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RESUMO  
 
 
 
 
 
ANDRADE, Simone M. A. C. O Autoconhecimento e Autocuidado na 
formação interdisciplinar do profissional da saúde: uma jornada simbólica. 
(2015 – 2018) – Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Educação: Currículo, sob a orientação da Prof.ª. Dra. Ivani Catarina Arantes 
Fazenda. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2018. 

 
 
Esta pesquisa apresenta como tema o desenvolvimento do autoconhecimento e 
autocuidado vivenciado simbolicamente na formação dos profissionais da saúde. 
A partir de pesquisa na internet sobre o tema, utilizando as plataformas do 
LILACS, MEDLINE/ PUBMED e GOOGLE ACADÊMICO, evidenciou-se a 
necessidade de pesquisas que apontassem para metodologias relacionadas ao 
desenvolvimento do autoconhecimento e autocuidado em profissionais da 
saúde. A partir desses dados e da formação da pesquisadora como educadora 
interdisciplinar e psicóloga com base Junguiana, originaram-se as perguntas 
norteadoras da pesquisa: como o educador poderia contribuir para 
desenvolvimento do autoconhecimento e autocuidado na formação 
interdisciplinar dos profissionais da saúde? Quais as percepções dos alunos dos 
cursos de graduação da área das Ciências da saúde com relação ao 
desenvolvimento do autoconhecimento e autocuidado durante a sua formação? 
Qual é a relevância do pesquisador compreender o desenvolvimento do seu 
autoconhecimento e autocuidado vivenciado simbolicamente durante o percurso 
de pesquisa? Portanto, o objetivo principal foi compreender o desenvolvimento 
do autoconhecimento e autocuidado vivenciado simbolicamente nos cursos de 
graduação do profissional de saúde, incluindo como sujeitos, o pesquisador e os 
alunos de graduação da área das Ciências da saúde. A partir da metáfora da flor 
de lótus, possibilitada pela perspectiva interdisciplinar com aporte da Psicologia 
Simbólica Junguiana, desvelou-se o caminho teórico e metodológico da 
pesquisa, denominado jornada simbólica. Assim, a investigação apresentou um 
enfoque metodológico interdisciplinar, portanto, qualitativo e de cunho 
participativo. Os instrumentos metodológicos foram: as narrativas das vivências 
simbólicas significativas para o pesquisador durante o desenvolvimento da 
tese; as narrativas e questionários advindos de um programa educacional 
vivenciado simbolicamente com os alunos dos cursos de graduação da área das 
Ciências da saúde da Universidade Anhembi-Morumbi (Unidade Mooca/SP), 
principalmente do curso de Naturologia no ano de 2017 e um mapeamento de 
percepções de aprendizagem realizado mediante um questionário on-line, via 
internet, proposto para todos os alunos do Curso de Naturologia da Anhembi-
Morumbi. Como principal resultado obtido, foi revelada uma jornada simbólica, 
permeada pelo autoconhecimento e autocuidado, como um caminho possível na 
formação interdisciplinar dos profissionais das Ciências da Saúde. 
 
Palavras-chaves: Interdisciplinaridade. Autoconhecimento. Autocuidado. 
Vivência simbólica.       



 
 

ABSTRACT 

 
 
 

ANDRADE, Simone M. A. C. Self-knowledge and self-care in the interdisciplinary 
formation of the health professional: a symbolic journey. (2015 - 2018) - Doctoral 
Thesis of the Postgraduate Program in Education: Curriculum, under the 
guidance of Prof.ª. Dr. Ivani Catarina Arantes Fazenda. Pontifical Catholic 
University of São Paulo. São Paulo, 2018.  
 
This research presents as a theme the development of self-knowledge and self-
care symbolically experienced in the training of health professionals. Using the 
LILACS, MEDLINE / PUBMED and GOOGLE ACADEMIC platforms, the need 
for research that pointed to methodologies related to the development of self-
knowledge and self-care in health professionals was evidenced. From these data 
and the training of the researcher as an interdisciplinary educator and 
psychologist based in Jung, the guiding questions of the research originated: how 
could the educator contribute to the development of self-knowledge and self-care 
in the interdisciplinary formation of health professionals? What are the 
perceptions of undergraduate students in the field of health sciences regarding 
the development of self-knowledge and self-care during their training? What is 
the relevance of the researcher to understand the development of their self-
knowledge and self-care symbolically experienced during the course of 
research? Therefore, the main objective was to understand the development of 
self-knowledge and self-care symbolically experienced in undergraduate courses 
of the health professional, including as subjects, the researcher and 
undergraduate students in the area of health sciences. From the metaphor of the 
lotus flower, made possible by the interdisciplinary perspective with the 
contribution of the Jungian Symbolic Psychology, the theoretical and 
methodological path of the research, called symbolic journey, was revealed. 
Thus, the research presented an interdisciplinary methodological approach, 
therefore, qualitative and participatory. The methodological instruments were: the 
narratives of significant symbolic experiences for the researcher during the 
development of the thesis; the narratives and questionnaires coming from an 
educational program experienced symbolically with the undergraduate students 
of the Health Sciences area of the Anhembi-Morumbi University (Unit Mooca / 
SP), mainly the course of Naturology in the year 2017 and a mapping of 
perceptions of learning through an online questionnaire, via the Internet, 
proposed for all students of the Anhembi-Morumbi Naturology Course. As a main 
result, a symbolic journey was revealed, permeated by self-knowledge and self-
care, as a possible path in the interdisciplinary formation of Health Sciences 
professionals. 
 
Keywords: Interdisciplinarity. Self knowledge. Self-care. Symbolic experience. 
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1 INTRODUÇÃO: o reencontro com a flor de lótus – o ‘chamado’ 

para uma jornada simbólica 

 

 

Esta pesquisa apresenta como objeto de estudo o autoconhecimento e 

autocuidado na formação interdisciplinar dos profissionais da saúde.  

Essa escolha está relacionada com as inquietações da autora advindas de 

práticas e estudos como profissional de saúde da área da psicologia, educação 

e pesquisa. Identifica na sua trajetória pessoal e profissional o sentido da 

linguagem simbólica para que possa melhor compreender o outro e a si 

mesma nas dimensões do pensar e sentir para agir na sua vida. 

Durante o Mestrado da pesquisadora (ANDRADE, 2010) houve o registro do seu 

processo de individuação1 que resultou em um processo educacional 

transformador em todas as dimensões do Ser (físico, emocional, mental e 

espiritual). Apontou-se para um caminho de desenvolvimento do 

autoconhecimento, denominado de ‘trilha transformadora’ que pôde ser 

experienciado mediante as vivências simbólicas2.  

Para melhor compreender a vivência simbólica, faz-se inicialmente necessário o 

entendimento do significado de símbolo, conceito que mais adiante, será 

articulado por meio da interdisciplinaridade desenvolvida na obra de Ivani 

Catarina Arantes Fazenda3, Psicologia Junguiana e a Psicologia Simbólica 

Junguiana, os quais são os principais referenciais teóricos desta Tese. 

                                                           
1 Explicado por Jung como: “individuação é o tornar-se um consigo mesmo e ao mesmo tempo 
com a humanidade toda, que também nos incluímos” (JUNGa,1991, p.103). 
2 Segundo Byington (2003, pp.34 e 35): “Ensinar por intermédio do símbolo, por conseguinte, é 
situar a parte inseparavelmente do Todo”. 
3 A sua obra pode ser conhecida por meio da tese: O Estado da Arte da Interdisciplinaridade: O 

Construto Epistemológico de Ivani Catarina Arantes Fazenda na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo”. (1985–2015) realizada por Fausto Gentile, defendida em 07/06/2018, na 

PUC/ SP (GENTILE, 2018). 
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O vocábulo símbolo deriva do grego symballo, formado pelas duas metades de 

um objeto que se quebrou e quando se unem, há a possibilidade da totalidade.  

