os doze apóstolos. Também está presente nas doze casas do zodíaco, nos doze meses do 

ano, nas doze horas de um dia e na fé judaica, e nos doze portões para o Paraíso. A rosácea 

encontrada nas igrejas e catedrais católicas, geralmente é dividida em doze fragmentos. 

Jung identifica o número doze com o processo de evolução que chamou de 

individuação. E encontrou o número doze em diversos sonhos relatados dos seus pacientes 

também em desenhos. Para a Srta X (paciente de Jung), o doze parecia expressar uma 

intensificação do processo de individuação. Jung escreveu que o doze é um símbolo do 

tempo, com o significado secundário dos doze trabalhos que tem de ser realizado para o 

inconsciente antes que o indivíduo possa libertar-se (Cf. IDEM, 2002a: 119). 

A autora Fincher observa em seus pacientes que as mandalas de doze raios, assim 

classificadas, estão relacionadas com a roda em movimento do zodíaco, chamando a atenção 

para a passagem do tempo e para a conclusão de uma nova etapa de vida, ou seja, o indivíduo 

poderá ver padrões de doze em suas mandalas quando, por exemplo, acabar um projeto, 

terminar um relacionamento ou encerrar um negócio pendente. O surgimento do número doze 

nas mandalas poderá ser analisado como a totalidade e o movimento interminável de uma 

espiral em evolução (Cf. FINCHER, 1991: 143). 

Fincher também verifica que as mandalas realizadas pelos seus pacientes com a forma 

de coração revelam preocupação com os relacionamentos ou mesmo sugerem um lembrete 

para focalizar a atenção no que é realmente importante em determinadas situações. As vezes 

os corações se referem às feridas e aos sofrimentos, especialmente se são pintados de roxos, 

partidos ou perfurados por uma seta, assim sugerindo que as emoções destes corações 

pudessem ser despertadas. 
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A mandala simplificada mantém o círculo central com uma flor de doze pétalas e 

externamente a representação do quatro. 

  

4.3.9 - Mandala com dezesseis pétalas – Chakra Visuddha – Laringe 

A mandala da tradição hindu. Esta imagem foi retirada do livro Indische Yantras (1999: 

12) 

Mandala Religiosa                                                   Mandala Transformada 

                                                                            

                                                                          

 

Figura 10 – Yantra do Chakra Visuddha - Laringe 

O quinto chakra está na área de sua garganta e ligada à tireóide. Relaciona-se com a 

capacidade de percepção mais sutil, com o entendimento e com a voz, indicando assim força 

de caráter, capacidade mental e discernimento (Cf. MELLUSO, 2005: 68). 

Este chakra está relacionado com a criação e a comunicação representadas em sua 

própria voz e também com o aumento da consciência espiritual que faz com que o indivíduo 

divida seus dons, seus talentos e suas habilidades como uma expressão do divino dentro dele. 

Na tradição da yoga acredita-se que seja um portal para os chakras superiores onde a alma 

individual se torna reunida com o Self maior, o Atman  (Cf. FINCHER, 1991: 7). 

O nome dado a este chakra é VISUDDHA, que significa “purificação”. Tem como 

elemento o éter, e na doutrina Yoga ele é considerado o elemento básico, através do qual são 

formados, por meio de condensação, os elementos dos chakras inferiores – terra, água, fogo e 

ar. O éter, no entanto, também é o portador do som, da palavra falada, bem como da palavra 

da criação, resumindo, é o intermediário de informação em todos os níveis. 

Esta mandala está representada pelo número dezesseis e indica a realização da força 

material. 
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Na mandala simplificada desta pesquisa mantém-se o círculo central com o triângulo, 

bem como o desenho das dezesseis pétalas em seu centro. Objetiva-se com isso, a vivência do 

número três e do círculo. 

As doze mandalas escolhidas para a realização da intervenção psicológica revelam um 

material simbólico elaborado e profundo, que se encontra presente na base da psique 

ocidental. Não é de estranhar o fato de que a pesquisa com estes símbolos pode ser 

inicialmente perturbadora e inquietante, embora eventualmente se atinja através dessas 

imagens uma consciência do poder transformador desses símbolos. 

Como já explicamos no primeiro capítulo sobre mandala, elas proporcionam equilibrar 

as energias dos símbolos individuais, personificam uma forma de trabalho com esses 

arquétipos poderosos e polarizadores, decompondo e sintetizando as energias. 

Tucci assim se expressa para entender a representação simbólica da mandala: “Nasce 

assim o esquema da complexa representação simbólica desse drama da desintegração e da 

reintegração, isto é, a mandala, na qual esse duplo processo é expresso por símbolos que, 

lidos, corretamente pelo iniciado, suscitam a experiência psicológica libertadora” (TUCCI, 

1993: 28). 

Não podemos esquecer que as mandalas foram simplificadas por serem altamente 

complexas para a população desta pesquisa que apresentam dificuldades emocionais e 

cognitivas no seu dia a dia.  

Será realizada a análise individual de cada criança do grupo experimental, 

possibilitando assim a melhor visualização da evolução psíquica destas na intervenção 

psicológica com os desenhos das mandalas. 

Cornell (2006) explica que construindo uma mandala irá nos permitir fazer que o 

invisível se torne visível por ativar a natureza essencial do nosso ser que é reflexivo atrás de 

nossas mentes racionais e a inteligência. Ramos (1998) explica: 

 

É o símbolo que intermedeia a vivência dos mistérios, possibilitando a integração de 
conteúdos inconscientes. Por meio da vivência simbólica, o homem pode expandir sua 
consciência e dar continuidade à sua evolução. Se partimos do caos, de um todo 
indiferenciado, o caminho para a diferenciação é sempre intermediado pelo símbolo, 
que, ao transcender a realidade imediata, possibilita ao homem novos conhecimentos. 
(1998: 71) 
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Desta forma o que objetivamos realizar com as crianças desta pesquisa é justamente 

atingir, com a técnica do desenho da mandala, a busca em seu processo de amadurecimento, 

valorizar as características sadias da personalidade, como também a criação de novas 

reflexões e novos caminhos. Visamos à possibilidade de centramento, ordem e tranquilidade, 

o que é proposto pelo desenho da mandala. 

No próximo capitulo faremos uma breve reflexão sobre a forma como a sociedade 

vem abandonando suas crianças e que modalidades de atendimento foram sendo criadas na 

tentativa de compensar tal problema - o abandono. 
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Capítulo V: As atitudes da sociedade em relação às crianças 

vitimas de abandono 

 

“É na criança que se dá o desenvolvimento da 
consciência”. (JUNG, 1981b: 55)  

 

Nesse capítulo faremos uma breve reflexão sobre as atitudes em relação à questão do 

abandono infantil no Brasil. O próprio tema, criança abandonada, sofreu distinções 

significativas ao longo da história e sempre esteve envolvido por descaso e omissão. A atitude 

coletiva, em cada périodo histórico, propõe uma conexão com o movimento interno coletivo 

presente nos indivíduos que formam tal sociedade. Torna-se necessário refletir sobre a forma 

como a sociedade vem abandonando suas crianças e que modalidades de atendimento foram 

sendo criadas na tentativa de compensar tal problema. 

O abandono de crianças recém-nascidas em situações de risco de vida tem, 

infelizmente, sido notícia em diversas partes do mundo. Tamanho desrespeito pela vida e pelo 

ser humano desperta há tempos a preocupação da sociedade. 

Na verdade, o conceito de abandono somente se configura como tal, a partir do 

momento em que o mesmo ganha uma conotação jurídica. Portanto, somente quando a 

criança passa a ser sujeito de direitos é que o fenômeno do abandono começa a se traçar no 

campo social. 

 

5.1 - Abandono 
A palavra abandono tem origem etimológica no francês bandon (poder, autoridade), 

de onde deriva a expressão laisser à bandon (deixar em poder de), que originou o verbo 

abandonner, adotado em português como abandonar. Portanto, entendemos que abandonar no 

contexto em questão é renunciar, desistir, desprezar ou mesmo deixar. (Cf. CUNHA, 1986) 

Segundo as autoras Kossobusky e Webver (1996) criança abandonada é aquela que 

não é assistida pela família e que não tem uma relação de continuidade com ela, mesmo que 

esteja em uma instituição ou abrigo. A psicóloga clinica Rosemeire Zago (2010) afirma: 
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Crianças abandonadas entram na vida adulta, com uma noção profunda de que o 
mundo é um lugar perigoso e ameaçador, não confiando em ninguém, porque na 
verdade não desenvolveu mecanismos para confiar em si mesma. 

O abandono está diretamente relacionado com situações de rejeições registradas na 
infância e que pode se intensificar durante toda a vida, principalmente quando se 
vivencia outras situações de rejeição e/ou abandono. Toda criança fica aterrorizada 
diante da perspectiva do abandono. Para a criança, o abandono por parte dos pais é 
equivalente à morte, pois além de se sentir abandonada, ela mesma aprende a se 
abandonar. (ZAGO, 2010: 1) 

 
O ato de abandonar crianças é antigo e possuiu diversas formas e motivações. Entre as 

formas, podemos citar o abandono afetivo, o abandono material e o abandono físico. Já as 

motivações são as mais diversas possíveis, entre elas: falta de amor pelo descendente, e falta 

de condições materiais. (Cf. SALLE, 1996) 

O abandono afetivo ocorre quando o pai ou a mãe deixa de oferecer aos filhos 

respeito, atenção e amor. Normalmente o abandono afetivo é acompanhado pelo abandono 

material. O abandono material é observado quando os pais deixam de oferecer aos filhos 

condições materiais para uma existência necessária de sobrevivência, de acordo com suas 

possibilidades econômicas. A forma mais antiga de abandono é o abandono físico. Nesta 

modalidade do abandono, a criança é renegada pelos pais. As crianças abandonadas 

fisicamente, independentemente da razão, sempre foram as que despertaram a maior 

preocupação do Estado.  

 

5.2 – Um breve histórico  do atendimento à criança abandonada no Brasil 

O abandono de bebês e crianças, sempre aconteceu na história, porém, dependendo do 

momento, era ou não condenado pela sociedade. A autora e historiadora Marcilio (2001) 

constata que, desde as primeiras fontes de conhecimento de abandono até a idade média, a 

igreja sempre tratou com grande condescendência a pobreza extrema e o consequente 

abandono dos filhos realizado por pais pobres. O abandono de bebês deficientes também era 

realizado por ser fruto de relacionamento fora do casamento, entre outros.  

O Brasil possui uma longa história, no que se refere ao atendimento à criança 

abandonada. Com um olhar voltado para o abandono, entendemos que o conhecimento sobre 

a roda dos expostos pode contribuir nessa construção de referencial para análise da questão 

proposta, portanto é o ponto de maior destaque neste item. Mas o que significa criança 

abandonada? Venâncio diz que: 
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[...] Na verdade os termos ‘expor’ ou ‘enjeitar’ encobriam realidades distintas. Toda 
mulher que, no meio da noite, deixasse o filho recém-nascido em um terreno baldio 
estava expondo-o à morte, ao passo que os familiares, ao procurarem hospitais, 
conventos e domicílios dispostos a aceitar o pequerrucho, estavam tentando protegê-
lo. No primeiro caso, os bebês quase sempre eram encontrados mortos de fome, sede, 
frio ou então em virtude de ferimentos provocados por cães e porcos que 
perambulavam pelo passeio público. No segundo, a intenção era claramente salvar a 
criança. (1999: 23) 

 

          No Brasil tanto o abandono quanto a forma de atender as crianças abandonadas tiveram 

forte influência dos colonizadores. A roda foi aderida pelas instituições que recebiam os 

pequenos abandonados e, inclusive, a lesgislação sobre os cuidados com as crianças e 

adolescentes vigentes na época no Brasil, era a mesma de Portugal. 

O atendimento às crianças carentes e abandonadas no Brasil teve início somente a 

partir do final do século XVIII, com a implementação do sistema europeu  denominado Roda 

dos Expostos. Aqui, uma explicação sobre o que era a Roda dos Expostos: 

 

... um instrumento de madeira onde se depositava o bebê. De forma cilíndrica e com 
uma divisória no meio, esse dispositivo era fixado no muro ou na janelada da 
instituição. No tabuleiro inferior da parte externa, o expositor colocava a criancinha 
que enjeitava, girava a roda e puxava um cordão com uma sineta para avisar a 
vigilância – ou rodeira - que um bebê acabara de ser abandonado, retirando-se 
furtivamente do local, sem ser reconhecido. (MARCILIO, 2001: 57) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Roda dos Expostos 

Museu Etnográfico González Santana, Olivença - alemcaia.blogs.sapo.pt/1375.html 
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Nos séculos XVI e XVII, no Brasil Colônia, o modelo familiar dominante era o 

patriarcal, com famílias extensas e com uma diversidade provocada pela miscigenação, pela 

economia e pelas diferentes culturas. As famílias de elite eram cercadas de serviçais e 

escravos. 

A mortalidade infantil era grande, independentemente de classe, raça ou sexo. As 

crianças brancas eram entregues às escravas logo após o nascimento e até os seis anos de 

idade. As amas, além do trabalho em regime de escravidão, amamentavam, ainda, os filhos de 

senhores; assim, a sobrevivência dos pequenos escravos era quase impossível (Cf. 

TRINDADE, 1999). 

As primeiras rodas foram criadas no Brasil, no século XVIII, em Salvador, Rio de 

Janeiro e em Recife. Depois da independência, outras foram criadas. Venâncio (1999) faz 

uma análise da assistência à infância abandonada no Rio de Janeiro e em Salvador, e lança a 

hipótese de que, dentre os principais motivos encontrados para o abandono de crianças, 

estariam à miséria, a ilegitimidade e a orfandade pela dissolução da família, ocasionada, 

principalmente, por morte de um ou de ambos os pais. 

A roda era também uma saída para as escravas, que, ao depositarem seus filhos nela, 

esperavam livrá-los da escravidão. Esse hábito motivou a construção de uma roda 

especialmente criada para receber as crianças abandonadas. Essa ação partia do pressuposto 

que se impunha, na época, de que a proteção à criança era um dever moral e cristão. Se a 

proteção era uma incumbência da mãe e esta não correspondia a esse dever, pessoas bem 

intencionadas deviam assumir, de alguma forma, esse papel.  

No final do seculo XIX, alguns fatores vieram colaborar para a diminuição da Roda 

dos Expostos, principalmente, a ação das amas de leite1 que colaboravam com os orfanatos. 

Muitas crianças expostas eram entregues aos cuidados de amas que assumiam a incumbência 

de criá-las sob pagamento, pois eram raras as Rodas que tinham condições de asilo para 

crianças expostas. As amas ficavam com as crianças até a idade de três anos, mas eram 

estimuladas a manterem os pequenos consigo para sempre. Após esse período era permitido 

explorar o trabalho da criança em troca de casa e comida. (Cf. MARCILIO, 2001) 

Embora a Roda de Expostos tivesse como justificativa impedir o aborto e o 

infanticídio, a sua criação esteve relacionada a outros aspectos: o primeiro estava ligado à 

                                            
1 Segundo Gilberto FREYRE, 1998, a Ama-de-leite é a mulher que amamenta crianças alheias quando a mãe 
natural está impossibilitada de fazê-lo. Geralmente esse encargo era dado às escravas que já tinham filhos. 
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religião, referia-se à preservação da ordem familiar e, consequentemente, à obtenção da 

hegemonia social e da moral pública, uma vez que o número de crianças nascidas de uniões 

consensuais, ilegítimas e adulterinas, de mães solteiras e da exploração da mulher índia ou 

negra pelo senhor branco era altíssimo. O segundo referia-se ao fato de a criança abandonada 

ser tirada das ruas; e o terceiro, referia-se ao fato de os pais pobres ou mesmo de categorias 

mais elevadas, não mais abandonarem os filhos em hospitais, visto que os mesmos estavam 

enfrentando temporariamente problemas econômicos que os impediam de cuidar das crianças. 

A roda permitia que os pais mantivessem o anonimato. Essa foi a solução encontrada 

para evitar que as crianças continuassem sendo abandonadas na rua, em lixos e florestas 

durante a noite e encontradas mortas pela manhã. Começaram a surgir várias instituições 

filantrópicas de proteção à infância desamparada, além disso, ordens religiosas de caridade 

fundaram asilos, orfanatos, patronatos e seminários por toda parte. (Cf. Ibid.: 2001) 

 Esses casos de abandono geraram um tipo de assistência de cunho filantrópico-

religioso que acontecia nas Santas Casas de Misericórdia. As Santas Casas de Misericórdia 

possuíam uma caixa cilíndrica, a Roda dos Expostos, como já explicamos anteriormente, e 

tinha ainda a função de recolher alimentos, remédios e mensagens como oferendas dos 

penitentes. Assim, era a solução proposta, inicialmente, pela igreja para que as mulheres 

pudessem abandonar os filhos quando não os quisessem ou não pudessem cuidar deles. 

Inicialmente as Irmandades (como Santa Casa de Missericórdia) assumiram a 

responsabilidade das crianças (Cf. CARVALHO, 1993).  

A princípio, as Santas Casas de Misericórdia tinham como propósito cuidar apenas de 

crianças encontradas pelos caminhos, em terrenos baldios ou em calçadas, mas a sociedade 

queria que o acolhimento se estendesse a toda criança cujos pais, por uma razão ou outra, não 

pudessem cuidá-las. 

Trindade (1999) ressalta que as Santas Casas de Misericórdia expandiram-se durante 

os séculos XV e XVI acompanhando a expansão portuguesa e, no Brasil, suas atividades 

iniciaram-se por volta de 1550. A primeira Roda instalada com o fim de receber crianças foi 

utilizada em Roma, no ano de 1198, enquanto, no Brasil, só a partir do século XVIII, como já 

relatamos. 

Ao crescente aumento de crianças abandonadas e à incapacidade das Casas de 

Misericórdias em abrigar todas essas que voltavam do período de criação em casas de amas, 

as crianças ficavam sem ter para onde ir e começaram a viver nas ruas, prostituindo-se, 
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mendigando e praticando pequenos furtos. Esta situação levou a iniciativas em algumas 

cidades na busca de alternativas públicas e privadas. Começaram a surgir as instituições 

filantrópicas de proteção à infância desamparada. (Cf. MAURICIO, 2001) 

Um aspecto importante observado quanto ao pensamento da época era o abandono 

mais frequente de meninas. A menina representava custos porque não fazia parte do rol de 

trabalhadores produtivos. Não representava possibilidade de ganho nem de investimento.  Já o 

menino, representava “força de trabalho produtivo” e possibilidade de lucro no futuro, por 

isso, despertava interesse de parentes e produtores rurais. “De qualquer forma, a partir dos dez 

anos de idade era difícil uma criança ficar desocupada” (TRINDADE, 1999: 9). 

Foi relatado pelo autor Venâncio (1999) que a influência da miséria, da bastardia, da 

doença e morte dos pais era o motivo do abandono. Algumas mães deixavam bilhetes que 

sugeriam a preocupação com o futuro das crianças. Nestes bilhetes destacavam importância 

da vacinação, a necessidade de batizar a criança ou até mesmo indicavam a ama-de-leite para 

a qual a criança deveria ser entregue. Diz o autor: “Alguns escritos chegavam ao paradoxo de 

apresentar o abandono como uma forma de amor, em nada prejudicial à vida da criança. [...]” 

(VENÂNCIO, 1999:79). 

Segundo Venâncio (1999), nos bilhetes, era mencionado a origem racial e religiosa 

dos pais, no intuito de prevenir que se escravizasse a criança. Nestes escritos relatavam que o 

abandono era uma atitude necessária, na medida em que expressavam a angústia e o 

sofrimento daqueles que abandonavam (Cf. Ibid.:). 

Nos orfanatos, as crianças eram mantidas em regime de total isolamento, o que 

comprometia as relações sociais, a auto-imagem, além de favorecer abusos sexuais e 

psicológicos. (Cf. CARVALHO,  1993) 

Segundo Trindade (2004), em 1805 foi adotado um sistema que tinha como propósito 

controlar o abandono. Assim, as pessoas que abandonavam crianças precisariam informar 

sobre o nascimento da mesma. Esse sistema tolerava, como justificativa para o abandono, 

apenas casos de doença ou incapacidade para o aleitamento. Os pais que não tinham intenção 

de reaver os filhos deixavam de obedecer a esses critérios e, assim, faziam essas crianças 

passarem por ilegítimas ou por filhos de pais desconhecidos. (Cf. TRINDADE, 1999: 8) 

As instituições não conseguiam atender a tanta demanda de abandono. Os juristas, 

médicos e administradores da época, diante desse quadro, entenderam que o melhor era criar 
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estratégias de conscientização e procurou-se cuidar melhor das mães, alertando para a 

importância do aleitamento por elas mesmas e dos cuidados maternos. 

Ocorre uma preocupação por parte dessas pessoas influentes com a questão familiar e 

da criança. Uma nova idéia de filantropia surge e tem sua base na higiene e prevenção; 

também se instala como uma estratégia de controle social. 

A partir do século XIX, alguns problemas de saúde vivenciados naquele momento 

foram motivo de discriminação e isolamento, devido ao alto índice de mortalidade infantil, 

especialmente nas instituições de acolhimento. Relata Venâncio: 

 

[...] Durante o século XIX, os médicos brasileiros foram, em grande parte, 
responsáveis pela mudança de atitude diante da morte precoce: eles – por assim dizer 
– “descobriram” e lutaram contra a mortalidade infantil. Nessa luta a Casa da Roda 
constituiu um capítulo dramático. Vários escritos médicos guardam palavras de 
perplexidade em face da constatação de que o sistema assistencial era uma fábrica de 
anjinhos. Justamente a obra de caridade mais reverenciada, mais imbuída de espírito 
cristão, era a que pior tratava as crianças. Perante essa cruel constatação, os doutores 
procuraram soluções. Alguns atribuíram a mortalidade dos expostos às doenças, 
confundindo quase sempre os sintomas com as causas das moléstias, outros 
procuravam responsabilizar os pais das crianças ou então as amas escravas e os 
urbanos pelas múltiplas mortes registradas na casa da Roda. (1999: 113) (Grifo Nosso) 

 

A partir da década de 70, começam a surgir movimentos de mudanças diante do 

quadro das crianças em situação de risco social e pessoal. Este movimento exige modificação 

na política do sistema repressivo de atendimento das crianças em questão, pois o estado 

assumiu a responsabilidade pelo atendimento e começam a surgir os reformatórios e institutos 

correcionais com o intuito de proteger a sociedade dessas crianças. Este movimento 

proporcionou a criação de creches e programas de atendimento à criança carente, como uma 

forma de prevenção à institucionalização. Mas, é na década de 80, durante a transição 

democrática, que se dá a consolidação da luta por direitos e a extinção de toda e qualquer 

situação que poderia impedir o desenvolvimento infantil sadio. (Cf. CARVALHO, 1993) 

Diante desta situação e luta em defesa dos direitos humanos, a constituição cidadã de 

1988 inseriu em nossa sociedade os direitos internacionais da criança, proclamados pela ONU 

em 1959. A constituição, no artigo 227, determina que: 

 

... é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saude, ao lazer, à profissionalização, à 
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cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, 
além de coloca-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988: 17). 

 

Em obediência a essa determinação, foi elaborado o Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA) em 1990, que estabeleceu a criação de casas – abrigo (Lei 8.069 de 13.07.90) para 

acolher crianças vitimadas. A lei determina, entre outras medidas, que a criança deve 

permanecer abrigada, por, no máximo, três meses (Cf. WESTPHAL, 2002). 

 

5.3 – O Estatuto da Criança e do Adolescente 

Trata-se de uma legislação que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente. Com o intuito de atender a problemas diversos, o ECA distingue medidas 

sociais-educativas de medidas de proteção. Assim, podemos dizer que o ECA leva em 

consideração as etapas do desenvolvimento infantil e, consequentemente, valoriza medidas 

que preservem os laços afetivos e permitam o desenvolvimento de uma identidade positiva e 

uma auto-imagem saudável (Cf. BRASIL, 1988) . 

Conforme proposto pelo ECA estabeleceu-se, portanto, os abrigos chamados de casa 

abrigo. É necessario neste momento esclarecer o que é uma casa abrigo. 

 

5.3.1 - Casa Abrigo 

A casa abrigo seria um nome para designar instituições que acolhem crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal ou em situação de rua. O termo abrigo é recente. 

Teve seu início na década de 1980 quando surgiu a necessidade de discussões sobre o assunto, 

bem como as formulações do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como já foi 

explicado. Portanto, “... o abrigo como medida provisória e excepcional, utilizável como 

forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando previsão de 

liberdade” (ECA, artigo 101, Parágrafo Único). O termo mais utilizado antes desse período 

era instituição para as casas de crianças abandonadas em situação de risco pessoal ou social. 

O processo de abrigamento dessas crianças era chamado de institucionalização, ou seja, cada 

abrigo dispunha de um responsável, sendo este o guardião legal das crianças que ali residiam.  

O abrigo é uma das medidas de proteção social previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, preconizadas para crianças e adolescentes abandonados socialmente. 
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Nesse sentido, como medida preventiva, o abrigamento é isento de qualquer idéia de punição, 

não implicando, portanto, em privação de liberdade. Significa acolhimento institucional 

provisório de jovens e crianças em situação de risco pessoal e social, que precisam ser 

acolhidos e protegidos até que suas famílias possam recuperar a capacidade de protegê-los ou 

até que se defina uma nova família para assumi-los. Neste último caso o abrigo pode ser 

encarado como uma forma de transição para a colocação em família substituta (ECA, art.101, 

Parágrafo Único, p.34). 

O atendimento em abrigo se realiza em tempo integral, atendendo crianças e 

adolescentes na faixa etária de 0 a 17 anos e 11 meses e grupos de irmãos em regime de co-

educação (ambos os sexos). A resolução nº 53 do Conselho Municipal de Direitos da Criança 

e do Adolescente do Município de São Paulo estabeleceu como parâmetro de atendimento 20 

crianças/adolescentes em cada casa. É também determinação do ECA que as entidades 

governamentais e não-governamentais que quiserem operar abrigos deverão ter seus 

programas inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária de sua 

localidade (Ibid., artigo 91:31). 

Os princípios para o atendimento em abrigos estão preconizados no ECA em seu 

artigo 92.: 

 

As entidades que desenvolvem programas de abrigo deverão adotar os seguintes 
princípios: 

I- preservação dos vínculos familiares;  

II- integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na 
família de origem; 

III- atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV- desenvolvimento de atividades em regime de coeducação; 

V- não desmembramento de grupos de irmãos; 

VI- evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e 
adolescentes abrigados; 

VII- participação na vida da comunidade local; 

VIII- preparação gradativa para o desligamento; 

IX- participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 

Parágrafo único. O dirigente de entidade de abrigo é equiparado ao guardião, para 
todos os efeitos de direito. (Ibid., artigo 92: 32) 

 



 124 

O abrigo é, portanto, um serviço socioassistencial que deve prover acolhimento 

provisório da criança ou do adolescente em situação de risco pessoal e social, para que seja 

este protegido até que sua família possa voltar a acolhê-lo, ou até que uma nova família seja 

definida para assumi-lo. É responsável por prover atenção psicossocial, educativa e jurídica 

tanto à criança quanto à sua família, utilizando-se de recursos sociais e serviços existentes na 

rede pública. 

O objetivo do abrigamento, em última instância, deve ser o de conduzir ao 

desabrigamento, que pode ocorrer por algumas destas possibilidades: a convivência familiar, 

com o retorno à família de origem; a guarda, pelo acolhimento em família guardiã, capacitada 

e acompanhada nesse processo; a adoção, aplicada nos casos de crianças que foram 

abandonadas ou cujas famílias foram destituídas do pátrio poder.  

Na perspectiva do ECA, abrigo deve ser um lugar que ofereça proteção. Apresenta-se 

como uma alternativa provisória de moradia, que deve manter um clima residencial e um 

atendimento personalizado das crianças e adolescentes que acolherem. Para tanto, esse 

atendimento deve ocorrer em pequenas unidades, para pequenos grupos, possibilitando a 

participação na vida da comunidade para utilização de seus recursos, como escolas, áreas de 

lazer, centros médicos, quadras esportivas etc. 

O abrigo, como um serviço inserido em uma rede de atendimento (Conselhos 

Tutelares, Justiça da Infância e Juventude e os programas das diversas secretarias incumbidas 

das políticas públicas sociais do município) que se complementa e a completa, deve oferecer a 

proteção integral preconizada pelo ECA para as crianças e os adolescentes que acolhe. “A 

política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um 

conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios” (Ibid.: Artigo 86, p.28). 

Apesar de o abrigo ser um recurso provisório, é importante que essa temporalidade 

esteja relacionada à história singular de cada criança e ao seu projeto de vida. Baptista, Acosta 

e Langone (2002) ressaltam que, embora o desabrigamento da criança seja uma prioridade, o 

abrigo deve ter condições de ficar com ela pelo tempo que for necessário, até que uma solução 

se apresente.  

Acredita-se que atualmente o número estipulado está perto de oito milhões de crianças 

abandonadas no Brasil. Destas, cerca de dois milhões vivem permanentemente nas ruas, 

envolvidos com prostituição, drogas e pequenos furtos. Não foram aplicadas políticas eficazes 
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para a redução da triste realidade, apresentada já em 1994, quando existiam sete milhões, 

segundo levantamento da Organização Mundial de Saúde (OMS). A estatística mais triste 

encontra-se em São Paulo onde, a cada dia, duas crianças são abandonadas na cidade em 

abrigos ou nas ruas (Cf. http://folha.arcauniversal.com.br. Acesso em: 20 jun 2010). 

Segundo dados publicados no relatório Mundial sobre violência contra crianças e 

adolescentes da Organização das Nações Unidas, entre janeiro de 2003 e novembro de 2007, 

foram registrados 76.568 denúncias de maus tratos contra crianças brasileiras. Desse total, 

55.576 agressões aconteceram em casa ou envolveram pais, padrastos, avós, irmãos e tios. Ou 

seja, exatamente quem deveria dar carinho a eles e protegê-los (Cf. REVISTA AMEM, 2008). 

Em 951 municípios do Brasil foram reportados casos de exploração sexual contra 

crianças. Apenas em um grande hospital de São Paulo, o Perola Byington, 70% dos 1.926 

casos registrados de feridos em 2007 envolveram menores de 17 anos. Se contabilizadas 

apenas crianças com 12 anos ou menos, o total é de 828 atendidas por ano. Ou seja, cada dois 

casos são diagnosticados, em média, por dia. Cerca de 18 mil crianças são vítimas de 

agressões todos os dias, assim relata a sociedade internacional de prevenção ao abuso e 

negligência na infância (Cf. Ibid.: 2008). 

Os abrigos muitas vezes são utilizados de forma permanente, sendo uma alternativa 

bastante utilizada, uma vez que as famílias passam por dificuldades financeiras. Isso quer 

dizer que a criança continua passando muitos anos de sua vida abrigada. A criança que é 

abrigada em uma instituição vem de um lar que não lhe oferece condições mínimas para um 

desenvolvimento saudável.  

Diante desta realidade, é essencial lembrar que a segurança das nossas crianças e 

adolescentes deverá ser de responsabilidade de todos e que interromper o ciclo do abandono e 

maus tratos é uma maneira de oferecer mudanças na vida adulta da criança abandonada. Os 

pesquisadores Freitag, Lazovitz e Kini (1998) relatam: “As cicatrizes emocionais geradas pelo 

abuso podem persistir por muitos anos e se manifestarem como depressão, ansiedade, 

perturbações do apetite, queixas psicossomáticas, comportamentos promíscuos e muitos 

outros” (FREITAG, LAZOVITZ, KINI, 1998: 100). 

 

5.3.2 - Abrigo (AMEM) 

A AMEM – Associação de Amigos do Menor pelo Esporte Maior, criada em 1998 

pelo secretário de esportes e turismo do Estado de São Paulo, Marcos Arbaitman, com a 
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participação e o apoio efetivo do Governador Mario Covas e de empresários participantes da 

cidadania e inconformados com a realidade das crianças de rua. Um sonho que já atendeu 586 

crianças e atualmente atende 104. A AMEM está localizada em um terreno de 42 mil metros 

quadrados, na rodovia Raposo Tavares. 

Atua na área de serviço de proteção social de alta complexidade, previsto no Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS. Tem a finalidade de acolher crianças e adolescentes de 

0 a 17 anos e 11 meses, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir a função.  

Atende como moradia transitória por tempo indeterminado, até que haja 

ressocialização da criança à família ou família substituta, procedimento este previsto na Vara 

da Infância e da Juventude. Sempre respeitando as indicações do ECA, a AMEM busca, 

dentro de um trabalho de inclusão pedagógica, psicológica e recreativa, atender todas as 

crianças e adolescentes nela acolhidos.  

As crianças e adolescentes são encaminhados para a AMEM através das Varas da 

Infância e da Juventude, dos Centros de Referência da Criança e Conselhos Tutelares, além 

dos Centros de Referência da Assistência Social. Conforme artigo 93 do ECA, todos os casos 

são comunicados às autoridades competentes. 

 O segundo passo é uma entrevista com a família e os menores, feita pela coordenação 

para identificar o perfil da criança. Esta entrevista verifica se há condições da associação 

ajudar a criança naquele momento. O terceiro passo é encaminhar a criança para 

acompanhamento médico, odontológico e psicológico. Também são oferecidos cursos de 

musica, artes e esporte. (Cf. REVISTA AMEM, 2008) 

As crianças vêm de várias partes da cidade de São Paulo, sempre com a autorização de 

12 juízes da vara da infância e da juventude de São Paulo. Marcos Arbaitman relata na 

entrevista realizada na revista AMEM que “muitas crianças chegam sem roupas, sem sapatos, 

com piolhos e doenças de pele. A partir do momento que chegam, ganham um lar, educação, 

instrução para higiene, escola, esporte, diversão” (Ibid.: 9). 

A permanência das crianças na associação varia de caso a caso. Se as famílias se 

reestruturam e recuperam as condições de criar seus filhos, eles voltam ao lar, sempre por 

determinação judicial. Mas há muitos casos em que isso não é possível. Quando acontece, as 

crianças podem ficar na AMEM até os 17 anos. Busca-se dar as ferramentas para elas se 

encaminharem na vida. A partir dos 14 anos, são incluídas em cursos, com o objetivo de 
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aprender uma profissão. Perto de completarem a idade limite são oferecidas oportunidades de 

encontrarem um emprego (Cf. Ibid.).	  

Após essa exposição e relatos, fica claro que o atendimento institucional tenha sofrido 

significativas mudanças ao longo da história. Percebe-se que a institucionalização foi um 

recurso utilizado para solucionar o abandono de crianças. O que se propõe nesse capítulo é 

observar os caminhos das atitudes, os costumes e os valores acerca do papel social e do 

acesso a esses serviços preventivos no Brasil. Com isso, que sejam pensadas estratégias de 

proteção a tantas crianças que estão correndo risco de maus tratos, agressões e, muitas vezes, 

até risco de vida.  

Ao nascer, a criança depende do ambiente à sua volta para sua sobrevivência. Daí a 

importância do estabelecimento e da consciência dos primeiros vínculos, pois a criança 

depende do outro para crescer, para ganhar sua individualidade. No próximo capítulo 

pretende-se refletir sobre o desenvolvimento psicológico da criança de oito a doze anos. 
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Capítulo VI: Desenvolvimento Psicológico de Crianças Vitimas de 

Abandono (oito a doze anos) 

 

 “Razão e fé, conceitos cientificos e religiosos  
misturam-se no homem moderno que busca seu 
sentido e determinam sua atitude diante da saúde e da 
doença”. (RAMOS, 1994: 19) 

 

O objetivo deste capitulo é refletir sobre o desenvolvimento psicologico de crianças 

vitimas de abandono de oito a doze anos, considerando a necessidade de tratamentos 

preventivos para um desenvolvimento saudavel. As ideias levantadas neste texto partem de 

dados de pesquisas e visam uma reflexão sobre o problema, de modo a elaborar uma proposta 

de intervenção. 

É na infância que acontecem as principais mudanças decorrentes da interação dos 

individuos com o ambiente. Durante esse periodo que compreende a fase do nascimento até a 

adolescência, é que ocorrem o dominio e o aprimoramento de habilidades para os mais 

diversos tipos de desenvolvimento, entre eles, os ligados ao funcionamento fisico e intelectual 

(neurológico, sensorial, integração motora, etc), social e emocional (padrão de 

relacionamento, afetos, ansiedades e medos,etc.).  

O desenvolvimento infantil é um processo complexo, pois envolve as diferenças 

individuais e especificas da criança em cada periodo, como mudanças nas caracteristicas 

fisicas e comportamentais no comportamento. Tais fatores sofrem influências tanto da 

herança genética como da inserção da criança no tempo e no seu espaço histórico-cultural. A 

singularidade das crianças é conferida por influências do ritmo próprio de seu 

desenvolvimento e por caracteristicas pessoais, que as diferenciam das demais. 

A importância das primeiras relações na vida de um bebê como base para o 

desenvolvimento é um consenso. Todos os bebês tendem a desenvolver um forte vínculo com 

a mãe. A consolidação do desenvolvimento emocional, cognitivo e social da criança depende 

dos cuidados afetivos. Uma mãe fisicamente presente, mas emocionalmente distante não 

assegurará o necessário senso de segurança para que a criança encontre na relação satisfação e 

prazer. 
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6.1 – Recuperando teorias psicanalíticas  

O psicanalista René Spitz (1945), relata que os primeiros anos de vida da criança, tem 

como objetivo a sobrevivência e a formação dos instrumentos necessários para esse fim. A 

criança, durante esse periodo, apresenta-se indefesa e não pode sobreviver unicamente por 

seus próprios recursos, assim é a mãe que satisfaz suas necessidades.  

Winnicott (1975) descreve o desenvolvimento emocional em termos da jornada da 

dependência a independência, propondo três categorias: dependência absoluta, dependência 

relativa e autonomia relativa. 

A dependência absoluta refere-se ao fato de o bebê depender inteiramente da mãe para 

ser e para realizar sua tendência inata à integração em uma unidade. À medida que a 

integração torna-se mais consistente, o amadurecimento exige que, algo do mundo externo se 

misture à área de onipotência do bebê. Ser capaz de adaptar um objeto transacional já sugere 

que esse processo está em curso e, a partir daí, algumas mudanças se insinuam. O bebê está 

passando para a dependência relativa e pode se tornar consciente da necessidade dos detalhes 

do cuidado maternal e relacioná-los, numa dimensão crescente, a impulsos pessoais. No início 

da passagem da dependência absoluta para a dependência relativa, os objetos transacionais 

exercem a função de amparo, por substituírem a mãe. A transacionalidade marca o início da 

desmistura, da quebra da unidade mãe-bebê. Na progressão da dependência absoluta até a 

relativa, Winnicott (2002) definiu três realizações principais: integração, personificação e 

início das relações objetivas.  

É nesse período de dependência relativa que o bebê vive estados de integração e não 

integração, mundo interno e externo, forma conceitos de eu e não – eu, podendo então seguir 

suas transformações, no que o autor denomina independência relativa ou rumo à 

independência. O bebê desenvolve meios para prescindir do cuidado maternal. Isto é, 

conseguindo acumular através de memórias a maternagem, a introjeção dos cuidados maternal 

e também o desenvolvimento da confiança no ambiente. Segundo Winnicott (2002), a 

independência nunca é absoluta. O indivíduo sadio se relaciona com o ambiente de tal modo 

que pode se dizer que ambos se tornam interdependentes. 

 O desenvolvimento emocional do indivíduo, portanto passa por uma jornada de um 

estado de dependência absoluta (desamparo) e progride, em condições ambientais favoráveis, 

para sua independência e autonomia. Se o desenvolvimento ocorre de forma adequada, com 

um bom auxilio e amparo dada pela maternagem, o bebê se torna capaz de experimentar a 
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ansiedade de separação de estar só e tornar-se uma pessoa com individualidade (identidade 

própria – diferenciação do Self) própria, sem o apoio materno. 

A expressão Falso Self é utilizada pelo autor Winnicott (1975). Segundo o autor, o 

Falso Self se desenvolve, a partir das experiências que vão sendo armazenadas na memória do 

indivíduo. O Self é fruto de um somatório dessas experiências, das quais o bebê extrai um 

denominador comum a todas elas: um “eu” que vive essas experiências. O Self só é 

verdadeiro caso as experiências vividas tenham sua origem na espontaneidade do bebê, e falso 

se a origem for externa, por exemplo, à vontade da figura materna. O Self verdadeiro expressa 

à natureza singular do indivíduo, enquanto o Self falso expressa o que esse indivíduo 

aprendeu com o aprendizado ou vivencias da figura materna que ao sobrepor seu gesto ao do 

bebê, inibe sua espontaneidade. O Self falso é, às vezes esta relacionada a vontade do outro, à 

submissão, mas pode acontecer também que essa submissão seja restrita a uma ou algumas 

pessoas (Cf. WINNICOTT, 1975). 

Bowlby (2002), psicanalista inglês, descreve a importância das primeiras relações para 

o desenvolvimento, formulando, desse modo, a teoria do apego quando descreve as relações 

do bebê do nascimento até aos seis anos de idade. Em suas  observações, relata que  o ato de 

nutrir desempenha um papel secundário e acessório no desenvolvimento dos sistemas 

comportamentais. Assim, a formação do apego se estabelece nos vinculos afetivos saudaveis 

o qual depende do grau de segurança oferecida pelos pais. 

Diante dos relatos de Bowlby (2002) entre outros autores, verificamos que a familia é 

essencial para o desenvolvimento da criança. O suporte, segurança e acolhimento oferecido 

pela familia criam um ambiente saudavel para que a psique possa se desenvolver de acordo 

com sua natureza. 

Bowlby (2002) relata que as relações afetivas iniciais são as experiências emocionais 

mais intensas que alguém pode ter, e a personalidade adulta resulta dessas primeiras ligações. 

O autor realça a importância de observar se haviam pessoas dispostas e responsáveis pelas 

necessidades da criança – não apenas para os cuidados necessários. Só assim, a criança 

poderia desenvolver segurança e auto-estima, sentindo-se amada e necessária, com confiança 

na vida. 

Crianças que não vivenciaram experiência de respeito, amor e confiança percebem o 

mundo como perigoso e desconfortável; têm dificuldade em sentir felicidade e bem estar, 

porque não se sentem seguras; desenvolvendo ligações de ansiedade e insegurança, 
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consideram-se pessoas incapazes de amar e serem amadas, ficam dependentes dos outros, 

procurando figuras de ligação; buscando confirmação de que não serão abandonadas. 

Lembremo-nos que o abrigamento é um momento de separação entre a criança e 

sua(s) figura(s) de apego. A teoria do apego aponta a separação da figura materna (ou sua 

substituta) como variável-chave na determinação do estado emocional e do comportamento da 

criança, conduzindo-a à tristeza, à raiva e à angústia (Cf. BOWLBY, 1995).Na medida em 

que o apego a figuras amadas faz parte da vida, a perspectiva de sentir angústia diante da 

separação também o são. Bowlby (1995) entende que a ansiedade em torno de uma separação 

involuntária é uma reação perfeitamente normal e saudável. 

Quando uma criança se encontra em uma instituição, vivencia o abandono que, 

segundo Bowlby (1995), pode ser parcial ou total. A criança sofre uma privação total da mãe, 

nos casos de perda definitiva por morte, doença ou abandono. Vivencia também uma privação 

total quando é retirada da mãe, e entregue a estranhos, pela justiça ou por outras organizações 

de assistência social ou saúde pública. A vivência de privação parcial ocorre quando a criança 

vive com a mãe, ou substituta, as quais têm atitudes não satisfatórias com a criança. Mas, seja 

parcial ou total, o abandono implicará uma experiência de perda, perante a qual a criança 

sofre com o luto experimentado. 

 

6.2 – O desenvolvimento infantil segundo a Psicologia Analítica 

Algumas contribuições para a compreensão do desenvolvimento infantil estão 

fundamentadas na psicologia analítica. Jung (2002) dedicou um estudo especial sobre o tema 

da criança no texto A psicologia do Arquétipo da Criança (2002). O autor deixou um legado 

teórico aplicável a psicoterapia infantil. Considera que a criança precisa deixar seu 

desenvolvimento fluir livre e naturalmente, com uma importante predisposição para uma 

futura saúde psiquica. 

Uma outra contibuição da Psicologia Analitica para a psicologia infantil, é o trabalho 

de Erich Neumann (1995). Ele descreve o desenvolvimento infantil com enfase na 

constituição da relação primal mãe – filho. O autor em seu livro A Criança (1995), explora o 

relacionamento mãe - filho nos primeiros anos de vida, e o quanto experiências satisfatórias 

nesta primeira etapa da formação da personalidade são fundamentais para o desenvolvimento 

saudável do ego e da relação deste com o Self. Na primeira fase, fase da unidade mãe-filho,a 

criança experimenta uma segurança incondicional devido ao amor maternal; sendo que na 
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segunda fase (com início aos 12 meses de idade) o Self da criança separa-se do da mãe e a 

criança experimenta segurança e confiança na sua relação e interação com a mãe e por fim, a 

terceira fase (ocorre entre o segundo e o terceiro ano de vida) que esta associado na confiança 

e segurança anteriormente adquiridas. O centro do Self estabiliza-se no inconsciente da 

criança e começa a manifestar-se em símbolos de totalidade, o que implica a existência de 

uma ordem ou organização interna. A constelação do Self é o momento mais importante da 

construção da personalidade e do seu desenvolvimento saudável. 

De acordo com Jung (1981), nos primeiros anos de vida, a consciência é frágil, apesar 

de que já desde muito cedo é evidente a existência de processos psíquicos. “A criança emerge 

das profundezas da vida psíquica inconsciente, formando no começo como que ilhas isoladas, 

as quais aos poucos se reúnem em um “continente”, para formar uma consciência coerente” 

(JUNG, 1981:195).  

 Este desenvolvimento estabelece vínculos fortes entre o “eu” e os processos psíquicos 

até então inconscientes. Deste modo, o autor salienta que, emerge a consciência a partir do 

inconsciente. Seria um estado primitivo de consciência. “Para um indivíduo tornar-se 

consciente de si mesmo, deve distinguir-se dos outros. Apenas onde existe essa distinção, 

poderá haver um relacionamento (Ibid.: 195).  

De acordo com Jung (1981) normalmente, ocorre outra mudança entre três a cinco 

anos de idade, mas pode dar-se antes. É o estado em que o individuo se acha fundida com as 

condições do meio ambiente. 

 

A partir desse momento, pode-se dizer que já existe uma psique individual. Mas a 
psique individual costuma atingir uma relativa independência apenas após a 
puberdade, enquanto até aí continua sendo um grau elevado de joguete dos impulsos e 
das condições ambientais. Quando a criança entra na escola, ainda é, em todo o 
sentido, apenas um produto dos pais; dotada, sem dúvida, de uma consciência do “eu” 
em estado embrionário, mas de maneira alguma é capaz de afirmar sua personalidade, 
seja como for. (IDEM, 1981:58) 

 

Como relatam os autores citados, a mãe tem um papel muito importante no início da 

vida da criança. Fordham considera que: 

 

É a partir da receptividade da mãe e a necessidade da criança, que se estabelece um 
relacionamento entre ambos. Naturalmente, este relacionamento psíquico será um pré 
requisito para a ocorrência das conseqüências deintegrativo integrativas. Embora a 
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mãe saudável possa saber alguma coisa a respeito dos impulsos, reflexos e sistemas 
psíquico de seu bebê. Ela não se relaciona com o filho como se ele fosse um feixe de 
sistemas fisiológicos, mas sim como uma pessoa, um ser individual, respeitando a 
integridade e a verdadeira natureza do mesmo. Paralelamente, a mãe reconhece a 
independência que o bebê tem dela. (FORDHAM, 1994: 30) 

 

Michael Fordham (1994), apresenta uma leitura da Psicologia Analitica voltada à 

prática clinica com crianças. O conceito de Self é definido por ele como uma totalidade 

organizada de sistemas consciente e inconsciente. “A concepção aplicada a criança trata-a 

como uma entidade em si mesma, da qual se podem derivar os procesos maturativos” (Ibid.: 

22). Pode-se dizer que estes processos são concebidos como base na noção de identidade 

pessoal e da qual procede a individuação.  

Fordham (1994) contribui com a elaboração do conceito de-integração, o qual 

descreve como o Self de-integra-se ou divide-se espontaneamente em partes. Cada parte é 

ativada pelo contato com o ambiente e, posteriormente, reintegrada por meio do sono, da 

reflexão ou de outra forma de elaboração mental a fim de se desenvolver e crescer. Isto quer 

dizer que, uma parte do Self do bebê é energizada para lidar com uma situação externa, talvez 

porque esteja com fome ou porque o cuidado apareceu em seu campo. Isso implica que a 

qualidade da experiência é reintegrada no Self, com resultantes modificações na estrutura e 

repertório do Self, levando assim o desenvolvimento do ego, já que o ego é o de-integrado 

mais importante do Self. 

A teoria do Self sugere que o mesmo esteja boa parte do tempo principalmente num 

estado que não é consciente nem inconsciente. “Essa dicotomia estruturada – descritiva e 

dinamicamente tão útil no futuro – não é útil na descrição do comportamento inicial dos 

bebês” (IDEM, 1994:103).  

Outro autor psicanalitico de fundamental importância neste estudo é Erik Erikson, 

psicanalista e teórico do estudo do desenvolvimento. Erikson abordou durante os estudos que 

realizou entre os anos 1950 a 1985, a importância dos anos iniciais para o desenvolvimento da 

criança. O comportamento do principal provedor de cuidados (a mãe) é fundamental para a 

criança, sendo o senso de confiança básica. Para que ocorra uma finalização bem-sucedida 

dessa tarefa o genitor precisa amar com consistência e reagir de maneira previsível e confiante 

para com a criança (Cf. ERIKSON, 1998). 
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Sua teoria do desenvolvimento psicossocial é conhecida como as oito idades do 

homem. Descreveremos aqui o estágio Dominio X Inferioridade que caracteriza a idade de 

oito a doze anos correspondem ao desenvolvimento das crianças desta pesquisa (Cf. Ibid.). 

É neste periodo que a criança entra na escola. É um periodo de aquisição de um senso 

de produtividade versos senso de inferioridade. Assim, a criança neste periodo escolar adquiri 

habilidades que lhe proporcionem sucesso, prazer e a livre opção entre produtividade e 

inferioridade. A criança focaliza sua atenção, nesse momento, na tarefa da aprendizagem. Ao 

aprender habilidades, ao agir no mundo que o cerca, a criança desenvolve um sentimento de 

dominio. Porém, se não for encorajada a participar das atividades de seu grupo social, se não 

for bem em suas tentativas de participação, esse sentimento de dominio, de industriosidade, 

de saber fazer coisas, será substituido por um sentimento de inferioridade (Cf. Ibid.). 

Nesse período, a criança vai à escola e descobre o valor representativo do desenho e 

passa a utilizá-lo como expressão do pensamento. Nessa fase, tambem é capaz de contar 

histórias e jogar, pois o raciocinio está mais lógico, é capaz de fazer seriações por meio de 

comparação e estabelecer hierarquias (Cf. OLIVEIRA, 2003). 

Segundo Ajuriaguerra e Marcelli (1991) durante o período de 8 a 12 anos tambem um 

significativo progresso na socialização e na objetivação do pensamento da criança que torna-

se mais segura. Assim, a criança amplia sua consciencia e consegue observar e absorver 

pontos de vista diferentes de outras pessoas ou de outros núcleos, além do seu núcleo familiar 

restrito. 

Nesta fase da vida, a criança vai afastando-se dos temas  da familia e aos poucos 

percebe-se fazendo parte de diferentes tipos de grupos, turmas. Fazer parte de um grupo exige 

lealdade e empenho e esses são construidos por meio das relações sociais. É o momento de 

administrar o sentimento de rivalidade que surgiu por meio das vivências édipicas e que se 

desdobra nas relações sociais. Num primeiro momento, grupos de meninos e meninas se 

separam para posteriormente cederem lugar aos agrupamentos por outras caracteristicas na 

qual já se encontram os rudimentos das regras de socialização adulta. 

Como já foi colocado, o grupo é cada vez mais importante para a criança pois é neste 

periodo escolar que se distância do egocentrismo característico da fase anterior. A 

representação da realidade para ela tende a ser sempre mais próxima do real, com a perda da 

fantasia e do subjetivo. A criança busca a estruturação da realidade concreta, isto é, valoriza o 

que conhece e o que observa da realidade. 



 135 

A criança, no periodo em questão, coordena inúmeros outros pontos de vista e tira suas 

próprias conclusões; este processo dá inicio a fase de enriquecimento das trocas sociais, e é a 

partir dele que a colaboração e a cooperação grupal tornam-se possíveis. Assim “projeta, 

imagina, simula em grau de complexidade maior ou menor, congrega, abstrai, multiplica, 

encaixa, preenche, anula, adiciona, associa, repartir e dividir. Seu vocabulário vai se 

ampliando e sua linguagem ganha mais coerência e funcionamento” (DELDIME; 

VERMEULEN, 2004: 125).  

 

6.3 – A psicologia da criança abandonada 

No tópico acima, foi relatado às etapas do desenvolvimento da criança de oito a doze 

anos e as condições necessárias para que uma criança cresça e se desenvolva integralmente, 

ou melhor, condições ideais para um desenvolvimento saudável. Se pensarmos no lado 

oposto, encontraremos crianças que, além de não contarem com pais acessíveis e presentes 

são submetidas à violência, através de maus-tratos físicos, emocionais, abuso sexual e/ou 

negligência. A violência cria um contexto em que grande parte das necessidades de cuidado 

da criança deixa de ser atendida.  

 

6.3.1 – Maus tratos Infantis e suas conseqüências 

É muito difícil conhecer as dimensões e a profundidade as características dos maus-

tratos de menores, em razão das diversas definições jurídicas e culturais para a questão, o que 

complica, também, a organização e a avaliação de intervenções. 

Eliacheff (1995) relata os danos causados a crianças em situação de abandono, a qual 

vive uma eterna angustia e incerteza. As conseqüências decorrentes dessa situação 

dependendo da idade da criança e do tempo de espera para definição sobre seus possíveis 

destinos. É comum que essas crianças apresentem problemas de desenvolvimento vinculados 

às relações afetivas, comprometendo a motricidade, a saúde física, o desenvolvimento 

intelectual e as relações com o mundo exterior. 

Segundo Deslandes (1994), ao conjunto de atos violentos como violência sexual, 

violência fisica, violência psicologica e a negligencia dá-se o nome de maus tratos. Portanto, 

maus tratos é o nome dado a um conjunto de violências diversas, que podem deixar marcas 

profundas na psique.  
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A seguir veremos as quatro classificações dos maus tratos infantis e suas 

consequências denominadas pelo  Ministerio da Saúde do Brasil: 

 

Violência Física: costuma ser utilizado por um dos responsáveis; é caracterizado 
como o uso da força física com o objetivo de ferir ou causar dor. Suas conseqüências 
são: desajuste emocional e apresentam crueldade com outras crianças, devido a uma 
intensa privação e rejeição. 

Violência Sexual: são atos violentos que envolvem um adulto em atividade sexual 
com crianças ou adolescentes dependentes e imaturas. Suas conseqüências são: 
atividade masturbatória compulsiva; distúrbios do sono, da aprendizagem, da 
alimentação e conduta isolada; banhos freqüentes; sintomas psicóticos; quadros 
ansiosos, obsessivo-compulsivos, depressão; expressão repetida através de gestos; 
sentimentos de rejeição, confusão, humilhação, vergonha e medo.  

Violência Psicológica: conhecida como agressão emocional, é caracterizada por 
rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, punições exageradas, ameaças de 
agressões físicas. Suas conseqüências são: pesadelos repetitivos; ansiedade, raiva, 
culpa vergonha do agressor e de pessoas do mesmo sexo; quadros fóbicos-ansiosos e 
depressivos agudos; queixas psicossomáticas; isolamento social e sentimento de 
estagmatização, dissociação afetiva, pensamentos invasivos, fobias mais agudas; 
níveis intensos de ansiedade, medo, depressão, isolamento, raiva, hostilidade e culpa; 
cognição distorcida e dificuldades para resolver problemas interpessoais. 

 Negligencia: é o ato de omissão das necessidades básicas como alimentação, 
cuidados com a higiene, afeto e conforto de pais ou responsáveis pela criança ou 
adolescente. Suas conseqüências são: inconstância, irresponsabilidade, incapacidade 
de aprender ou de fazer abstrações, dificuldade em estabelecer vínculos, dificuldade 
em solicitar ajuda, desajustamento social.” 
(bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/notificacao_de_maus_tratos.pdf,p.20,20 Jun 
2010) 

 

A seguir descrevemos os principais conceitos vinculados a crianças que são 

maltratadas e vitimas do abandono; são estes os quadros de depressão e stress. Estes conceitos 

serão úteis para a compreensão desta tese que apresenta como objetivo verificar se as crianças 

em questão apresentam quadro de depressão e stress.  

 

6.3.2 – Depressão Infantil 

O diagnostico da depressão infantil só foi aceito depois da década de 60, pois os 

pesquisadores recusavam-se a diagnosticar a depressão em crianças, acreditando que 

alterações comportamentais em nível físico e/ou psicológico estavam ligadas idade, sexo e a 

fase de desenvolvimento, e que ao passar as mudanças, a criança retornaria a um 

desenvolvimento adequado. 
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O termo depressão, enquanto sintoma pode surgir em diversos quadros clínicos, entre 

os quais: transtorno de estresse pós-traumático, demência, esquizofrenia, doenças 

estressantes, ou a circunstancia sociais e econômicas. Enquanto síndrome, a depressão inclui 

não apenas alterações de humor (tristeza, irritabilidade, falta da capacidade de sentir prazer, 

apatia), mas também uma gama de outros aspectos, incluindo alterações cognitivas, 

psicomotoras e vegetativas (sono, apetite) (Cf. PORTO, 1999). 

A depressão infantil é um transtorno que “afeta diretamente o emocional da criança, 

acarretando em danos na área afetiva, social e acadêmica” (BARBOSA; GAIÃO, 2001: 318).  

Conforme a classificação internacional das doenças (CID-10), nos episódios 

depressivos, o paciente apresenta diminuição da atividade, variações de humor e redução da 

energia. Apresentam problemas da perda de apetite e do sono. Existe alteração da capacidade 

de concentração, associadas em geral a acentuada fadiga, mesmo após um esforço mínimo. 

Existe uma diminuição de autoconfiança, da auto-estima, idéias de culpabilidade e/ou 

indignidade. (Organização Mundial da Saúde, CID-10, 2003) 

 O humor depressivo está acompanhado de sintomas somáticos como: lentidão 

psicomotora, despertar matinal precoce, perda de interesse ou prazer, agitação, perda de 

apetite, perda de peso. A gravidade e o número dos sintomas permitem determinar três graus 

de um episódio depressivo: leve, moderado e grave. 

Segundo o manual CDI – 10, o transtorno depressivo recorrente é caracterizado pela 

ocorrência repetida de episódios depressivos (F32.) na ausência de todo antecedente de 

episódios independentes de exaltação de humor e de aumento de energia (mania). Este pode 

comportar breves episódios caracterizados por um ligeiro aumento de humor e de atividade 

(hipomania), sucedendo imediatamente a um episódio depressivo, e por vezes precipitados 

por um tratamento antidepressivo. (Cf. Organização Mundial da Saúde, CID-10, 2003) 

A definição de depressão apresenta-se segundo a Classificação Internacional de 

Doenças, da Organização Mundial de Saúde, ou CID-10 com critérios mínimos para o 

diagnóstico de episódio depressivo envolve três sintomas principais (humor deprimido, perda 

de interesse ou prazer e energia reduzida), podendo ser acompanhado de outros sintomas 

citados a seguir: perda de peso, insônia, culpa excessiva, capacidade diminuída de pensar ou 

concentrar-se e pensamento de morte.  

Nota-se que quanto menor a criança maior os sintomas somáticos e a irritabilidade. O 

diagnostico infantil ainda não existe uma uniformidade em seus critérios. (Cf. LIMA, 2004) 
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As características mais encontradas dos estados depressivos são os sentimentos de 

tristeza ou vazio, mas nem todos os pacientes relatam a sensação subjetiva de tristeza. Muitos 

relatam a perda da capacidade de experimentar prazer nas atividades em geral e a redução do 

interesse pelo ambiente. Freqüentemente associa-se à sensação de fadiga ou perda de energia, 

caracterizada pela queixa de cansaço exagerado. 

Segundo professor do departamento de psiquiatria da Universidade Federal de São 

Paulo, José Alberto Porto (1999) para um diagnóstico de depressão deve-se levar em conta: 

sintomas psíquicos, fisiológicos e evidências comportamentais. Por sintomas psíquicos: 

humor depressivo,” redução da capacidade de experimentar prazer na maior parte das 

atividades” (PORTO, 1999:7) e negligenciadas nas atividades sociais,”fadiga ou sensação de 

perda de energia, diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar ou de tomar decisões” 

(PORTO, 1999:7). Por sintomas fisiológicos: “alterações do sono, alterações do apetite, 

redução do interesse sexual e por fim as evidencias comportamentais:  retraimento social, 

crises de choro, comportamentos suicidas, retardo psicomotor e lentificação generalizada, ou 

agitação psicomotora” (PORTO, 1999 : 7). 

Diversos autores do desenvolvimento infantil, destacando-se Spitz (1998) e Bowlby 

(2002) ressaltam a importância das relações vinculadares formadas na primeira infância para 

o desenvolvimento saudável da criança e posteriormente do adulto. Estes autores levantam a 

possibilidade de que eventuais falhas neste processo sejam indicativos de dificuldades futuras 

como, por exemplo, depressão. 

Como vimos, Bowlby (2002) pesquisou o desenvolvimento infantil, enfatizando a 

importância da ligação emocional entre o bebê e seu cuidador, com repercussões em seus 

aspectos globais. O autor constatou que bebês necessitam formar vínculos afetivos com seus 

cuidadores. Este vínculo é manifestado através de comportamentos como sorrir, olhar e 

chorar, situações que fazem com que bebê e cuidador fiquem próximos, e que possibilitam ao 

bebê sentir-se seguro e apto para interagir no ambiente. A este processo o autor dá o nome de 

“Apego”. 

Os responsáveis ou cuidadores que proporcionam comportamento de apego saudável 

possibilitam que estas crianças possam construir novas relações e sejam mais seguras. 

Crianças que passam por situações de inadequação do comportamento de apego e privação 

materna por longos períodos desenvolvem dificuldades em seus vínculos afetivos futuros e 

comportamentos depressivos e stress. 
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Spitz (1998) acompanhou e estudou bebês, em creches e instituições, afastados de suas 

mães por longos períodos, e observou que as crianças desenvolvem comportamentos 

relacionados insônia, desinteresse progressivo pelo ambiente, a choro, perda de apetite, e 

diminuição de atividades auto-eróticas, chamando a este conjunto de sintomas de depressão 

anaclítica. O sintoma da depressão anaclitica é  um estado depressivo que se inicia nos 

primeiros anos de vida devido a separação da mãe. Tornou-se assim, conhecida como uma 

sindrome que afeta especificamente crianças institucionalizadas em berçarios, orfanatos e 

instituições infantis. A depressão foi caracterizada pela perda gradual de interesse pelo meio 

que a cerca, mas, sobretudo, pelo estado de apatia, inapetência e debilidade fisica que atinge 

severamente a criança institucionalizada (Cf. CAVALCANTE; MAGALHÃES; PONTES, 

2007: 42). 

A psicóloga Warren Steinberg relata que em sua experiência clinica um dos fatores 

para o desenvolvimento da depressão “... é uma grave perda de amor no inicio da vida e o 

desenvolvimento da idéia de que alguma maldade pessoal foi à responsável” (STEINBERG, 

1990: 143). A mesma autora segue dizendo: 

 

Acredito que ajudar os analisados propensos a depressão a tornarem-se consciente de 
seus sentimentos de agressividade pode ser útil de diversas maneiras, mas apenas esta 
conscientização não resolve o problema. O que ajuda é a compreensão que passam a 
ter de que as mesmas condições que levam a condição psicológica da predisposição a 
depressão levam a negação dos efeitos agressivos (Ibid.: 150). 

 

Crianças deprimidas de seis a doze anos aparentam estarem tristes; choram à toa; 

podem ficar apáticas com escassez de manifestações emocionais; têm movimentos lentos; voz 

monótona; falam de modo desesperançoso e sofrido; falam sobre si mesmas em termos 

negativos, tem baixa auto-estima; os pensamentos suicidas ou de morte estão presentes; há 

perda de interesses e abstenção de atividades extracurriculares, sintomas sintomáticos como 

dor de cabeça e dor abdominal (Cf. AKISKAL; WELLER, 1989).   

Abreu (2000) realizou uma pesquisa em três estados brasileiros e verificou transtornos 

psiquiátricos em crianças e adolescentes institucionalizados em comparação com crianças e 

jovens vivendo com suas famílias. Verificou que a institucionalização aparece associada a 

transtornos psiquiátricos, principalmente à depressão, independentemente da presença de 

outros fatores de risco. Sua explicação é no fato de a vida dessas crianças serem marcadas por 
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muitos eventos adversos como: ter a mãe desaparecida ou falecida, viver em instituição, ter 

desempenho escolar prejudicado. 

Souza e Eisenstein chama a atenção para os riscos que podem ocorrer em crianças: 

 

A criança depressiva envolve-se, com freqüência, em situações que oferecem perigo à 
sua integridade física. Muitas vezes tem consciência do perigo; no entanto, conflitos 
inconscientes predominam e levam-na a emitir determinados comportamentos de 
risco, numa tentativa de mobilizar a atenção das pessoas para que percebam o seu 
sofrimento. (SOUZA; EISENSTEIN, 1993:103) 

 

6.3.3 – Stress Infantil 

As situações geradoras de stress podem contribuir para o desenvolvimento de 

patologias. Sendo assim, o stress pode ser a base para o aparecimento de uma patologia de 

ordem psíquica e/ou física. 

Para Lipp (2000), o stress é uma reação do organismo frente a situações extremamente 

difíceis e excitantes: 

 

Durante seu desenvolvimento intelectual, emocional e afetivo, a criança se confronta 
com momentos em que a  tensão de sua vida alcança níveis muito altos, às vezes 
ultrapassando sua capacidade ainda imatura para lidar com situações conflitantes. Se 
os adultos ao seu redor responderem às tensões da vida com ansiedade e angústia, a 
criança aprenderá a agir assim também. Mais tarde, quando confrontada com fatores 
causadores de stress, ela terá a tendência imediata para se sentir angustiada e ansiosa. 
(LIPP, 2000: 18) 

 

É reconhecido que experiências de stress na infância podem produzir resultados 

psicofisiológicos duradouros, podendo perdurar na vida adulta. A vivência da criança diante 

dos eventos irritantes, excitantes, felizes, amedrontadores, exigem adaptação, inclui mudanças 

psicológicas, físicas e químicas no seu organismo.  

Segundo as autoras, as reações de stress englobam transformações psicológicas, físicas 

e químicas no organismo, podendo provir de fontes internas ou externas. As fontes internas 

estão associadas à maneira pela qual o sujeito reage diante das situações diárias como 

pensamentos e também do tipo de personalidade, enquanto as fontes externas referem-se aos 

fatores ambientais. O grau de stress experimentado pelo sujeito está relacionado às mudanças 

realizadas em um determinado período de tempo. (Cf. ELKIND, 1981; LUCARELLI, 1998).  
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A pessoa exposta a situações que causam stress pode adoecer. A manifestação dessas 

doenças pode ser tanto física, com a manifestação de resfriados, úlceras, gastrites, problemas 

cardíacos quanto psicológica: depressão, ansiedade, irritabilidade.  

Compreende-se que, situações adversas geradoras de stress podem ser responsáveis 

pelo desenvolvimento da somatização de algumas doenças, que muitas vezes, funcionam 

como um alerta de que o psiquismo não está bem. Encontramos algumas doenças que, podem 

se desenvolver em decorrência da exposição prolongada da pessoa a condições adversas e de 

difícil resolução (de acordo com seu referencial). 

O stress tem o objetivo de mobilizar o organismo para solucionar a situação em que se 

encontra. Porém, quando a pessoa não encontra soluções suficientes que a auxilie nesse 

enfrentamento, pode haver uma adaptação forçada a uma situação que a pessoa não conseguiu 

com êxito. 

No Brasil, temos poucos profissionais especializados na área do stress infantil e 

depressão infantil, evidenciando a necessidade de estudos que abordem a avaliação dos 

sintomas de stress e depressão na população brasileira infantil. Desconhece-se a existência de 

instrumentos padronizados com esta finalidade, ou mesmo de métodos eficazes para a 

realidade brasileira.  

O teste ESI – Escala de Stress Infantil encontra padronizado para a realidade brasileira 

pelas autoras (Cf. LIPP; LUCARELLI, 2008). Para que se possa entender os resultados desta 

tese será necessário explicar os quatro níveis de stress que foi utilizado pelas autoras no teste 

ESI – Escala de stress Infantil, que são: 

 

Fase de Alerta. Quando a pessoa se confronta inicialmente com um estressor, uma 
reação de alerta se instala e o organismo se prepara para luta ou fuga.  

Fase de Resistência. Caracteriza-se por um excesso de fontes de stress na vida da 
criança, que a estão levando a utilizar muita energia para seu enfrentamento. O 
organismo entra nesta fase quando o estressor permanece atuante por muito tempo. 

Fase de quase exaustão. Caracteriza-se como uma fase muito grave do stress, na qual 
a criança não mais consegue resistir aos estressores presentes em sua vida e começa a 
adoecer física ou psicologicamente. 

Fase de Exaustão. Considerada a fase mais negativa do stress, também chamada de 
patológica. Nesta fase ocorre um maior desequilíbrio, havendo um agravamento do 
desgaste do organismo e conseqüentemente do quadro sintomatológico, podendo 
ocorrer doenças e disfunções graves e ate fatais.  (LIPP; LUCARELLI, 2008: 12) 
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Pesquisas realizadas pelas autoras citadas mencionam os efeitos, que têm sido 

observados, decorrentes do stress excessivo na infância, ressaltando a importância de mais 

estudos, assim como de meios eficientes de diagnóstico, de tratamento e de prevenção. 

Observam que o principal efeito do stress infantil, esta no desenvolvimento de doenças como: 

asma, doenças dermatológicas, cefaléia, anorexia, úlceras, obesidade e a baixa do sistema 

imunológico, o que deixa a criança mais suscetível a gripes e resfriados. Também é 

apresentado que no stress excessivo ocorrem desordens do pânico com agorafobia, desordens 

psiquiátricas severas e o aparecimento de distúrbios psicológicos e comportamentais como: 

delinqüência, abuso de drogas, suicídio, depressão, alteração do humor, alteração na auto-

estima e no desempenho, hiperatividade, agressividade, impulsividade e apatia, associados a 

situações desgastantes para a criança.  

A autora Cuneo (2010) aponta em sua pesquisa que as crianças  que vivem abrigadas 

teriam uma baixa auto estima, sentimentos de rejeição e isolamento, menos-valia , 

inferioridade, rejeição, falta de motivação, humor depressivo e tendência a autodepreciar-se, 

sentimentos esses que causam sofrimento moral em graus variados. Por fim, a ansiedade, a 

frustração e a depressão são caracteristicas comuns às crianças abrigadas por mais de um ano. 

O autor Levinzon (2000), relata  que as crianças que vivem em abrigos, de modo geral, 

tiveram situações de maternagem desfavoráveis, ocasionando a necessidade de mecanismos 

de defesa especificos para lidarem com o abandono. Para conviver com o sentimento de 

abandono e desproteção, as crianças podem desenvolver comportamentos anti-sociais. 

A pesquisa realizada por Aguiar, Carrego e Rodina (2007) constatou que algumas 

crianças chegam ao abrigo em condições de total abandono, abaladas do ponto de vista fisico 

e psicológico. 

O abandono pode deixar marcas profundas.”Uma criança que cedo foi magoada pelo 

abandono pode manter seus sentimentos disfarçados por camadas de cinismo, ressentimento, 

sensação de profunda falta de valor, de um sentimento de culpa e um sentimento de pena de si 

mesmo” (PEARSON, 1991: 104).  

A doença como símbolo aponta possibilidades para que o processo de individuação 

seja restabelecido. O modo como o processo de enfermidade é vivido pelo individuo que está 

de acordo com a elaboração das defesas criativa ou defensiva do ego.  