Símbolo, segundo Jung (1987a, p.20) significa: “um termo, um nome, ou uma 

imagem que pode ser familiar, embora possua conotações especiais além do 

seu significado evidente e convencional”. Portanto, contém uma dimensão do 

desconhecido e oculto, algo que pode ser desvelado. Contempla em si um 

movimento que vai ao encontro de duas polaridades. Carl Gustav Jung4, em sua 

obra constatou uma vasta capacidade transformadora e curativa. Segundo 

Penna (2013, p. 167): 

Jung aponta três funções do símbolo na dinâmica da psique: 
conectiva que se refere à síntese de material consciente e 
inconsciente; reveladora, ligada à qualidade do símbolo de canal 
pelo qual conteúdos inconscientes chegam (revelam-se) à 
consciência; e transformadora.   

A Psicologia Simbólica Junguiana desenvolvida por Carlos Amadeu 

Byington5, possibilitou a ampliação da concepção de símbolo, pois além de 

ser compreendido como algo que liga uma coisa à outra, na sua 

compreensão liga o subjetivo ao objetivo e os liga também ao todo 

(BYINGTON in FAZENDA, 2012). O mesmo autor explica que a vivência 

simbólica forma a consciência, ao mesmo tempo que conecta as coisas com 

o todo, como na visão holística, expressando a necessidade da totalidade: 

“A psique é o cosmos” (BYINGTON in FAZENDA, 2012, p.57). 

Nessa concepção, a vivência simbólica possibilita a integração de todas as 

dimensões que incluem o corpo, o movimento, a sensação, a intuição e os 

sentimentos no processo educacional (ANDRADE, in FAZENDA, 2014).    

A temática de autoconhecimento faz parte de uma incessante busca no 

processo de desenvolvimento pessoal e profissional da autora.  

A justificativa para a realização dessa pesquisa decorreu a partir das evidências 

subjetivas e objetivas sobre a necessidade de promoção do autoconhecimento 

                                                           
4 Carl Gustav Jung (1875- 1961), foi um médico suíço, psiquiatra e psicoterapeuta que fundou a 
psicologia analítica. 
5 Médico psiquiatra e analista, membro fundador da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, 
educador e historiador.    



  18 
 

e autocuidado na formação do profissional da saúde. Essa percepção foi 

constatada vivencialmente na formação da pesquisadora enquanto profissional 

da saúde, o que fortaleceu a motivação para essa jornada. Para suprir essa 

lacuna, a autora almejou o desenvolvimento de uma forma individualizada, uma 

vez que durante a sua formação na escola e na graduação, não era algo previsto 

no currículo. Esse panorama parece não ter sido suficientemente alterado, uma 

vez que os cursos de graduação da área da saúde, em sua maioria, não 

promovem espaço para esse desenvolvimento.    

Atuando como psicóloga e/ou educadora com crianças, famílias e educadores 

em escolas e clínicas, há mais de vinte e cinco anos, constatou este quadro 

mediante as queixas de insatisfação da escola em muitas crianças, adolescentes 

e educadores, observando-se uma grande tristeza e um sentimento de 

‘esvaziamento’.  

A escola, como ressalta Moreira (2005, p.70), é um reflexo de nossa sociedade: 

“[...] o processo de divisão instalado em nossa sociedade que separa emoção e 

pensamento, lazer e trabalho, arte e vida, e que consequentemente a escola 

reproduz, está começando cada vez mais cedo”. Os referenciais teóricos e as 

práticas educacionais parecem insuficientes ou inadequadas em sua maioria, 

desprovidas de sentido, educadores e educandos distanciam-se da sua 

natureza. Essa inquietação provocou a revisita aos espaços educacionais por 

onde a pesquisadora circulou. No ensino fundamental vivenciou uma educação 

que privilegiava a dimensão do pensamento, em detrimento ao sentimento, 

sensação ou intuição. Essa vivência, muito distante da natureza sentimental e 

intuitiva da autora, fez com que de certa forma, reforçasse a tendência à 

introversão. Na graduação, com a escolha do curso de psicologia, possivelmente 

como um desejo inconsciente de autoconhecimento, a partir do conhecimento 

teórico e prático, novos horizontes se abriram. 

Durante a graduação, um dos autores que causou impacto a autora e que 

recentemente revisitou em 2016, ao realizar uma formação de Coaching 

Integrativo6, foi Maslow (FADIMAN e FRAGER, 1979). Maslow desenvolveu o 

                                                           
6 Realizada com a minha parceira em vários projetos, Suely A. Marqueis, na academia de 
Coaching Integrativo (ACI) e certificada pela ALUBRAT (Associação Luso-Brasileira de 
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conceito de ‘Auto-atualização’, que significa o uso e o desenvolvimento de 

talentos, capacidades e potencialidades que estavam latentes. Atualizar é: 

“tomar verdadeiro, existir de fato e não somente em potencial” (FADIMAN e 

FRAGER, 1979, p. 264). Em outras palavras, significa se conectar com o self7: 

“Uma pessoa não pode optar sabiamente por uma vida a menos que ouse ouvir-

se, ouvir seu próprio self, a cada momento de sua vida” (MASLOW, apud 

FADIMAN e FRAGER, 1979, p. 264). Após a graduação, propagou o processo 

de ‘Auto-atualização’, ou seja, de busca de consciência para um 

desenvolvimento sintonizado com a sua natureza, dando continuidade à busca 

de autoconhecimento. Assim, Abraham Maslow que desenvolveu a sua teoria 

nos meados da década de 1950, após a construção teórica de Carl Gustav Jung, 

é concordante com ele, uma vez que ambos reconhecem a importância da 

natureza espiritual do ser humano para o processo de autoconhecimento.  

Com o reconhecimento de passos importantes para o autoconhecimento, a 

pesquisadora identificou vários processos psicoterapêuticos realizados 

contribuíram para o desenvolvimento desse caminho. Iniciou sua trajetória pelo 

psicodrama8, por meio da participação de um grupo de psicoterapia com enfoque 

nessa abordagem durante um período de cinco anos, o que possibilitou a partir 

da convivência com a diversidade do grupo, o aprendizado de resolução de 

conflitos. No psicodrama prioriza-se a criatividade e a espontaneidade nas 

relações, o que também contribuiu para a construção da sua identidade pessoal 

e profissional.  

Após a formação na graduação, a pesquisadora procurou um trabalho que 

abrangesse o físico no contexto terapêutico, talvez porque buscasse a cura da 

asma, doença que desenvolvi desde os cinco anos e que no final da graduação 

voltou a se manifestar. Foi por meio da necessidade pessoal de cura que 

aconteceu o seu primeiro contato com Carl Gustav Jung. Submeteu-se à 

psicoterapia Junguiana com técnicas corporais, nas quais, em algumas sessões, 

                                                           
Transpessoal). Essa abordagem é uma ferramenta para desenvolver o autoconhecimento, que 
possibilita a integração dos conceitos da Psicologia Transpessoal e Junguiana.  
7  Self ou si mesmo. Jung (1987a) considera como o organizador do sistema psíquico, é o 
principal dos arquétipos ou arquétipo central e a soma dos processos inconscientes e 
conscientes.  
8 Criado por Jacob Levy Moreno (1889-1974). O psicodrama se fundamenta na ação: ‘Drama’ 
significa ‘ação’ em grego. 
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vivenciava um trabalho de relaxamento e percepção corporal. Identificou-se com 

essa prática e realizou especialização com a abordagem Junguiana9, aos 

poucos, percebeu a importância de poder dar voz à intuição e consciência ao 

corpo. 

Após esse período, entrou em contato com o livro “Muitas vidas, muitos mestres” 

de Brian Weiss (WEISS, 1991). Esse livro relata experiências de regressão e 

cura. Apesar de ter sido algo novo e estranho à sua prática profissional, o tema 

de terapia regressiva chamou a sua atenção e procurou uma terapia com essa 

abordagem para conhecer o funcionamento da técnica da terapia regressiva. 

Pelo próprio livro, obteve a indicação do trabalho e submeteu-se a esse tipo de 

abordagem terapêutica. Vivenciou várias técnicas da terapia regressiva 

(GODOY, 2002)10 e cada uma ajudou a lidar melhor com situações do presente, 

como a asma – que foi controlada. Mais uma vez, o autoconhecimento e a escuta 

sensível guiaram a pesquisadora para a ampliação da formação profissional. 

Realizou uma Especialização nessa abordagem, que proporcionou 

embasamento teórico e prático em terapia de regressão, ministrada pela Mestre 

e PHD em Terapia Regressiva Herminia Prado Godoy11, durante os anos de 

1997 a 1999. Mais uma vez, a partir desse conhecimento, ganhou um novo 

instrumental que a possibilitou trabalhar em casos de pacientes que se 

encontravam bloqueados por algum tipo de trauma em seu desenvolvimento. 

Durante o curso de regressão, vivenciou alguns fenômenos relacionados à 

                                                           
9 Realizei Especialização em Psicoterapia em Jung coligada à técnicas corporais pelo Sedes 
Sapientiae em 1993-1994. 
10 A terapia regressiva (TR) segundo GODOY (2002) foi sistematizada e desenvolvida na década 
de 70 pelos psicólogos americanos Edith Fiore e Morris Netherton. Ambos os autores se utilizam 
de técnicas da hipnose por meio da qual é suficiente que o paciente alcance o estado hipnótico 
leve. Fiore (1978) centra sua terapia no insight e tem como seguidores Winafred Lucas, Hazel 
Denning, Brian Weiss (1991) e Helen Wambach; Netherton centra a terapia na catarse e tem 
como seguidores Hans Wolfgang TenDam (1997), Roger Woolger (1994) e Livio Túlio Pincherle 
(1990). 
11 Herminia Prado Godoy em 1989 tornou-se Professional Member da International Association 
for Regression Research and Therapies, Inc. (IARRT), teve sua formação como Terapeuta da 
Regressão pela Mestre em Terapia Regressiva em 1999 pelo International Board for Regression 
Therapy (IBRT), como Doutora (PhD) em Terapia da Regressão pela AAPLE - The Association 
for the Alignment of Past Life Experience e seu curso de formação de terapeutas em terapia 
regressiva foi reconhecido por estas entidades. Criou em 1990 o Grupo de Estudos da 
Consciência, em 1997 a empresa Centro de Difusão Científica e Tecnológica - Hermínia Prado 
Godoy SC/ ltda, que em 2000 passou a se chamar Centro de Difusão de Estudos da Consciência 
que foi fechada em 2007 e hoje atua conduzindo pesquisas e estudos pelo Grupo de Estudos da 
Consciência. 
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dimensão do sagrado. Esses fenômenos ocorriam em algumas situações 

durante a utilização de técnicas de terapia regressiva. 

Poderia compreender cientificamente os fenômenos relacionados à dimensão do 

sagrado? De que forma? Existiriam explicações para o que vivenciou ou mesmo 

o que as pessoas vivenciavam? Após um período de quinze anos de estudo, 

permaneceu aliada ao grupo de pessoas que pretendiam incluir, pesquisar e 

compreender a vivência do sagrado no contexto psicoterapêutico, sem cunho 

religioso, não mais atrelado necessariamente ao trabalho regressivo.  

Assim, a partir dessas inquietações, desde 2006, em função do tema, 

ingressou no grupo de Estudos e Pesquisa sobre Interdisciplinaridade e 

Espiritualidade na educação12 e posteriormente no grupo de Estudos e 

Pesquisa em interdisciplinaridade13. Os estudos nesses grupos de pesquisa 

culminaram na Dissertação de Mestrado da autora, que foi referida acima, 

bem como, na continuidade da sua participação nesses grupos, aprofundou 

o embasamento teórico para essa pesquisa atual. 

Desde a realização do Mestrado, a pesquisadora como educadora e 

psicóloga compreendeu o sentido da escolha da abordagem da 

interdisciplinaridade, baseada em Ivani Catarina Arantes Fazenda, uma vez 

que essa abordagem centra-se no ser em sua inteireza, valorizando a sua 

autenticidade.  

Durante o Mestrado, entrou em contato com a Psicologia Simbólica 

Junguiana em curso ministrado por Carlos Amadeu Botelho Byington14. Além 

de ter realizado o curso, participou durante três anos desse grupo de estudos. 

Compreendeu a partir dos casos supervisionados no grupo, as correlações de 

vários conceitos teóricos criados a partir das teorias de Carl Gustav Jung e 

Sigmund Freud. Esse conhecimento, conectado com a interdisciplinaridade, 

                                                           
12INTERESPE- Grupo de Pesquisa em Interdisciplinaridade e Espiritualidade na Educação da 
PUC/SP, liderado pelo Prof. Dr. Ruy Cezar do Espírito Santo.  
13 GEPI: Grupo de Estudo e Pesquisa de Interdisciplinaridade da PUC/SP, liderado pela Profª 
Dra. Ivani Catarina Arantes Fazenda.  
14 Médico-psiquiatra, psicoterapeuta, educador e historiador, membro fundador da Sociedade 
Brasileira Analítica.  
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possibilitou a compreensão mais profunda de casos clínicos e de outras 

situações ao seu redor.  

O processo vivenciado no mestrado (ANDRADE, 2010) permitiu à autora o 

encontro com a metáfora da flor de lótus, que de forma intuitiva, direcionou-a 

para o mito pessoal, pois segundo Campbell (2007), é uma metáfora da 

potencialidade espiritual do ser humano. Foi mobilizada, por meio do universo 

simbólico, para o desenvolvimento espiritual, o que no seu processo de 

desenvolvimento pessoal, revelou o mito como um ‘chamado anímico’. Segundo 

Campbell (2007), nós somos tomados pelos mitos, somos capturados pelos 

mesmos, o que ocasiona geralmente estranhamento ou curiosidade. Ao entrar 

em contato com algum símbolo, que pode surgir por meio de uma ideia, imagem 

ou sonho, podemos sentir um certo desconforto, uma sensação de instabilidade 

psíquica. Por exemplo, na experiência relatada no Mestrado da pesquisadora, 

houve uma ‘captura’ pela imagem da flor de lótus o que trouxe estranhamento, 

pois ao iniciar a pesquisa (ANDRADE, 2010), a proposta temática inicial era 

diferente. No entanto, ao entrar em contato com esta metáfora de transformação, 

houve a percepção da importância do exercício do desapego do controle 

racional, ou seja, de vivenciar a ‘entrega’, que é um princípio interdisciplinar 

(FAZENDA, 2002). Esse foi um ponto de partida fundamental para que o 

processo transformador ocorresse. Outro elemento que foi um fundamental 

catalisador que contempla a educação interdisciplinar diz respeito à ‘escuta 

sensível’ (BARBIER, 2007), que significa não julgar e não usar pré-conceitos 

para compreender o outro. 