A elaboração criativa supõe uma ampliação da consciência que possibilite a 

construção de uma nova atitude e mudanças em sua vida. A alternativa criativa corresponde à 
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elaboração simbólica das dependências, perdas e sofrimentos. Isto possibilita que os 

transtornos depressivos evoluam para uma nova compreensão, onde o próprio desejo da dor, 

abandono, tristezas pode ser elaborado simbolicamente como uma experiência de 

transformação no sentido da individuação.  

Portanto, as expressões de tristeza, frustração, perdas, dor, em sua estruturação 

defensiva e patológica, estão na origem da depressão e necessitam ser transformadas para que 

o individuo melhore. Podemos dizer que a depressão é um processo psicopatológico, que esta 

contida em um processo maior, ou seja, o processo de individuação do individuo que, para 

gerar uma transformação precisa ser elaborado simbolicamente. 

Lipp relatou, em 2005, que muitas vezes as crianças respondem com raiva aquilo que 

sentem como maus-tratos por parte dos pais; como não conseguem se defender desta situação 

e nada podem fazer, seu desespero se expressam por meio da raiva e de atos agressivos. A 

autora lembra que sentir raiva é uma sensação normal, em especial em crianças pequenas, que 

ainda não conseguem compreender muitos seus sentimentos e emoções. Estes sentimentos e 

sensações podem levar a uma situação de ansiedade e ocasionando episódios de agressividade 

verbal ou física. 

Como acabamos de relatar depressão infantil é ocasionada por momentos estressantes, 

portanto o stress é compreendido pela maioria das pessoas como uma forma extrema de 

emoção. O medo, a raiva, a tristeza, podem produzir estresse no indivíduo. Esse fenômeno é 

universal, fruto de uma experiência intensa e aflitiva, que parece exercer uma enorme 

influência no comportamento humano (Cf. LAZARUS, 1966).  

Como ajudar estas crianças que passam por momentos de ressentimentos, sensação de 

profunda falta de valor, abandono, stress e depressão? 

Lidar com estas frustações de modo adquado e produtivo tem sido cada vez mais 

necessario no mundo atual. Aqueles que não coseguem superar e integrarem estas frustrações 

correm o risco de viver em alto nivel de stress e de ter uma má qualidade de vida, 

desenvolvendo transtornos fisicos ou emocionais. 

Diante deste quadro, verificamos a necessidade de  desenvolver meios para que essas 

crianças abandonadas possam elaborar e transformar seus sofrimentos e frustrações e assim 

tentar recuperar sua auto-estima e bem estar. Como vimos no capitulo II, os estudos sobre 

mandala  revelam beneficios nos sintomas do trauma podendo essa ser utilizada como meio 

para se atingir equilibrio e auto-centração. 
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A mandala como símbolo religioso, tem o objetivo de promover através de uma 

atitude religiosa o encontro da consciência com o Self. Neste sentido, este trabalho propõe o 

uso de um instrumento religioso para beneficiar a saúde mental de crianças lesadas pelo 

abandono. Desenvolver intervenções psicológicas, como o desenho da mandala, possa ser um 

novo passo para o psicologo trabalhar em casas abrigo e assim restabelecer o bem estar dessas 

crianças. Acredito que o tabalho com as crianças abrigadas é um dos primeiros passos para 

possibilitar o encontro  com o seu potencial que esta adormecido e abandonado. 

As inspiradoras palavras Jung: 

 

A finalidade desse método de expressão é tornar os conteúdos inconscientes acessíveis 
e, assim, aproxima-los da compreensão. Todos os processos e efeitos de profundidade 
psiquica, representados pictoricamente, são em oposição a representação objetiva ou 
consciente, simbólicos, quer dizer, indicam da melhor maneira possível, e de forma 
aproximada um sentido, que por enquanto, ainda é desconhecido. (JUNG, 1985: 120) 

 

Ao verificar a necessidade de instrumentos adequados para auxiliar as crianças 

abandonadas, o presente estudo tem como objetivo verificar os efeitos do desenho da mandala 

na promoção de crianças de 8 a 12 anos vitimas de abandono moradoras em casa abrigo. Os 

efeitos aqui estudados referem-se: ao stress, ansiedade e preocupação, humor depressivo, 

interesse para as atividades sociais e escolares e fadiga cognitiva e física. Devemos levar em 

conta a importância da avaliação dessas crianças para que possam ser tomadas  medidas 

adequadas no que se refere aos cuidados e tratamentos das mesmas. A seguir, o capitulo de 

metodo e de resultados. 
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Capítulo VII: Método 

 
“Aprenda todas as técnicas, saiba todas as teorias, 
mas quando tocar a grandiosidade de uma alma 
humana seja apenas outra alma humana”. (JUNG, 
2000: 35) 

7.1 - Objetivo Geral 

A mandala, como símbolo religioso, conforme vimos no primeiro capítulo, tem como 

objetivo promover, através de uma atitude religiosa, o encontro da consciência com o self. 

Neste sentido, este trabalho propõe o uso de um instrumento religioso para beneficiar a saúde 

mental das crianças participantes da pesquisa. Portanto, o objetivo desta tese é estudar os 

efeitos da técnica do desenho da mandala em crianças de oito a doze anos, vítimas de 

abandono e que vivem em casas-abrigo. 

Os efeitos estudados são: estresse, ansiedade, preocupação, humor depressivo, 

interesse para as atividades sociais e escolares e fadiga cognitiva e física.  

 

7.2 - Objetivos Específicos  

Desenvolver a técnica do desenho com mandalas, que posteriormente pode ser 

incorporada ao arsenal das técnicas expressivas em terapia.  

Verificar a presença de um quadro de stress e de humor depressivo nos sujeitos da 

pesquisa.  

 

7.3 – Problema 

 De que maneira a execução do desenho de mandalas interfere no stress e no estado 

depressivo em crianças que vivem em casa-abrigo? 

   

7.4 - Hipótese 

Partindo da compreensão de que a mandala é uma figura de representação simbólica 

religiosa da psique humana tem-se o encaminhamento central da pesquisa. A hipótese desta 

tese é que a aplicação da técnica do desenho da mandala diminui o stress infantil, o humor 
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depressivo, a ansiedade, a preocupação e a fadiga cognitiva e física, além de aumentar o 

interesse pelas atividades sociais e escolares. Segundo autores como Marilda Emmanuel 

Navaes Lipp (2008), Maria Diva Monteiro Lucarelli (2008), Bruce A. Bracken (2008) e 

Karen Howell (2008), os itens citados podem ser compreendidos da seguinte forma:  

Stress Infantil: “conjunto de reações que o organismo emite, quando é exposto a 

qualquer estímulo que o irrite, excite, amedronte e/ou faça feliz” (LIPP, 2008: 11).  

Humor Depressivo: 

 

sentimento de extrema infelicidade, tristeza, solidão, falta de significação pessoal, 
auto-estima rebaixada e uma perspectiva desanimada diante da vida. Indivíduos que 
possuem um escore muito significativo neste índice, geralmente apresentam 
infelicidade, pessimismo e falta de perspectiva de vida. (BRACKEN; HOWELL, 
2004: 18) 

  

Ansiedade e Preocupação: “presença de medos, preocupações, confusão e agitação” 

(Ibid.: 18). 

 Interesses diminuídos para as atividades sociais e escolares: “falta de prazer ou de 

desejo de participar de rotinas diárias, proporcionando uma diminuição de interesse em 

atividades que geram momentos agradáveis ao individuo. Tais indivíduos podem escolher não 

participar de atividades sociais, esportivas e pessoais” (Ibid.: 19).  

Fadiga Cognitiva e Física: 

 

sintomas somáticos, tais como: insônia, falta de energia, perda da concentração, 
lentidão e inabilidade para completar tarefas”. Os indivíduos deprimidos 
frequentemente informam inabilidade ou falta de desejo para levantar da cama ou sair 
logo de manhã, queixando-se de falta de energia para executar rotinas diárias. Esta 
falta de energia também pode ser traduzida em um retardamento mental e físico, que 
deixa o indivíduo deprimido, incapaz de executar ou de completar tarefas rotineiras 
apropriadamente (Ibid.: 18) 

 

Segundo estudos prévios, como vimos do capitulo II, o ato de desenhar a mandala 

pode promover a sensação de tranqüilidade, diminuindo estados de excitação e de ansiedade. 

Segundo alguns autores (JUNG, 2000, CORNELL, 2000, FINCHER, 1991), o ato de 

desenhar uma mandala pode facilitar a integração cognitiva e a organização de experiências 
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emocionais, dando um senso de significado pessoal e atando como um mecanismo 

terapêutico, o que gera a diminuição da ansiedade, da depressão e do stress. (GREN, 2002) 

 Henderson (2005), no estudo sobre a natureza curadora da mandala, decorre sobre a 

necessidade de aumentar a credibilidade e o respeito no que se refere à psicologia analítica 

nos campos científicos. Afirma, ainda, que deveriam ser conduzidas pesquisas para a melhor 

integração do mundo artístico e cientifico, num esforço para ampliar a aplicação de técnicas 

terapêuticas derivadas da teoria junguiana, da psicoterapia e da arte.  

 

7.5 - Local 

Esta pesquisa ocorreu na cidade de São Paulo, na associação dos Amigos do Menor 

pelo Esporte Maior (AMEM). 

 

7.6 - Sujeitos 

Participaram desta pesquisa trinta e quatro crianças, sendo doze do sexo masculino e 

vinte e duas do sexo feminino. Todas as crianças são vítimas de abandono e se encontram 

abrigadas na Associação dos Amigos do Menor pelo Esporte Maior (AMEM), que se localiza 

na cidade de São Paulo. Elas estão matriculadas no Ensino Fundamental da 2ª a 6ª anos. 

A distribuição das crianças nos grupos ocorreu por indicação da psicóloga da 

associação AMEM. Sua orientação foi de formar grupos de, no máximo, seis crianças, pois 

elas se apresentavam agressivas e não manteriam a disciplina necessária para a realização do 

trabalho. Os sujeitos foram divididos em grupo experimental e grupo de controle da seguinte 

forma: crianças abrigadas nas Casas A e B abrigam meninas de três a doze anos – Grupo 

Experimental - e crianças pertencentes às Casas C e D abrigam meninos de três a doze anos – 

Grupo de Controle. Participaram do grupo experimental seis crianças do sexo masculino e 

onze crianças do feminino. Já o grupo de controle foi formado por seis crianças do sexo 

masculino e onze crianças do sexo feminino. 

 

7.7 - Instrumentos 

1) Ficha de identificação sociodemográfica, visando à verificação dos seguintes 

itens: idade, sexo e escolaridade; 
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2) Teste de Depressão - CAD – Clinical Assessment of Depression, Bruce A. 

Bracken e Karen Howell (2004); 

3) Teste ESI – Escala Stress Infantil, Marilda Emmanuel Novaes Lipp e Maria 

Diva Monteiro Lucareli (2008); 

4) Questionário aplicado na equipe técnica, compreendida por quatro cuidadores 

por cada casa (Anexo 1); 

5) Desenho impresso de mandalas religiosas1; (Anexo 4) 

6) Desenho impresso de figuras para colorir2; (Anexo 4) 

7) Desenho impresso de um círculo. (Anexo 4) 

 

7.8 - Material3 

1) Caixa com doze lápis de cor; 

2) Papel sulfite;  

3) Folhas com as impressões de mandalas religiosas e os desenhos de figuras; 

4) Folhas de respostas do teste ESI – Escala de Stress Infantil; 

5) Folhas de respostas do teste CAD – Escala de depressão Infantil; 

6) Questionário para equipe técnica. (Anexo 1) 

O teste CAD – Escala de Depressão Infantil - é um teste americano, que verifica a 

depressão infantil e não possui padronização brasileira4. Este instrumento foi utilizado para 

proporcionar um acréscimo na verificação do quadro em que se encontravam as crianças.  

 

 

                                                
1 Cabe uma observação de que as mandalas originais foram alteradas por serem altamente complexas para a 
população desta pesquisa - crianças de oito a doze anos vítimas de abandono em casa abrigo -, pois a mesma 
apresenta dificuldades emocionais e cognitivas no seu dia a dia. Foram selecionadas as imagens mandálicas, de 
modo sequencial, ordenadas pela sua estrutura geométrica. O espaço foi dividido em porções simétricas, isto é, a 
primeira mandala é dividida em duas partes, a terceira em três partes e, assim por diante, até a divisão de 
dezesseis partes. 
2 As imagens foram selecionadas de modo seqüencial da mais simples até a mais complexa e foram ordenadas 
respeitando a mesma evolução e proposta da mandalas do grupo experimental.  
3 Todo o material foi fornecido pela pesquisadora. 
4 Acreditamos que o teste CAD teria que passar por algumas modificações para possíveis aplicações em crianças 
vítimas de abandono em casas abrigo no Brasil. 
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9 - Procedimentos 

Para iniciar as atividades com as crianças foram solicitados as autorizações da 

coordenadora da instituição e do comitê de Ética da PUC, que se encontram em anexo. 

Um mês antes da realização da pesquisa foi feita uma reunião para a organização das 

turmas, que foram divididas em dias e em horários para a realização da intervenção 

psicológica. Nesta reunião estavam presentes a coordenadora, a psicóloga da associação e a 

pesquisadora. Os dias e os horários foram arranjados conforme a disponibilidade das crianças, 

já que as mesmas realizavam outras atividades dentro da associação e também possuíam o 

horário escolar. A psicóloga organizou os grupos com seis crianças por sessão, justificando tal 

escolha pelo fato das crianças serem agressivas e irrequietas e para um bom desenvolvimento 

do trabalho. Portanto, foram realizadas doze sessões em grupo, duas vezes por semana, com 

seis crianças em cada sessão, tendo a duração de trinta minutos.  

Inicialmente, foi explicado o procedimento do trabalho para as crianças, o cronograma 

de sessões (período, dias, horários) e o tipo de sessões (desenhos para colorir e que seria 

dividido por grupo de seis crianças por casa) 5. O trabalho encontra-se estruturado na seguinte 

forma: 

 

Grupo Experimental: 

1ª Sessão: 

a) - Aplicação do Teste ESI – Escala de Stress Infantil 

A instrução dada para a aplicação do teste ESI - Escala de Stress Infantil - foi: "Você 

irá responder a algumas questões que estão relacionadas com sua vida. Para respondê-las, é 

precise que você pense no que tem acontecido com você desde... (dar um período de, no 

máximo, um mês, relacionado com uma data que seja fácil para a criança se reportar, a fim de 

delimitar o tempo de observação da criança. Exemplos: desde seu aniversário; desde a Páscoa; 

desde o início das aulas; desde o Carnaval; etc.). Agora vamos começar. Vou fazer a leitura 

das instruções e você deve ir acompanhando”. Após a leitura das instruções, tiraram-se as 

dúvidas que surgiram. Depois foi dada a ordem de início, buscando perceber se as instruções 

foram compreendidas. O questionário possui muitos itens, o que implicou na necessidade de 

maior atenção das crianças ao responderem as questões apresentadas. Como a pesquisadora 
                                                
5 Como será observado, a primeira e a última sessão são iguais para o grupo experimental e o grupo de controle. 
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realizava as perguntas, o desenvolvimento da aplicação não se tornou cansativo, pois foram 

percebidos e respeitados os limites de cada criança, não causando constrangimento ou 

qualquer tipo de prejuízo.   

b) - Aplicação do Teste CAD - Depressão Infantil 

A instrução foi: 

“Estarei lendo algumas frases e você responderá se: 

- Discorda Fortemente com a frase 

- Discorda com a frase 

- Concorda com a frase 

- Concorda Fortemente com a frase”. 

 

2ª Sessão: 

- Construção de um desenho no Círculo - Vazio 

Seu objetivo é oferecer um estímulo gráfico circular, que mobilize o individuo a 

representar graficamente seu universo interno, visando observar como ele concebe e lida com 

o limite entre a dimensão interna e externa. O procedimento foi deixar o material gráfico à 

disposição do individuo, incluindo a folha de papel, que continha, no centro, o desenho de um 

círculo. Esclarecemos que ele poderia expressar-se livremente, fazendo uso ou não da figura 

circular previamente desenhada.  

Instruções para a aplicação do desenho da mandala (Círculo Vazio): “Respire 

suavemente e com naturalidade, feche os olhos e se sinta relaxado. Ao sentir que seus olhos 

estão relaxados e o quanto é agradável esta sensação, deixe-os fechados por um instante. Sinta 

o seu batimento cardíaco e pense em um lugar agradável. Identifique essa sensação por um 

momento... (faça uma pequena pausa). Agora, você pode voltar a sua atenção para o ambiente 

à sua volta e, quando estiver pronto, abra os olhos e comece a desenhar dentro do círculo”. 

 

3ª à 10ª Sessão: 

Nestas sessões foram oferecidas as mandalas religiosas transformadas. O 

procedimento utilizado foi deixar o material gráfico à disposição do sujeito, incluindo a folha 
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de papel, que continha o desenho da mandala religiosa transformada. Esclarecemos que ele 

poderia expressar-se livremente, fazendo uso das cores. Após o processo expressivo, foi 

pedido um tema para sua pintura. 

 

11ª Sessão: 

- Construção de um desenho no Círculo - Vazio 

Seu objetivo é oferecer um estímulo gráfico circular, que mobilize o individuo a 

representar graficamente seu universo interno, visando observar como ele concebe e lida com 

o limite entre a dimensão interna e externa. O procedimento foi deixar o material gráfico à 

disposição do individuo, incluindo a folha de papel, que continha, no centro, o desenho de um 

círculo. Esclarecemos que ele poderia expressar-se livremente, fazendo uso ou não da figura 

circular previamente desenhada.  

Instruções para a aplicação do desenho da mandala: “Respire suavemente e com 

naturalidade, feche os olhos e se sinta relaxado. Ao sentir que seus olhos estão relaxados e o 

quanto é agradável esta sensação, deixe-os fechados por um instante. Sinta o seu batimento 

cardíaco e pense em um lugar agradável. Identifique essa sensação por um momento... (faça 

uma pequena pausa). Agora, você pode voltar a sua atenção para o ambiente à sua volta e, 

quando estiver pronto, abra os olhos e comece a desenhar dentro do círculo”. 

 

12ª Sessão: 

- Aplicação do Teste ESI – Escala de Stress Infantil - e do Teste CAD - Depressão 

Infantil. Os procedimentos utilizados foram os mesmos da 1ª sessão.  

 

Grupo Controle 

1ª Sessão: 

- Aplicação do Teste ESI (Escala de Stress Infantil) 

Foi realizada uma aplicação do teste na primeira e na última sessão. 

A instrução dada para a aplicação do teste ESI - Escala de Stress Infantil - foi a mesma 

dada ao grupo experimental. 
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- Aplicação do Teste CAD - Depressão Infantil - foi a mesma dada ao grupo 

experimental. 

 

2ª Sessão: 

- Desenho Livre 

Nesta sessão foi entregue uma folha sulfite e solicitado ao sujeito que fizesse um 

desenho livre. O uso na técnica avalia a expressão da afetividade dos sujeitos. A instrução do 

Desenho Livre foi a seguinte: “Desenhe o que quiser” ou “Faça o desenho que quiser” (Cf. 

RAPPAPORT, 1975).  

 

3ª à 10ª Sessão: 

- Desenho de Figuras para colorir 

Foram oito sessões com a proposta de colorir um desenho preestabelecido (imagens de 

figuras). O procedimento foi deixar o material gráfico à disposição do sujeito, incluindo a 

folha de papel, que continha um desenho de uma ou de várias figuras. Esclarecemos que o 

sujeito poderia expressar-se livremente, fazendo uso das cores que quisesse. Após o processo 

expressivo, foi pedido um tema para sua pintura. No final de cada pintura foi pedido ao 

sujeito que colocasse um nome em seu desenho. 

 

11ª Sessão: 

- Desenho Livre 

Nesta sessão foi entregue uma folha sulfite e solicitado ao sujeito que fizesse um 

desenho livre. O uso na técnica avalia a expressão da afetividade dos sujeitos. A instrução do 

Desenho Livre foi a seguinte: “Desenhe o que quiser” ou “Faça o desenho que quiser” (Cf. 

RAPPAPORT, 1975).  

 

12ª Sessão: 

- Teste ESI – Escala de Stress Infantil e Teste CAD - Depressão Infantil. Os testes 

foram aplicados da mesma maneira que na primeira sessão. 
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- Questionário para Equipe Técnica (Educadores): 

 Este questionário foi entregue antes das sessões e foi respondido um questionário para 

cada criança pelos educadores, ou seja, cada educador respondeu um questionário referente a 

cada criança. Depois das sessões realizadas, houve a repetição do procedimento colocado 

acima. 

Este questionário foi elaborado pela pesquisadora e pela sua orientadora, seguindo as 

principais categorias do questionário CAD de Depressão Infantil: humor depressivo, 

ansiedade e preocupação, diminuição de interesse e fadiga cognitiva e física. Foram 

selecionadas duas perguntas de cada categoria, formando-se oito perguntas. Para a análise, 

foram somados os pontos das perguntas de cada categoria, possibilitando verificar a visão dos 

educadores no que se refere às crianças antes e depois da intervenção psicológica, de acordo 

com as categorias do teste CAD. (Anexo 2) 

 

7.9 - Análises dos Resultados 

Os desenhos livres foram analisados a partir da literatura a respeito dos estudos sobre 

desenhos (KELLOGG, 1969; KOLCH, 1984; MACHOVER, 1949, ABT.T, 2005, 

FURTH,2004), tais como o tamanho, a posição do desenho na folha, a presença ou a ausência 

de contexto e a utilização das cores. As análises das mandalas religiosas tiveram como 

referencial teórico a psicologia analítica.  

Compararam-se os dois grupos do estudo: o experimental, antes e depois as 

intervenções psicológicas com mandalas; e o grupo controle, antes e depois dos desenhos de 

figuras impressas. Após a categorização dos dados dos testes, retomou-se a quantificação, 

com os procedimentos de tabulação dos dados, análise estatística e elaboração de tabelas, de 

figuras e de gráficos. Assim, foi-se estabelecendo a freqüência de respostas similares de 

conteúdos, em diferentes aspectos, tais como: observação do comportamento, evolução das 

pinturas mandálicas e avaliação das imagens de figuras impressas. 

Realizou-se o tratamento estatístico através das distribuições dos dados em freqüências 

absolutas e relativas. Na análise comparativa, aplicou-se o teste t de Wilcoxon para as duas 

amostras independentes, sendo que para determinar a diferença entre os grupos empregou-se o 

teste Kolmogorov Smirnov. Na análise, a pesquisadora utilizou à média, o desvio padrão e a 
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mediana para os dois grupos separadamente. Nos testes estatísticos foi considerado o nível de 

significância 5% (p < 0,05). 

 Foram analisados os seguintes dados6: 

  - Resultados das Escalas ESI (Escala de Stress Infantil) e do teste CAD (Escala de 

Depressão Infantil) antes e depois para os grupos (controle e experimental);  

 - Análise das imagens centrais dentro de cada círculo vazio, sendo que estes 

procedimentos foram realizados na 2ª sessão, quando foi chamado de Círculo Vazio Inicial, e 

na 11ª sessão, quando foi nomeado de Círculo Vazio Final; 

 - Análise das Mandalas Religiosas: evolução das pinturas das mandalas no que se 

refere à cor, à intensidade do traçado, aos possíveis símbolos que podiam ser acrescentados no 

desenho e ao tema dado as mandalas; sendo que estes procedimentos foram realizados entre a 

3ª e a 10ª sessão da intervenção psicológica;  

- Respostas obtidas nos questionários (antes e depois) respondidos pelos educadores 

para os dois grupos. 

 

 

                                                
6 Importante ressaltar que durante a análise, levaram-se em consideração as diferenças de gênero.  
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Resultados Finais 
 Neste capitulo apresentaremos os resultados obtidos durante o trabalho de campo 

(parte experimental), que estão organizados da seguinte forma: identificação dos sujeitos, 

resultados do grupo controle, resultados do grupo experimental (que apresenta separadamente 

cada criança com a verificação dos testes ESI e CAD, além de conclusões e análises), 

resultados grupais (com todos os dados coletados e analisados estatisticamente) e síntese final 

dos resultados. 

 

7.1 - Identificações dos sujeitos 

Tabela 1 - Identificação dos Sujeitos por Sexo 

Grupo Controle Experimental Total 

Sexo Masculino 6 6 12 

Sexo Feminino 11 11 22 

Total 17 17 34 

 

Os grupos (controle e experimental) foram compostos de 6 meninos e 11 meninas cada 

um, com 34 sujeitos no total. 

 

Tabela 2 - Identificação dos Sujeitos por Escolaridade  

Escolaridade Controle Experimental Total 

2ª Série 4 2 6 

3ª Série 5 6 11 

4ª Série 4 4 8 

5ª Série 4 3 7 

6ª Série 0 2 2 

Total 17 17 34 

 

Podemos observar que os dois grupos (controle e experimental) são relativamente 

equivalentes quanto à escolaridade. 
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Tabela 3 - Identificação dos Sujeitos por Idade 

Idade G. Controle G. Experimental Total 

8 2 3 5 

9 2 1 3 

10 3 7 10 

11 6 3 9 

12 4 3 7 

Total 17 17 34 

Podemos observar que os dois grupos (controle e experimental) são relativamente 

equivalentes quanto à idade. 

 

A) Resultados individuais do Grupo Controle 

As classificações dos grupos controle e experimental dos testes ESI e CAD 

encontram-se no anexo (A)  

 

C1 – 12 anos – 3ª série 

C1 é uma menina de 12 anos, cursando a 3ª série do ensino fundamental. 

Quadro 1 - Resultados de C 1 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI: Escala de Stress Infantil:  

C1 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 59 pontos, considerado 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de alerta, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 58 pontos, o que também 

corresponde à fase de alerta. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C1 continua acima da média, na fase de alerta. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C1 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 66 pontos, o que foi 

considerado um resultado acima da média, correspondente ao quadro leve de depressão. 

Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 67 pontos, mostrando o mesmo nível 

na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não houve alterações no índice 

de depressão de C1, o qual continuou no quadro leve.  

 

Conclusão:  

Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C1. Após a aplicação dos desenhos, C1 continuou com stress 

na fase de alerta e com depressão leve. 

 

 

 

 

 

 

 



 158 

 

 

 

Figura 12 - Desenhos das figuras – C1  

1º Desenho livre Inicial 2º 3 º 4º 

 

 
 

 
5º 6º 7º 8º 

 

 
 

 

9º 10º Desenho Livre Final   

 

 

  

 

C2 – 8 anos – 2ª série 

C2 é uma menina de 8 anos, cursando a 2ª série do ensino fundamental. 
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Quadro 2 - Resultados de C2            

 
 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

C2 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 70 pontos, considerado 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de resistência, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 69 pontos, o que, da mesma 

forma, corresponde à fase de resistência. Comparando o resultado do primeiro teste com o 

último realizado, o nível de stress de C1 continua acima da média, na fase de resistência. 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C2 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 68 pontos, o que foi 

considerado um resultado acima da média, correspondente ao quadro de risco significativo de 

depressão. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 67 pontos, mostrando o 

mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não houve 

alterações no índice de depressão de C1, o qual continuou no quadro de risco significativo da 

doença.  
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Conclusão: 

 Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C2. Após a aplicação dos desenhos, C2 continuou com stress 

na fase de resistência e com quadro de risco significativo de depressão. 

 

Figura 13 - Desenhos das figuras – C2  

1º Desenho Livre Inicial 2º 3º 4º 

 

   
5º 6º 7º 8º 

 
  

 

9º 10º Desenho Livre Final   

  

  

 
 

C3 – 9 anos – 3ª série 

C3 é uma menina de 9 anos, cursando a 3ª série do ensino fundamental. 
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Quadro 3 - Resultados de C3 

 
 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

C3 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 62 pontos, considerado 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de resistência, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 61 pontos, o que também 

corresponde à fase de resistência. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C3 continua acima da média, na fase de resistência. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C3 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 75 pontos, o que foi 

considerado um resultado acima da média, correspondente ao quadro de risco significativo de 

depressão. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 74 pontos, mostrando o 

mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não houve 
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alterações no índice de depressão de C3, o qual continuou no quadro de risco significativo da 

doença.  

 

Conclusão:  

Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C3. Após a aplicação dos desenhos, C3 continuou com stress 

na fase de resistência e com quadro de risco significativo de depressão. 

 

Figura 14 - Desenho das figuras – C3 

1º Desenho Livre Inicial 2º 3° 4º 

 

 
  

5º 6º 7º 8º 

 
 

 
 

9º 10ª ]Desenho Livre Final   

 

 

  

 

C4 - 8 anos – 2ª série 

C4 é uma menina de 8 anos, cursando a 2ª série do ensino fundamental. 
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Quadro 4 - Resultados de C4 
 

 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI: Escala de Stress Infantil:  

C4 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 63 pontos, considerado 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de resistência, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 54 pontos, o que 

corresponde à fase de alerta. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C4 continua acima da média, na fase de alerta. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C4 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 68 pontos, o que foi 

considerado um resultado acima da média, correspondente ao quadro de risco leve e 

significativo de depressão. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 68 pontos, 

mostrando o mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não 

houve alterações no índice de depressão de C4, o qual continuou no quadro de risco leve e 

significativo da doença. 
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Conclusão:  

Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C4. Após a aplicação dos desenhos, C4 continuou com stress 

na fase de alerta e com quadro de risco leve e significativo de depressão. 

  

Figura 15 - Desenho das figuras – C4 

1º Desenho Livre Inicial 2° 3° 4° 

Deixa a folha em branco 
 

  
 

5° 6º 7º 8º 

   
 

9º 10º Desenho Livre Final   



 165 

 

 

  

                                                                                                                  

C5 – 11 anos – 4ª série 

C5 é uma menina de 11 anos, cursando a 4ª série do ensino fundamental. 

 

Quadro C5 – Resultados de C 5 

 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

C5 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 59 pontos, perfazendo 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de alerta, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 58 pontos, o que também 

corresponde à fase de alerta. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C5 continua acima da média, na fase de alerta. 
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Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

 C5 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 60 pontos, o que foi 

considerado um resultado acima da média, correspondente ao quadro de risco leve e 

significativo de depressão. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 65 pontos, 

mostrando o mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não 

houve alterações no índice de depressão de C5, o qual continuou no quadro de risco leve e 

significativo da doença. 

 

 

 

 

Conclusão:  

Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C5. Após a aplicação dos desenhos, C5 continuou com stress 

na fase de alerta e com quadro de risco leve e significativo de depressão. 

   

Figura 16 - Desenho das figuras – C 5 

1ª  1º Desenho Livre 
Inicial 

2º 3° 4° 

       
 

  

5ª5   5º 6º 
 

7º 8º 

              
   

9ª9   9º 10º Desenho Livre Final   
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C6 – 10 anos – 4ª serie 

C6 é uma menina de 10 anos, cursando a 4ª série do ensino fundamental. 

 

 

 

 

Quadro C6 – Resultados de C6 

 
 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil: 

C6 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 52 pontos, considerado 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de alerta, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 58 pontos, o que, da mesma 

forma, corresponde à fase de alerta. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C6 continua acima da média, na fase de alerta. 
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Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

 C6 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 65 pontos, o que foi 

considerado um resultado acima da média, correspondente ao quadro de risco leve e 

significativo de depressão. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 63 pontos, 

mostrando o mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não 

houve alterações no índice de depressão de C6, o qual continuou no quadro de risco leve e 

significativo da doença. 

 

 

 

 

Conclusão:  

Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C6. Após a aplicação dos desenhos, C6 continuou com stress 

na fase de alerta e com quadro de risco leve e significativo de depressão. 

 

Figura 17 - Desenho das figuras – C6 

1º Desenho Livre Inicial 2° 3° 4° 

 

  
 

5° 6° 7° 8° 
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9° 10° Desenho Livre Final   

 

 

  

                                  

   

C7 – 12 anos – 4ª série 

C7 é uma menina de 12 anos, cursando a 4ª série do ensino fundamental. 

 

Quadro C 7 – Resultados de C 7  

 
 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 
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Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

C7 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 71 pontos, considerado 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de resistência, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 67 pontos, o que também 

corresponde à fase de resistência. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C6 continua acima da média, na fase de resistência. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C7 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 66 pontos, o que foi 

considerado um resultado acima da média, correspondente ao quadro de risco leve e 

significativo de depressão. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 67 pontos, 

mostrando o mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não 

houve alterações no índice de depressão de C7, o qual continuou no quadro de risco leve e 

significativo da doença. 

 

 

 

 

Conclusão: 

 Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C7. Após a aplicação dos desenhos, C7 continuou com stress 

na fase de resistência e com quadro de risco leve e significativo de depressão. 

 

Figura 18 - Desenho das figuras – C7 

1° Desenho Livre Inicial 2° 3° 4° 
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5° 6° 7° 8° 

  
 

 

9° 10° Desenho Livre Final   

 

 

  

 
                                
C8 – 12 anos – 4ª série  

C8 é uma menina de 12 anos, cursando a 4ª série do ensino fundamental. 

 
 
 
Quadro 8 – Resultados de C 8 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

C8 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 39 pontos, considerado 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de alerta, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 39 pontos, o que, 

igualmente, corresponde à fase de alerta. Comparand resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C8 continua acima da média, na fase de alerta.   

  

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C8 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 62 pontos, o que 

consiste em um resultado acima da média, correspondente ao quadro de risco leve e 

significativo de depressão. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 62 pontos, 

mostrando o mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não 

houve alterações no índice de depressão de C8, o qual continuou no quadro de risco leve e 

significativo da doença. 

 

 

 

Conclusão: 
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Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C8. Após a aplicação dos desenhos, C8 continuou com stress 

na fase de alerta e com quadro de risco leve e significativo de depressão. 

 

Figura 19 - Desenho das figuras – C8 

1° Desenho Livre Inicial 2° 3° 4° 

 

  

 

5° 6° 7° 8° 

   

 
9° 10° Desenho Livre Final   

 
 

  

                       

 

C9 – 11 anos – 4ª serie 

C9 é uma menina de 11 anos, cursando a 4ª série do ensino fundamental. 

Quadro 9 – Resultados de C 9 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

C9 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 53 pontos, considerado 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de alerta, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 50 pontos, o que  também 

corresponde à fase de alerta. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C9 continua acima da média, na fase de alerta. 

  

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C9 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 69 pontos, o que foi 

considerado um resultado acima da média, correspondente ao quadro de risco leve e 

significativo de depressão. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 68 pontos, 

mostrando o mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não 

houve alterações no índice de depressão de C9, o qual continuou no quadro de risco leve e 

significativo da doença. 

 

Conclusão:  

Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C9. Após a aplicação dos desenhos, C9 continuou com stress 

na fase de alerta e com quadro de risco leve e significativo de depressão. 
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Figura 20 - Desenho das figuras – C9   

1° Desenho Livre 
Inicial 

2° 3° 4° 

 

 
  

5° 6° 7° 8° 

  
 

 

9° 10° Desenho Livre Final   

 

 

  

 

C10 – 9 anos – 2ª série 

C10 é uma menina de 9 anos, cursando a 2ª série do ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

Quadro 10 – Resultados de C10 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil: 

C10 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 99 pontos, considerado 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de exaustão, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 99 pontos, o que também 

corresponde à fase de exaustão. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C10 continua acima da média, na fase de exaustão. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

 C10 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 84 pontos, o que foi 

considerado um resultado acima da média, correspondente ao quadro de risco muito 

significativo de depressão. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 71 pontos, 

mostrando o mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não 

houve alterações no índice de depressão de C10, o qual continuou no quadro de risco 

significativo da doença. 

 

Conclusão:  

Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C10. Após a aplicação dos desenhos, C10 continuou com 

stress na fase de exaustão e com quadro de risco significativo de depressão. 
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Figura 21 - Desenho das figuras – C10  

1º Desenho Livre Inicial Verso da Folha 2° 3° 

 

 
  

4° 5° 6° 7° 

 
  

 

8° 9° 10° Desenho Livre Final  

 

  

 

 

 

C11 – 11 anos – 5ª série 

 C11 é uma menina de 11 anos, cursando a 5ª série do ensino fundamental. 

 

 

 

Quadro 11 – Resultados de C11 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

C11 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 84 pontos, o que 

consiste em um resultado acima da média, correspondente à fase de quase exaustão, conforme 

critérios de avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 92 pontos, o que 

corresponde, da mesma forma, à fase de quase exaustão. Comparando o resultado do primeiro 

teste com o último realizado, o nível de stress de C11 continua acima da média, na fase de 

quase exaustão. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C11 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 69 pontos, o que foi 

considerado um resultado acima da média, correspondente ao quadro de risco leve e 

significativo de depressão. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 67 pontos, 

mostrando o mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não 

houve alterações no índice de depressão de C11, o qual continuou no quadro de risco leve e 

significativo da doença.  

 

Conclusão:  

Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C11. Após a aplicação dos desenhos, C11 continuou com 

stress na fase de quase exaustão e com quadro de risco leve e significativo de depressão. 
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Figura 22 - Desenho das figuras – C11 

1° Desenho Livre Inicial 2° 3° 4° 

 

   

5° 6° 7° 8° 

 

 
  

9° 10° Desenho Livre Final   

 

 

  

 

C12 – 12 anos – 5ª série 

 C12 é um menino de 12 anos, cursando a 5ª série do ensino fundamental. 
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Quadro 12 – Resultados de C12 

 
 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

C12 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 50 pontos, constituindo 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de alerta, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 46 pontos, o que também 

corresponde à fase de alerta. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C12 continua acima da média, na fase de alerta. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C12 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 61 pontos, considerado 

um resultado acima da média, correspondente ao quadro risco leve significativo de depressão. 

Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 62 pontos, mostrando o mesmo nível 

na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não houve alterações no índice 

de depressão de C12, o qual continuou no quadro de risco leve significativo da doença. 

 

 

 

Conclusão:  
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Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C12. Após a aplicação dos desenhos, C12 continuou com 

stress na fase de alerta e com quadro de risco leve e significativo de depressão. 

         

Figura 23 - Desenho das figuras – C12  

1° Desenho Livre Inicial 2° 3° 4° 

 

 

 

 
5° 6° 7° 8° 

  

 

 

9° 10°  Desenho Livre Final   

 
 

  

 

C13 – 11 anos – 3ª série 

C13 é um menino de 11 anos, cursando a 3ª série do ensino fundamental. 

Quadro 13 – Resultados de C13 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

C13 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 43 pontos, considerado 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de alerta, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 49 pontos, o que também 

corresponde à fase de alerta. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C12 continua acima da média, na fase de alerta. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C13 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 60 pontos, o que foi 

considerado um resultado acima da média, correspondente ao quadro risco leve significativo 

de depressão. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 60 pontos, mostrando o 

mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não houve 

alterações no índice de depressão de C13, o qual continuou no quadro de risco leve e 

significativo da doença. 

 

 

 

Conclusão:  
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Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C13. Após a aplicação dos desenhos, C13 continuou com 

stress na fase de alerta e com quadro de risco leve e significativo de depressão. 

 

Figura 24 - Desenho das figuras – C 13 

1° Desenho Livre Inicial 2° 3° 4° 

 
 

  

5° 6° 7° 8° 

 
 

  
9° 10° Desenho Livre Final   

  

  

 

C14 -10 anos – 3ª série 

C14 é um menino de 10 anos, cursando a 3ª série do ensino fundamental 

 

Quadro 14 – Resultados de C 14 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

C14 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 39 pontos, perfazendo 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de alerta, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 45 pontos, o que, da mesma 

forma, corresponde à fase de alerta. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C14 continua acima da média, na fase de alerta. 

  

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C14 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 60 pontos, o que foi 

considerado um resultado acima da média, correspondente ao quadro risco leve e significativo 

de depressão. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi também de 60 pontos, 

mostrando o mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não 

houve alterações no índice de depressão de C14, o qual continuou no quadro de risco leve e 

significativo da doença. 

Conclusão:  

Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C14. Após a aplicação dos desenhos, C14 continuou com 

stress na fase de alerta e com quadro de risco leve e significativo de depressão. 

 

Figura 25 - Desenho das figuras – C14 
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1°Desenho Livre Inicial 2° 3° 4° 

   
 

5° 6° 7° 8° 

 
 

 
 

9° 10° Desenho Livre Final   

  

  

 

 

C15 – 11 anos – 5ª série 

 C15 é um menino de 12 anos, cursando a 5ª série do ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 15 – Resultados de C 15 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil: 

C15 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 52 pontos, considerado 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de alerta, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 54 pontos, o que, da mesma 

forma, corresponde à fase de alerta. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C15 continua acima da média, na fase de alerta. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C15 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 59 pontos, o que foi 

considerado um resultado abaixo da média, correspondente ao quadro sem depressão. Depois 

da aplicação dos desenhos sua nota total também foi de 55 pontos, mostrando o mesmo nível 

na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não houve alterações no índice 

de depressão de C15, o qual continuou no quadro sem depressão. 

 

Conclusão: 

Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C15. Após a aplicação dos desenhos, C15 continuou com 

stress na fase de alerta e com quadro de não depressão. 

 

Figura 26 - Desenho das figuras – C16 
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1° Desenho Livre Inicial 2° 3° 4° 

  
 

 
5° 6° 7° 8° 

    
9° 10° Desenho Livre Final   

 

 

  

 

 

C16 - 11 anos – 4ª série 

C16 é um menino de 11 anos, cursando a 4º série do ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 16 – Resultados de C 16 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil: 

C16 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 75 pontos, consistindo 

em um resultado acima da média, o que corresponde à fase de resistência, conforme critérios 

de avaliação. Depois da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 60 pontos, o que também 

corresponde à fase de resistência. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C16 continua acima da média, na fase de resistência. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C16 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 71 pontos, considerado 

um resultado acima da média, correspondente ao quadro de risco significativo de depressão. 

Depois da aplicação dos desenhos sua nota total também foi de 71 pontos, mostrando o 

mesmo nível na escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não houve 

alterações no índice de depressão de C16, o qual continuou no quadro de risco significativo da 

doença. 

 

 

 

Conclusão: 
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Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C16. Após a aplicação dos desenhos, C16 continuou com 

stress na fase de resistência e com quadro de risco significativo de depressão. 

Figura 27 - Desenho das figuras – C 16 

1° Desenho Livre Inicial 2° 3° 4° 
Folha em branco 

  

 

5° 6° 7° 8° 

  
 

 
9° 10° Desenho Livre Final   

 

Folha em branco   

 
 
      
                                                      
                            

 

C17 - 9 anos – 3ª série  
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 C17 é um menino de 9 anos, cursando a 3ª série do ensino fundamental. 

 

Quadro 17 – Resultados de C 17 

 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

C17 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 47 pontos, considerado 

um resultado acima da média, o que corresponde à fase de alerta, conforme critérios de 

avaliação. Depois da aplicação dos desenhos, sua nota total foi de 40 pontos, o que também 

corresponde à fase de alerta. Comparando o resultado do primeiro teste com o último 

realizado, o nível de stress de C17 continua acima da média, na fase de alerta. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

C17 apresentou, antes da aplicação dos desenhos, nota total de 57 pontos, o que foi 

considerado um resultado abaixo da média, correspondente ao quadro sem depressão. Depois 

da aplicação dos desenhos sua nota total foi de 55 pontos, mostrando o mesmo nível na 

escala. Comparando os dois resultados podemos dizer que não houve alterações no índice de 

depressão de C17, o qual continuou no quadro sem depressão. 

 

Conclusão:   
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Os resultados dos testes ESI e CAD permitem observar que não houve alteração nos 

quadros de stress e depressão de C17. Após a aplicação dos desenhos, C17 continuou com 

stress na fase de alerta e com quadro de não depressão. 

 

Figura 28 - Desenho das figuras – C17 

 1ª°Desenho Livre Inicial 2° 3° 4° 

 
   

5° 6° 7° 8° 

   
 

9° 10° Desenho Livre Final   

 
 

  

 

 

 

 

B) Resultados individuais do Grupo Experimental: 
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E18 – 12 anos -  6ª série 

E18 é uma menina de 12 anos, cursando a 6ª série do ensino fundamental. 

 

Quadro 18 – Resultados de E 18 

 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

E18 apresentou, antes da intervenção, nota total de 54 pontos, resultado acima da 

média, revelando estar na fase de alerta. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi 

de 38 pontos, considerado um resultado abaixo da média, o que indica que está sem stress. 

Podemos dizer que E18 obteve uma melhora em seu índice de stress. 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

O sujeito apresentou, antes da intervenção, nota total de 78 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde ao quadro de risco significativo de depressão. 

Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 50 pontos, resultado correspondente a 

um estado sem depressão. Podemos dizer que E18 obteve uma melhora em seu índice de 

depressão. 
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Figura 29 – Mandalas – E 18 

1ª Mandala 
Inicial  -Seis 

meninas jogando 

2ª Mandala – 
Dualidade – 

Jamaica 

3ª Mandala - 
Triplicidade - 

Triângulo 

4ª Mandala – 
Quaternidade – 

Ventilador 

 
   

5ª Mandala 
Quíntuplo – 
Meus irmãos 

6ª Mandala 
Sêxtuplo – Rosa 

do meu dia 

7ª Mandala 
Óctuplo - Caatinga 

8ª Mandala Doze-  
Linda Flor 

 

  
 

 
9ª Mandala 
Dezesseis – 
Linda Rosa 

10ª Mandala 
Final - Mar, sol e 

nuvem 

  

 

 

  

   
 
Resultados da Mandala Inicial e Final: 

O sujeito deu o nome de “Seis meninas jogando” para sua primeira mandala. No 

centro do círculo, uma rede de vôlei e três pessoas de cada lado. Observamos que vivencia 

uma fase de competição e de conflito interior. O número seis representa a criatividade, 

também relacionada com o princípio feminino, que é bem claro em sua expressão, pois são 

seis meninas em um jogo de vôlei.  

Na última mandala, com o nome “Mar, sol e nuvem”, divide a folha ao meio, pintando 

a parte inferior de azul e na parte superior desenha um sol, demonstrando vivenciar paz, 

tranquilidade e iluminação. O símbolo do mar representa nascimento e transformação. O sol 
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representa luminosidade e clareza. A criança demonstrou, ao final da intervenção psicológica, 

centramento, bem-estar e tranquilidade. 

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica:  

E18 apresenta-se, no decorrer da intervenção, prestativa e disposta a colorir seus 

desenhos. Na mandala dualidade, observa as duas partes e colore com as cores vermelha e 

preta, sugerindo agressividade e medo (Cf. FURTH, 2004). Suas mandalas são coloridas, 

propondo centramento e organização.  

Consegue perceber as formas e os números correspondentes a cada desenho. A 

mandala triplicidade recebe o nome de “Triângulo”, entrando em contato com o numero três. 

E18 demonstra vivenciar momentos de alegria, mas com um baixo nível de energia. 

Já a mandala quaternária é chamada de “Ventilador”, pintando o círculo externo de 

preto e a figura central de vermelho, azul e amarelo, o que indica agressividade e dificuldade 

de movimentar a energia contida.  

A mandala quíntupla é chamada de “Meus irmãos”, demonstrando  movimento em seu 

desenho. Colore a estrela central de preto e vermelho, o que revela medo e, ao fundo, pinta de 

marrom claro, sugerindo uma luta para superar as forças destrutivas e retornar a um estado 

saudável (Cf. Ibid.). 

A mandala sêxtupla recebe o nome de “Rosa do meu dia”. Utiliza a cor laranja para 

pintar o núcleo do círculo central. Pinta as pétalas de vermelho, o que parece refletir uma 

situação de ansiedade, ao mesmo tempo em que percebe algumas possibilidades para resolver 

situações ameaçadoras.  

A mandala óctupla, chamada “Caatinga”, possui um grande sol pintado de amarelo e 

oito raios vermelhos. Colore o fundo de verde e azul. Seus traços são realizados com muita 

força, indicando certa tensão.  

A mandala de doze pétalas possui o nome de “Linda Flor”. Pinta a parte externa do 

círculo central de rosa e deixa sem colorir a rosa central. Visualiza os quatro pontos deste 

yantra, colorindo de preto a parte superior, o lado direito de rosa, o lado esquerdo de verde e a 

parte inferior de azul. E18 começa a perceber um movimento de cores e de emoções, mas 

ainda tem muitas dificuldades para entrar em contato com estes conteúdos. 
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A última mandala, a de dezesseis pétalas, é chamada de “Linda rosa”. Colore quase 

todo o desenho de cor-de-rosa, pintando o centro de amarelo e o triângulo de marrom, dando a 

impressão de vivenciar momentos de harmonia e de bem-estar, o que sugere uma tentativa de 

resolução de algum problema. Ao realizar a análise, verificamos a instabilidade desta jovem 

para resolver situações e lidar com transformações, bem como traços de agressividade, de 

medo e de destruição, como se esses traços não deixassem que E18 resolvesse seus conflitos 

mais íntimos. 

 

Conclusão: 

E18 apresentou-se nervosa, tensa e agressiva no primeiro momento da intervenção e 

no decorrer do trabalho, ansiosa, mas com a postura de querer vivenciar a proposta oferecida. 

Pode-se dizer que E18 teve uma melhora significativa no quadro de depressão, mas se 

manteve no quadro de stress. Foi criativa e demonstrou centramento em seus desenhos, 

permitindo-se vivenciar momentos de bem-estar e de tranquilidade, percebendo suas emoções 

e seus sentimentos. Sua instabilidade vista através de momentos de tranquilidade e de 

agressividade, foi demonstrada em suas pinturas. A jovem retratou, no decorrer da 

intervenção, um desejo de modificar algumas situações de incômodo, mas os sentimentos 

negativos de medo, de insegurança e de tensão ainda são muito fortes.  

E 19 - 12 anos -  5ª série 

E19 é uma menina de 12 anos, cursando a 5ª série do ensino fundamental. 
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Quadro 19 – Resultados de E19  

 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil: 

  E19 apresentou, antes da intervenção, nota total de 47 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil, na fase de 

alerta, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi 

de 28 pontos, considerado um resultado abaixo da média de avaliação, o que caracteriza um 

quadro sem stress.  

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

E19 apresentou, antes da intervenção, nota total de 59 pontos, considerado um 

resultado abaixo da média, o que corresponde estar sem depressão. Depois da intervenção 

psicológica, sua nota total foi de 55 pontos, também considerado um resultado abaixo da 

média de avaliação, o que caracteriza sujeito sem depressão.  
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Figura 30 – Mandalas – E 19 

1ª Mandala Inicial  
-  O relogio  do 

tempo  

2ª Mandala – 
Dualidade – 

Janaina jamaica 

3ªM. Triplicidade -  
Arvore na escuridão 

4ª M. Quaternidade – 
Flor da alegria 

    
5ª Mandala 

Quíntuplo -  A 
estrela    

6ª Mandala 
Sêxtuplo – Flor 

do sol 

7ª Mandala Óctuplo 
– O arco-íris 

8ª Mandala Doze – 
Flor da amizade 

  

  
9ª Mandala 

Dezesseis - Flor da 
paz 

10ª Mandala 
Final- A flor da 

simplicidade 

  

  

  

 

Resultados do Círculo Inicial e Final:  

Dá ao primeiro círculo o nome de “O Relógio do tempo”. Desenha um relógio feliz, 

sinalizando um tempo de alegria, mas necessita extravasar a energia contida, precisando 

preencher o desenho (círculo) e o lado de fora do círculo.  

Em seu último círculo, nomeado “Flor da simplicidade”, desenha, no centro, uma flor 

de cinco pétalas e mais cinco triângulos atrás da flor, sugerindo uma folhagem, sendo o centro 

amarelo. O sujeito demonstra centramento, harmonia e ordem em seus desenhos, permitindo-

se vivenciar momentos de bem-estar e de amadurecimento, ao perceber suas emoções e seus 
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sentimentos. O estado consciente está conectado com a calma e com a simplicidade, como é 

sugerido pelo sujeito no tema de seu desenho. A renovação sugerida pelo símbolo da flor é de 

extrema importância, já verificada por Jung (2001), que relata que Buda e outras divindades 

indianas frequentemente são retratadas em flores de lótus. A flor de ouro do misticismo 

chinês é descrita como o “altar sobre o qual são edificadas a consciência e a vida” (JUNG, 

2001: 29). A flor sugere um processo de evolução. Já o número dez, como é apresentado pelo 

sujeito, indica perfeição, moralidade e realismo (Cf. CHEVALIER, 2001). Também revela 

inspiração espiritual e sentimento de equilíbrio ou uma abordagem prática da vida (Cf. Ibid.).  

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica: 

E19 apresenta-se, no primeiro momento, disposta com a proposta de trabalho, mas no 

decorrer da intervenção seu comportamento é de agitação. É rápida ao colorir as mandalas. 

Colore a mandala dualidade com as cores vermelha e preta, sugerindo agressividade, medo e 

abandono (Cf. FURTH, 2004).   

A mandala triplicidade é chamada de “Árvore na escuridão”. Percebe o triângulo no 

centro do círculo, pintando de amarelo claro, e segue colorindo de preto o fundo, dando a 

impressão de que o triângulo está flutuando na escuridão, sugerindo a percepção da luz com 

vitalidade, energia e movimento. O sujeito consegue perceber uma transformação, que se 

apresenta com a tomada de consciência, pois a árvore é um símbolo da vida e da 

autorrenovação. A árvore é um símbolo que liga diferentes níveis de realidade e é chamada de 

axis mundi ou eixo do mundo. Este eixo assinala o centro místico do universo e é a ponte ou a 

escada pela qual a alma pode alcançar Deus, o que sugere a conexão com Deus.  

A mandala quaternária recebe o nome de “Flor da alegria”, sendo que sua pintura é 

clara na percepção das pétalas e utiliza a cor rosa que, segundo sua representação, é a 

resolução de um problema ou a cura de uma doença (Cf. FURTH, 2004). Pinta o centro de 

amarelo-ouro, o que sugere luminosidade, energia vital e algo de valor (Cf. Ibid.). 

A mandala quíntupla é chamada de “A Estrela”. Há um movimento em seu desenho, 

com um destaque de cores na estrela central. Deixa em branco todo seu fundo. As estrelas 

estão relacionadas com a alma, trazendo inspiração, criatividade e entusiasmo. A estrela é 

entendida no trabalho de Jung (2002 a) como símbolo de Self. 

A mandala sêxtupla é nomeada de “Flor do sol”. Utiliza o laranja para pintar o núcleo 

da flor e deixa suas pétalas de vermelho, com o fundo de azul, o que pode refletir uma 
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situação de ansiedade e, ao mesmo tempo, a percepção de algumas mudanças necessárias para 

lidar com uma situação ameaçadora.  

A mandala óctupla recebe o nome de “O arco-íris”. Pinta suavemente o centro de 

laranja e com um forte traçado colorido em volta do círculo central, consegue equilíbrio e 

sensação de alegria. O arco-íris é um símbolo da ligação especial entre os deuses e os seres 

humanos. Jung (2002a) verifica que a representação de um arco-íris e as cores de uma 

mandala estão relacionados com a totalidade e com a meta da individuação. A experiência do 

arco-íris é aquela pela qual a psique libera poderosas energias de cura. 

A mandala de dezesseis pétalas é chamada de “Flor de Paz”. Utiliza-se da cor azul 

claro e, ao fundo do triângulo, a cor laranja. No círculo central, amarelo, com as pétalas de 

vermelho e, ao fundo, azul escuro. Percebe-se um movimento em seu desenho, com 

centramento, ordem e paz, como sugere o nome da mandala. 

 

Conclusão: 

E19 apresentou-se rápida ao colorir as mandalas e disposta a participar da atividade 

proposta. No resultado do primeiro teste em comparação com o último realizado, depois da 

intervenção psicológica, pode-se dizer que E19 obteve um resultado de melhora significativa 

no quadro de stress. Não apresentou o quadro de depressão em nenhum dos dois testes. Foi 

criativa e demonstrou centramento em seus desenhos, permitindo-se vivenciar momentos de 

bem-estar e de amadurecimento, percebendo suas emoções e seus sentimentos com uma boa 

perspectiva para realização de seus projetos futuros. A compreensão destas imagens 

mandálicas permite a constelação e a ativação positiva do Self, como acabamos de analisar 

nos desenhos do sujeito, e o surgimento de um ego estável, capaz de se relacionar por igual 

com o mundo exterior material e interno espiritual, com a vida do aqui e do agora e com a 

dimensão do despertar. Verificamos que a técnica do desenho da mandala foi um grande 

facilitador para um possível despertar em direção ao processo de individuação. 

 
 

E20 – 11 anos -  4ª série 

E 20 é uma menina de 11 anos, cursando a 4ª série do ensino fundamental. 
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Quadro 20 – Resultados de E 20 

 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil: 

E20 apresentou, antes da intervenção, nota total de 71 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

resistência, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota total 

foi de 47 pontos, ainda considerado um resultado acima da média, o que corresponde estar no 

quadro de stress infantil na fase de alerta. Comparando o resultado do primeiro teste com o 

último realizado, depois da intervenção psicológica, podemos dizer que E20 obteve uma 

melhora, mas permanece no quadro de stress infantil, isto é, continua com nível de stress 

acima da média. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

E20 apresentou, antes da intervenção, nota total de 67 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de risco leve de depressão. 

Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 60 pontos, considerado um resultado 

abaixo da média de avaliação, o que caracteriza um quadro sem depressão. Comparando o 
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resultado do primeiro teste com o último realizado, depois da intervenção psicológica, 

podemos dizer que o sujeito obteve uma melhora em seu índice de depressão. 

 

Figura 31 – Mandalas – E 20 

1ª Mandala 
Inicial  -  

Poquepola                    

2ª Mandala – Dualidade 
-  Bola do espaço                                                             

3ª Mandala - 
Triplicidade – 

Supa Supa      

4ª Mandala – 
Quaternidade 

– Gira gira 

  
  

5ª Mandala 
Quíntupla – 

Pula pula                       

6ª Mandala Sêxtupla 
 flor do seis 

7ª Mandala 
Óctupla – oito, 
oito-roda, roda         

8ª Mandala  
Doze –  
Labirinto  

 

 
 

 
 

9ª Mandala 
Dezesseis - Rosa 

rosa                 

10ª Mandala Final 
- Tricolo 
   

 

  

  

  

 
 

Resultados do Círculo Inicial e Final:   

Em seu primeiro círculo, com o nome de “Poquebola”, desenha um ponto central e 

divide-o em oito partes, pintando todo o círculo de azul, o que sugere calma e centramento. 

Esta divisão do círculo em oito partes indica organização e equilibro, além de mudanças 

importantes na vida do indivíduo que vivenciou este sentimento (Cf. FINCHER, 1991).  O 

número revela forte influência do arquétipo do Self. O Self fornece um ponto central de foco 

para a vida interior, mas seus padrões estão além da capacidade de entendimento. O tema 
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dado ao desenho está relacionado ao desenho animado japonês “Pokémon”. Pokébola ou 

Pokéball são compartimentos em forma esférica criados para armazenar os Pokémon. Neste 

desenho animado existem várias espécies de Pokémon que se definem por criaturas que se 

desenvolvem ao longo do tempo e que fazem amizade com os humanos. Portanto, E20 

expressa-se, neste primeiro momento, protegida por uma poquepola sugerindo um possível 

contato com a pesquisadora.  

Em seu último círculo, nomeado “Tricolo”, realiza em seu desenho quatro linhas, 

dando a forma de uma seta para cima. O meio da seta, pinta de preto, ao fundo dela, pinta de 

vermelho, deixando em branco o triângulo. Observamos que o sujeito constrói o desenho 

como se indicasse um caminho a seguir. A base da seta, representada pela cor preta, sugere a 

vivência de abandono e de negativismo. A ausência da cor no triângulo da seta pode sugerir 

sentimentos reprimidos, tais como raiva e agressividade (Cf. FURTH, 2004). Verificamos que 

o sujeito está entrando em contato com os caminhos a serem seguidos, mas sua perspectiva 

ainda é de muito medo e de instabilidade, pois vivencia uma situação de abandono.   

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica: 

E20 apresenta-se, no decorrer da intervenção, com a mesma postura de seu primeiro 

dia: agitação.  

Na mandala dualidade, observa as duas partes e colore de preto muito forte e vermelho 

bem leve, sugerindo a vivência de abandono, de depressão e de agressividade (Cf. FURTH, 

2004). Suas mandalas são coloridas, propondo centramento e muita energia contida, pois 

utiliza muito vermelho na totalidade dos seus desenhos.  

Consegue perceber as formas e números correspondentes a cada desenho. A mandala 

triplicidade é chamada de “Supa Supa”. Consegue perceber o triângulo, pintando-o de 

vermelho claro. Já a base da figura geométrica, colorida com um traço muito forte, indica 

muita agressividade.  

A mandala quaternidade recebe o nome de “Gira Gira”. Pinta a imagem sem completar 

as formas e deixa o centro em branco, sugerindo um movimento na figura, mas como se 

faltasse energia para completar o colorido do desenho. Já a mandala quíntupla é nomeada de 

“Pula Pula” e pintada de vermelho forte. O centro é pintado de rosa escuro, com o traçado 

forte, o que sugere tensão e, novamente, agressividade, além de existir muita energia contida 

em seu interior. 
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 Nas mandalas seguintes realiza as pinturas com várias cores, sem tanta pressão, mas 

na realização da última mandala, de dezesseis pétalas, volta a utilizar a cor vermelha muito 

forte, pintando somente oito pétalas, o que sugere estar elaborando melhor o que propõe. O 

número oito é o símbolo da justiça e da completude, da totalidade e do equilíbrio (Cf. 

CHEVALIER, 2001). 

 

Conclusão:  

E20 apresentou-se prestativa e interessada na proposta do trabalho. Tanto no resultado 

do primeiro teste quanto no último realizado, depois da intervenção psicológica, pode-se dizer 

que o sujeito teve um resultado de melhora significativa no quadro de stress e de depressão, 

mas continuou com nível de stress acima da média. Foi criativa e demonstrou centramento em 

seus desenhos, permitindo-se vivenciar a agressividade contida e elaborá-la. Também prestou 

mais atenção ao seu estado de abandono e de sofrimento. Conseguiu perceber suas emoções e 

seus sentimentos, dando ênfase às cores, mostrando, assim, a necessidade de extravasar a 

energia contida. O sujeito retratou, no decorrer da intervenção, uma possibilidade de traçar 

novos caminhos após vivenciar a proposta dos símbolos propostos. A compreensão destas 

imagens mandálicas sugeriu que o caminho para o encontro de conteúdos mais profundos é 

uma necessidade a ser seguida e que tal processo far-se-á na medida em que puder reconhecer 

e integrar seus próprios potenciais criativos. Observamos que seria importante que E20 

continuasse com o trabalho proposto, pois demonstrou ter vivenciado momentos de liberação 

de energia com perspectiva de melhora em seu estado de stress. 

 

E 21 – 9 anos - 2ª série 

E21 é uma menina de 9 anos, cursando a 2ª série do ensino fundamental. 
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Quadro 21 – Resultados de E 21 

 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

E21 apresentou, antes da intervenção, nota total de 72 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

resistência, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota total 

foi de 58 pontos, considerado um resultado abaixo da média de avaliação, o que caracteriza 

um quadro sem stress. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

E21 apresentou, antes da intervenção, nota total de 78 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de risco significativo de 

depressão. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi 58 pontos, considerado um 

resultado abaixo da média de avaliação, o que caracteriza sem depressão.Comparando o 

resultado do primeiro teste com o ultimo realizado, depois da intervenção psicológica, 

podemos dizer que o sujeito obteve uma melhora em seu índice de depressão. 
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Figura 32 – Mandalas – E 21  

1ª Mandala 
Inicial  - O Sol 

2ª M. Dualidade – O poder 
do raio                                                               

3ª M. 
Triplicidade – 
O s. da Paixão 

4ª M. Quaternidade - 
A Mata 

 

   
 

5ª M. A ultima 
flor colorida 

6ª M. Sêxtuplo –  
A volta ao mundo 

 

7ª M. Óctuplo 
–A ultima coisa 

redonda 

8ª M. Doze - 
Quadrado colorido        

    
9ª M. Dezesseis 

– A balada                  
10ª Mandala Final 
- O roda roda 
   

 

  

 
 

  

 

 

Resultados do Círculo Inicial e Final:  

Em seu primeiro círculo, com o nome de “O sol”, o sujeito utiliza toda a folha, o que 

sugere uma dificuldade de manter um centramento, extravasando, assim, sua ansiedade.  

Em seu último círculo, nomeado “O roda, roda”, desenha uma espiral de cor azul, 

demonstrando movimento em seu desenho e sugerindo tranquilidade, centramento e paz. O 

símbolo da espiral propõe e reflete ordem na estrutura da consciência. Pode indicar uma ânsia 

de totalidade e de progresso. As espirais acompanham um fluxo de imagens do inconsciente 

na forma de conhecimento, de inspiração e de intuição sobre a realidade que se apresenta (Cf. 

CHEVALIER, 2001). O tema sugere um movimento em círculo, o que vai ao encontro do 
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significado da espiral. Portanto, o sujeito consegue vivenciar bem-estar, centramento e 

tranquilidade, aspectos que anunciam o retorno da harmonia. 

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica:   

E21 apresenta-se ansiosa, conversa muito e não para no lugar, porém é participativa 

em relação à proposta de trabalho. Sua postura modifica-se nas últimas sessões, apresentando-

se mais tranquila.  

Na mandala dualidade, observa as duas partes, pintando os dois círculos menores de 

azul e de verde e o restante do círculo de branco, o que indica esperança e tranquilidade (Cf. 

FURTH, 2004).  

Consegue perceber as formas e os números correspondentes a cada desenho. A 

mandala triplicidade é nomeada de “O símbolo da paixão”. Pinta o triângulo de azul claro 

com um coração ao centro, sendo que cada ponta do triângulo, a menina pinta de uma cor 

diferente, com traços fortes. A base do triângulo é colorida de vermelho e a parte superior de 

cor azul, além de realizar um desenho na parte inferior da figura, que indica a imagem de uma 

fogueira. O símbolo do coração está associado com coragem, com dor e com alegria, 

refletindo as feridas e o sofrimento, o que tem como consequência o despertar das emoções 

(Cf. CHEVALIER, 2001). O símbolo do fogo indica purificação pela compreensão, pela luz e 

pela verdade e também sugere regeneração. Portanto, o sujeito demonstra estar vivenciando o 

amor ou o despertar das emoções, conseguindo perceber algumas transformações causadas 

por ele.  

A mandala quaternária é chamada de “A mata”. Sua pintura é forte no círculo central 

com as cores azul e vermelho. No restante da imagem, ela faz um rabisco em cima das quatro 

direções com a cor preta, o que pode indicar falta de vontade e raiva. Neste momento, fica 

nervosa, termina seu desenho rapidamente e sai da sala.  

A mandala quíntupla recebeu o nome de “A última flor colorida”. Pinta de azul a 

figura central e o círculo externo de verde, demonstrando tranquilidade e esperança (Cf. 

FURTH, 2004).  

Na mandala sêxtupla chamada “A volta ao mundo”, sua pintura é muito suave, cada 

pétala de uma só cor. A pétala que se destaca é da cor rosa e o traço é forte, sinalizando uma 

tentativa de sentir a emoção que a cor proporciona, isto é, juventude e bem-estar (Cf. Ibid.). 
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Na mandala óctupla, nomeada “A última coisa redonda”, pinta o círculo externo, 

metade de azul e metade de marrom. No centro utiliza vermelho claro e, no meio, amarelo. A 

parte central sugere claridade e movimento.  

Na mandala doze pétalas, com o nome de “Quadrado colorido”, pinta o quadrado de 

azul, o círculo externo da figura de marrom e o círculo interno de vermelho. No centro, onde 

existe a figura de uma flor, pinta de roxo, o que indica perceber os elementos propostos. Ela 

destaca com a pintura o desenho da flor. 

A sua última mandala, a de dezesseis pétalas, foi chamada de “A balada”. Pinta o 

triângulo de amarelo e faz várias linhas, dando a impressão de uma rede. As pétalas são 

riscadas com duas linhas de vermelho. Demonstra vivenciar algo que está emaranhado, 

realizando, assim, um aprisionamento dos conteúdos que tem dificuldade de entrar em 

contato. Portanto, podemos perceber que foi vivenciado momentos de desarmonia e de 

agressividade, bem como momentos de bem-estar e de tranquilidade, o que é realmente a 

proposta da pintura da mandala. 

Jung (2002a) relata que a mandala dá a entender a psique humana como um processo 

de reintegração; em seguida, desponta um momento de desorientação psíquica, como fatores 

que compensam a desordem. A mandala é um símbolo de ordem, de integração e de plenitude 

psíquica, surgindo o esforço natural de autocura. É, desta maneira, uma tentativa de autocura 

inconsciente, a partir de um impulso, na qual a figura diagramática, imposta pela imagem 

circular da mandala, como um ponto central, compensa a desordem do estado psíquico. É por 

esta razão que a mandala possui uma eficácia dupla: conserva a ordem psíquica, se ela já 

existe, ou a restabelece, se a ordem psíquica desapareceu. Neste último caso, que é o do 

sujeito, exerce uma função estimulante e criadora. 

 

Conclusão: 

E21 apresentou-se ansiosa e irrequieta, mas participativa nas pinturas propostas. No 

resultado do primeiro teste em comparação com o último realizado, depois da intervenção 

psicológica, pode-se dizer que o sujeito teve um resultado de melhora significativa no quadro 

de stress e de depressão. Foi criativa e demonstrou centramento em seus desenhos, 

permitindo-se vivenciar momentos de bem-estar e de amadurecimento, percebendo suas 

emoções e seus sentimentos com boa perspectiva de transformação. O sujeito retratou, no 

decorrer da intervenção, um despertar consciente de esperança, de calma e de organização. 
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Podemos dizer que E21 permitiu-se vivenciar momentos de bem-estar, de equilíbrio e de 

ordem, o que pode ocasionar novas conquistas. 

 

E22 - 8 anos -  2ª série 

E22 é uma menina de 8 anos, cursando a 2ª série do ensino fundamental. 

 

Quadro 22 – Resultados de E 22 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

E22 apresentou, antes da intervenção, nota total de 89 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

quase exaustão, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota 

total foi de 63 pontos, ainda considerado um resultado acima da média, o que corresponde 

estar no quadro de stress infantil na fase de resistência. Comparando o resultado do primeiro 

teste com o último realizado, depois da intervenção psicológica, podemos dizer que o sujeito 

obteve uma melhora, mas permanece no quadro de stress infantil, isto é, continua com nível 

de stress acima da média. 
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Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

E22 apresentou, antes da intervenção, nota total 65 pontos, considerado um resultado 

acima da média, o que corresponde estar no quadro de risco leve de depressão. Depois da 

intervenção psicológica, sua nota total foi de 57 pontos, considerado um resultado abaixo da 

média de avaliação. Portanto, aqui, o sujeito caracteriza-se sem depressão. 

Figura 33 – Mandalas – E 22 

1ª Mandala Inicial  
- Os pontos   

2ª M.Dualidade - 
Boneco                                                               

3ª 
M.Triplicidade - 

Coração do 
amor     

4ª M. Quaternidade 
-
  

 Rosa 
 

    
5ª M. Quíntupla – 

A união dos 
homens           

6ª M. Sêxtupla – 
Flor   

7ª M. Óctupla – 
Bola colorida   

8ª M. Doze – Flor 
Rosa 

    

9ª M. Dezesseis – 
Flor Colorida                  

10ª Mandala 
Final- Sol 

  

 
 

  

 

Resultados do Círculo Inicial e Final:  

Em seu primeiro círculo, com o nome de “Os pontos”, propõe uma construção em seu 

desenho de forma abstrata, que normalmente representa algo incompreensível, difícil ou 

obscuro (Cf. FURTH, 2004). O traçado é leve e sua pintura suave sinaliza repressão e medo 

(Cf. CAMPOS, 1969). Preenche o círculo com vários pontos da cor rosa e pinta todo o círculo 
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de azul, indicando vivenciar a dinâmica proposta que é de relaxamento e de bem-estar. 

Utiliza-se da pintura, que neste momento parece ser divertida e lúdica, para entrar em contato 

com seu lado criativo e com o seu centramento.  

Em seu último círculo, nomeado “Sol”, realiza em seu desenho várias linhas para fora 

do círculo proposto, como se os raios de sol do desenho pudessem expandir-se e sua energia 

irradiar-se. A pintura é clara e de cor amarela, sugerindo luminosidade, o que indica uma 

liberação de uma carga excessiva de energia contida. A cor amarela, na China, é considerada 

uma cor sagrada, pois está ligada à libertação da carga de responsabilidade excessiva e à 

redução dos complexos, além de representar a cor da raiva, sendo importante utilizá-la para as 

situações de desespero e de melancolia. (Cf. CHEVALIER, 2001: 275-280). Neste momento, 

percebemos que o sujeito utiliza-se desse símbolo e dessa cor para liberar toda a carga 

energética que está contida dentro dela.  