 Após a realização do Mestrado, a pesquisadora aplicou esse conhecimento 

adquirido lecionando em disciplinas de formação docente em áreas da saúde em 

cursos de pós-graduação15, bem como, no desenvolvimento de outros projetos 

profissionais, tais como: orientação profissional, orientação para pais e 

educadores. A partir dessas experiências foi mobilizado o desejo de investigar 

como o processo educacional unido à Psicologia Simbólica Junguiana pode 

                                                           
15 Fui professora convidada da Universidade Uniítalo- Centro Universitário Ítalo Brasileiro - 
durante os períodos de março de 2011 a dezembro de 2013.  
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trazer sentido de vida a outras pessoas, em última instância, despertá-las para 

a consciência dos seus processos de individuação16. 

Assim, a vivência simbólica foi apontada como um caminho educacional 

transformador na medida em que direciona para a integralidade do ser. Segundo 

Byington (2003, pp.34 e 35): “Ensinar por intermédio do símbolo, por 

conseguinte, é situar a parte inseparavelmente do Todo”. Assim como, para 

Penna17 (2013), apesar da possibilidade de transformação se apresentar para o 

ego na vivência simbólica, isso depende da disponibilidade dele para que essa 

transformação se efetive.  

Escutando um ‘chamado’ da sua ‘intuição’, após a recusa do programa como   

aluna para o mesmo programa de doutoramento que realizou a sua tese, dando 

continuidade aos estudos, a pesquisadora realizou em 2014, um curso 

denominado: ‘Bases em Medicina Integrativa’18, o que fez com que a 

inquietude sobre os temas de autoconhecimento, autocuidado e suas 

correlações ampliassem.  

Foi significativa a percepção de que durante o percurso da Tese, houve 

alguns impedimentos para a concretização da pesquisa. Ocorreram algumas 

situações na quais a pesquisadora teve de mudar o seu planejamento, para 

efetivar a investigação. Essas mudanças e/ou movimentos foram chamados 

de ‘deslocamentos’ e provocaram novos aprendizados. Ingressar no 

Programa de Educação/Currículo foi o primeiro deles. Esse fato leva a 

                                                           
16 O conceito de individuação foi criado pelo psicólogo Carl Gustav Jung e é um dos conceitos 
centrais da sua psicologia analítica. A individuação, conforme descrita por Carl Jung, é um 
processo através do qual o ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um 
estado de maior diferenciação, o que implica uma ampliação da consciência. Por meio desse 
processo, o indivíduo identifica-se menos com as condutas e valores encorajados pelo meio no 
qual se encontra e mais com as orientações emanadas do ‘ si- mesmo’, a totalidade (entenda-se 
totalidade como o conjunto das instâncias psíquicas sugeridas por Carl Jung, tais como persona, 
sombra, Self, por exemplo) de sua personalidade individual. 
17 Eloisa M. D. Penna, professora e pesquisadora da faculdade de psicologia da PUC-SP, desde 
1978, analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Publicou em 2013, o livro: 
Epistemologia e método na obra de C. G. Jung, fruto de seu mestrado em Psicologia Clínica. Em 
2014, publicou outro livro aprofundando a pesquisa em psicologia analítica, fruto de sua Tese de 
Doutorado.      
18 O curso de pós-graduação Einstein em Bases da Medicina Integrativa tem como visão que a 
promoção coletiva de Saúde e Bem-estar. É resultado da prática de Autocuidado associado à 
presença da Autonomia. A partir de outubro de 2017, respeitando-se as tendências nacionais e 
internacionais, o curso de pós-graduação Einstein em Bases de Medicina Integrativa atualiza seu 
nome para curso de pós-graduação em Bases de Saúde Integrativa e Bem-Estar. 
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reflexão sobre a importância da auto-observação, da flexibilidade e da 

‘entrega’ do controle em uma investigação interdisciplinar, para isso, é 

necessário estarmos atentos ao nosso processo de autoconhecimento para 

identificar os movimentos necessários e humildes para aceitá-los.  

Somado a esta constatação, em 2014, uma nova experiência na sua 

formação profissional ampliou o questionamento sobre as correlações entre 

o desenvolvimento do autoconhecimento e do autocuidado. Esse fato 

ocorreu quando a pesquisadora se tornou aluna do curso de pós-graduação 

em Bases em Medicina Integrativa, do Instituto Israelita de Ensino e 

Pesquisa Albert Einstein e como exigência do mesmo, os alunos, 

profissionais da área da saúde (médicos e outros profissionais) deveriam 

realizar um relatório mensal sobre autocuidado, no qual relatavam suas 

práticas de cuidados de si mesmos. 

Naquela ocasião, a pesquisadora constatou que existia um hiato entre o que 

era ensinado teoricamente e o que era vivenciado pelo aluno. Os relatórios 

de autocuidado ajudavam no processamento mental, mas não havia um 

espaço pedagógico que ajudasse na elaboração e integração do que era 

vivenciado pelo aluno. A pesquisadora imaginou que as práticas 

educacionais vivenciadas simbolicamente poderiam ser um caminho para 

ajudar na conscientização desse processo, transformando a vivência em 

experiência. Essa percepção gerou a primeira possiblidade de lócus para 

realizar esta pesquisa. No entanto, esse projeto inicial de pesquisa oferecido 

em 2016 não foi aceito pela instituição, o que decorreu no segundo 

movimento de deslocamento da pesquisa. O local para a realização da 

pesquisa foi deslocado para outro lugar, o que ocorreu de uma forma fluida 

e natural e que será explicado adiante.    

Essas situações, podem ser denominadas vivências simbólicas alicerçadas 

na Pedagogia Junguiana Simbólica durante o processo de investigação, 

constituem-se em uma experiência interdisciplinar. Segundo Furlanetto 

(2009, p. 244):   

[…] A dimensão inconsciente da experiência referem- se as 
vivências que não são elaborados, totalmente, elaboradas pela 
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consciência. Josso (2004) distingue vivência de experiência e 
nos permite ampliar a compreensão das dimensões 
inconscientes da experiência. Para ela, a vivência está 
relacionada aos acontecimentos que tocam os sujeitos, mas que 
muitas vezes não são assimilados pela consciência. Para que 
uma vivência possa atingir o nível de experiência, é necessário 
realizar um trabalho reflexivo sobre o que aconteceu.  

Assim, esse projeto de pesquisa uniu de uma forma vivencial o 

autoconhecimento e autocuidado como temas de estudo. É a partir do seu 

processo de desenvolvimento ou individuação que a autora se reconhece 

como uma educadora e pesquisadora interdisciplinar.  

É por meio desse movimento que a pesquisadora se identificou mais uma 

vez com a metáfora da flor de lótus19, vivenciada na sua Dissertação de 

Mestrado e com essa consciência, se ‘entrega’ para este processo de 

pesquisa ‘trans - forma - ação’. A metáfora, segundo Rojas (in FAZENDA, 2002 

p. 209) pode ser: “um convite à descoberta de um processo que auxiliado pela 

imaginação e sentimento, leva ao insight, conduzindo-nos à realização” (Grifo do 

autor). Ainda segundo Galthier (2004, p. 133) pode ser compreendida como:  

Processo cognitivo, a metáfora é um raio que gera uma nova 
categoria de conhecimento envolvendo dois campos de saber, 
alterando nossa compreensão de um como do outro e, 
sobretudo, realizando um deslocamento no pensamento, uma 
fuga criadora em direção a terras novas. Ela favorece processos 
intelectuais intuitivos. Isso é particularmente relevante nos 
estudos culturais, quando interferem campos de saber e 
aprendizagem heterogêneos. 