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica:  

E22 apresenta-se meiga e carinhosa. Seu semblante é de alegria, mas parece muito 

agitada. Na mandala dualidade observa as duas partes e colore com cores laranja e azul, 

sugerindo bem-estar. (Cf. FURTH, 2004).  

Suas mandalas são coloridas, propondo centramento e criatividade. Consegue perceber 

as formas e os números correspondentes a cada desenho. A mandala triplicidade é chamada de 

“Coração do amor”. Portanto, utiliza-se do significado do símbolo propõe, ou seja, percepção 

interior, elevação da consciência e redescoberta da unidade em um nível mais alto, além da 

vontade de vivenciar carinho e afeto. Nesta mesma mandala, desenha, no centro do triângulo, 

um coração e realiza uma pintura forte com a cor vermelha ao redor do triângulo. 

Na mandala quaternária, nomeada de “Rosa”, realiza sua pintura com traços suaves e 

desenha, no centro da imagem, um sol com a cor vermelha. 

Na mandala óctupla, com o nome “Bola colorida”, pinta o centro da mandala com 

diversas cores, desenhando muitas estrelas, o que sugere a vivência de bem-estar e de alegria. 

Continua realizando o desenho sempre feliz. Podemos observar claramente uma evolução em 

suas pinturas e suas atitudes, demonstrando estar se sentindo, cada vez mais, tranquila e 

relaxada. 

Conclusão: 
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E22 apresentou-se meiga e feliz. No resultado do primeiro teste em relação ao último 

teste realizado, depois da intervenção psicológica, pode-se dizer que o sujeito teve um 

resultado de melhora significativa no quadro de stress e de depressão, mas continuou 

apresentando nível de stress acima da média. Demonstrou criatividade e centramento em seus 

desenhos, permitindo-se vivenciar momentos de bem-estar e de amadurecimento. Percebeu 

suas emoções e seus sentimentos, notando a necessidade de extravasar a energia contida em 

excesso. O estado consciente da criança demonstrou um processo de expansão e o confronto 

com os conteúdos do inconsciente mostrou que eles já não são tão ameaçadores. A criança 

retratou, no decorrer da intervenção, uma observação mais consciente de suas emoções, após 

vivenciar a dinâmica dos símbolos propostos. A compreensão das imagens mandálicas 

sugeriu que o caminho para o encontro de conteúdos mais profundos é uma necessidade a ser 

seguida. O processo de melhor integração será realizado na medida em que puder reconhecer 

seus próprios potenciais criativos. Observamos que seria importante que o sujeito continuasse 

com o trabalho proposto, pois demonstrou ter vivenciado momentos de bem-estar, de calma e 

de alegria, com perspectivas de melhora em seu estado de stress. 

E23 - 8 anos -  3ª Série 

 E23 é uma menina de 8 anos, cursando a 3ª série do ensino fundamental. 

Quadro 23 – Resultados de E23 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

E23 apresentou, antes da intervenção, nota total de 56 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

resistência. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 18 pontos, considerado 

um resultado sem stress. 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

E23 apresentou, antes da intervenção, nota total de 66 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de risco leve de depressão. 

Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 56 pontos, considerado um resultado 

abaixo da média de avaliação, o que caracteriza sujeito sem depressão. 

Figura 34 – Mandalas – E 23 

1ª Mandala 
Inicial  - 

Planeta Terra 

2ª M. Dualidade 
- Bola           

3ª M. 
Triplicidade - O 

triangulo do 
amor   

4ª M. Quaternidade – Flor 

 
   

5ª M. 
Quíntuplo – A 

estrela 
colorida      

6ª M. Sêxtuplo – 
A flor espada 

7ª M. Óctuplo – 
O circulo 
colorido                  

8ª M. 
 Doze – Quadrado lindo 

    
9ª M. Dezesseis 

-  Cores do 
orar                 

10ª Mandala 
Final- O circulo 

das flores  
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Resultados do Círculo Inicial e Final: 

Em seu primeiro círculo, com o nome de “Planeta Terra”, realiza seu desenho de 

forma abstrata, o que normalmente representa algo incompreensível, difícil ou obscuro, ou 

ainda uma fuga (Cf. FURTH, 2004). Divide seu desenho em três partes: a superior pinta 

suavemente de amarelo, a parte inferior de azul, com um traçado forte, e, no centro, desenha 

cinco elementos de cor azul, como se esses elementos estivessem flutuando. 

Em seu último círculo, chamado de “O circulo das flores”, realiza uma divisão no 

centro do círculo. De um lado, desenha uma flor e do outro, cinco flores brotando. Essas 

flores estão ligadas por um caule que sai do chão e é representado pela cor vermelha. Neste 

momento, é importante relatar que esta criança encontra-se na associação com seus cinco 

irmãos menores e vivencia uma possibilidade de ser adotada. A imagem pode representar uma 

divisão, como se as partes fossem distintas uma da outra, demonstrando sua preocupação com 

seus irmãos. O medo de ser adotada por uma nova família a assustava, pois iria perder o 

contato com algo muito importante, no caso, a união da família. A família já se encontrava 

dividida, sem a presença dos pais e, com a adoção, ela poderia ficar também sem seus cinco 

irmãos. A vivência da separação foi expressa no desenho. A criança foi a última a entregar 

seu desenho, como se quisesse dizer algo para a pesquisadora. 

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica: 

E23 apresenta-se, no primeiro momento, disposta com a proposta de trabalho, mas 

muito ansiosa no decorrer da intervenção, apresentando comportamento agitado. Seu ritmo é 

lento ao colorir as mandalas. A menina fica prestando atenção nos desenhos dos colegas, 

conversando e se distraindo.  
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Na mandala dualidade, observa as duas partes. Uma das partes deixa em branco e a 

outra parte colore de vermelho, utilizando um traçado leve, o que sugere agressividade e 

medo (Cf. Ibid.). 

 Consegue perceber as formas e os números correspondentes de cada desenho. A 

mandala triplicidade foi nomeada de “O triângulo do amor”. Percebe o triângulo no centro do 

círculo, deixando-o sem pintar e constrói um coração ao redor do círculo maior, que engloba 

o triângulo. Ela pinta de azul e de vermelho, alternando as cores. O coração é um símbolo que 

indica amor, fervor espiritual e está associado com coragem, com dor e com alegria, 

sugerindo o despertar das emoções, o que indica preocupação com seus relacionamentos (Cf. 

FINCHER, 1991). 

Na mandala quaternária, nomeada de “Flor”, segue pintando de diversas cores suas 

pétalas, o que sugere o sentimento de alegria. 

Na mandala quíntupla, nomeada de “A estrela colorida”, realiza uma divisão do 

círculo em dez partes no lado de fora e dentro pinta a estrela de cor verde, o que sinaliza 

esperança e vida nova, o que pode gerar autocontrole e determinação (Cf. Ibid.).  

A mandala sêxtupla recebeu o nome de “A flor da espada”. Realiza a pintura das 

pétalas, cada uma de uma cor e, no meio do círculo, desenha algo pontudo, dividido em partes 

desiguais, uma com riscos no seu centro (parte menor da imagem) e a outra (parte maior) 

pontiaguda, dando a impressão de uma faca ou de uma espada, como ela mesma descreve ao 

falar do tema do seu desenho. A espada possui dois gumes, o que corta e o outro sem corte. 

Pode ser vista como símbolo de combate. (Cf. CHEVALIER, 2001: 392) Portanto, E23 

vivencia momentos de separação e de libertação de novos desejos, indicando uma tentativa de 

eliminar os nós dos emaranhados de sua vida. 

Em sua mandala de dezesseis pétalas, nomeada “Cores do orar”, realiza seu desenho 

sem harmonia, dando a impressão de que a imagem a incomoda. Ao colorir, deixa partes por 

pintar e tenta transformar a imagem central do desenho, criando um quadrado ao centro com a 

cor roxa. Percebemos que o sujeito necessita se apoiar em algo, pois uma responsabilidade 

penosa a incomoda muito, como se algo muito pesado fosse carregado. Mesmo assim, 

apresenta-se firme e busca equilibrar-se e se lançar em algo novo, ou seja, procura esquecer os 

momentos do passado. Jung (2002a) considera o círculo enquadrado como uma evidência do 

dinamismo do Self, a misteriosa força arquetípica da natureza que regula a harmonia da vida 

psíquica do indivíduo. O tema desta mandala é muito significativo, pois percebemos a 
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necessidade, por parte do sujeito, de uma ajuda maior para entrar em contato com o aspecto 

religioso, explicitado através do tema “Cores do orar”, como se estivesse pedindo ou orando 

para encontrar uma luz na resolução de seus conflitos mais íntimos. 

 

Conclusão: 

E23 apresentou-se prestativa e disposta a colorir seus desenhos, mas seu 

comportamento foi de agitação. No resultado do primeiro teste em comparação com o último 

realizado, depois da intervenção psicológica, pode-se dizer que o sujeito teve um resultado de 

melhora significativa no quadro de stress e de depressão. Possui criatividade e demonstrou 

centramento em seus desenhos, permitindo-se vivenciar momentos de bem-estar, percebendo 

suas emoções e seus sentimentos com boa perspectiva para realização de novos projetos. A 

compreensão destas imagens mandálicas permitiu uma ativação positiva do Self, como 

acabamos de analisar nos desenhos de E23. Verificamos uma consolidação da energia 

necessária para dar poder ao ego, podendo revelar questões relativas ao estabelecimento da 

identidade, à separação e às questões do abandono, que estavam sendo elaborados com 

dificuldades, mas positivamente.  

                                                      

E 24 – 10 anos – 3ª série 

 E24 é uma menina de 10 anos, cursando a 3ª série do ensino fundamental. 

Quadro 24 – Resultados de E 24 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

E24 apresentou, antes da intervenção, nota total de 31 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

alerta. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 19 pontos, o que foi 

considerado um resultado sem stress. 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

E24 apresentou, antes da intervenção, nota total de 74 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de risco significativo de 

depressão. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 54 pontos, considerado um 

resultado abaixo da média de avaliação, o que caracteriza sujeito sem depressão. 

Figura 35 – Mandalas – E 24 
1ª Mandala 

Inicial - 
Mandala Inicial 
– Nosso Planeta 

2ª M. 
Dualaidade – 

Jamaica 

3ª M. 
Triplicidade – 
Nosso Santo 

4ª M. 
Quaternidade – 

Flor do Caminho 

  
  

5ª M. Quintuplo 
– Estrela Rainha 

6ª M. Sêtuplo – 
Flor do dia 

7ª M. Óctuplo – 
Flor nossa 

8ª M. Doze – 
Flor secreta 

   
 

9ª M. Dezesseis – 
A minha flor 

Mágica 

10ª Mandala 
Final – Guerra e 

Paz 
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Resultados dos Círculos Inicial e Final: 

  Em seu primeiro círculo, com o nome de “Nosso Planeta”, propõe uma construção em 

seu desenho de forma abstrata, que normalmente representa algo incompreensível, difícil ou 

obscuro, ou ainda, uma fuga (Cf. FURTH, 2004). O traçado é leve e sua pintura suave, 

sinalizando repressão e medo (Cf. CAMPOS, 1969).  

 Em seu último círculo, nomeado “Guerra e Paz”, faz uma linha, dividindo o círculo ao 

meio, pintando uma parte de vermelho e a outra de branco, criando, assim, um símbolo que 

sugere o “Tao”. Sua representação pode significar que ela esteja vivenciando momentos de 

guerra e paz, que é o tema dado ao desenho. Assim, percebe as duas partes, o que sugere 

momentos de revolta e de agressividade e, outros, de tranquilidade e de paz. 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica: 

 E 24 apresenta-se nervosa e sua postura é de indiferença em relação à proposta de 

trabalho. No decorrer da intervenção, apresenta-se mais prestativa e disposta à produção. É a 

primeira criança a chegar à sala e realiza sua atividade conversando e demonstrando vontade. 

 Na mandala dualidade observa as duas partes do desenho e colore uma parte de 

vermelha e a outra de preta, o que sugere agressividade e medo. (Cf. FURTH, 2004)  

 Suas mandalas são harmônicas e coloridas, propondo centramento e organização. 

Consegue perceber as formas e os números correspondentes a cada desenho. A mandala 

triplicidade é nomeada de “Nosso Santo”, demonstrando o contato com o numero três, que 

sugere vitalidade, energia e movimento.  

 Na mandala quaternária chamada de “Flor do caminho”, sua pintura é clara e as 

pétalas são pintadas de cor rosa, o que indica harmonia. O centro é pintado de amarelo-ouro, o 

que sugere luminosidade, energia vital, ênfase espiritual ou intuitiva e algo de valor (Cf. 

Ibid.). 

 A mandala quíntupla é nomeada de “Estrela Rainha”. Demonstra um movimento em 

seu desenho, como se essa estrela estivesse brilhando na escuridão. As estrelas estão 
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relacionadas com a alma, trazendo inspiração, criatividade e entusiasmo. A estrela é 

identificada no trabalho de Jung como um símbolo do Self (Cf. JUNG, 2002a). 

 Na mandala sêxtupla nomeada de “Flor do dia”, ela utiliza a cor laranja para pintar o 

núcleo da flor e deixa suas pétalas em branco, o que reflete uma situação de ansiedade e a 

necessidade de mudanças para sair de uma situação ameaçadora.  

Na mandala óctupla, chamada de “Flor nossa”, consegue transformar o centro de seu 

desenho em cinco partes, pintando cada uma de uma cor diferente e alterna as cores ao redor 

do círculo central, indicando movimento. Os traços muito fortes sugerem tensão. 

Na mandala doze pétalas, com o nome de “Flor secreta”, ela pinta a parte externa do 

círculo central de rosa, o que possibilita a visualização dos quatro pontos deste yantra e, no 

centro, a flor que é pintada de vermelho. E24 começa a perceber que o externo fica mais claro 

e menos ameaçador para o surgimento da flor, que ainda é secreta. 

 Sua última mandala, a de dezesseis pétalas, é nomeada de “A minha flor mágica”. A 

palavra mágica significa deslumbramento, encanto e fascinação. Na psicologia analítica, é 

vista como um conjunto de operações que pretendem controlar e transformar a natureza física 

e psíquica. De acordo com o ponto de vista de Jung, são formas de atribuir novos significados 

para a vida, dirigindo-se para aquilo que ainda não existe (Cf. PIERI, 2002: 300-301). 

Portanto, E24 entra em contato com sentimentos de harmonia e de bem-estar, proporcionando 

transformações significativas em seu processo. 

Síntese da Intervenção Psicológica:  

Na comparação do resultado do primeiro teste com o último realizado, depois da 

intervenção psicológica, pode-se dizer que E24 teve um resultado de melhora significativa no 

quadro de stress e de depressão. A criança foi criativa e demonstrou centramento em seus 

desenhos, permitindo-se vivenciar momentos de bem-estar e de amadurecimento, percebendo 

suas emoções e seus sentimentos. A menina retratou, no decorrer da intervenção, uma 

percepção mais consciente dos conteúdos vivenciados e de seus sentimentos. A compreensão 

das imagens mandálicas sugeriu que o caminho para o encontro de conteúdos mais profundos 

é necessário e que o processo de integração se faz na medida em que a criança puder 

reconhecer e integrar seus próprios potenciais criativos.  

E 25 – 9 anos -  3ª série 

 E25 é uma menina de 9 anos, cursando a 3ª série do ensino fundamental. 

Quadro 25 – Resultados de E 25 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil: 

E25 apresentou, antes da intervenção, nota total de 83 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

quase exaustão, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota 

total foi de 35 pontos, que se apresenta na fase de alerta, considerado um resultado ainda 

acima da média de avaliação. O sujeito caracteriza-se em processo de melhora diante do stress 

apresentado no primeiro momento. Podemos afirmar que a intervenção psicológica auxiliou 

em um avanço significativo.  

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

  E25 apresentou, antes da intervenção, nota total de 63 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de risco leve de depressão. 

Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 54 pontos, considerado um resultado 

abaixo da média de avaliação, o que caracteriza sujeito sem depressão. 

Figura 36 – Mandalas – E 25 

1ª Mandala 
Inicial  -  
Ordem e 
Progresso    

2ª M.Dualidade 
– Bola dos 

poderes                                                               

3ª M. 
Triplicidade – O 

Pai            

4ª M. Quaternidade - 
 A flor mais bela 

 

 
   

5ª M. 
Quíntuplo – 

6ª M. Sêxtuplo – 
Flor Roxa 

7ª M. Óctuplo – 
bola colorida                

8ª M. Doze – A procura da 
flor 
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Clarice e a 
estrela do mar                 

  
  

9ª M. Dezesseis 
– A flor 
colorida          

10ª Mandala 
Final- Clarice e 

os sinais  

  

 
 

  

 

 

 

Resultados do Círculo Inicial e Final:  

Em seu primeiro círculo, com o nome de “Ordem e Progresso”, utiliza o círculo e um 

espaço fora do círculo para a construção de seu desenho, parecendo estar descontrolada e 

precisando de ordem. O traçado leve e a pintura suave sinalizam repressão e medo (Cf. 

FURTH, 2004).  

Em seu último círculo, nomeado “Clarice e os sinais”, faz uma linha dividindo o 

círculo ao meio, pintando uma parte de azul e a outra de branco, o que denota profundidade, 

paz e claridade (Cf. FINCHER, 1991). A cor azul é associada com a função do pensamento, 

representando o inconsciente, isto é, o sujeito começa a perceber com mais clareza os sinais 

vindos do inconsciente ou mesmo o centramento e bem-estar, o que está presente na proposta 

da intervenção. Realiza uma ligação saudável, que anuncia o retorno da harmonia, indicando 

uma percepção consciente dos símbolos desenhados. 

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica: 

E25 apresenta-se agitada, mas disposta a realizar a proposta do trabalho. Na mandala 

dualidade colore com cor vermelha todo o desenho e de azul as duas bolas internas, sugerindo 
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agressividade e medo (Cf. FURTH, 2004). Suas mandalas demonstram criatividade e impulso 

de transformação, pois modifica quase todas as propostas, ou melhor, todos os desenhos, 

indicando centramento e organização.  

Consegue perceber as formas e os números correspondentes a cada desenho. A 

mandala triplicidade é nomeada de “O Pai”. Divide com vários traços seu triângulo na cor 

azul, anunciando um contato com o numero três, que sugere vitalidade, energia e movimento 

(Cf. FINCHER, 1991). Segundo Jung (2002a), o estado mental caracterizado pelo três denota 

percepção interior, elevação da consciência e redescoberta da unidade em um nível mais alto. 

O número três sugere a predominância da vontade, que significa um encontro com o 

inconsciente, que é também assustador e transformador (Cf. FURTH, 2004).  

Na mandala quaternária, nomeada de “A flor mais bela”, é realizada uma pintura clara 

e as pétalas são pintadas de amarelo que, segundo sua representação, sugere luminosidade, 

ação e poder, liberando uma carga de responsabilidade e de ansiedade excessiva, contida até 

então (Cf. Ibid.).  

Quanto à mandala quíntupla, chamada de “Seu nome e a estrela do mar”, há um 

movimento no desenho, como se essa estrela estivesse brilhando. Ela é vermelha e sua 

irradiação também é vermelha, sugerindo muita energia. A criança percebe o número cinco 

pelo desenho central de uma estrela. Fazendo uma análise do símbolo estrela, podemos dizer 

que está relacionada com a alma, com inspirações, com criatividade e com entusiasmo (Cf. 

CHEVALIER, 2001). A estrela é identificada no trabalho de Jung como um símbolo do Self. 

(Cf. JUNG, 2002a: 90-91). A criança expressa sua raiva, pintando seu desenho com muita 

força e vivencia fortes emoções, trazendo a possibilidade de liberar a energia contida.  

Podemos verificar, nas próximas mandalas, a existência de estabilidade e de 

integração. A mandala óctupla nomeada “Bola colorida”, o sujeito consegue transformar o 

centro de seu desenho em sete partes, pintando ao redor do centro com várias cores, 

demonstrando alegria. Na mandala doze pétalas, com o nome de “A procura da Flor”, 

verifica-se uma pintura mais harmônica, demonstrando centramento. Sua última mandala, a 

de dezesseis pétalas, é nomeada de “A flor colorida” e também demonstra centramento e 

tranquilidade. Seu centro é pintado de amarelo-ouro e o triângulo de azul com as pétalas em 

branco, sinalizando a luminosidade desse centro. Portanto, o sujeito entra em contato com 

sentimento de harmonia e de bem-estar, que geram transformações significativas em seu 

processo de intervenção. 
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Conclusão: 

E25 apresentou-se agitada no seu primeiro encontro, mas no decorrer da atividade 

demonstrou-se mais calma. Na comparação do resultado do primeiro teste com o último teste 

realizado, depois da intervenção psicológica, pode-se dizer que o sujeito teve um resultado de 

melhora significativa no quadro de stress e de depressão, mas se manteve na fase de alerta, 

indicando stress. Foi criativa e demonstrou centramento em seus desenhos, permitindo-se 

vivenciar momentos de bem-estar e um movimento de transformação, percebendo suas 

emoções e seus sentimentos. A compreensão destas imagens mandálicas sugeriu que o 

caminho para o encontro de conteúdos mais profundos é uma necessidade a ser seguida. A 

intervenção psicológica foi percebida como positiva, proporcionando melhoras em sua 

ansiedade e em seus stress. Seria importante que o sujeito continuasse com o trabalho 

proposto. 

                                                                       

E 26 - 12 anos -  5ª Série 

E 26 é uma menina de 12 anos, cursando a 5ª série do ensino fundamental. 

 

Quadro 26 – Resultados de E 26 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil: 

E26 apresentou, antes da intervenção, nota total de 40 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

alerta, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi 

de 31 pontos, considerado um resultado abaixo da média de avaliação, o que caracteriza 

sujeito sem stress. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:   

E26 apresentou, antes da intervenção, nota total de 71 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de risco significativo de 

depressão. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 61 pontos, considerado um 

resultado ainda acima da média de avaliação, com risco leve no quadro de depressão. 

Comparando o resultado do primeiro teste com o último realizado, depois da intervenção 

psicológica, podemos dizer que o sujeito obteve uma melhora em seu índice de depressão, 

mas continua com nível da doença acima da média. 

 

Figura 37 – Mandalas – E 26 

1ª Mandala 
Inicial  -   
Monalisa                       

2ª M.  
Dualidade – S. 

Paulo                                                               

3ª M. 
Triplicidade - 

Reza              

4ª M. Quaternidade – 
Flor da vida 

  
  

5ª M. 
Quíntuplo -

Homens 
guerreiros   

6ª M. Sêxtuplo 
A esperança é  
a ultima que 
 morre 

 

7ª M. Óctuplo -  
Rosa da 
amizade    

8ª M. Doze –Flor da 
verdade 
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9ª M. Dezesseis 
– Viva a vida 

feliz                  

10ª Mandala 
Final- Amor  

  

  

  

                                               

Resultados do Círculo Inicial e Final: 

Em seu primeiro círculo, com o nome de “Monalisa”, desenha um rosto sorrindo, 

utilizando um traçado fora do círculo para representar o cabelo da personagem. As figuras 

humanas revelam diferentes facetas da própria personalidade. Mostra, neste momento, alegria 

(Cf. FURTH, 2004).  

Em seu último círculo, nomeado “Amor”, realiza, no centro, um coração, onde está 

escrito amor, o que sugere um despertar das emoções, pois o coração é um símbolo que 

representa a coragem, a alegria e o amor que existe dentro dela. Ao repetir a palavra dentro do 

coração, quer se certificar de que estamos cientes de que ela tem amor ocupando o centro de 

suas emoções. (Cf. Ibid.) 

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica: 

E26 apresenta-se, no decorrer da intervenção, prestativa e disposta a colorir seus 

desenhos. Realiza a atividade concentrada em sua atividade sem conversar. 

Na mandala dualidade observa as duas partes e colore com cores vermelha e preta, 

sugerindo agressividade e medo (Cf. Ibid). 

Suas mandalas são harmônicas e coloridas, propondo centramento e organização. 

Consegue perceber as formas e os números correspondentes a cada desenho. A mandala 

triplicidade é nomeada de “Reza”, entrando em contato com o símbolo do triângulo e o 

número três, o que sugere dinamismo e criatividade, indicando uma direção não apenas para 

cima, como também para o centro, pois realiza um ponto no meio do triângulo, o que indica 

começo, centramento e atenção para o equilíbrio das energias (Cf. FINCHER,1991).  

Na mandala quaternária, chamada de “Flor da vida”, sua pintura das pétalas é clara e 

utiliza a cor rosa, que, segundo sua representação, é a resolução de um problema ou a cura de 
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uma doença. Ela pinta o centro de branco, o que indica totalidade, paz, alegria e claridade (Cf. 

FURTH, 2004).  

Quanto à mandala quíntupla, nomeada de “Homens guerreiros”, apresenta um 

movimento em seu desenho, como se homens de mãos dadas rodassem no centro do círculo, 

sugerindo movimento e união das figuras identificadas como guerreiros pela criança.  

A mandala sêxtupla é nomeada de “A esperança é a última que morre”. Ela contorna o 

desenho de canetinha rosa e transforma o centro em mais um círculo e, esse círculo, é 

dividido em seis partes, demonstrando vivenciar o número seis intensamente, pois a proposta 

do desenho é a de proporcionar a energia do número seis através das seis pétalas no centro. 

Ela realiza mais seis divisões, o que reflete uma situação que sugere criatividade, equilíbrio, 

centramento e tentativa de resolução de um problema.  

Em relação à mandala óctupla, nomeada “Flor da amizade”, sua pintura é de cor 

vermelha no círculo externo, deixando as formas impressas de branco, e o círculo interno, ela 

também o deixa em branco, propondo força de vontade, conquista e libertação (Cf. Ibid.).  

Na mandala doze pétalas, com o nome de “Flor da verdade”, contorna de canetinha 

todo o desenho, realizando a pintura somente na flor. No centro da flor pinta de amarelo, 

indicativo de renovação de vida e de luminosidade. A flor é um símbolo que representa 

“imagem do centro” e, portanto, é uma imagem arquetípica da alma. É possível afirmar que o 

sujeito consegue perceber o contato com a luminosidade, ou melhor, a tomada de consciência 

de algo que realmente brilha (Cf. Ibid.).  

Em sua última mandala, a de dezesseis pétalas, nomeada de “Viva a vida feliz”, o 

centro é pintado de azul. Pinta o triângulo de amarelo e as pétalas de vermelho, oferecendo 

uma imagem harmônica, indicativa de equilíbrio, de centramento e de tranquilidade, como foi 

sugerido no tema do desenho: “Viva a vida feliz”. Portanto, E26 entra em contato com 

sentimentos de harmonia e de bem-estar, que geram transformações significativas neste 

processo de intervenção. 

Conclusão: 

E26 apresentou-se calma e com vontade de participar da atividade. Na comparação do 

resultado do primeiro teste com o último teste realizado, depois da intervenção psicológica, 

pode-se dizer que o sujeito obteve melhora significativa no quadro de stress, porém no quadro 

de depressão apresentou pouca melhora, mantendo-se no quadro de risco leve de doença. Foi 

criativa e demonstrou centramento em seus desenhos, permitindo-se vivenciar momentos de 
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bem-estar e tranquilidade, percebendo suas emoções e seus sentimentos com boa perspectiva 

para realização de mudanças futuras. É indicada a continuidade da intervenção, pois ainda 

apresentou um quadro de depressão leve, além da menina demonstrar em sua vivência 

resultados positivos e de melhora.  

E 27 – 8 anos – 3ª série    

E27 é uma menina de 8 anos, cursando a 3ª série do ensino fundamental.   

Quadro 27 – Resultados de E 27 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

E27 apresentou, antes da intervenção, nota total de 48 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

alerta, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi 

de 25 pontos, considerado um resultado abaixo da média, apresentando uma boa melhora em 

seu quadro de stress. 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

E27 apresentou, antes da intervenção, nota total de 58 pontos, considerado um 

resultado abaixo da média, o que corresponde estar sem depressão. Depois da intervenção 

psicológica, sua nota total foi de 25 pontos, também considerado um resultado abaixo da 

média de avaliação. Portanto, o sujeito caracteriza-se sem depressão. 
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Figura 38 – Mandalas – E 27 

1ª Mandala 
Inicial  - 

Planetario                                

2ª M. Dualidade 
- Máscara                                                                   

3ª 
M.Triplicidade 

- Todas as 
Cores      

4ª M. Quaternidade 
Flor do Dia 
 

 

  
 

 

5ª M. Quíntuplo - 
Estrela                                     

6ª M Sêxtuplo  
- Sol 

 

7ª M. Óctuplo - 
Espelho                                

8ª M. Doze - Quadrado 

    
9ª M. Dezesseis - 

Flor do Amor 
10ª Mandala 
Final- Cor do 

Céu 

  

  

  

 

Resultados do Círculo Inicial e Final:  

Em seu primeiro círculo, com o nome de “Planetário”, faz uma construção abstrata, 

que normalmente representa algo incompreensível, difícil ou obscuro, ou ainda uma fuga (Cf. 

FURTH, 2004). O traçado é leve e sua pintura suave, sinalizando repressão e medo (Cf. 

CAMPOS, 1969).  

Em seu último círculo, nomeado “Cor do Céu”, pinta o círculo todo de azul. No lado 

esquerdo, na parte superior do círculo, desenha um sol, indicando perceber energia e 

luminosidade em seu caminho futuro, além de uma harmonia. Na parte inferior direita, 

desenha uma estrela de cinco pontas na cor preta, que indica algo desconhecido em relação ao 

seu futuro e à sua realidade. A estrela nos faz lembrar que somos criaturas com alma, que 
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estabelecemos uma ligação especial com o Self e que vivenciamos o destino que é só nosso 

(Cf. FINCHER, 1991).  O sujeito estava passando por um momento muito importante ao 

realizar esta mandala final, pois esperava o resultado da Vara da Juventude para sua liberação 

e retorno ao seu lar, sendo assim, projetou sentimentos de esperança e de alegria na mandala. 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica: 

 E27 apresenta-se com comportamento tranquilo ao realizar suas pinturas. A realização 

de suas pinturas, como um todo, sugere harmonia e cor, centramento e organização.  

Na mandala óctupla, nomeada “Espelho”, consegue transformar o centro de seu 

desenho em um rosto sorrindo, sugerindo transformação e criatividade. O espelho é um 

símbolo do inconsciente, já que reflete aquilo que não vemos. Como tal, representa um 

impulso em direção à consciência e uma capacidade potencial de se “desidentificar” com os 

conteúdos inconscientes (Cf. FURTH, 2004).  

Em sua mandala dezesseis pétalas, com o nome de “Flor do amor”, realiza um desenho 

central, que é um sol de cor laranja e amarelo, percebendo certo movimento e harmonia 

transmitida na imagem, o que indica uma possibilidade de sair de uma situação ameaçadora. 

O sujeito sente muito energia, pois o sol é um astro que ilumina e esquenta nosso planeta e, 

neste momento, aquece as emoções e os sentimentos de E27.  

Conclusão: 

 E27 apresentou-se calma na realização da intervenção psicológica. Na comparação do 

resultado do primeiro teste com o último teste realizado, depois da intervenção psicológica, 

podemos dizer que o sujeito não apresentou depressão. Foi criativa e demonstrou centramento 

em seus desenhos, permitindo-se vivenciar momentos de bem-estar e de amadurecimento, 

percebendo suas emoções e seus sentimentos com boa perspectiva de contato com seu mundo, 

bem como realização de seus desejos e de suas perspectivas futuras.  

 

E 28 – 10 anos - 3ª Série  

E 28 é uma menina de 10 anos, cursando a 3ª série do ensino fundamental.  

 

Quadro 28 – Resultados de E 28 
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Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

E28 apresentou, antes da intervenção, nota total de 49 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

alerta, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi 

de 30 pontos, considerado um resultado abaixo da média de avaliação, o que caracteriza uma 

situação sem stress. 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

E28 apresentou, antes da intervenção, nota total de 58 pontos, considerado um 

resultado abaixo da média, o que corresponde estar sem depressão. Depois da intervenção 

psicológica, sua nota total foi de 53 pontos, também considerado um estado sem depressão.  

Figura 39 – Mandalas – E 28 

1ª Mandala 
Inicial  -
Relogio 

2ª M. Dualidade 
– Máscara 

3ª M. 
Triplicidade –
Bola do amor   

4ª M. Quaternidade 
 – Ventilador 
 

 

   
 

5ª M. 
Quíntupla - 

Bonecos                              

6ª M. Sêxtupla 
– Flor 

7ª M. Óctupla – 
Bola Mizianne                        

8ª M. Doze - Mesa 
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9ª M. Dezesseis 
– Flor da 
amizade              

10ª M. Final- 
Uma rosa 

acabando de 
nascer 

  

 
 

  

 

Resultados do Círculo Inicial e Final: 

Em seu primeiro círculo, com o nome de “Relógio”, propõe a construção de um 

relógio feliz, sinalizando que o tempo que emprega para a atividade é de alegria.  

Em seu último círculo, nomeado “Uma rosa acabando de nascer”, pinta o círculo todo 

de verde e desenha várias flores de várias cores sinalizando tranquilidade, força, esperança e 

renovação (Cf. FINCHER, 1991). O tema dado ao desenho sugere a percepção de uma 

ligação saudável, que propõe harmonia e consciência, uma vez que os conteúdos do 

inconsciente apresentam-se em transformação e centramento no processo que se desdobra nas 

relações com o arquétipo do Self. 

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica:  

E28 apresenta-se calma, mas falante. É participativa em relação à proposta de 

trabalho. Na mandala dualidade, observa as duas partes e colore com as cores verde e 

marrom, sugerindo, por um lado, tranqüilidade e esperança, e, por outro, uma luta para 

superar as forças destrutivas e retornar a um estado saudável (Cf. ibid.). 

Suas mandalas são harmônicas e coloridas, propondo centramento e organização. 

Consegue perceber as formas e os números correspondentes a cada desenho. A mandala 

triplicidade é nomeada de “Bola do amor”. Pinta o triângulo de vermelho claro com um 
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coração ao centro e o círculo externo de amarelo, sugerindo criatividade, dinamismo, coragem 

e um despertar das emoções (Cf. FURTH, 2004).  

Na mandala quaternária, nomeada de “Ventilador”, sua pintura é suave, de cor marrom 

no desenho central, o que sugere um baixo nível de energia. 

Quanto à mandala quíntupla, E28 a nomeia de “Bonecos”, demonstrando um 

movimento em seu desenho. Ela pinta de amarelo o círculo externo e o desenho central de 

branco, como se os bonecos, assim denominados pelo sujeito, pudessem se unir ao se realizar 

o movimento.  

A mandala sêxtupla recebeu o nome de “Flor”. Utiliza o verde para pintar as pétalas e 

o núcleo da flor é branco, propondo tranquilidade, esperança, crescimento e autocontrole (Cf. 

Ibid.).  

Na mandala óctupla, nomeada “Mizianne”, pinta a parte central de marrom com um 

traçado leve, dando a impressão de um movimento em espiral; o círculo externo, pinta de 

azul, o que pode sugerir que o consciente está dando lugar ao inconsciente para possíveis 

percepções de energias, que estão retornando para o centro, o que auxilia no reconhecimento 

do seu lugar no universo e de sentimentos de equilíbrio, ordem e tranquilidade (Cf. Ibid.).  

Na mandala doze pétalas, com o nome de “Mesa”, pinta os dois círculos internos de 

azul e o centro de vermelho. Seu traçado é leve e a pintura sugere harmonia. 

A sua última mandala, a de dezesseis pétalas, foi chamada de “Flor da amizade”. A 

menina pinta o círculo interno de vermelho claro, o triângulo de marrom e as pétalas de verde, 

indicando harmonia, esperança, equilíbrio, ego e corpo saudáveis, além de crescimento. 

Portanto, foi percebido pelo sujeito momentos de bem-estar, de tranquilidade, de centramento 

e de equilíbrio, o que é a proposta da intervenção com os desenhos mandálicos. 

 

 

Conclusão: 

E28 apresentou-se calma e participativa nas pinturas propostas. Na comparação do 

resultado do primeiro teste com o último teste realizado, depois da intervenção psicológica, 

pode-se dizer que o sujeito teve um resultado de melhora significativa no quadro de stress. 

Não foi percebido quadro de depressão no primeiro e no último teste aplicado. Demonstrou 

criatividade e centramento em seus desenhos, permitindo-se vivenciar momentos de bem-
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estar e de amadurecimento, percebendo suas emoções e seus sentimentos com boa perspectiva 

para realização de seus projetos futuros. O sujeito retratou, no decorrer da intervenção, um 

despertar consciente de esperança, de calma e de organização. Podemos dizer que E28 

permitiu-se vivenciar momentos de bem-estar, de equilíbrio e de ordem, o que pode gerar 

possíveis conquistas e amadurecimento.                                                        

E 29 – 11 anos -  6ª série 

E 29 é um menino de 11 anos, cursando a 6ª série do ensino fundamental. 

Quadro 29 – Resultados de E29 

  

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI: Escala de Stress Infantil:  

E29 apresentou, antes da intervenção, nota total de 54 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

alerta, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi 

de 30 pontos, considerado um resultado abaixo da média, ou seja, um resultado mostra um 

quadro sem stress.  

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

E29 apresentou, antes da intervenção, nota total de 60 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de risco leve de depressão. 
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Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 54 pontos, considerado um resultado 

abaixo da média de avaliação, o que caracteriza um quadro sem depressão. 

Figura 40 – Mandalas – E 29 

1ª Mandala Inicial  
- Maconheiro 

2ª Mandala – 
Dualidade – Deus é 

fiel                                                               

3ª Mandala - 
Triplicidade – 

Cachimbo da Paz 

4ª Mandala – 
Quaternidade – 

Emerson 

    
5ª Mandala 
Quíntuplo -  

Estrela da Paz          

6ª Mandala 
Sêxtuplo – Flor do 

Amanhecer 

7ª Mandala Óctuplo -  
Bola colorida 

8ª Mandala Doze – 
Labirinto da Flor 

  
 

 
9ª Mandala 

Dezesseis - Flor 
Monalisa 

10ª Mandala Final- 
Água, fogo, terra, 

ar 

  

  

  

 

 

 

Resultados do Círculo Inicial e Final: 

Seu primeiro círculo com o nome “Maconheiro” está representado por dois círculos, 

sugerindo dois olhos oblíquos, que olham para baixo, representando, assim, depressão, 

debilidade consciente e fraco controle diante do meio em que vive (Cf. CAMPOS, 1969). Seu 

desenho demonstra sentimento de vazio e energia reduzida, característica de indivíduos que 

empregam defesas pelo retraimento.  
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Em sua última Mandala, com o nome “Água, fogo, terra, ar”, representa os quatro 

elementos.  Cada elemento age como um condutor para outra realidade que não é a sua. Os 

quatro elementos ajudam na assimilação íntima do real. Jung (2002a) considera a 

representação dos quatro elementos como sinal de evolução psíquica (Cf. JUNG, 2002a). A 

criança, ao se expressar, busca transformação e evolução significativa, desenhando o sol, a 

montanha e o mar. Estes são símbolos de conotação de bem-estar e de conotação positiva com 

proposta de mudanças. 

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica: 

O sujeito apresenta comportamento tranquilo ao realizar suas pinturas. Por outro lado, 

demonstra, durante a realização das atividades com as mandalas, certa tensão. Utiliza-se de 

traços fortes ao colorir a mandala dualidade.  

A mandala quaternidade é nomeada de “Seu nome”. Realiza o contorno do desenho de 

cor preta e vermelha e deixa a figura em branco sem utilizar nenhuma cor. No centro escreve 

seu nome, sugerindo um centramento.  

Na mandala sêxtupla, chamada “Flor do amanhecer”, observa-se que sua pintura 

sugere um movimento, porém segue pintando cada pétala da flor de cores alternadas (branco, 

vermelho e preto), que representam perigo, medo do desconhecido e possíveis sentimentos 

reprimidos (Cf. FURTH, 2004). 

A pintura da mandala dezesseis pétalas recebeu o nome de “Flor Monalisa”. O sujeito 

percebe sua criatividade, utilizando cor verde, que sugere crescimento ou inovação na vida, 

além de proporcionar uma possibilidade de comunicação (Cf. Ibid.). Demonstra, por meio das 

cores, uma harmonia em sua figura. Ao centro, divide a forma circular em duas partes, uma 

vermelha e outra amarela, sugerindo ênfase espiritual ou intuitiva, algo de grande valor e de 

emoções arrebatadoras. (Cf. Ibid.). O símbolo flor sugere vida e beleza e é uma imagem 

arquetípica da alma, que proporciona centramento (Cf. FINCHER, 1991). Podemos dizer que 

o sujeito vivencia um processo de transformação e de criação, ou seja, sua percepção amplia-

se e ele demonstra tranquilidade e harmonia. O nome dado à figura é o da psicóloga que 

proporcionava a intervenção. Assim, podemos dizer que o sujeito estabelece uma relação de 

bem-estar e de comunicação com a profissional que está promovendo momentos de criação, 

de tranquilidade e de satisfação. 
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Conclusão:  

O sujeito apresentou-se, no primeiro momento, tenso, caracterizando um stress com 

tendência à depressão. Após participar da intervenção psicológica, apresentou melhora 

significativa da ansiedade e do quadro de depressão, entrando em contato com seu lado 

criativo e com a possibilidade de centramento, permitindo-se vivenciar momentos de bem-

estar e de amadurecimento, percebendo suas emoções e seus sentimentos. Podemos aqui 

lembrar as colocações de Ramos quando afirma: “... ao levar em contato o aspecto símbolo, 

faz com que seu paciente entre em contato com imagens que emergem do seu inconsciente 

coletivo e pessoal, criando, deste modo, condições para uma compreensão mais profunda do 

dinamismo, que se encontra alterado” (RAMOS,1990: 130).  

    

E30 - 10 anos – 4ª Série 

E 30 é um menino de 10 anos, cursando a 4ª série do ensino fundamental. 

 

Quadro 30 – Resultados de E30 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI: Escala de Stress Infantil: 

O sujeito apresentou, antes da intervenção, nota total de 33 pontos, considerado um 

resultado abaixo da média, o que corresponde estar sem stress infantil, conforme critérios de 
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avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 23 pontos, considerado, da 

mesma forma, um resultado que mostra o sujeito sem stress infantil. 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

O sujeito apresentou, antes da intervenção, nota total de 58 pontos, considerado um 

resultado abaixo da média, o que corresponde estar sem depressão. Depois da intervenção 

psicológica, sua nota total foi de 59 pontos, considerado um resultado também abaixo da 

média de avaliação. Portanto, o quadro é de sujeito sem depressão. 

Figura 41 – Mandalas – E 30 

1ª Mandala 
Inicial  -  
Japão                              

2ª M.  Dualidade 
– É Enrique    

3ª M. 
Triplicidade - É 

Enrique 

4ª M. Quaternidade – 
Flor colorida e Feliz 

    
5ª M. 

Quíntuplo -  
Estrela 

Cadente 

6ª M. Sêxtuplo – 
O gira sol 
colorido 

7ª M. Óctuplo -  
A bola colorida 

8ª M. Doze - Labirinto 

 
  

 
9ª 10ª    

 
 

  

 

 

Resultados do Círculo Inicial e Final:  

 

Seu primeiro círculo foi nomeado de “Japão”. Há o predomínio da cor vermelha, que 

sugere energia e agressividade (Cf. CAMPOS, 1969). Seus desenhos são de traços normais.  
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Em seu último círculo, com o nome “Eu”, desenha um ponto de cor azul, expressando 

sua própria imagem. O ponto simboliza o centro, a origem, o lar, o princípio da emanação e o 

termo de retorno (Cf. CHEVALIER, 2001). A representação do ponto designa o poder 

criativo e o fim de todas as coisas. Assim, depois da intervenção psicológica o sujeito 

expressa, em seu último círculo, ao utilizar a cor azul claro, calma e tranquilidade,, 

começando um processo de autocentração. 

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica:  

E30 apresenta-se com comportamento tranquilo ao realizar suas pinturas. Na mandala 

dualidade, cujo nome é “Tao”, pinta totalmente um lado de preto e o outro de vermelho, 

sugerindo autoagressividade. As duas cores juntas sugerem que os sentimentos podem ser 

exteriorizados de forma explosiva (Cf. CAMPOS, 1969).  

A mandala triplicidade recebeu o nome do sujeito. Em sua pintura escolhe o amarelo 

bem fraco, sugerindo um olhar voltado para o seu desenvolvimento e à percepção de si 

mesmo. A cor amarela está associada com o desenvolvimento da autonomia e corresponde à 

necessidade de se libertar de um conflito (Cf. FURTH, 2004). 

Na mandala quíntupla, como já foi mencionado no quarto capítulo, a imagem está 

relacionada com a aptidão humana de desenvolver uma consciência individual capaz de 

querer, pensar, criar e ter a consciência de si mesmo. Assim, o sujeito consegue visualizar e 

pintar as cinco pontas da estrela cadente. Este é o nome dado para sua obra, percebendo uma 

ligação com o seu verdadeiro interior (Cf. FINCHER, 1991). 

Em sua mandala sêxtupla, percebe sua criatividade e pinta a figura bem colorida, 

transformando o círculo num rosto sorridente e amarelo, como um sol. Ao dar o nome de 

“Gira sol colorido” mostra alegria e movimento.  

As demais mandalas são pintadas com várias cores, mantendo seu traçado dentro da 

figura e sempre enfatizando o centro com cores fortes. 

 

 

 

Conclusão: 
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E30 apresentou-se sempre calmo ao realizar as pinturas propostas e os testes. Nos 

testes ESI e CAD os resultados são: sem stress e sem depressão. Depois de participar da 

intervenção psicológica, apresentou-se mais disposto a observar seus sentimentos e possíveis 

mudanças proporcionados pelo contato criativo que vivenciou. Assim, permitiu-se perceber 

com mais clareza suas emoções e sentimentos.   

 

E31 - 11 anos -  5ª Série 

E31 é um menino de 11 anos, cursando a 5ª série do ensino fundamental.  

                                      

Quadro 31 – Resultados de E31 

 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil: 

O menino apresentou, antes da intervenção, nota total de 42 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil, classificado na 

fase de alerta, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota 

total foi de 30 pontos, considerado um resultado sem stress infantil. 
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Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil: 

E31 apresentou, antes da intervenção, nota total de 62 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de risco leve de depressão. 

Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 56 pontos, considerado um resultado 

abaixo da média de avaliação, o que caracteriza um quadro sem humor depressivo.  

 

Figura 42 – Mandalas – E 31 

1ª Mandala 
Inicial  - Ordem 

e Progresso 

2ª M. 
Dualidade – 
Bem e Mal 

3ª M. 
Triplicidade – 

Maior medalha 
do Mundo 

4ª M. Quaternidade – 
ventilador 

 

 
  

5ª M. Quíntuplo 
– Estrela 
Cadente 

6ª M. Sêxtuplo 
– Flor da vida 

7ª M. Óctuplo 
– Roleta da 

sorte    

8ª M. Doze – labirinto 
colorido 

    
9ª M. Óctuplo – 
Roleta da sorte   

10ª Mandala 
Final-Sol 

  

 
 

  

 

Resultados do Círculo Inicial e Final: 

Em seu primeiro círculo, com o nome “Ordem e Progresso”, verifica-se um exagero 

em seu tamanho, o que sugere forte agressividade, com fantasias super compensatórias, além 
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de aspectos paranoides (Cf. FURTH, 2004). Sua pintura não é uniforme, indicando repressão 

e restrição. 

Em seu último círculo, com o nome “Sol”, também utiliza toda a folha, sugerindo, da 

mesma forma, forte agressividade, com aspectos paranoides (Cf. FURTH, 2004). O sol 

simboliza o intelecto, que corresponde à consciência e ao espírito. O sol e sua irradiação 

sugerem fecundação, iluminação e renovação, ou seja, dar luz (Cf. CHEVALIER, 2001). 

Portanto, o sujeito passa por um processo de busca de uma possível mudança, ou melhor, 

procura a renovação, pois o primeiro círculo propõe ordem e progresso e, depois da 

intervenção psicológica, o sujeito começa a entrar em contato com uma fase mais criativa de 

iluminação representada por ele mesmo.  

As duas imagens (círculo inicial e final) apresentam um tamanho exagerado, conforme 

foi mencionado, sugerindo forte agressividade e um movimento de expansão do centro da 

mandala. Assim, podemos dizer que o sujeito não consegue manter um centramento, o que é 

sugerido pela proposta da intervenção psicológica.  

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica: 

O sujeito apresenta comportamento habitual timidez, quietude e é considerado um 

“bom menino”. Consegue perceber, na mandala dualidade, a representação da fusão entre 

duas forças cósmicas, pintando um lado de azul e o outro de vermelho, mostrando o equilíbrio 

dos opostos. As cores utilizadas indicam tristeza e agressão (Cf. FURTH, 2004).  

Observamos que todos os desenhos da intervenção apresentam-se bem coloridos e 

com forte traçado, mas um só apresenta suavidade, aquele correspondente à mandala 

quaternidade, com traços leves, dando uma visualização mais harmônica.  

Na mandala quaternária, pinta suavemente, realçando apenas seu contorno. A 

visualização global do desenho sugere, como vimos, harmonia. É nomeando “Ventilador”. 

Esta imagem, por se tratar da representação do número quatro, propõe equilíbrio e ordem (Cf. 

FINCHER, 1991). O sujeito, portanto, percebe a energia sutil implícita nesta mandala.  

Quando realiza a pintura da mandala sêxtupla, nomeada “Flor da vida”, utiliza muitas 

cores e seu traçado é forte, sugerindo criatividade e muita tensão. Transforma o centro do 

desenho, produzindo vários pontos, como se fosse o núcleo de uma flor. Enfatiza esse núcleo, 

que é o órgão reprodutor da flor, sugerindo fertilização (Cf. CHEVALIER, 2001).  
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A mandala dezesseis pétalas recebeu o nome de “Flor triângulo”. O sujeito realiza uma 

pintura forte em seu núcleo e o divide em duas partes, acrescentando vários pontos, pintando 

de marrom e vermelho, sinalizando perigo e uma grande luta, no sentido de superação de algo 

desagradável ou destrutivo. Os pontos pretos estão relacionados com o desconhecido, vistos 

como negativos, ou ainda como uma ameaça, ou algo que gera medo.  

Conforme podemos observar na análise realizada das imagens das mandalas da 

criança, verifica-se que o medo e a agressividade fazem parte do seu dia a dia, dificultando, 

assim, uma maior percepção de bem-estar, de calma e de harmonia. 

 

Conclusão: 

O sujeito apresentou traços paranoides e agressividade. Vivenciou muita ansiedade, 

caracterizando um stress com tendência à depressão, como verificamos nos testes realizados. 

Após participar da intervenção psicológica, apresentou melhora significativa em relação à 

ansiedade e à depressão, com tentativas de mudanças, mas com muitas dificuldades de 

elaboração dos conteúdos observados. Pode-se perceber a quantidade e a qualidade de 

informações dolorosas e agressivas que foram reprimidas e negadas durante a intervenção 

psicológica. A repressão e a negação são mecanismos de defesa que, por um lado, 

proporcionam o contato com informações dolorosas inconscientes e, por outro, reproduzem o 

erro e a repetição de comportamentos inadequados. A informação que não pode ser 

conscientemente transformada fica aprisionada no complexo e produz sintomas patológicos 

repetitivos. Desse modo, o stress instala-se no organismo e produz o sofrimento devido à 

ausência de coerência entre o nível consciente e inconsciente. Seria importante a continuidade 

do trabalho terapêutico para a criança analisada. 

 

E32 - 8 anos – 3ª Série 

E32 é um menino de 8 anos, cursando a 3ª série do ensino fundamental. 
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Quadro 32 – Resultados de E32  

 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil:  

O sujeito apresentou, antes da intervenção, nota total de 60 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

alerta, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi 

de 21 pontos, considerado um resultado abaixo da média de avaliação, o que caracteriza 

quadro sem stress. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

O sujeito apresentou, antes da intervenção, nota total de 77 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de risco significativo de 

depressão. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 55 pontos, considerado um 

resultado abaixo da média de avaliação e que caracteriza sujeito sem depressão. 
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Figura 43 – Mandalas – E 32  

1ª Mandala 
Inicial  - ET 

2ª M. 
Dualidade - ET 

3ª M. 
Triplicidade - 

ET 

4ª M. Quaternidade – 
Macaco 

    
5ª Mandala 

Quíntuplo - Pé    
6ª Mandala 

Sêxtuplo - Rato 
7ª Mandala 
Dezesseis - 

Pipi 

8ª Mandala Doze – 
Lares da cor 

   
 

9ª Mandala 
Óctuplo - Pé 

10ª Mandala 
Final- Espirou 

  

 
 

  

 

Resultados do Círculo Inicial e Final:  

O primeiro círculo, nomeado de “ET”, aponta a vivência de uma fase de 

distanciamento de seu meio social ou ainda um sentimento de alienação. As figuras humanas 

revelam diferentes facetas da própria personalidade, o sugere que o sujeito está passando por 

um momento de resistência à autoridade, de sensibilidade à crítica, de desejo de aprovação 

social e de forte agressividade (Cf. FURTH, 2004). Seus desenhos são de traços fortes com 

pressão, indicando estar extremamente tenso. Sua escolha de um ET, com as cores vermelha e 

preto, sugere autoagressividade (Cf. Ibid.). A imagem do ET pode representar seu lado escuro 

ou maléfico. A imagem pode também indicar uma divisão interna, pois apresenta o cabelo, os 

olhos, a boca e as orelhas pintados de, um lado, preto e, de outro, vermelho (Cf. Ibid.). 
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Em seu último círculo chamado de “Espirou”, expressa a saída de dois grandes 

núcleos, um de preto e o outro de azul. Assim, divide esses dois núcleos com a cor verde, 

tentando reproduzir o símbolo do “Tao”. O ato de espirar significa soprar, respirar e exaltar. 

Portanto, o sujeito coloca para fora (mundo consciente) um núcleo preto, que pode significar 

sentimentos de ódio, de negativismo, de tristeza e de medo (Cf. Ibid.).  O outro núcleo é de 

cor azul, que pode significar depressão, calma e tristeza (Cf. Ibid.). Um corte separa os dois 

núcleos da cor verde, o que significa criação, reprodução e um indivíduo emocionalmente 

fraco (Cf. Ibid.).  Podemos dizer que o sujeito conseguiu, através do desenho, colocar para 

fora o que o incomodava. Ao olhar para sua obra final fica incomodado, contemplando seu 

desenho. Ao ser perguntado qual o nome do desenho, ele disse rapidamente “Espirou”. Sua 

expressão facial ficou mais aliviada, como se realmente tivesse espirado ou eliminado algo 

que o incomodava.   

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica:  

E32 apresenta um comportamento agitado e agressivo, querendo fazer tudo rápido. 

Mostra-se, no primeiro momento, tenso, não conseguindo realizar a pintura com calma.  

A partir da mandala quaternidade consegue ficar mais tranquilo e pintar calmamente; 

conversa com os amigos, mas tem dificuldade de dar nome para suas mandalas ao final da 

pintura. No decorrer da intervenção, consegue dar vida, através das cores, aos símbolos dentro 

das mandalas. 

 

Conclusão: 

O sujeito apresentou-se no primeiro momento agressivo, ansioso e tenso. Os testes 

mostraram um quadro de stress com tendência à depressão. Depois de participar da 

intervenção psicológica, apresentou uma melhora significativa no nível de stress e de 

depressão, entrando em contato com seu lado criativo, o que permitiu a percepção de suas 

emoções e de seus sentimentos.  

 

E33 - 10 anos -  4ª Série 

E33 é um menino de 10 anos, cursando a 4ª série do ensino fundamental. 
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Quadro 33 – Resultados de E 33 

 

 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 

Resultados do Teste ESI: Escala de Stress Infantil:  

O sujeito apresentou, antes da intervenção, nota total de 60 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

resistência, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota total 

foi de 30 pontos, considerado um resultado que não configura stress infantil. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

E33 apresentou, antes da intervenção, nota total de 79 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de risco significativo de 

depressão. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 58 pontos, considerado um 

resultado abaixo da média de avaliação, caracterizando um quadro sem depressão. 
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Figura 44 – Mandalas – E 23 
 

1ª Mandala 
Inicial  -  

Bandeira do 
Japão        

2ª M. Dualidade – 
Poque Bola: Poder 

eletricidade 

3ª M. 
Triplicidade – 
Azul do céu e 
v. da natureza 

4ª M. Quaternidade – R. d. 
ventos 

 
   

5ª M. Quíntuplo 
–Toda poluição 

do Brasil   

6ª M. Sêxtuplo – 
Um desenho legal 

7ª M. Óctuplo 
– Espelho 

enfeitiçado         

8ª M. Doze - Labirinto  

 

 

 
 

9ª M. Dezesseis 
– Flor do amor            

10ª M. Final- Meu 
10 anos de 

criatividade 

  

  

  

                                                                  

Resultados do Círculo Inicial e Final:  
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Seu primeiro círculo, com o nome de “Japão”, tem a cor vermelha em sua totalidade. 

A cor vermelha sugere agressão, destruição e ódio (Cf. Ibid.). Seus desenhos são de traços 

fortes, com muita pressão, indicando estar tenso, inseguro e amedrontado. Sua escolha pela 

cor vermelha sugere emoções fortes, rápidas e bruscas, desejos e necessidades facilmente 

excitáveis com demanda de satisfação imediata (Cf. Ibid.).  

Em seu último círculo, nomeado “Meus 10 anos de criatividade”, conseguiu observar 

que possui algo positivo e que é alguém criativo.  

  

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica: 

E33 apresenta-se com comportamento de “bom menino”, tímido e quieto, além de 

realizar as tarefas sem comunicação com os colegas. Mostra-se, no primeiro momento da 

realização das pinturas dos desenhos das mandalas, um pouco tenso. Ao longo da pintura vai 

dando vida, através das cores, aos símbolos presentes nas mandalas. 

Na mandala quíntupla, pinta o símbolo central com muitas cores e consegue apagar a 

forma central do desenho. Nomeia o desenho de “Toda a poluição do Brasil”. As cores 

superpostas sugerem regressão, conflitos emocionais agudos e conflito de relação “Eu-

Mundo” (Cf. CAMPOS, 1969). Na sequência das mandalas, trabalha pintando outras três 

figuras bem coloridas e harmônicas.  

No centro da mandala óctupla, desenha um rosto sorrindo e dá o nome de “Espelho 

enfeitiçado”. O símbolo do espelho sugere refletir algo. Podemos observar que E33 está 

atraído pelas imagens e pelos sentimentos vivenciados. 

Ele pinta a mandala de dezesseis pétalas com muitas cores e com muita força, 

querendo transformar o centro da mandala e, assim, transforma o desenho original. Essa 

mandala sugere uma relação com a criação e com a comunicação, representando um aumento 

da consciência, que faz com que o sujeito perceba sua criação e suas habilidades. A cor 

utilizada é o roxo, que simboliza capacidade de gerar excitação e de atrair atenção para si (Cf. 

FINCHER,1991). Podemos verificar que o sujeito apresenta-se, no primeiro momento, com 

muitas resistências para manter um contato consigo mesmo, mas no decorrer da intervenção 

mostra-se criativo e disposto às mudanças. Observa suas transformações como positivas, 

dando ênfase ao título final de seu trabalho: “Meus 10 anos de criatividade”. 

 

Conclusão: 

E33 apresentou-se inicialmente com tendência à depressão e com um comportamento 

tenso. Durante a participação na intervenção, fez algumas mandalas mais harmônicas e outras 
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com pinturas fortes, mostrando instabilidade. O contato com seu lado criativo foi notado, pois 

ele mesmo chamou seu último trabalho de “10 anos de criatividade”, permitindo-se perceber 

suas emoções e seus sentimentos para uma possível transformação. Verificamos que a 

instabilidade emocional seguiu o ritmo de sua própria vida. 

 

E34 - 10 anos -  4ª Série 
E34 é um menino de 10 anos, cursando a 4ª série do ensino fundamental. 

Quadro 34 – Resultados de E34 

 
 

Análise dos dados obtidos nos testes ESI e CAD: 
Resultados do Teste ESI - Escala de Stress Infantil: 

O sujeito apresentou, antes da intervenção, nota total de 60 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de stress infantil na fase de 

alerta, conforme critérios de avaliação. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi 

de 30 pontos, considerado um resultado abaixo da média de avaliação, o que caracteriza um 

quadro sem stress. 

 

Resultados do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil:  

O sujeito apresentou, antes da intervenção, nota total de 78 pontos, considerado um 

resultado acima da média, o que corresponde estar no quadro de risco significativo de 
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depressão. Depois da intervenção psicológica, sua nota total foi de 54 pontos, considerado um 

resultado abaixo da média de avaliação, caracterizando um quadro sem depressão. 

 

 

 

 

Figura 45 – Mandalas – E 34 

1ª Mandala 
Inicial  -   Japão 

2ª M. Dualidade 
-  Cara -Coroa 

3ª M. 
Triplicidade –

Símbolo da 
Pirâmide 

4ª M. Quaternidade – Cata 
Vento 

    
5ª M. Quíntuplo 

- Maquina 
elétrica 

6ª M. Sêxtuplo – 
Bola Flor 

7ª M. Óctuplo – 
Arco colorido 

8ª M. Doze – Flor do Fogo 

   
 

9ª M. Dezesseis 
– Símbolo da 
flor do amor     

10ª Mandala 
Final – O menino 

Anjo 

  

  

  

 

Resultados do Círculo Inicial e Final: 

Em seu primeiro círculo, com o nome de “Japão”, demonstra vivenciar uma fase de 

tensão e ódio (Cf. FURTH, 2004). Seu desenho apresenta traços leves e pouca pressão, 
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indicando baixo nível de energia, repressão e restrição (Cf. CAMPOS, 1969). A escolha da 

cor vermelha pode sinalizar uma questão de importância vital, um problema “abrasador” e 

emoções arrebatadoras (Cf. FURTH, 2004). 

Em seu último círculo, chamado “O menino Anjo”, desenha sua própria imagem. O 

sujeito demonstra, por meio do desenho, a situação emocional em que se encontra. À medida 

que adquire consciência das projeções mutuamente destrutivas em seu dia a dia, mostra um 

sofrimento intenso e vivencia o ódio, a agressividade e a resistência à autoridade. O símbolo 

do anjo indica funções divinas, símbolo da relação de Deus com as criaturas ou, ao contrário, 

símbolo de função humana sublimada ou aspirações insatisfeitas e impossíveis. (Cf. 

CHEVALIER, 2001) 

 

Resultados das oito Mandalas da Intervenção Psicológica:  

O sujeito apresenta comportamento de “bom menino”, tímido, quieto e realiza as 

tarefas sem se comunicar com os colegas. Apresenta, no primeiro momento, certa tensão, mas 

percebe, na mandala dualidade, a representação da fusão entre duas forças cósmicas, pintando 

um lado escuro e outro branco, observando o equilíbrio dos opostos. No decorrer da 

intervenção psicológica vai dando vida através das cores nos símbolos dentro das mandalas. 

Observa que seu mundo externo ainda se encontra escuro, mas no meio desta 

escuridão surge um anseio por um contato mais íntimo, como na mandala de doze pétalas, 

com o nome “Flor do fogo”. O símbolo da flor é o da fertilidade, o elixir da vida e da floração 

(retorno ao centro, à unidade e ao estado primordial). A flor apresenta-se como figura 

arquetípica da alma e centro espiritual. Este símbolo é percebido e destacado com as cores 

laranja e amarela, que sinalizam uma situação de ansiedade e de energia. O fogo, na qualidade 

de elemento que queima e consome, é também um símbolo de purificação e de regeneração, 

pois o sujeito consegue perceber o caminho proposto pela imagem (Cf. Ibid.).  

Sua última mandala para colorir foi muito significativa, pois a nomeia de “Símbolo da 

flor do amor”, visto que ela está relacionada com a criação e com a comunicação. O que a 

princípio era uma flor de fogo transforma-se em flor do amor, o que aponta para mudanças 

positivas para a dinâmica psíquica consciente. (Cf. FINCHER, 1991) 

 

Conclusão:  
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A criança apresentou-se, no primeiro momento, agressiva e ansiosa, caracterizando um 

stress com tendência à depressão. Após participar da intervenção psicológica, com os 

desenhos das mandalas, mostrou uma melhora significativa com relação ao stress e à 

depressão, entrando em contato com seu lado criativo, o que a fez perceber transformações 

positivas em sua dinâmica psíquica.   

 

 

a) Resultados Grupais 

Foi realizada a análise da comparação das estatísticas do teste ESI e do teste CAD com 

suas categorias: humor depressivo, ansiedade e preocupação, interesse nas atividades sociais e 

escolares, fadiga cognitiva e física. 

Todos os dados coletados foram organizados em um banco de dados eletrônicos e 

analisados com ferramentas disponíveis no software estatístico SPSS.12 (Statistical Package 

for Social Sciences). 

O teste estatístico que permitiu a comparação dos resultados das variáveis 

quantitativas (ESI e CAD) entre o grupo experimental e controle foi o de comparação de 

médias para amostras independentes (Teste t). Para comparar os resultados obtidos, antes e 

depois do experimento, foi aplicado o (Teste t) de comparação de médias para amostras 

dependentes. Esses dois testes foram utilizados após a aplicação do teste de Kolmogorov 

Smirnov, que comprovou que todas as variáveis envolvidas são normais. O nível de 

significância usado nesta pesquisa foi de 0,05. 

A tabela abaixo mostra os resultados de comparação de médias para amostra 

dependente dos testes ESI e CAD. 

 

Tabela 4 – Resultados do Grupo Controle (Masculino e Feminino) 
GRUPO = Controle Média N Desvio 

p
a
d
r
ã
o 

Erro 
P
a
d
r
ã
o 

t P 
(monocaudal) 

ESI- ANTES   59,8 17 16,2 3,9 
ESI-DEPOIS 58,8 17 16,2 3,9 

0,74 0,235 

HUMOR DEPRESSIVO - CAD- ANTES 64,8 17 5,0 1,2 1,20 0,124 
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HUMOR DEPRESSIVO – CAD-DEPOIS 63,5 17 5,4 1,3   

ANSIEDADE – CAD-ANTES 61,6 17 4,4 1,1 
ANSIEDADE – CAD-DEPOIS 63,0 17 5,4 1,3 

-1,08 0,148 

INTERESSE – CAD-ANTES 63,5 17 6,1 1,5 
INTERESSE – CAD-DEPOIS 65,5 17 10,0 2,4 

-1,14 0,136 

FADIGA – CAD – ANTES 64,8 17 5,9 1,4 
FADIGA – CAD –DEPOIS 64,4 17 6,8 1,6 

0,61 0,274 

CAD – ANTES 65,9 17 6,8 1,6 
CAD – DEPOIS 64,8 17 5,4 1,3 

1,21 0,122 

O quadro revela que os sujeitos do grupo de controle não apresentaram índices 

significativos de mudanças. (P > 0,05)  

 

 

Tabela 5 – Resultados do Grupo Experimental ( Masculino e Feminino) 
GRUPO = Experimental Média N Desvio 

p
a
d
r
ã
o 

Erro 
P
a
d
r
ã
o 

T P 
(monocaudal) 

ESI- ANTES 55,8 17 16,11 3,91 

ESI-DEPOIS 32,6 17 12,64 3,07 8,64 0,000 

HUMOR DEPRESSIVO - CAD- ANTES 65,1 17 11,72 2,84 

HUMOR DEPRESSIVO – CAD-DEPOIS 57,6 17 3,83 0,93 2,41 0,028 

ANSIEDADE – CAD-ANTES 62,2 17 8,18 1,98 

ANSIEDADE – CAD-DEPOIS 52,8 17 5,75 1,39 5,60 0,000 

INTERESSE – CAD-ANTES 67,0 17 9,12 2,21 

INTERESSE – CAD-DEPOIS 57,4 17 3,66 0,89 4,00 0,001 

FADIGA – CAD – ANTES 66,5 17 8,82 2,14 

FADIGA – CAD –DEPOIS 52,4 17 3,73 0,90 5,49 0,000 

CAD – ANTES 67,7 17 8,16 1,98 

CAD – DEPOIS 54,4 17 8,07 1,96 5,53 0,000 

 

Os resultados revelam que todas diferenças são significativas.  (p<0,05) 

 Na tabela abaixo observamos os resultados de comparação de médias para amostras 

independentes dos testes ESI e CAD. 

 

 

 

 

 



 253 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Resultados Comparativos de Sujeitos entre Grupo Controle e Grupo 

Experimental (Masculino e Feminino) 

 GRUPO N Média Desvio  
Padrão 

Erro  
Padrão t p         

(monocaudal) 

Controle 17 59,82 16,15 3,92 
ESI- ANTES 

Experimental 17 55,82 16,11 3,91 
0,72 0,24 

Controle 17 58,76 16,23 3,94 
ESI-DEPOIS 

Experimental 17 32,65 12,64 3,07 
5,23 0,00 

Controle 17 64,76 5,02 1,22 

HUMOR DEPRESSIVO- ANTES 
Experimental 17 65,12 11,72 2,84 

-
0
,
1
1 

0,46 

Controle 17 63,47 5,39 1,31 
HUMOR DEPRESSIVO-DEPOIS 

Experimental 17 57,59 3,83 0,93 
3,67 0,00 

Controle 17 61,65 4,40 1,07 

ANSIEDADE-ANTES 
Experimental 17 62,18 8,18 1,98 

-
0
,
2
4 

0,41 

Controle 17 63,00 5,44 1,32 
ANSIEDADE -DEPOIS 

Experimental 17 52,82 5,75 1,39 
5,30 0,00 

Controle 17 63,47 6,11 1,48 

INTERESSE -ANTES 
Experimental 17 67,00 9,12 2,21 

-
1
,
3
3 

0,10 

Controle 17 65,47 9,98 2,42 
INTERESSE-DEPOIS 

Experimental 17 57,35 3,66 0,89 
3,15 0,00 

Controle 17 64,82 5,87 1,42 

FADIGA - ANTES 
Experimental 17 66,47 8,82 2,14 

-
0
,
6
4 

0,26 

Controle 17 64,35 6,75 1,64 
FADIGA -DEPOIS 

Experimental 17 52,41 3,73 0,90 
6,38 0,00 

Controle 17 65,88 6,78 1,64 

CAD - ANTES 
Experimental 17 67,71 8,16 1,98 

-
0
,
7
1 

0,24 
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Controle 17 64,82 5,35 1,30 
CAD - DEPOIS 

Experimental 17 54,35 8,07 1,96 
4,46 0,00 

O quadro acima permite observar que não há diferenças significativas entre os dois 

grupos quanto às variáveis, antes da intervenção, isto é, os sujeitos dos dois grupos 

apresentam índices semelhantes de stress, humor depressivo, ansiedade, interesse social, 

fadiga e depressão. Depois da intervenção, os dois grupos são significativamente diferentes. 

Isto é, apresentam diferença significativa nos índices de stress infantil, humor depressivo, 

ansiedade, interesse social, fadiga e depressão.  

A seguir gráficos e tabelas dos mesmos dados, mas apresentados separadamente. 

 

Gráfico A – Comparação dos Grupos Controle e Experimental no Testes ESI, Antes e 

Depois da Intervenção Psicológica 

 

 

Verificamos nos resultados do teste ESI que no grupo controle os sujeitos 

apresentaram médias 59,82, antes da intervenção psicológica e depois a média foi de 58,76: 

diferença não significativa. No grupo experimental, verificamos que a média inicial foi de 

55,82 e depois da intervenção 32,65, a qual é uma diferença significativa.  

Analisaremos a seguir as classificações do teste ESI. 

 

Tabela 7 – Tabelas das Classificações do Teste ESI – Escala de Stress Infantil – Antes  
ESI (classificação) – 

Antes da Intervenção 

G. Controle G. Experimental Total 

Sem Stress 0 0 0 
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Fase Alerta 10 10 20 

Fase Resistência 5 5 10 

Fase Quase Exaustão 1 2 3 

Fase Exaustão 1 0 1 

Total 17 17 34 

Podemos observar que não há diferença significativa entre grupo controle e grupo 

experimental, antes da intervenção, quanto à classificação das fases de stress. 