Para a pesquisa interdisciplinar, a metáfora é um recurso fundamental. Ela 

nos permite reconhecer o velado, o lado obscuro do objeto a ser investigado: 

“É na metáfora que o conhecimento e prática de cada um vão sendo 

costurados, pensados e analisados para se transformar em novas realidades 

                                                           
 19 Na literatura chinesa a flor de lótus é denominada de flor de ouro. No texto denominado: “O 
segredo da Flor de Ouro” que foi traduzido por Carl G. Jung e Richard Wilhelm, publicado em 
1929 com esse mesmo título: “a flor de ouro é a luz, a luz do céu é o Tao, que significa caminho, 
contendo em si os opostos em sua simbologia. Traz em seu significado simbólico a 
transformação, uma vez que emerge do lodo, da escuridão e floresce na superfície, na luz, de 
uma forma tão bela e limpa.  
(Disponível em <htpp/pt.wikipedia.org/wiki/TaoTeChing. Acesso em: 20/04/2010). 
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[...] nos permite ter acesso ao nosso próprio ser” (FAZENDA; TAVARES e 

GODOY, 2015, p.33).       

Foi dessa maneira que a autora, ao revisitar a ‘trilha’ percorrida, reencontrou-se 

com a flor de lótus20, sua metáfora do aprender e ensinar no processo do 

desenvolvimento humano, como se ‘redespertasse’ das ‘profundezas das 

águas’, foram semeadas as questões centrais desta pesquisa. 

Além da justificativa subjetiva da autora, houve uma pesquisa de revisão de 

literatura sobre os temas de autoconhecimento e autocuidado na formação 

do profissional da saúde. A partir do levantamento de dados na internet21, 

utilizando as plataformas do LILACS, MEDLINE/ PUBMED e GOOGLE 

ACADÊMICO, adicionando os filtros de revisão, com publicação durante os 10 

últimos anos, evidenciou-se a falta de metodologias educacionais que fomentem 

o processo de conscientização da necessidade do autocuidado nos profissionais 

em saúde. A revisão de literatura também apontou para um alto índice de 

estresse entre os profissionais da saúde, que poderia estar correlacionado com 

a falta de consciência da necessidade de autoconhecimento, bem como, do 

autocuidado na formação de profissionais da saúde. Surgiram assim, algumas 

perguntas norteadoras da pesquisa:  

- Como o educador poderia contribuir para desenvolvimento do 

autoconhecimento e autocuidado na formação interdisciplinar dos 

profissionais da saúde? 

                                                           
20 A Flor de Lótus é uma espécie vegetal de pequeno porte, que atinge uma altura média de 50 

(cinquenta) centímetros acima do nível da água onde a planta é cultivada. Sua principal 

característica é que o caule e a raiz dessa espécie vegetal ficam embaixo d’água, enquanto as 

flores ficam flutuando. As folhas se destacam por conseguirem se auto limparem, isto é, elas 

possuem a capacidade de repelir a poeira e os micro-organismos sozinhas. As folhas 

apresentam formato circular, sendo bastante similar a pétalas. A Flor de Lótus é uma espécie 

vegetal que possui o nome cientifico de Nymnphaea Lotus. Essa espécie vegetal é nativa do 

continente asiático (das regiões que envolvem países como Japão, Filipinas e Índia), e é 

popularmente conhecida pelos nomes de: Lótus do Egito, Lótus Egípcio, Lótus da Índia e Lótus 

Sagrado. Essa planta também é chamada como a Flor de Buda. Dísponível em 

<http://flores.culturamix.com/flores/naturais/o-cultivo-da-flor-de-lotus> Acesso em 10/001/2018. 
21 Esses dados serão apresentados mais adiante. 
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-  Quais as percepções dos alunos em cursos da área da saúde sobre o 

processo do autoconhecimento e autocuidado durante o seu curso de 

graduação?    

- Qual é a relevância do pesquisador compreender o processo de 

autoconhecimento e autocuidado vivenciado simbolicamente durante o 

desenvolvimento da pesquisa? 

Portanto, o principal objetivo da pesquisa foi compreender o processo de 

autoconhecimento e autocuidado vivenciado simbolicamente pelo pesquisador e 

pelos alunos de cursos de graduação da área das Ciências da Saúde da 

Universidade Anhembi-Morumbi (Unidade Mooca/SP), principalmente do curso 

de Naturologia no ano de 2017. 

Como objetivos secundários, almejou-se identificar as percepções dos alunos do 

curso de graduação da Naturologia no ano de 2017 da Anhembi-Morumbi 

(Unidade Mooca/SP) com relação ao desenvolvimento do autoconhecimento e 

autocuidado proporcionado no seu curso. 

No que se refere ao autocuidado, a hipótese levantada nessa pesquisa foi a de 

que práticas educacionais interdisciplinares vivenciadas simbolicamente 

relacionadas ao autoconhecimento poderiam mobilizar a consciência do 

autocuidado durante a formação do profissional da saúde. 

Com relação ao local da pesquisa de campo, ocorreu de uma forma natural por 

meio da vivência pessoal e profissional. O primeiro contato da pesquisadora com 

o curso de Naturologia ocorreu a partir de uma colega naturóloga do curso 

realizado de pós-graduação em Bases em Medicina Integrativa do Instituto 

Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, como já foi mencionado 

acima. 

Uma das filhas da pesquisadora estava insatisfeita com o seu curso de 

graduação e pela sua sugestão, conheceu o Curso de Naturologia da 

Universidade Anhembi-Morumbi (Unidade Mooca), identificou-se com a 

proposta do curso (será discutida em outra seção) e ingressou nele. Após 

um semestre, a sua irmã gêmea também iniciou o mesmo curso. Ao 
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conhecer as atividades propostas por esse curso mediante as interações 

com as suas filhas, a autora percebeu que poderia contribuir oferecendo 

oficinas para o desenvolvimento do autoconhecimento dos alunos. 

Foi o que a pesquisadora e sua parceira22 decidiram realizar.  Foram 

oferecidas de uma forma-extracurricular duas oficinas direcionadas para o 

autocuidado na formação dos alunos. Após essas duas oficinas, a carência 

e o interesse dos alunos com relação a esse tema foram evidenciadas e deu-

se a continuidade desta atividade na mesma instituição, surgindo a   

possibilidade de esta atividade ser incluída para a pesquisa de uma forma 

‘oficial’. Foi desta forma fluida que se originou a coparticipação da Anhembi-

Morumbi na pesquisa. A partir da autorização e colaboração do coordenador 

do curso de Naturologia23, foi desenvolvido um programa educacional 

simbólico com quatro oficinas terapêuticas vivenciais, nas quais foram 

convidados alunos de alguns cursos de ciências da saúde da Anhembi-Morumbi, 

Unidade Mooca.  

Após reavaliação com o coordenador do curso de Naturologia, ampliação da 

compreensão das percepções dos alunos que não participaram das oficinas, 

optou-se pela realização de um mapeamento de percepções, relacionado ao 

processo ensino-aprendizagem do autoconhecimento/autocuidado do aluno. 

Ocorreu por meio de um questionário on line, cujos resultados foram 

apresentados sinteticamente, por se tratar dos objetivos secundários da 

pesquisa.    

Com relação à metodologia, a pesquisa se caracterizou como uma investigação 

interdisciplinar com aporte da Psicologia Simbólica Junguiana, o que a tornou 

uma pesquisa qualitativa e de cunho participativo. A coleta de dados ocorreu a 

partir de três instrumentos metodológicos: as narrativas das vivências 

simbólicas significativas para o pesquisador durante o percurso da tese; os 

                                                           
22 Suely A. Marqueis- parceira de projetos da Voccare (www. voccare.com.br). É terapeuta 
Integrativa Transpessoal. Graduada em Comunicação Social pela Universidade Metodista de 
São Paulo, Pós-Graduada em Psicologia Transpessoal pela ALUBRAT – Associação Luso Bras. 
de Psicologia Transpessoal. Atua como Terapeuta há 25 anos. Desenvolve trabalho como 
orientadora profissional na abordagem integrativa transpessoal em clínica e escolas, com 
atendimento individual ou em grupo 
23 Caio Fábio Schlechta Portella. 
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registros e questionários realizados em um programa educacional vivenciado 

simbolicamente com os alunos dos cursos de graduação da área das Ciências 

da saúde da Universidade Anhembi-Morumbi (Unidade Mooca/SP), 

principalmente do curso de Naturologia no ano de 2017 e um mapeamento de 

percepção de aprendizagem  realizado a partir de um questionário on line 

proposto para os alunos do Curso de Naturologia da Anhembi-Morumbi. 

A perspectiva interdisciplinar foi escolhida na medida em que havia o 

reconhecimento da interdisciplinaridade ‘no’ ser e ‘no’ agir da pesquisadora, bem 

como, apresentou-se um processo de pesquisa que foi desvelado em espiral e 

elaborado mediante a sua metáfora. Segundo Fazenda (2002, p. 23) a 

investigação interdisciplinar:  

Pode ser exercida por meio de metáforas a partir do ato de 
desvendar em espiral. Pressupõe criar uma espiral 
interdisciplinar, tal como, por exemplo na física, não se completa 
linearmente, mas pontualmente. Os pontos da espiral se 
articulam gradualmente, não de uma única vez, mas todos os 
pontos que aparecem têm a ver com os que os antecederam. O 
primeiro ponto é a primeira pergunta que nasce do investigador 
através da experiência ou vivência pessoal. A vivência pessoal 
conduz experienciar sensorialmente e viver o conhecimento em 
suas nuances. Na medida que se vive o conhecimento, inicia-se 
um caminho de reflexão sobre o vivido e nele o encontro com 
teóricos de diferentes ramos do conhecimento. A espiral se 
amplia ao retornar à consciência pessoal.  

O aporte da Psicologia Simbólica Junguiana ocorreu em função do caminho da 

investigação interdisciplinar contemplar a vivência simbólica, um constructo 

presente nessa teoria, conforme foi explicado acima, que auxilia a compreensão 

do autoconhecimento e autocuidado, inserido nos objetivos dessa pesquisa. 

Além disso, assim como na interdisciplinaridade de Ivani Catarina Arantes 

Fazenda, essa perspectiva reúne a objetividade à subjetividade no processo de 

investigação, possibilitando a integração do autoconhecimento e conhecimento, 

ou seja, inclui o processo de individuação do pesquisador.  

Dessa maneira, pode-se dizer que a pesquisa apresentou um cunho 

participativo, na medida em que: 

Nessa pesquisa, não só o pesquisador passa a ser objeto de 
estudo, os sujeitos-objetos são igualmente pesquisadores, e 
todos, pesquisador e pesquisados, identificam os problemas, 
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buscam conhecer o que pode ser conhecido a respeito deles, 
discutem as possíveis soluções e partem para a ação, seguida 
de uma avaliação dos resultados obtidos (FAZENDA, TAVARES 
e GODOY, 2015, p.69).   

   

O sentido e encantamento da vida podem ser engajados na formação 

educacional proporcionando o desenvolvimento e transformações do ser para a 

sua inteireza. Esse caminho é contemplado na formação interdisciplinar na 

medida em que o movimento interdisciplinar, segundo Fazenda (2003) é pautado 

em ação, movimento e reconhece a renovação e transformação no processo. O 

educador interdisciplinar vem ao encontro deste papel integrador e 

transformador, possibilita que o aprendiz encontre o seu desenvolvimento 

genuíno, na medida em que respeita e honra a história de vida dos sujeitos 

envolvidos no processo de aprendizagem. Contempla a troca, no diálogo, o 

pensar do outro, exige o exercício da subjetividade para a intersubjetividade 

(FAZENDA, 1994). 

O educador, assim como o profissional da saúde, poderia ser ‘despertado’ já na 

sua formação, para uma prática interdisciplinar considerando 

interdisciplinaridade como: “uma nova atitude diante da questão do 

conhecimento, da abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de 

aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão” 

(FAZENDA, 2002, p.11). A atitude interdisciplinar permeada pelo 

autoconhecimento talvez possa contribuir para ampliar a consciência do 

profissional de saúde para uma vida mais significativa e saudável.  

 Em decorrência da trajetória do pesquisador incluir o desejo de explorar, 

aprofundar e pesquisar o desenvolvimento do autoconhecimento, há a ‘entrega’ 

novamente para o ‘chamado’ da metáfora ‘de caminho’, ou seja, do 

desenvolvimento, e/ou transformação, simbolizado pela ‘flor de lótus’. Segundo 

Byington (in FAZENDA, 2012, p. 49) com relação à pesquisa: “Na realidade, 

quanto mais valor, quanto mais profunda ela é, mais subjetividade tem o seu 

conteúdo de motivação e chamado” (Grifo do autor).  

Dessa forma, a partir dos entrelaçamentos do processo de autoconhecimento e 

autocuidado da pesquisadora com o objeto de estudo da pesquisa, a inclusão 
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dela como sujeito da pesquisa se tornou imprescindível, uma vez que algumas 

perguntas de pesquisa foram inclusive geradas pelo seu processo vivencial. Foi 

mobilizada uma grande inquietação para incluir como um dos instrumentos de 

pesquisa, as vivências simbólicas do autoconhecimento e autocuidado do 

pesquisador durante o processo de construção da Tese, o que gerou o cunho 

participativo para a metodologia da pesquisa. Talvez essa intensidade tenha sido 

causada em função da necessidade de transformação inerente ao 

desenvolvimento humano. Como explica Penna (2013, p. 169): “a necessidade 

de transformação está na raiz da formulação simbólica e a oportunidade de 

transformação se apresenta para o ego na vivência simbólica”. 

Contemplando esse questionamento, com o objetivo de ampliar a compreensão 

do autoconhecimento e autocuidado, mediante algumas vivências simbólicas da 

pesquisadora, se desvelou em uma jornada simbólica e em alguns momentos, 

se aproximou de uma jornada heroica durante o percurso da pesquisa.  

As três primeiras vivências simbólicas foram narradas e analisadas abaixo, pois 

foi por intermédio delas que o projeto da pesquisa foi literalmente aflorado. As 

demais vivências foram narradas e analisadas na seção que se refere à análise 

dos dados, na medida em que esses símbolos foram analisados e 

complementados a outros dados da investigação. Intencionou-se, assim, além 

das práticas educacionais com os alunos, a partir das vivências do 

autoconhecimento e autocuidado da pesquisadora, aprofundar o entendimento 

do que não está nas aparências, propiciando o novo e o avanço da pesquisa. 