 

Tabela 8 – Tabela das Classificações do Teste ESI – Escala de Stress Infantil – Depois 
ESI (classificação) – 

Depois da Intervenção 

G. Controle G. Experimental Total 

Sem Stress 0 12 12 

Fase Alerta 11 5 16 

Fase Resistência 4 0 4 

Fase Quase Exaustão 1 0 1 

Fase Exaustão 1 0 1 

Total 17 17 34 

 

Depois da intervenção houve uma mudança significativa nos resultados apresentados. 

O grupo controle continua com o mesmo índice: 0 sujeitos sem stress. No grupo experimental, 

12 sujeitos encontram-se sem stress. Portanto, observamos que no grupo experimental 12 

sujeitos apresentaram melhoras significativas e positivas, saindo assim do quadro de stress.  

Gráfico B – Comparação dos Grupos Controle e Experimental no Testes CAD, Antes e 

Depois da Intervenção Psicológica 
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Verificamos nos resultados do teste CAD, que no grupo controle os sujeitos 

apresentaram média de 65,88 antes da intervenção psicológica e depois da intervenção, a 

média foi de 64,82: diferença não significativa. No grupo experimental, verificamos que a 

média inicial foi de 67,71 e depois da intervenção 54,35: uma diferença significativa. Portanto 

podemos dizer que foi apresentada uma melhora nos índices de depressão infantil no grupo 

experimental. 

 

Tabela 9 – Classificação do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil – Antes da 

Intervenção 
CAD (Classificação) – 
Antes da Intervenção 

G. Controle G. Experimental Total 

Normal 2 4 6 
Risco Leve 9 5 14 
Risco Significativo 5 7 12 
Risco muito 
Significativo 

1 1 2 

Total 17 17 34 

 

Observamos que no grupo de controle, 2 sujeitos encontram-se no quadro normal e no 

grupo experimental, 4 sujeitos. Na classificação risco leve, encontramos 9 sujeitos e no grupo 

experimental, 5 sujeitos. No quadro de risco e significativo de depressão foram encontrados 5 

sujeitos no grupo controle e no grupo experimental, 7 sujeitos. Deste modo, podemos 

observar que não há diferença significativa quanto aos índices de depressão entre os dois 

grupos, antes da intervenção. 

 

Tabela 10 – Classificação do Teste CAD – Escala de Depressão Infantil – Depois da 

Intervenção 

 

CAD (Classificação) – 
Depois da Intervenção 

G. Controle G. Experimental Total 

Normal 2 16 18 
Risco Leve 13 1 14 
Risco Significativo 2 0 2 
Risco muito 
Significativo 

0 0 0 

Total 17 17 34 
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No teste CAD, depois da intervenção, encontramos no grupo controle, 2 sujeitos na 

classificação normal e no grupo experimental, 16 sujeitos na classificação normal. Portanto, 

houve uma melhora significativa no resultado do teste de depressão infantil no grupo 

experimental. Podemos dizer que, depois da intervenção no grupo experimental, 16 sujeitos 

saíram do quadro de depressão e apenas 1 sujeito ficou com risco leve de depressão. 

 

 

 

 

Tabela 11 - Resultados Comparativas entre Gêneros das Médias para Amostras 

Dependentes do Grupo Controle  

Grupo de Controle SEXO Média N 

Desvio 
P
a
d
r
ã
o 

Erro 
P
a
d
r
ã
o 

t p 

Feminino 64,6 11 16,28 4,91 
ESI- ANTES 

Masculino 51,0 6 12,66 5,17 
1,77 0,097 

Feminino 64,1 11 17,55 5,29 
ESI-DEPOIS 

Masculino 49,0 6 7,10 2,90 
1,99 0,065 

Feminino 66,5 11 4,91 1,48 
HUMOR DEPRESSIVO - CAD- ANTES 

Masculino 61,7 6 3,83 1,56 
2,06 0,057 

Feminino 66,0 11 2,90 0,87 
HUMOR DEPRESSIVO – CAD-DEPOIS 

Masculino 58,8 6 6,01 2,46 
2,75 0,032 

Feminino 63,2 11 2,79 0,84 
ANSIEDADE – CAD-ANTES 

Masculino 58,8 6 5,64 2,30 
2,16 0,048 

Feminino 63,7 11 4,58 1,38 
ANSIEDADE – CAD-DEPOIS 

Masculino 61,7 6 7,03 2,87 
0,74 0,474 

Feminino 65,5 11 4,80 1,45 
INTERESSE – CAD-ANTES 

Masculino 59,7 6 6,83 2,79 
2,08 0,055 

Feminino 68,1 11 10,79 3,25 
INTERESSE – CAD-DEPOIS 

Masculino 60,7 6 6,53 2,67 
1,53 0,148 

Feminino 66,9 11 5,13 1,55 
FADIGA – CAD - ANTES 

Masculino 61,0 6 5,51 2,25 
2,21 0,043 

Feminino 67,3 11 5,92 1,78 
FADIGA – CAD -DEPOIS 

Masculino 59,0 6 4,77 1,95 
2,93 0,010 

Feminino 68,4 11 6,50 1,96 
CAD – ANTES 

Masculino 61,3 6 4,93 2,01 
2,30 0,036 

Feminino 67,2 11 3,34 1,01  
CAD - DEPOIS 
 Masculino 60,5 6 5,89 2,40 

3,02 0,009 
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 Nessa análise comparativa, podemos observar que as meninas apresentam um quadro 

geral de depressão pior que os meninos, destacando-se os índices de humor, ansiedade e 

fadiga. 

 

 

 

 

Tabela 12 - Resultados de Comparativas entre Gêneros das Médias para Amostras 

Dependentes do Grupo Experimental  

Grupo Experimental SEXO Média N 

Desvio 
P
a
d
r
ã
o 

Erro 
P
a
d
r
ã
o 

t p 

Feminino 58,2 11 18,24 5,50 
ESI- ANTES 

Masculino 51,5 6 11,45 4,67 
0,81 0,432 

Feminino 35,5 11 14,86 4,48 
ESI-DEPOIS 

Masculino 27,3 6 4,18 1,71 
1,71 0,111 

Feminino 64,5 11 9,76 2,94 
HUMOR DEPRESSIVO - CAD- ANTE 

Masculino 66,2 6 15,72 6,42 
-0,26 0,795 

Feminino 57,7 11 4,43 1,34 
HUMOR DEPRESSIVO – CAD-DEPOI 

Masculino 57,3 6 2,73 1,12 
0,20 0,847 

Feminino 62,3 11 5,20 1,57 
ANSIEDADE – CAD-ANTES 

Masculino 62,0 6 12,65 5,16 
0,06 0,950 

Feminino 54,5 11 3,45 1,04 
ANSIEDADE – CAD-DEPOIS 

Masculino 49,8 6 8,08 3,30 
1,34 0,230 

Feminino 66,5 11 7,65 2,31 
INTERESSE – CAD-ANTES 

Masculino 67,8 6 12,16 4,96 
-0,27 0,791 

Feminino 57,1 11 4,35 1,31 
INTERESSE – CAD-DEPOIS 

Masculino 57,8 6 2,14 0,87 
-0,39 0,702 

Feminino 65,9 11 8,64 2,61 
FADIGA – CAD – ANTES 

Masculino 67,5 6 9,87 4,03 
-0,35 0,734 

Feminino 51,5 11 3,98 1,20 
FADIGA – CAD –DEPOIS 

Masculino 54,0 6 2,83 1,15 
-1,33 0,204 

Feminino 67,0 11 7,44 2,24 
CAD – ANTES 

Masculino 69,0 6 9,96 4,07 
-0,47 0,644 

Feminino 53,5 11 9,97 3,01 
CAD – DEPOIS 

Masculino 56,0 6 2,10 0,86 
-0,61 0,552 
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No grupo experimental não observamos nenhuma diferença significativa entre 

meninos e meninas, tanto antes quanto depois da intervenção, nos itens apresentados. 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Resultados de Comparação quanto ao Gênero de Médias para Amostras 

Independentes do Grupo Controle (Feminino) 

GRUPO = Controle, SEXO = Feminino Média 

Desvio 
P
a
d
r
ã
o 

Erro 
P
a
d
r
ã
o 

t p 

ESI- ANTES - ESI-DEPOIS 0,55 4,55 1,37 0,40 0,699 

HUMOR DEPRESSIVO - ANTES - HUMOR DEPRESSIVO – DEPOIS 0,45 4,63 1,40 0,33 0,752 

ANSIEDADE-ANTES - ANSIEDADE-DEPOIS -0,55 4,08 1,23 -0,44 0,667 

INTERESSE -ANTES - INTERESSE –DEPOIS -2,55 8,74 2,64 -0,97 0,357 

FADIGA – CAD - ANTES - FADIGA – CAD –DEPOIS -0,36 3,41 1,03 -0,35 0,731 

CAD - ANTES - CAD – DEPOIS 1,18 4,38 1,32 0,90 0,392 

 

 

Tabela 14 - Resultados de Comparação quanto ao Gênero de Médias para Amostras 

Independentes do Grupo Controle (Masculino) 

GRUPO = Controle, SEXO = Masculino Média 

Desvio 
P
a
d
r
ã
o 

Erro 
P
a
d
r
ã
o 

t p 

ESI- ANTES - ESI-DEPOIS 2,00 8,27 3,38 0,59 0,579 

HUMOR DEPRESSIVO D- ANTES - HUMOR DEPRESSIVO –DEPOIS 2,83 3,97 1,62 1,75 0,141 

ANSIEDADE -ANTES - ANSIEDADE –DEPOIS -2,83 6,91 2,82 -1,00 0,361 

INTERESSE – ANTES - INTERESSE – -DEPOIS -1,00 3,63 1,48 -0,67 0,530 

FADIGA  - ANTES - FADIGA –  -DEPOIS 2,00 2,10 0,86 2,34 0,067 

CAD - ANTES - CAD – DEPOIS 0,83 1,83 0,75 1,11 0,317 
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Verificamos em todas as variáveis estudadas, antes e depois da aplicação dos 

desenhos, que o grupo controle não apresentou diferenças significativas na amostragem  

masculina e feminina.  

 

 

 

 

Tabela 15 - Resultados de Comparação quanto ao Gênero de Médias para Amostras 

Independentes do Grupo Experimental (Feminino) 
 

GRUPO = Experimental, SEXO = Feminino Média 

Desvio 
P
a
d
r
ã
o 

Erro 
P
a
d
r
ã
o 

t p 

ESI- ANTES - ESI-DEPOIS 22,64 11,45 3,45 6,56 0,000 
HUMOR DEPRESSIVO - ANTES - HUMOR DEPRESSIVO -

DEPOIS 6,82 10,76 3,24 2,10 0,062 

ANSIEDADE –ANTES - ANSIEDADE – -DEPOIS 7,82 3,74 1,13 6,94 0,000 

INTERESSE – ANTES - INTERESSE – DEPOIS 9,45 9,02 2,72 3,48 0,006 

FADIGA - ANTES - FADIGA – DEPOIS 14,36 10,82 3,26 4,40 0,001 

CAD - ANTES - CAD - DEPOIS 13,55 10,12 3,05 4,44 0,001 

 

Nos testes CAD e ESI houve uma significativa melhora em todos os itens para o 

gênero feminino, menos no humor depressivo. 

 

Tabela 16 - Resultado de Comparação quanto ao Gênero de Médias para Amostras 

Independentes do Grupo Experimental (Masculino) 
 

GRUPO = Experimental, SEXO = Masculino Média 

Desvio 
P
a
d
r
ã
o 

Erro 
P
a
d
r
ã
o 

t P 

ESI- ANTES - ESI-DEPOIS 24,17 11,29 4,61 5,25 0,003 

HUMOR DEPRESSIVO - ANTES - HUMOR DEPRESSIVO –DEPOIS 8,83 17,20 7,02 1,26 0,264 

ANSIEDADE -ANTES - ANSIEDADE –DEPOIS 12,17 10,46 4,27 2,85 0,036 

INTERESSE –ANTES - INTERESSE –DEPOIS 10,00 12,38 5,05 1,98 0,105 

FADIGA –ANTES - FADIGA –DEPOIS 13,50 11,04 4,51 3,00 0,030 
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CAD - ANTES - CAD – DEPOIS 13,00 10,58 4,32 3,01 0,030 

 

 

Houve diferença significativa nos itens ESI, ansiedade, fadiga e CAD total. Nos itens 

humor depressivo e interesse social não houve diferença significativa para o grupo masculino, 

isto é, a intervenção não alterou o humor depressivo, o interesse social dos meninos. 

Os quadros abaixo permitem melhor visualização dos resultados expostos.  

 

Gráfico C – Comparação quanto ao Gênero dos Grupos Controle e Experimental no 

Testes ESI, Antes e Depois da Intervenção  

 

No grupo de controle meninos e meninas, antes e depois da aplicação dos desenhos, 

não apresentam diferenças significativas. No grupo experimental, meninos e meninas 

apresentam diferenças significativas no quadro de stress, isto é, ficaram menos estressados. 

  

Gráfico D – Comparação quanto ao Gênero dos Grupos Controle e Experimental no 

quadro de Humor Depressivo, antes e Depois da Intervenção  
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Não há diferença significativa, antes e depois das intervenções, quanto ao quadro de 

humor depressivo no grupo experimental. 

 

Gráfico E – Comparação quanto ao Gênero dos Grupos Controle e Experimental no 

Quadro de Ansiedade, Antes e Depois da Intervenção  

 

Verificamos que no grupo experimental os índices foram equivalentes, antes e depois 

da intervenção, nos dois grupos, masculino e feminino. No grupo controle, antes e depois da 

aplicação dos desenhos, observamos uma diferença significativa: as meninas apresentaram-se 

mais ansiosas que os meninos. 
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Gráfico F – Comparação quanto ao Gênero dos Grupos Controle e Experimental no 

Quadro de Interesse Social e Escolar, Antes e Depois da Intervenção  

 

Não há diferença significativa de gênero, antes e depois das intervenções, tanto no 

grupo controle quanto no grupo experimental, quanto à variável de interesse social. 

 

Gráfico G – Comparação quanto ao Gênero dos Grupos Controle e Experimental no 

Quadro de Fadiga, Antes e Depois da Intervenção  

 

Verificamos que no grupo experimental os índices foram equivalentes, antes e depois 

da intervenção, nos dois grupos, masculino e feminino. No grupo controle podemos verificar 

que as meninas apresentam-se mais fatigadas que os meninos, tanto antes quanto depois da 

aplicação dos desenhos. 
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Gráfico H – Comparação quanto ao Gênero dos Grupos Controle e Experimental no 

Teste CAD, Antes e Depois da Intervenção  

 

Verificamos que no grupo controle os índices foram equivalentes, antes e depois da 

intervenção, nos dois grupos, masculino e feminino. No grupo experimental, ambos os grupos 

apresentam melhora significativa.  

A seguir estaremos verificando os temas dados aos desenhos mandálicos do grupo 

experimental e os símbolos centrais mais desenhados. Em negrito, o tema do círculo inicial e 

em vermelho, o tema do círculo final.   

Tabela 17 – Tabela de Temas das Imagens Mandálicas 

NomeNMN Temas dados as imagens 
mandalicas 

Símbolo 
predominante 
do tema  

Símbolo 
predominante 
Mandala 
Inicial 

Símbolo 
predominante 
Mandala Final 

E 18 Seis meninas jogando bola, 
Jamaica, Triângulo, Ventilador, 
Meus irmãos, Rosa do dia, 
Caatinga, Linda Flor, Linda 
rosa, Mar, sol e nuvem. 

Flor Rede Mar 

E 19 O relógio do tempo, Jamaica-
Jamaica, Arvore da escuridão, 
Flor da alegria, A estrela, Flor 
do sol, O arco-íris, Flor da 
amizade, Flor da Paz, Flor da 
simplicidade. 

Flor Rosto Flor 

E 20 Poquebola, Bola do espaço, 
Supa-supa,Gira-gira, Pula-
pula,Flor do seis, Roda-roda, 
Labirinto, Rosa-rosa,Tricolor 

Bola Bola Seta 

E 21 O sol, O poder do raio, O santo Circulo Rosto Espiral 
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da paixão, A mata, A ultima flor 
colorida, A volta ao mundo, A 
ultima coisa redonda, Quadrado 
colorido, A balada, O roda 
roda 

E 22 Os pontos, Boneco, Coração do 
amor, Rosa, A união dos 
bonecos, Flor, Bola colorida, 
Flor rosa, Flor colorida, Sol 

Flor Pontos Rosto 

E 23 Planeta terra, Bola, O triângulo 
do amor, Flor, A estrela 
colorida, A flor espada, O 
circulo colorido, Quadrado 
lindo, Cores do orar, O circulo 
das flores 

Flor Ponto Ponto 

E 24 Nosso Planeta, Jamaica, Nosso 
Santo, Flor do caminho, Estrela 
rainha, Flor do dia, Flor nossa, 
Flor secreta, A minha flor 
mágica, Guerra e paz 

Flor Riscos Tao 

E 25 Ordem e progresso, Bola dos 
poderes, O pai, A flor mais bela, 
Clarice e a estrela do mar, Flor 
Roxa, Bola colorida, A procura 
da flor, A flor colorida, Clarice 
e os sinais 

Flor Bandeira do 
Brasil 

Escrito Sol 

E 26 Monalisa, São Paulo, Reza, Flor 
da vida, Homens guerreiros, A 
esperança é a ultima que morre, 
Rosa da amizade, Flor da 
verdade, Viva a vida feliz, 
Amor 

Flor Rosto Coração 

E 27 Planetário, Mascara, Todas as 
cores, Flor do dia, Estrela, Sol, 
Espelho, Quadrado, Flor do 
amor, Cor do céu 

Flor Bola Flor 

E 28 Relógio, Mascara, Bola do 
amor, Ventilador, Bonecos, 
Flor, Bola Mizzianne, Mesa, 
Flor da amizade, Uma rosa 
acabando de nascer 

Flor Rosto Flor 

E 29 Maconheiro, Deus é fiel, 
Cachimbo da paz, O seu nome, 
Estrela da paz, Flor do 
amanhecer, Bola colorida, 
Labirinto da flor, Flor Monalisa, 
Água, fogo, terra e ar 

Flor Olhos Sol 

E 30 Japão, Seu nome, Seu nome, 
Flor colorida e feliz, Estrela 
cadente, O gira sol colorido, A 
bola colorida, Labirinto, A flor 
colorida, Eu 

Seu nome Ponto Ponto 

E 31 Ordem e progresso, Bem e 
mal, Maior medalha do mundo, 

Flor Bandeira Sol 
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Ventilador, Estrela cadente, Flor 
da vida, Roleta da sorte, 
Labirinto colorido, Flor 
triângulo, Sol 

E 32 ET, ET, ET, Macaco, Pé, Rato, 
Pé, Lares da cor, Pipi, Espirou 

ET Rosto Bolas 

E 33 Bandeira do Japão, Poder 
eletricidade, Azul do céu e você 
na natureza, Rosa dos ventos, 
Toda a poluição do Brasil, Um 
desenho Legal, Espelho 
enfeitiçado, Labirinto, Flor do 
amor, Meu 10 anos de 
criatividade 

Todos 
diferentes 

Cor vermelha Retângulo com 
o numero 10 

E 34 Japão, Cara-cara, Símbolo 
Pirâmide, Cata vento, Maquina 
elétrica, Bola flor, Arco 
colorido, Flor de fogo, Símbolo 
da flor do amor, O menino anjo 

Flor Cor vermelha Rosto 

 

O símbolo “flor” foi o mais destacado entre os temas dos sujeitos do grupo 

experimental presente em oito sujeitos no grupo feminino e em três do grupo masculino. O 

símbolo central da mandala inicial predominante é a figura de um rosto sorrindo e na mandala 

final, Flor.  

 

Tabela 18 - Resultados da Avaliação dos Educadores (Grupo Controle) 

Controle Média N 

Desvio 
P
a
d
r
ã
o 

Erro 
p
a
d
r
ã
o 

t p 

Humor depressivo_antes 2,7 17 0,815 0,198 
Humor depressivo_depois 2,5 17 0,734 0,178 

1,13 0,138 

Ansiedade e preocupação_antes 3,0 17 0,723 0,175 
Ansiedade e preocupação_depois 2,6 17 0,724 0,176 

3,88 0,001 

Interesses sociais e escolares_antes 2,9 17 0,889 0,216 
Interesses sociais e escolares_depois 2,8 17 0,685 0,166 

0,72 0,240 

Fadiga cognitiva e física_antes 2,5 17 0,499 0,121 
Fadiga cognitiva e física_depois 2,3 17 0,312 0,076 2,08 0,027 

 

Tabela 19  - Resultados da Avaliação dos Educadores  (Grupo Experimental) 
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Experimental Média N 

Desvio 
P
a
d
r
ã
o 

Erro 
p
a
d
r
ã
o 

t p 

Humor depressivo_antes 2,6 17 0,422 0,102 
Humor depressivo _depois 2,5 17 0,398 0,096 1,00 0,16

6 
Ansiedade e preocupação_antes 2,7 17 0,611 0,148 
Ansiedade e preocupação_depois 2,6 17 0,490 0,119 

0,86 0,20
1 

Interesses sociais e escolares_antes 2,5 17 0,451 0,109 
Interesses sociais e escolares_depois 2,4 17 0,441 0,107 

0,86 0,20
1 

Fadiga cognitiva e física_antes 2,6 17 0,524 0,127 
Fadiga cognitiva e física_depois 2,5 17 0,453 0,110 

1,48 0,07
9 

Segundo educadores, os sujeitos não apresentam diferenças no comportamento após o 

experimento, mas há uma ligeira melhora no quadro de ansiedade e preocupação no grupo de 

controle. 

  O instrumento utilizado para a avaliação dos educadores foi invalidado, pois no mês 

que foi realizada a intervenção, a psicóloga responsável saiu de seu cargo. Assim, como a 

maioria dos educadores foi substituído por outros e novos não tinham condições de fazerem 

avaliação adequada para cada criança. Para que pudessem responder adequadamente o 

questionário proposto para a pesquisa, precisariam conhecer melhor a rotina das crianças e da 

associação. Portanto, os resultados dos avaliadores não serão utilizados em nosso estudo.  

 

D) Análise Final dos Resultados 

Análise Individual do Grupo Controle:  

Na avaliação geral dos resultados das análises individuais do grupo de controle, 

observamos que não houve mudanças significativas nos quadros estudados que foram: stress, 

depressão, ansiedade, humor depressivo, interesses sociais e escolares, fadiga cognitiva e 

física. Observamos também que as crianças apresentaram o mesmo comportamento da 

primeira à ultima sessão de desenho, que foram: agressividade (controlada), tensão e 

desorganização. 

No grupo controle as crianças mostraram-se interessadas, mas nas ultimas sessões 

estavam menos participativas ao realizarem seus trabalhos. A agressividade verbal foi algo 
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permanente nas sessões, assim como a agitação e a fala excessiva. O medo de mostrar 

dificuldades na escrita foi observado, pois em muitos desenhos o tema não foi escrito.  

É importante relatar o que foi observado no grupo controle feminino, mesmo não 

fazendo parte dos objetivos e hipóteses desta tese. Foi verificado, através do teste do desenho 

livre, que duas meninas demonstraram um possível abuso sexual, o que tende a confirmar as 

condições de abandono, maus tratos, solidão e sofrimento entre os abrigados. 

 

Análise Individual do Grupo Experimental: 

Na avaliação geral dos resultados das análises individuais do grupo experimental, foi 

verificado que todas as crianças apresentaram melhoras em seu quadro de stress, depressão, 

ansiedade e preocupação, interesse sociais e escolares, fadiga cognitiva e física. Também 

foram apresentadas mudanças significativas na evolução de seus desenhos, com maior 

centralização, organização, integração, sentimentos de bem-estar, felicidade e tranquilidade. 

Não percebemos dificuldades nas crianças em nomear seus desenhos, assim podemos fazer 

uma leitura simbólica dos temas mais relevantes apresentados, como a flor. Os símbolos 

centrais de maior relevância no círculo inicial foi o rosto e no círculo final, a flor.  

Foi percebido que as crianças do grupo experimental mostravam-se mais interessadas 

e participativas ao realizarem seus trabalhos e, também, mais alegres, comunicativas, 

tranquilas e relaxadas. Os medos, as ansiedades e a sensação de insegurança ou revolta foram 

desaparecendo gradativamente. 

 Pudemos observar que enquanto pintavam as mandalas, expressavam mais emoção e 

pareceram mais alegres. Houve também uma alteração no comportamento de stress e 

depressão. Pudemos observar a evolução do quadro de stress e depressão nas crianças que 

vivenciaram a técnica do desenho da mandala. 

 

Análise Final dos Resultados Grupais 

A partir da análise dos dados dos grupos controle e experimental foi verificado que as 

crianças abrigadas vivenciam uma situação de vulnerabilidade física, emocional, social e 

espiritual. Pelo seus desenhos, observamos registros de maus tratos, irritabilidade, agressões 

verbais e problemas de alfabetização. Na maioria das crianças, a depressão está  associada à 

agressividade e a distúrbio de comportamento. 
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Verificamos que não há diferenças significativas entre os dois grupos quanto às 

variáveis, antes da intervenção, isto é, os sujeitos dos dois grupos apresentam os mesmos 

índices de stress, humor depressivo, ansiedade, interesse social, fadiga e depressão. Depois da 

intervenção, os dois grupos são significativamente diferentes. Isto é, apresentam diferença 

significativa nos índices de stress infantil, humor depressivo, ansiedade, interesse social, 

fadiga e depressão.  

Verificamos nos resultados do teste ESI - Escala de stress Infantil que: 

- no grupo controle não houve diferença significativa depois da aplicação dos 

desenhos. O grupo controle continua com os mesmos índices de stress, isto é, apresenta 

quadros com stress. 

- no grupo experimental, houve depois da intervenção psicológica, uma  melhora 

significativa. A maioria das crianças encontra-se “sem stress”.  

Portanto, observamos que as crianças do grupo experimental tiveram melhoras 

significativas e positivas depois da intervenção psicológica com as mandalas, saindo do 

quadro de stress.  

Foi verificado nos resultados do teste CAD - Escala de Depressão Infantil, que: 

- no grupo controle não houve diferença significativa, após a aplicação dos desenhos  

- no grupo experimental houve diferença significativa, depois da intervenção 

psicológica   

Verificamos que não há diferença significativa quanto à classificação de depressão 

entre os dois grupos, antes da intervenção. Depois da intervenção, encontramos no grupo 

controle poucas alterações no quadro de depressão, mantendo-se um nível elevado de 

depressão. No grupo experimental as crianças, em sua maioria, saíram do quadro de 

depressão. 

Portanto, podemos dizer que, depois da intervenção psicológica com as mandalas, foi 

apresentada uma melhora no quadro de depressão infantil, no grupo experimental. 

Na avaliação geral dos resultados das análises por gênero do grupo de controle, 

observamos que, tanto antes como depois da aplicação dos desenhos, não há diferenças 

significativas entre meninas e meninos. 
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Na avaliação geral dos resultados das análises por gênero do grupo experimental, 

observamos que, tanto antes como depois da intervenção psicológica, apresentaram diferença 

significativa nos itens: ESI, ansiedade, fadiga e CAD total.  

No total de meninos dos grupos controle e experimental, verificamos que houve 

diferença significativa nos itens ESI, ansiedade, fadiga e CAD total. Nos itens humor 

depressivo e interesse social não houve diferença significativa para o grupo masculino.   

No total de meninas grupo experimental não foram apresentadas diferenças 

significativas na variável humor depressivo, enquanto nos itens: ESI, ansiedade, interesse, 

fadiga e CAD total, houve diferença significativa. 

  Verificamos, por intermédio dos dados analisados, que o beneficio para saúde mental 

destas crianças do grupo experimental é superior ao do grupo controle. Com estes resultados, 

confirmamos o objetivo proposto.   
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Discussão dos resultados e conclusões 

 

A psicologia junguiana procura recuperar a vivência e a jornada simbólica para dentro 

do si mesmo, que se caracteriza como uma caminhada em profundidade ao centro interno 

psíquico e espiritual, no qual o ser humano pode reconhecer a sua verdadeira condição e 

identidade. Esta abordagem proporciona a experiência e o conhecimento essencial de si 

mesmo e da natureza divina de cada um, os quais podem operar uma profunda mudança na 

percepção da realidade, na personalidade e na vida do indivíduo. O objetivo principal dessa 

abordagem é a transformação da percepção por meio do autoconhecimento, em um 

movimento libertador dos complexos, centrando sua meta no encontro do ego com o Self. 

O ser humano é um ser bio-psicossocial e espiritual e, no pensamento junguiano, é 

conduzido por uma força de energia vital, o Self, que se comunica através de símbolos, o que 

promove a interação do indivíduo com ele mesmo e com o mundo externo. O Self, como a 

totalidade da esfera psíquica, é o elo entre registros da humanidade (coletivo) e registros da 

história pessoal de cada ser humano (individual). Portanto, o Self é a expressão da alma, 

composta por registros passados e presentes. Cada ser humano traz em si potencialidades 

singulares e o desejo de buscá-las e de desenvolvê-las para realizar aquilo que lhe é próprio. 

Os dados obtidos nesta tese confirmam o objetivo em questão, isto é, que o desenho da 

mandala pode proporcionar uma mudança no comportamento de crianças de 8 a 12 anos, 

vítimas de abandono, moradoras em casa abrigo, promovendo melhoras significativas no 

quadro de stress infantil, de depressão, de ansiedade e de preocupação, além de um aumento 

nos interesses sociais e escolares e uma diminuição da fadiga cognitiva e física. As avaliações 

das crianças foram realizadas em uma dimensão ampla e complexa, com base nos 

instrumentos utilizados. A seguir, estabeleceremos um paralelo entre os resultados 

encontrados e aqueles disponíveis na literatura. 

Conforme os resultados, os dois grupos, controle e experimental, eram equivalentes 

quanto à escolaridade, sendo percebidas dificuldades tanto de leitura quanto de escrita no 

decorrer da intervenção. Pudemos observar que a concentração e a atenção começaram a ser 

resgatadas no grupo experimental no decorrer do trabalho, enquanto que no grupo controle 

não observamos mudanças significativas no comportamento das crianças, que permaneceram 

desconcentradas, agressivas e agitadas. As crianças do grupo experimental mostraram-se mais 
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interessadas e participativas e, também, mais alegres, comunicativas, tranquilas e relaxadas. 

Neste grupo, os medos e as ansiedades foram desaparecendo a cada sessão. 

A avaliação permitiu verificar que as meninas dos dois grupos apresentavam sintomas 

de humor depressivo. As meninas do grupo experimental não obtiveram alterações nesse 

quesito. Assim, podemos dizer que os sintomas identificados nos participantes estão em 

consonância com os achados da literatura, que apontam a prevalência de sintomas de humor 

depressivo em crianças vítimas de maus tratos, abandono e moradoras em casa abrigo (Cf. 

DESLANDES, 1994). Foi percebido que existe um abandono relativo ao fato de a criança ser 

pouco assistida pela família, pela instituição ou pela casa abrigo. Tal abandono foi percebido 

no olhar das crianças, que transmitia falta de energia, tristeza, solidão e baixa autoestima. 

Também pudemos observar no grupo controle feminino, mesmo não fazendo parte dos 

objetivos e hipóteses desta tese, sinais de um possível abuso sexual, presente no teste do 

desenho livre, o que confirma as condições de abandono, de maus tratos, de solidão e de 

sofrimento, no ponto de vista físico e psicológico. As imagens estão no capítulo Resultados, 

apresentadas pelas crianças C10 e C11.                                              

Neste momento, chamamos a atenção para o prejuízo causado a essas crianças, cujo 

presente é marcado por incertezas e por dor. Segundo Eliacheff (1995), é comum que crianças 

em situação de abrigamento e de maus tratos apresentem problemas vinculados às relações 

afetivas, motricidade, saúde física e desenvolvimento intelectual. Ainda, podemos acrescentar 

problemas ligados à saúde mental, como observado nos desenhos das crianças. O medo foi 

um dos fatores apontados como uma sensação muito presente na vida das crianças abrigadas. 

O medo, por si só, não é sinal de uma patologia emocional. É uma emoção humana universal 

benéfica para a conservação da espécie, servindo como resposta adaptativa a uma situação 

adversa. O medo exagerado que paralisa e perturba a realização de tarefas cotidianas é que 

traz sofrimento e prejudica a criança. Este é o medo experimentado pelas crianças que passam 

por um longo período morando nos abrigos, observado nos quadros de stress e de depressão.  

As crianças desenharam símbolos específicos tirados de suas experiências e usaram 

esses símbolos para compartilhar informações sobre si mesmas. Os conteúdos de um desenho 

estão embasados em fatos reais. Essa perspectiva vem, é claro, da criança, ou seja, a forma 

como ela percebe a realidade. Em algumas participantes, verificamos desenhos grosseiros, 

sem perspectivas e desarmônicos, traços de uma possível cisão psicótica (crianças C10 e 

C11). 
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Estudiosos do desenvolvimento infantil como Bowlby (1969), Spitz (1965) e 

Winnicott (1987) alertam para a importância de a criança ter um cuidador confiável, que lhe 

proporcione um ambiente seguro para que ela viva novas situações, exercer sua criatividade e 

criar novos vínculos. O que vemos nas crianças abrigadas é a vivência constante de abandono. 

As crianças são abrigadas por períodos muitas vezes longos, indeterminados, sem saber o que 

o futuro lhes reserva. Às vezes, vivem nessa situação por muitos anos, como se fosse apenas 

uma fase provisória o que, portanto, não permite adaptações definitivas. 

A vivência do abandono é traumática e pode se tornar um bloqueio, que impede o 

indivíduo de evoluir, ficando preso a uma situação passada. Pudemos perceber, inclusive, 

sinais de dor e violência prejudiciais para uma boa saúde mental e espiritual. As crianças por 

algumas vezes, se negavam a nomear ou elaborar os desenhos. A negação e a repressão são 

mecanismos de defesa que, ao entrar em contato com informações dolorosas do inconsciente, 

reproduzem o erro e a repetição de comportamentos inadequados. Sabemos que a informação 

que não pode ser conscientemente transformada fica presa nos complexos e produz sintomas 

patológicos. O stress e a depressão podem ficar alojados no organismo e produzir sofrimento 

devido à ausência de conexão entre o nível consciente e o inconsciente. 

Foi observado nos desenhos de duas crianças, em especial E32 e E34 (capítulo 

Resultado), formas e traços referente às projeções de estados de inquietação interna, 

sugerindo sentimentos de medo do mundo externo e sensações de insegurança ou revolta. 

Integrar ego e sombra faz parte da caminhada em busca do “Self”. A sombra pode ser 

representada por sentimentos negativos, como raiva, frustração e inveja, que se acumulam no 

inconsciente e não são facilmente expostos pelas pessoas em geral. Sentimentos de revolta, de 

medo e de raiva experenciados pelas crianças, muitas vezes, não aceitos pela sociedade 

acumulam-se como sombras no inconsciente. A sombra, normalmente presente em trabalhos 

artísticos, aparece nas mandalas, revelando aspectos sombrios da personalidade, que se 

relacionam com momentos da vida atual1.  

Jung (1977) mostrou que a sombra projetada pela mente consciente do indivíduo 

contém aspectos ocultos, reprimidos e desfavoráveis da sua personalidade. Mas, essa sombra 

não é apenas o simples inverso do ego consciente. Assim como o ego contém atitudes 

desfavoráveis e destrutivas, a sombra possui algumas boas qualidades: instintos e impulsos 

                                                
1 É importante relatar que a pesquisadora não tinha acesso a história de vida das crianças formalmente, mas 
algumas informações sobre a situação atual delas era relatada pelos profissionais da associação, já que,  na maior 
parte das vezes, os pais faleceram, estavam presos ou perderam o patrio poder. 
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criadores. Na verdade, o ego e a sombra, apesar de separados, são tão indissoluvelmente 

ligados um ao outro quanto o sentimento e o pensamento.  

Diante destes conceitos, podemos reafirmar que a escolha da proposta do desenho da 

mandala pode colaborar e estimular a busca e o encontro de significados, focalizando 

principalmente a relação da criança com o objeto e com a dinâmica da mandala. Ramos relata: 

“O uso do símbolo como informação pode inferir nos sistemas dinâmicos do organismo é 

certamente uma possibilidade que permitirá um grande avanço nos trabalhos e nas pesquisas 

interdisciplinares” (1994: 197). 