Como Nóvoa (1992) afirma, são necessários espaços de interação entre as 

dimensões pessoais e profissionais do educador, com o intuito de se apropriarem 

das suas histórias de vida. Acredita-se que esse movimento pode ser 

potencializado mediante uma educação integradora, possibilitada pela 

compreensão simbólica, que poderá contribuir na formação dos profissionais da 

saúde. 

Abaixo se encontram as vivências simbólicas da pesquisadora que se 

entrelaçaram com a metáfora desta pesquisa, relacionando-se com a questão 

sobre a relevância do pesquisador, compreender o desenvolvimento do seu 
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autoconhecimento e autocuidado vivenciado simbolicamente durante o percurso 

de pesquisa. Essas vivências são expressas por meio de linguagens distintas.  

 

 

VIVÊNCIA SIMBÓLICA 1: vivenciando a dimensão espiritual 

 

A primeira vivência simbólica foi propiciada por intermédio de uma fotografia, 

cuja imagem remeteu simbolicamente à representação de um ‘anjo’. Essa foto 

foi registrada pelo celular da pesquisadora no México em 22/01/2016. O 

interessante é que em nenhum momento houve a consciência ou a intenção de 

fotografar as nuvens no céu! O fato é que houve um encantamento com o 

reconhecimento dessa imagem, a recebeu como um presente, compreendeu 

como um prenúncio que significou um símbolo inicial inerente à dimensão 

espiritual. Provocou a reflexão sobre a importância da conexão com o self para 

a realização da investigação, pois representou a primeira dimensão vivenciada 

ao iniciar a concepção sobre o Projeto de Pesquisa. 

Segue a fotografia abaixo: 

 

  

 
Figura 1: o anjo  

Fonte: acervo da pesquisadora (2016)  
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A segunda vivência ocorreu por intermédio da poesia; a pesquisadora a escreveu 

espontaneamente quando iniciou a escrita da sua Tese. O conteúdo apontou–

lhe para a expressão do sentimento, o que significou para ela a importância da 

escuta sensível do sentimento no percurso da pesquisa. De acordo com Byington 

(2003), as técnicas expressivas da poesia favorecem a expressão do sentimento 

no processo do aprendizado e foi o que vivenciou.   

 

VIVÊNCIA SIMBÓLICA 2: o enigma do reencontro 

 

Ao entardecer, olho ao redor... 

Mesmo sem entender a razão... 

Busco algo mesmo sem saber... 

Meus olhos alcançam um lindo lago. 

E ao longe, permeando os raios do sol, 

Resplandece uma linda flor de lótus! 

Com alegria, reconheço uma velha amiga, 

Mesmo com a sombra que a tenta encobrir... 

Reconheço o lugar que já estive, 

Em um tempo que não mais existe, 

Fico alguns minutos a contemplar… 

O que há a decifrar? 

No enigma do reencontro... 

Ao tentar decodificar... 

Recebo uma mensagem: 

“Neste momento, há um novo ciclo a ser revelado... 

Seria uma nova forma de olhar? 

Para inspirar: Entoa um cântico do cuidar! 

Abra-te para este novo trilhar! 

Para semear: Sinta com a intuição 

E para ‘floreSer’: Aceite com gratidão 

O que vem ao encontro, 

Com a força do coração! 
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Na sequência, apresenta-se a terceira vivência que foi realizada com base numa 

narrativa de uma situação real da pesquisadora em 06 /08/ 2016- Gonçalves em 

Minas Gerais.  

 

VIVÊNCIA SIMBÓLICA 3: ‘o presente’ 

 

 

                             Figura 2: ‘o presente’ 
Fonte: acervo da pesquisadora (2016) 

 

Fomos viajar em família, 

Combinamos um destino, 

Adentramos no carro, certos de estarmos na direção correta, 

No lugar planejado, nunca chegávamos, 

Tentamos nos informar, 

Perguntamos no caminho como chegar, 

Mas quanto mais queríamos saber 

Mais longe ficávamos. 

Já estava tarde e resolvemos aceitar o inesperado. 

Pernoitamos em outra cidade para resolvermos, no dia seguinte, 
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Para onde seguiríamos. 

Ao amanhecer, decidimos conhecer uma localidade próxima e 

Abandonamos o planejado. Pegamos estrada e chegamos em outra cidade. 

Já conhecíamos esse lugarejo e 

Sentimos que era lá mesmo que deveríamos chegar. 

Aceitamos o destino e nos ‘entregamos’ ao inusitado. 

Paramos para nos refrescar, tomar um sorvete e 

Dono da sorveteria prontamente nos recebeu, parecia já nos conhecer. 

Após alguns momentos, disse que estava a nos esperar e 

Se quiséssemos receber, nos daria uma folha desidratada de flor  

de lótus especial que havia trazido da Índia (Figura 2)  

Incrédulos, nos olhamos, nada estávamos entendendo, 

Mas como não era mesmo para entender... 

Aceitamos os presentes doados pelo destino. 

Sonho ou realidade? Ficamos a nos questionar.... 

Ainda nos convidou para participar de uma meditação 

Contra o sofrimento das mulheres da cidade, 

Disse que havíamos ouvido esse ‘chamado’. 

Assim, aprendemos a meditar com o cântico do cuidar. 

Com gratidão, aceitamos e agradecemos a nossa jornada, 

Certos que estamos no caminho. 

Acolho o reencontro com a minha flor de lótus, 

Entrego-me para a continuidade da jornada. 

Compreendo que só o que temos a fazer é acreditar 

E percorrer o nosso caminho. 

 

 

Conforme a narrativa acima, a pesquisadora ganhou um presente de um 

desconhecido, dono de uma sorveteria em Gonçalves, denominado por ele de 

pétala de flor de lótus. Só recebeu esse presente porque não chegou ao destino 

planejado. Havia programado uma viagem com a sua família para São Francisco 

Xavier, havia inclusive reservado um hotel, mas houve uma distração no 

percurso, o que ocasionou o acesso a uma estrada errada para o destino. 

Tentou-se retornar para a estrada correta, mas novamente houve um erro e 
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ingressou-se na direção oposta. Anoiteceu, todos estavam cansados e 

pernoitaram em Brasópolis (MG.). No dia seguinte, abandonaram o 

planejamento, decidiram ir para Gonçalves (MG.) em função da proximidade 

deste local. Portanto, aceitaram os imprevistos, os ‘erros’ e o que estava 

ocorrendo no tempo presente e seguiram para outra localidade. Não decidiram 

voltar para casa e nem insistiram em chegar ao local planejado.  

A elaboração simbólica24 dessa vivência possibilitou a reflexão sobre os 

benefícios da aceitação dos percalços no caminho, das fragilidades e do 

‘desapego’ e do controle. Nessa situação, a partir da renúncia do controle do 

percurso, da aceitação da necessidade de um ‘deslocamento’, a partir da 

presença e da entrega, ao não se insistir em voltar para o lugar planejado, apesar 

de ter ocorrido um erro na direção, ao continuar-se a viagem, entrou-se em 

contato com a intuição. A decisão de continuar a viagem para outro destino, 

possibilitou o novo e inusitado, ou seja, ao privilegiar a intuição em detrimento 

ao racional, levou a pesquisadora ao reencontro simbólico com a flor de lótus. A 

pesquisadora ganhou um presente nomeado de pétala de flor de lótus, o qual 

remeteu exatamente à sua metáfora da pesquisa que significa aprender e 

ensinar no processo do desenvolvimento humano. É como se pudesse por meio 

da minha imaginação ativa25, escutar a mensagem da sua flor de lótus: 

‘Caminhe, movimente, transforme. Respeite a intuição no seu processo. É só 

seguir. Mesmo que desvios ou diferentes trilhas ocorram, estará no caminho. 