Os resultados mostraram que o desenho da mandala foi um facilitador no processo de 

integração da sombra e promotor da expansão da consciência dessas crianças, apesar da 

vivência de tensões permanentes. Lauzarus e Folkman (1984) definem o stress psicológico 

como o resultado das relações entre a pessoa e o contexto ambiental, que são percebidas como 

algo que está além daquilo que a pessoa pode suportar, excedendo seus recursos pessoais e 

ameaçando seu bem-estar. Já Lipp e Rocha (1994) descrevem o stress como uma situação de 

muita tensão. A exposição freqüente e intensa ao stress está associada aos numerosos efeitos 

adversos na saúde física e mental. Lembramos que o objetivo da intervenção foi de propor um 

instrumento religioso para beneficiar a saúde mental dos sujeitos. 

Observamos que, desde o início da intervenção psicológica nos dois grupos, algumas 

crianças apresentaram pertubações sérias, com muita sensibilidade às situações de separação, 

além de medo e de abandono. Essas crianças provavelmente foram expostas a intensa carga de  

ansiedade proveniente de diversas situações, tais como: separação da mãe, que deixa marcas  

no desenvolvimento, e  medo de novas perdas, sentimento que parece acompanhar a criança, 

como uma cicatriz dolorosa e pronta para se abrir a qualquer momento, como vimos na 

criança E23 (capítulo Resultados). 

Para compreender o significado das mensagens expressas pelas crianças nos desenhos, 

é necessário levar em conta aspectos referentes aos comportamentos verbais e não verbais, a 

interação da criança com as pessoas à sua volta, a relação com a tarefa realizada, como 

também o desenrolar do processo de intervenção com as mandalas.  

Para ilustrar o que acabamos de relatar, podemos observar a evolução da criança E25, 

que, inicialmente, estava no quadro de quase exaustão e risco leve de depressão em sua 

primeira sessão. Em seu círculo inicial, nomeado “Ordem e Progresso”, utilizou o desenho do 
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círculo impresso e aproveitou a área fora do círculo para a construção de um novo desenho, 

sugerindo estar ansiosa, precisando de ordem.  

Nessa criança, a evolução dos desenhos indica criatividade e transformação, pois 

modifica quase todas as mandalas, o que sugere centramento e organização. Parece perceber 

as formas e os números correspondentes a cada desenho, revelando vitalidade, energia e 

movimento. Portanto, essa criança entrou em contato com sentimentos de harmonia e de bem-

estar, mostrando transformações em seu processo. Em sua última sessão, verificamos que a 

mesma encontrava-se na fase alerta de stress, mas sem depressão. Essa criança estabeleceu 

consigo mesma uma ligação saudável, indicando uma percepção consciente dos símbolos 

desenhados. Quando houve a expressão de uma emoção, ocorreu também uma alteração no 

comportamento de stress e de depressão. Foi ainda notado que a criança E25 exteriorizou seus 

sentimentos, suas tensões e suas angústias, reorganizando seu meio interno. Ao ser 

estimulada, E25 teve uma diminuição de seu desconforto psíquico. 

Deste modo, verificamos que através da experiência com os símbolos de centro pode 

ser criado um caminho na psique que conduziu para além do nível racional de compreensão, 

em direção à ampliação da consciência. O contato com os símbolos sempre provoca um 

impacto sobre a psique, amplia a percepção do transcendente e favorece a manifestação dos 

níveis mais elevados de consciência. Jung relata: “O uso de um círculo mágico ou mandala, 

como é chamado no oriente, para propósito de cura, é um ideia arquetípica” (2000: 132-133).  

Para Dahlke (1999), o trabalho com mandalas não se resume em adaptar as pessoas a 

uma dada situação, mas ajudá-las a perceber essa situação, a reconhecer como se sentem 

frente a ela e encontrar um meio de transformá-la. Um trabalho silencioso realizado de dentro 

para fora. Assim, nesse estudo a mandala possibilitou movimentar a energia em favor da 

criação e da restauração da saúde, criando um campo que, ao se expandir, movimentou outros 

aspectos da psique.  

A técnica do desenho da mandala foi voltada para o desenvolvimento da criatividade, 

atuando como um complemento na formação das crianças. Ramos (2006) relata que não é 

possível separar o conceito de mandala do conceito de ordem, de ritmo, de complexidade, de 

organização, de sistema, de totalidade, de simetria, de modulação, de equilíbrio e de 

dinamismo. Tais princípios são sua carga genética e constroem sua estrutura, bem como a 

estrutura das formas e dos processos dinâmicos do universo. Pudemos observar, em algumas 

crianças (E24, E25, E30, E34), que o resgate da dimensão transcendente da consciência, por 
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intermédio da mediação dos símbolos, parece ter facilitado a reconexão com os níveis mais 

altos da psique. A aquisição desse nível de percepção é tanto psíquica quanto espiritual, além 

de ser necessária para o equilíbrio do sujeito.  

Bata (1997) comenta que por meio da vivência do símbolo do centro, o ser humano 

pode realizar a cura da divisão, da dualidade e da alienação em relação à essência mais 

profunda (essência espiritual) e se religar com o impulso natural à evolução, à completude e à 

plenitude e ao seu verdadeiro Ser. Já Philippini (2005) relata que é no contexto da expressão 

criativa que se amplia a possibilidade de estruturação da personalidade e se constroem 

maneiras produtivas para a comunicação e para o “estar-no-mundo”. Pudemos observar que 

para as crianças, ocasionalmente, houve insights com a contextualização do símbolo na vida 

das crianças, contextualização que ocorreu ao término do trabalho expressivo. Estas 

produções simbólicas retratam múltiplos estágios da psique, ativando e realizando a 

comunicação entre o inconsciente e o consciente. (Cf. PHILIPPINI, 2000)   

No final de cada sessão, as crianças observaram suas produções artísticas, podendo 

entrar em contato com sua própria evolução. Ficava nítido, em suas faces, o desenvolvimento 

e o valor pessoal, ampliando sua criatividade e seu dinamismo a cada sessão trabalhada. Este 

reconhecimento é fundamental para que ocorra um processo de mudança positiva no 

comportamento e no desenvolvimento delas. Fincher relata que:  

 

O ato de desenhar mandalas é espontâneo, não ensinado, e executado mais ou menos 
da mesma maneira por crianças de culturas diversas. Raramente continua com tal 
intensidade depois dos cinco anos. Podemos concluir desses fatos que desenhar 
mandalas faz parte de um padrão natural ordenado de maturação psicológica. Esta 
atividade pode acompanhar o processo pelo qual as crianças aprendem a ter 
consciência de si mesmas. (1998: 35) 

 

Para Kellog (1969), as razões pelas quais as crianças e os adultos desenham mandalas 

são: proporcionar um equilíbrio global e realizar um mapa estrutural de sua psique. Portanto, 

os dados desta pesquisa ratificam a concepção de que a intervenção do desenho da mandala 

funcionou como um momento de descontração e de alívio de stress, como calmante ou 

tranquilizador e, ainda, como medida preventiva, proporcionando um equilíbrio para a psique. 

A técnica do desenho da mandala agiu como uma forma estruturante da personalidade. Estas 

representações significavam que forças inconscientes possivelmente procuravam compensar 

conteúdos sombrios e desestruturantes, como acabamos de analisar. Assim, os desenhos 

mandálicos foram portadores de estruturas matemáticas e humanas, ajudando a criar uma 
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ordem de percepções que são aparentemente causais. Eles apontavam para a existência de 

forças inconscientes de defesa e de estruturação e exerceram uma função ordenadora e 

curativa (Cf. FICHER, 1991). Valladares e Oliveira (1999) indicam que se pode utilizar 

técnicas expressivas na busca de resultados terapêuticos para melhor elaboração de conteúdos 

internos do indivíduo.  

A experiência vivenciada no grupo experimental caracterizou-se como uma 

experiência de ampliação da consciência, a qual parece ser compatível com a teoria de Jung, 

especificamente com o conceito de individuação. Tal conceito representa a meta e a 

transformação da personalidade em forma de processo: “... tornar-se um ser único, na medida 

em que por ‘individualidade’ entendermos nossa singularidade mais última e incomparável, 

significa também que nos tornamos o nosso próprio Self” (JUNG, 1981: 49). A própria meta 

da vida é considerada como uma aproximação entre ego e Self; nesse sentido, a meta envolve 

necessariamente uma ampliação de consciência, que abrange aspectos religiosos. A função 

transcendente não acontece sem propósito ou sem objetivos. Leva à revelação da essência de 

cada um, produzindo uma compreensão por meio da experiência. Assim, fazendo uma análise 

da vivência da criança, observamos o movimento do ego, centro da consciência em direção ao 

Self, que, através da produção simbólica/artística estabelecem o equilíbrio entre os opostos, 

resultando em uma consciência ampliada e transformada. 

Vimos que a mandala também pode ser utilizada como instrumento de autodescoberta, 

como um veículo para ir ao encontro do Self. Como um desenho projetivo, a mandala registra 

diferentes estados do indivíduo, expressando emoções, intuições e sentimentos de 

religiosidade. Quer no sentido cultural, quer no sentido individual, seja na forma ritualística 

ou pessoal, a mandala reflete o momento em que uma cultura passa por uma transformação ou 

um momento de emergência de conteúdos simbólicos que estavam adormecidos há muito 

tempo nas profundezas da psique. Neste trabalho buscou-se despertar alguns conteúdos da 

psique que estavam escondidos há muito tempo.  

Quando falamos da execução da técnica da mandala, estamos falando da experiência 

religiosa, que é entendida como uma vivência ou uma experiência da pessoa com aquilo que 

lhe é ensinado ou foi aprendido e é dotado de um sentimento de emocionalidade que é 

entendida por vivencia. (Cf. VALLE, 1998). Assim, com os resultados obtidos, podemos 

afirmar que a técnica do desenho da mandala é eficiente para fornecer: acesso ao mundo 

lúdico criativo da criança; um meio de autodescoberta e um despertar da capacidade criativa; 

uma transformação da energia bloqueada; um relacionamento mais equilibrado entre ego-Self; 
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ativação da capacidade natural, autocurativa, da psique; tranqüilidade e bem-estar; e 

diminuição de stress e da depressão. Tocar o aspecto religioso da psique foi o objetivo da 

intervenção psicológica, que proporcionou uma transformação, como registramos nos 

resultados. Isto porque as imagens arquetípicas religiosas trazem em si, por suas 

características, um fator organizador e curador. 

Procuramos refletir sobre aspectos fundamentais da intervenção junto a essas crianças, 

considerando a importância do ambiente e da relação com o outro, para que a criança possa 

vir a estabelecer uma relação criativa com o mundo em que vive. Foram essenciais para este 

trabalho as contribuições de Jung, Croatto, Otto, Fordham, Furth, Fincher, dentre outros. 

As análises realizadas permitiram observar que o processo psíquico foi desenvolvido 

por imagens simbólicas. O símbolo (fruto da energia psíquica, objetivado em imagens) traz a 

possibilidade de conhecimento, de reparação, de reformulação das estruturas e de 

transcendência. No referencial junguiano, os símbolos são parte do processo de 

autoconhecimento e de transformação, atuam na vida e conectam a essência de cada ser, 

operando diretamente no eixo ego-Self e apontando o rumo que a energia psíquica segue. São, 

assim, os norteadores dos caminhos que os desenhos da mandala devem seguir. 

É possível que estar em contato com a criação e a transformação, além da 

possibilidade de encontrar novos caminhos, tenha aumentado a autoestima das crianças, 

fortalecendo a sua personalidade. Neumann (1991) menciona que o processo de desenhar 

mandalas é, para as crianças, uma forma de ajuda para estabelecer sua identidade. Também 

relata que o ato de desenhar mandalas é um processo inato de orientação, que permite à 

criança estabelecer um sentido de si mesma, que corresponde ao seu espaço-tempo. Fica 

claro, neste processo, que as crianças demonstraram integração semelhante aquela que 

Fordham (1994) relata em seus estudos, na qual a qualidade da experiência é reintegrada no 

Self, com modificações na sua estrutura e no seu repertório, levando ao desenvolvimento do 

ego, já que o ego é um de-integrado. 

Quando relacionamos símbolos, cores, números e temas dados aos desenhos das 

crianças, pudemos observar que possibilidades para novos caminhos e para o 

autoconhecimento são acessadas e entendidas como o verdadeiro desenvolvimento espiritual. 

Assim, a religação com o centro pode restituir a integridade psíquica. Por meio do reencontro 

consigo mesmo, com a sua alma e com a dimensão ampliada de consciência, o indivíduo 

recupera a condição original, a verdadeira essência e a inocência anterior e, então, se purifica 

e se transforma. Em outras palavras, “... é a participação de uma área sagrada interior, que é a 
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origem e a meta da alma. É a alma que contém a unidade de vida e consciência” (JUNG; 

WILHEIM, 2001: 41). A vivência do espaço sagrado, como explicado no terceiro capítulo, é a 

possibilidade de encontrar o lugar onde se possa vivenciar e trazer à tona o que se é e o que se 

pode ser, uma possibilidade de dar luz à experiência. Foi possível através da vivência do 

espaço sagrado, oferecido na intervenção, proporcionar mudanças, integração, ordem e 

centramento. 

 Embora nossa tese não tivesse como objetivo a observação do fenômeno numinoso, 

utilizamos um instrumento milenar religioso: as mandalas. Em alguns casos, essas mandalas 

foram criadas a partir de experiências numinosas. Com esta idéia em mente, podemos supor 

que a pessoa ao fazer uso de uma mandala, no nosso caso, pintá-la, pode entrar em sintonia 

com a mesma harmonia proporcionada ao seu criador. Podemos observar que não é o ato de 

desenhar ou de pintar qualquer desenho que cria esta percepção de bem-estar e de 

tranqüilidade e sim o desenho da mandala como foi demonstrado. É possível que ao pintá-las, 

as crianças entrem em uma sintonia semelhante àquela de seus criadores, alcançando o bem-

estar que a atitude religiosa pode proporcionar.  

Esta tese revelou que um instrumento religioso, desenvolvido por culturas milenares, 

com objetivo de proporcionar uma ligação do indivíduo com seu centro e com Deus, ao ser 

aplicado em um grupo de crianças, pode gerar transformações, observadas nos testes e nos 

relatados das crianças. As mandalas desenhadas e pintadas pelas crianças são réplicas criadas 

há muitos anos. Aquilo que foi conquistado por mestres espirituais foi em parte vivenciado 

pelas crianças, as quais podem ter reagindo a mesmas motivações interiores dos religiosos que 

criavam as mandalas. Estes impulsos podem ser atribuídos ao arquétipo do Self. 

A vivência do sagrado demonstra que existe uma realidade espiritual, um estado de 

consciência mais elevado, pleno de sentido, e que a vida é muito maior do que se pode 

perceber através da visão distorcida do ego. Essa revelação desperta o desejo de viver a vida 

de modo diferente, de forma muito mais feliz, porque o indivíduo descobre que a capacidade 

para as realizações e para as alegrias são infinitas e estão dentro de si mesmo. O sagrado pode 

ser vivido como uma experiência interna de revelação, a qual se tem acesso através da 

vivência espontânea direta ou por meio de uma prática que envolve o uso de técnicas 

específicas com a finalidade de provocar essa abertura. 

A literatura descreve que através da experiência do desenho da mandala é possível 

haver o despertar da dimensão do sagrado, o resgate da consciência da unidade e o 
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conhecimento da natureza divina de cada um. A experiência do sagrado, da unidade e da 

totalidade pode ser vivida diretamente por todo aquele que se propõe a um caminho de 

interiorização. Não é um privilégio dos místicos, como pode se pensar erroneamente, mas 

uma possibilidade que está disponível para todo aquele que deseja ampliar a consciência para 

níveis mais altos e buscar a sua verdadeira identidade e realização. Este processo é chamado 

pela psicologia junguiana de reconexão com o Self.Esperamos que mais crianças vitimas de 

abandono possam ter o prazer de vivenciar, através da técnica do desenho da mandala, 

momentos tranqüilos de bem estar e de alegria, como relatada pelas crianças da pesquisa. 

O processo de intervenção desta pesquisa ajudou a promover o contato com o universo 

simbólico e a integração dos conteúdos psíquicos inconscientes e o desenvolvimento 

evolutivo das crianças vítimas de abandono, o que significa dizer que possivelmente a 

experiência contribuiu com o seu processo de integração e de transformação. Nas sessões de 

intervenção, observamos uma boa comunicação através do vínculo terapêutico positivo 

estabelecido entre profissional e criança. É importante que as casas abrigo atuais focalizem 

seu trabalho no sentido de uma ampliação cada vez maior da consciência, tanto individual 

como social, não só da criança moradora das associações ou de casas abrigo, mas também dos 

educadores ou dos cuidadores - responsáveis, pois ambos participam do processo de convívio 

e, juntos, devem compartilhar um processo transformador. 

Ao finalizar este estudo a sensação é, por um lado, de calma, por ter concluído uma 

etapa importante do meu percurso pessoal-profissional. Por outro, de certa inquietação, vendo 

que o produto é pequeno, perante a imensidão das experiências, das expectativas, das dúvidas, 

das dificuldades, das angústias e das perdas. A tese expressa uma parte muito pequena da 

realidade vivida, mas, ao mesmo tempo, permite identificar temas de ação, que provavelmente 

serão úteis em outros projetos sociais, voltados ao atendimento de crianças e de adolescentes 

abrigados. A possibilidade de que crianças abrigadas possam vivenciar momentos de bem-

estar e de harmonia para poderem construir uma vida melhor, mais saudável e um lugar para 

si no mundo esteve presente desde os primeiros momentos e nunca deixou de me 

acompanhar. O compromisso com estas crianças foi e é o grande motor de todo esse processo. 

Foi a partir dessa rica experiência com as crianças desta tese que decidi, como 

pesquisadora, partir para um estudo mais profundo na mesma associação. Assim que realizei 

essa pesquisa fui convidada para dar continuidade ao trabalho proposto. Trabalhei mais seis 

meses com algumas crianças que quiseram continuar com o trabalho. No começo de 2010, 

resolvi me dedicar a terminar a tese e assim foram suspensas as sessões com as crianças. Ao 
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realizar a defesa desta tese, almejo retornar ao trabalho de intervenção com mandalas para 

novas turmas de crianças da Associação.  

 Ao longo de vinte anos de profissão, como psicóloga e professora, tinha muito pouco 

conhecimento e vivência prática com criança vítima de abandono, que acredito terem sido 

superados pelo grande interesse, empenho e dedicação. Com as ferramentas que me davam a 

certeza de proporcionar atenção e bem-estar, vivenciados por mim e apresentados em minha 

dissertação em 2007, fui estudando mais e mais sobre a mandala e, assim, pesquisando, 

aprimorando, abrindo caminhos e amadurecendo. Sei que o caminho é longo. Esta tese é parte 

desse processo que ilumina alguns pequenos pontos obscuros. Não se pode, com um estudo, 

mesmo sendo ele uma tese de doutorado, responder a todas as questões suscitadas pela 

proposta. O que fiz foi só abrir mais uma porta para um mundo de novas perguntas, que me 

move para buscar mais conhecimento a partir da experiência... Continuar realizando um 

trabalho de amor, respeito e ampliação da consciência hoje... e sempre. 
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Anexo-1 

Questionário para equipe técnica sobre o estado e comportamentos das crianças 

 

Nome: 

Idade:                               Data:                                                                   

Sexo:                 

                Função:                                  

 
Para cada item identificado abaixo, faça um X à direita que melhor combina com seu 
julgamento de qualidade. Use a escala acima para selecionar o item de qualidade. 
 

 
Escala 

Descrição/identificação do item da pesquisa 

Pouco Médio 

M
uito 

1. A criança tem vontade de dormir com freqüência durante 
o dia.       

2. A criança não tem interesses nas atividades.      
3. A criança parece nervosa e confusa.      
4. A criança geralmente esta infeliz.      
5. A criança parece estar deprimida e triste.      
6. A criança parece não se divertir.      
7. A criança não tem concentração.      
8. A criança parece cansada.      
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Anexo - 2 

Nome: _____________________________________ Idade:_______________ 

Data:_______________ Grupo:_________________ N:___________________ 

 

Instruções: Leia cada declaração cuidadosamente e circule as respostas que descrevem como 
você tem se sentido ultimamente. 

  Fortemente 
discordo 

Discordo Concordo Fortemente 
concordo 

1 Eu sou geralmente uma pessoa 
feliz. 

1 2 3 4 

2 Algumas vezes eu sou tão nervoso 
que não consigo pensar. 

1   2 3 4 

3  Estou normalmente relaxado. 1 2 3 4 

4 Nos últimos tempos não consigo 
expressar meus pensamentos muito 
bem. 

1 2 3 4 

5 Eu freqüentemente não consigo 
decidir o que fazer. 

1 2 3 4 

6 Até mesmo depois de dormir uma 
noite, ainda não me sinto 
descansado. 

1 2 3 4 

7 Não gosto de mim mesmo. 1 2 3 4 

8 Até mesmo coisas sem importância 
me aborrecem muito. 

1 2 3 4 

9 Ninguém se preocupar comigo. 1 2 3 4 

10 Tenho medo que minha vida não 
melhore nunca. 

1 2 3 4 

11 Não consigo parar de me 
preocupar.  

1 2 3 4 

12 Estou tão infeliz que não agüento 
mais.    

1 2 3 4 
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13 A vida é boa para mim. 1 2 3 4 

14 Sinto que ninguém me ama. 1 2 3 4 

15 Meus dias são geralmente 
agradáveis. 

1 2 3 4 

16 Estou sempre cansado. 1 2 3 4 

17 Sinto-me deprimido. 1 2 3 4 

18 Sinto-me muito sozinho. 1 2 3 4 

19 Perdi o interesse em quase tudo. 1 2 3 4 

20  Sinto que não sou bom em nada. 1 2 3 4 

21 Estou entusiasmado com o futuro. 1 2 3 4 

22 Sinto que estou sendo punido. 1 2 3 4 

23 Não consigo me concentrar. 1 2 3 4 

24 Preocupo-me com coisas ruins  1 2 3 4 

25 Estou com medo das coisas nunca 
mudarem. 

1 2 3 4 

26 Não espero por nada. 1 2 3 4 

27 Minha vida não tem nenhum 
sentido. 

1 2 3 4 

28 Parece que não há nenhuma 
esperança para mim. 

1 2 3 4 

29 Ultimamente, eu tenho necessidade 
de ajuda para fazer coisas mais 
simples. 

1 2 3 4 

30 Não consigo fazer as coisas. 1 2 3 4 

31 Nunca tenho energia. 1 2 3 4 

32 Não consigo realizar um plano. 1 2 3 4 

33 Sinto que falho em tudo. 1 2 3 4 

34 A vida não tem nenhum 1 2 3 4 
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divertimento. 

35 Me sinto nervoso na maior parte do 
tempo. 

1 2 3 4 

36 Não importa o que eu faça as coisas 
não funcionam. 

1 2 3 4 

37 Me sinto um fracasso completo. 1 2 3 4 

38 Não tenho tido vontade de fazer as 
coisas que usualmente gosto. 

1 2 3 4 

39 Me sinto muito triste na maior parte 
do tempo. 

1 2 3 4 

40 Eu me odeio. 1 2 3 4 

41 Nada que eu faço parece muito 
importante. 

1 2 3 4 

42 Ultimamente, eu não tenho vontade 
de fazer qualquer coisa, só dormir. 

1 2 3 4 

43 Freqüentemente sinto-me confuso. 1 2 3 4 

44 Eu tenho dificuldade de tomar 
decisões. 

1 2 3 4 

45 Estou feliz do jeito que sou. 1 2 3 4 

46 Preocupo-me muito. 1 2 3 4 

47 Não me interesso por qualquer 
coisa. 

1 2 3 4 

48 Não consigo me divertir. 1 2 3 4 

49 Estou orgulhoso de mim mesmo. 1 2 3 4 

50  Não tenho vontade de fazer muita 
coisa. 

1 2 3 4 
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Anexo - 3  

Avaliação dos Resultados da Escala de Stress Infantil – ESI (LIPP; 

LUCARELLI, 2008: 53)   

NORMAL 

Nota total da escala entre 0 a 39,50 pontos 

Considerada sem stress 

FASE ALERTA 

Nota total da escala entre 39, 60 e 59,50 pontos 

Considerada como uma fase transitória do stress, que não deve ser vista como envolvendo 

stress emocional permanente ou grave, mas representa uma reação do organismo a algo 

presente, no momento, que representa um desafio para a criança. 

Fase Alerta: Ocorre esta fase, quando o organismo depara-se com um estressor e é 

mobilizado, semelhante às reações de "luta e fuga" descritas por Cannon. O organismo 

reconhece o estressor e se prepara para a ação por meio de reações bioquímicas complexas 

(Cf. Lipp, 1994). Tais reações incluem: aumento da freqüência cardíaca e da pressão arterial, 

fazendo com que o sangue circule mais rapidamente, fornecendo mais oxigênio e nutrientes 

ao cérebro, músculos e outros órgãos vitais; contração do baço, aumentando os glóbulos 

vermelhos na corrente sanguínea para levar mais oxigênio ao cérebro e aos músculos; 

liberação das reservas de açúcar e gorduras na corrente sanguínea, produzindo mais energia; 

aumento da produção de hormônios, principalmente a adrenalina, dando mais energia ao 

organismo; aumento da freqüência respiratória, a fim de fornecer oxigênio adicional; tensão 

dos músculos, preparando o organismo para a ação. O organismo, assim, por meio do córtex 

cerebral, busca achar saídas e restabelecer o equilíbrio interno, ou seja, a homeostase. Caso o 

estressor não seja eliminado, o organismo passa, então, para a segunda fase do stress. 

FASE RESISTÊNCIA 

Nota total da escala acima de 59,50 até 79,40 pontos 

Caracteriza-se por um excesso de fontes de stress na vida da criança, que a estão levando a 

utilizar muita energia para seu enfrentamento. O organismo entra nesta fase quando o 

estressor permanece atuante por muito tempo. 
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Fase Resistência: O organismo entra nesta fase quando o estressor permanece atuante. As 

reações da fase anterior sofrem uma regressão, mas, na tentativa do organismo para manter a 

homeostase, ocorre uma hiperatividade cortiço supra-renal e, conseqüentemente, um 

dispêndio de energia, a qual seria necessária para outras funções vitais. O organismo não tem 

chance de se recuperar e permanece em estado de alerta que, se mantido por tempo 

prolongado, leva o organismo a exaustão. 

FASE QUASE-EXAUSTÂO  

Nota total da escala acima de 79,40 pontos até 99,30 pontos. 

Caracteriza-se como uma fase muito grave do stress, na qual a criança não mais consegue 

resistir aos estressores presentes em sua vida e começa a adoecer física ou psicologicamente. 

Fase Quase-Exaustão: Nesta fase, a tensão excede o limite de controle do organismo e a 

resistência física e emocional começa a se romper. Apesar de ainda existirem momentos em 

que a pessoa consegue manter o controle, pensando lucidamente, rindo de piadas e 

trabalhando, exige muito esforço da pessoa que experimenta uma gangorra emocional. O 

corticol é produzido em maior quantidade, tendo efeito negativo no organismo, destruindo as 

defesas imunológicas. Ocorre o inicio do aparecimento das doenças, tanto físicas quanto 

psicológicas. 

FASE EXAUSTÃO  

Nota total da escala acima de 99, 30 pontos. 

Caracteriza-se como a fase mais grave do stress, na qual a criança adoece fisicamente ou 

psicologicamente. 

Fase de Exaustão: Considerada a fase mais negativa do stress, também chamada da 

patológica. Nesta fase ocorre um maior desequilíbrio, havendo um agravamento do desgaste 

do organismo e conseguintemente do quadro sintomatológico, podendo ocorrer doenças e 

disfunções graves e até fatais. (LIPP; MEN, 2008: 12) 
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Avaliação dos Resultados CAD – Clinical Assessment of Depression 

(BRACKEN; HOWELL, 2004: 15)   

Normal (NR) menor ou igual a 59 pontos 

Caracteriza-se sem depressão 

Risco Leve de Depressão (MCR) 60 – 69 pontos 

Caracteriza-se por uma sensação de tristeza, auto-desvalorização e sentimento de culpa. 

Risco Significativo de Depressão (SCR) 70 – 79 pontos 

Caracteriza-se por aparecimento de inferioridade profunda e perspectiva pessimista diante da 

vida. 

Risco muito Significativo de Depressão (VSCR) maior ou igual a 80 pontos 

Caracteriza-se por depressão, auto-desvalorização e sentimento de culpa. 
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Anexo - 4 

Mandalas:  

 

“Malvorlagen Religion” 

Calwer Materialien 

1999 
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Anexo - 5 

São Paulo, 6 de Agosto de 2009. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

À Associações dos Amigos do Menor pelo Esporte Maior Amem 

 Prezada coordenadora, 

Eu, Monalisa Dibo, RG: 15.675.769-2, CPF: 148.515.098-12 residente na Rua 

Caiubi,1056 no bairro de Perdizes-SP,psicóloga e doutoranda do curso de Pós - Graduação 

em Ciências da Religião gostaria de desenvolver uma pesquisa sobre o uso da técnica do 

desenho da mandala como instrumento facilitador do processo psicoterápico. Esse trabalho é 

tema da tese exigida pelo curso em questão. Essa técnica será aplicada com crianças 

moradoras em casas abrigo. A atividade será realizada em 12 encontros com a duração de 30 

minutos cada. 

Gostaria de contar com a sua compreensão, para que esse trabalho possa ser realizado. 

Estou regularmente matriculada no 2 semestre do curso de Pós Graduação da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo PUC-SP, sob a orientação da Prof. Dra. Denise G. 

Ramos. 

Agradeço antecipadamente por sua valiosa colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

____________                                                                     ______________________          

Monalisa Dibo                                                                     Profa. Dra. Denise G. Ramos  
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Anexo - 6 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO 

DOUTORANDA: MONALISA DIBO 

ORIENTADORA: PROFA. DRA. DENISE G. RAMOS. 

1. Titulo:  

“Mandalas Terapêuticas: os efeitos da técnica do desenho da mandala em crianças de 8 a 12 

anos vitimas de abandono moradora em casa abrigo”.  

2. Objetivos: 

O objetivo esta tese é de examinar os efeitos psicológicos proporcionados pela aplicação da técnica do 

desenho da mandala em crianças vitimas de abandono entre 8 a 12 anos. 

3. Método: 

Será realizada com crianças de 8 a 12 anos vitimas de abandono em casa abrigo na Associação dos 

amigos do menor pelo esporte maior Amem. O procedimento será a aplicação da técnica do desenho 

da mandala. 

4. Desconforto e Riscos Esperados: 

 A técnica do desenho da mandala e o questionário não oferecem desconforto ou risco algum para o 

sujeito. 

5. Beneficio: 

Esta pesquisa contribuirá para uma maior compreensão e maior conhecimento a respeito da relação 

entre a mandala como um recurso psicoterápico e facilitador do processo do desenvolvimento do Self. 

Esperamos também que proporcione as crianças, diminuição de stress e bem-estar. 

6. Garantia de Esclarecimento: 

Qualquer pergunta, ou duvida que os participantes deste estudo tenham com relação a esta pesquisa 

serão respondidas e devidamente esclarecidas. 

7. Liberdade para dar o Consentimento: 

O sujeito convidado a participar da pesquisa tem a liberdade de aceitar ou não, sem conseqüência e 

será mantido em sigilo. 

8. Custo: 

 Todos os procedimentos pertinentes à pesquisa não implicam em gastos para os participantes.  

São Paulo, 12 março de 2009. 



329 
 

Anexo - (A)  

Avaliação dos Resultados da Escala de Stress Infantil – ESI (LIPP; 

LUCARELLI, 2008: 53)   

NORMAL 

Nota total da escala entre 0 a 39,50 pontos 

Considerada sem stress 

FASE ALERTA 

Nota total da escala entre 39, 60 e 59,50 pontos 

Considerada como uma fase transitória do stress, que não deve ser vista como envolvendo 

stress emocional permanente ou grave, mas representa uma reação do organismo a algo 

presente, no momento, que representa um desafio para a criança. 

Fase Alerta: Ocorre esta fase, quando o organismo depara-se com um estressor e é 

mobilizado, semelhante às reações de "luta e fuga" descritas por Cannon. O organismo 

reconhece o estressor e se prepara para a ação por meio de reações bioquímicas complexas 

(Cf. Lipp, 1994). Tais reações incluem: aumento da freqüência cardíaca e da pressão arterial, 

fazendo com que o sangue circule mais rapidamente, fornecendo mais oxigênio e nutrientes 

ao cérebro, músculos e outros órgãos vitais; contração do baço, aumentando os glóbulos 

vermelhos na corrente sanguínea para levar mais oxigênio ao cérebro e aos músculos; 

liberação das reservas de açúcar e gorduras na corrente sanguínea, produzindo mais energia; 

aumento da produção de hormônios, principalmente a adrenalina, dando mais energia ao 

organismo; aumento da freqüência respiratória, a fim de fornecer oxigênio adicional; tensão 

dos músculos, preparando o organismo para a ação. O organismo, assim, por meio do córtex 

cerebral, busca achar saídas e restabelecer o equilíbrio interno, ou seja, a homeostase. Caso o 

estressor não seja eliminado, o organismo passa, então, para a segunda fase do stress. 

FASE RESISTÊNCIA 

Nota total da escala acima de 59,50 até 79,40 pontos 

Caracteriza-se por um excesso de fontes de stress na vida da criança, que a estão levando a 

utilizar muita energia para seu enfrentamento. O organismo entra nesta fase quando o 

estressor permanece atuante por muito tempo. 
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Fase Resistência: O organismo entra nesta fase quando o estressor permanece atuante. As 

reações da fase anterior sofrem uma regressão, mas, na tentativa do organismo para manter a 

homeostase, ocorre uma hiperatividade cortiço supra-renal e, conseqüentemente, um 

dispêndio de energia, a qual seria necessária para outras funções vitais. O organismo não tem 

chance de se recuperar e permanece em estado de alerta que, se mantido por tempo 

prolongado, leva o organismo a exaustão. 

FASE QUASE-EXAUSTÂO  

Nota total da escala acima de 79,40 pontos até 99,30 pontos. 

Caracteriza-se como uma fase muito grave do stress, na qual a criança não mais consegue 

resistir aos estressores presentes em sua vida e começa a adoecer física ou psicologicamente. 

Fase Quase-Exaustão: Nesta fase, a tensão excede o limite de controle do organismo e a 

resistência física e emocional começa a se romper. Apesar de ainda existirem momentos em 

que a pessoa consegue manter o controle, pensando lucidamente, rindo de piadas e 

trabalhando, exige muito esforço da pessoa que experimenta uma gangorra emocional. O 

corticol é produzido em maior quantidade, tendo efeito negativo no organismo, destruindo as 

defesas imunológicas. Ocorre o inicio do aparecimento das doenças, tanto físicas quanto 

psicológicas. 

FASE EXAUSTÃO  

Nota total da escala acima de 99, 30 pontos. 

Caracteriza-se como a fase mais grave do stress, na qual a criança adoece fisicamente ou 

psicologicamente. 

Fase de Exaustão: Considerada a fase mais negativa do stress, também chamada da 

patológica. Nesta fase ocorre um maior desequilíbrio, havendo um agravamento do desgaste 

do organismo e conseguintemente do quadro sintomatológico, podendo ocorrer doenças e 

disfunções graves e até fatais. (LIPP; MEN, 2008: 12) 
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Avaliação dos Resultados CAD – Clinical Assessment of Depression 

(BRACKEN; HOWELL, 2004: 15)   

Normal (NR) menor ou igual a 59 pontos 

Caracteriza-se sem depressão 

Risco Leve de Depressão (MCR) 60 – 69 pontos 

Caracteriza-se por uma sensação de tristeza, auto-desvalorização e sentimento de culpa. 

Risco Significativo de Depressão (SCR) 70 – 79 pontos 

Caracteriza-se por aparecimento de inferioridade profunda e perspectiva pessimista diante da 

vida. 

Risco muito Significativo de Depressão (VSCR) maior ou igual a 80 pontos 

Caracteriza-se por depressão, auto-desvalorização e sentimento de culpa. 
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