Confie’.   

Pesquisando o significado do símbolo da flor de lótus, encontra-se como 

caminho para Jung (1986)26 e como desenvolvimento humano para Campbell 

27(2006). A partir do que vivenciou na sua pesquisa de Mestrado, a autora 

                                                           
24 Segundo Byington (in FAZENDA, 2012, p. 73): “a elaboração simbólica, é o centro da formação 
da sabedoria do Ser.”  
25A imaginação ativa foi um procedimento terapêutico utilizado por Jung para ampliar a 
compreensão do símbolo, segundo Jung: “designa imagens dotadas de vida própria e os 
acontecimentos simbólicos se desenvolvem de acordo com uma lógica peculiar-quer dizer, 
logicamente, se a imaginação consciente não interferir” (JUNG, 1991b, p. 159). 
26 Conforme mencionado no texto publicado em 1929 com esse mesmo título “O segredo da Flor 
de Ouro” (JUNG, 1986). Jung menciona: “a flor de ouro é a luz, a luz do céu é o Tao, advindo da 
tradição chinesa, significa caminho, contendo em si os opostos em sua simbologia.  
Disponível em <htpp/pt.wikipedia.org/wiki/TaoTeChing>.  Acesso em: 20/04/2010. 
27  Campbell descreve em seu livro “Mitos de Luz”, como um caminho simbólico através dos 
chakras para o desenvolvimento do ser humano, baseado na metáfora da flor de lótus, 
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encontrou ressonância nos dois significados encontrados, pois compreende a 

sua metáfora como um símbolo de potencial transformador para o 

desenvolvimento humano. 

A metáfora da flor de lótus pareceu anunciar que para o novo ‘floreSer’, até a flor 

emergir das profundezas de águas sombrias28, ocorreriam vários ciclos, os quais 

corresponderam as seções. Pareceu apontar para uma possibilidade de 

transformação dos seus sujeitos no caminho da pesquisa. Segundo Campbell 

(2006, p.78), a flor de lótus: “[...] é o próprio símbolo do universo enquanto dádiva 

divina’’. Esse autor complementa que há uma concepção de movimento como 

no universo: “[...] dentro de um ciclo sublime, como o desabrochar das flores. 

Assim é o ir e vir do universo” (CAMPBELL,2006, p.79).      

Essas vivências significaram simbolicamente um ‘chamado’ a partir da metáfora 

de flor de lótus. Como explica Penna (2014), em função do dinamismo no 

processo da pesquisa em Psicologia Junguiana, o chamado pode ser comparado 

à uma saga heroica, como nos termos desenvolvidos por Campbell (2006) ou ao 

processo de individuação descrito por Carl Gustav Jung. Conforme Penna 

(2014), ao decidir realizar uma pesquisa, o pesquisador aceita o chamado para 

uma missão heroica e ingressa numa aventura cheia de surpresas, algumas 

agradáveis, outras nem tanto. No caminho podem ocorrer imprevistos, 

contrariando o plano previsto ou idealizado do pesquisador. Na Abordagem 

Junguiana, o pesquisador minimamente deveria refletir sobre os significados 

desses imprevistos e das surpresas no processo - que podem inclusive significar 

sincronicidade, ou seja, um fenômeno significativo que não apresenta nenhuma 

relação direta, como foi o caso das vivências narradas. O mesmo ocorre no 

processo da investigação e formação interdisciplinar, na qual o 

                                                           
considerando-a “o próprio símbolo do universo enquanto dádiva divina” (CAMPBELL, 2006, p. 
76). 
28 As sementes da Flor de Lótus precisam ser plantadas em local úmido (na lama), pois elas não 

conseguem crescer quando são cultivadas em um solo que seja seco. Para que a semente da 

Flor de Lótus se desenvolva é necessário que a água penetre no caroço, por isso não basta 

apenas colocar a semente e esperar, é necessário que antes de colocar a semente na terra 

úmida ou na lama seja feito um buraco nessa semente de forma que a água consiga penetrar. 

Disponível em <http://flores.culturamix.com/flores/naturais/o-cultivo-da-flor-de-lotus> Acesso em 

10/001/2018. 
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pesquisador/formador, inserido no processo de pesquisa, aceita os 

‘deslocamentos’, os tropeços, vivencia o conhecimento, reflete sobre o mesmo, 

em uma arte de se fazer ciência (FAZENDA, 2012).  

Em decorrência dessa etapa do desenvolvimento da autora sinalizar algo a ser 

transformado, as seis seções da tese foram transformadas em ciclos, pois foram 

entrelaçados e ‘inspirados’ por etapas inerentes ao desenvolvimento simbólico 

da flor de lótus para um novo ‘floreSer’. Na introdução, no ciclo 1, foram relatadas 

as trilhas percorridas pela pesquisadora, seu primeiro ‘floreSer’ até o reencontro 

com a metáfora da flor de lótus. No ciclo 2, iniciou-se uma jornada simbólica, 

introduzindo-se o reconhecimento simbólico das raízes da flor de lótus, a partir 

da fundamentação das ‘raízes’ da ciência, dos paradigmas e seus desafios para 

se ‘trilhar’ um caminho formador interdisciplinar. No ciclo 3, foram realizadas 

conexões com outras áreas do saber representadas simbolicamente como 

‘elementos nutridores’ para o desenvolvimento da flor de lótus. No ciclo 4, ao se 

abordar os temas centrais dessa pesquisa, o autoconhecimento e o autocuidado, 

são fortalecidas as raízes da metáfora da flor de lótus. No ciclo 5, rumo ao 

caminho do ‘floreSer’, é abordado o caminho metodológico desta pesquisa. No 

ciclo 6, como continuidade da jornada simbólica, são abordados os resultados e 

as análises da pesquisa. No ciclo 7, a partir das considerações, culminando com 

o ‘floreSer’ da flor de lótus, ao serem respondidas as perguntas norteadoras da 

pesquisa, compreende-se a jornada simbólica como um caminho possível na 

formação interdisciplinar do profissional da saúde.  

A partir do primeiro ciclo com exceções do ciclo cinco e seis, que se referem, à 

metodologia, em função do envolvimento da pesquisadora com o objeto de 

estudo, foi escolhida a narrativa em primeira pessoa. Assim, a pesquisadora 

parte de uma ‘trilha percorrida’ no encontro com a metáfora da flor de lótus, 

durante o mestrado e do reencontro com a flor de lótus, no doutorado, 

vivenciando novos símbolos, em uma jornada simbólica e/ ou talvez heroica, 

culminando no ‘floreSer’.  
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2 RECONHECENDO AS RAÍZES DA METÁFORA DA ‘FLOR 

DE LÓTUS’ 

 

 

Nesta seção, compreendida como ciclo 2 da jornada simbólica, foi realizado o 

reconhecimento simbólico das raízes da flor de lótus, a partir da fundamentação 

das ‘raízes’ da ciência, dos paradigmas e seus desafios para se ‘trilhar’ um 

caminho formador interdisciplinar. 

 

2.1 Ciência e paradigmas para uma formação interdisciplinar 

Em decorrência da minha formação como educadora, psicóloga e pesquisadora 

e da complexidade do tema, o aprofundamento teórico foi muito desafiador, além 

de demandar a ampliação das discussões sob a ótica da ordem epistemológica, 

ontológica e axiológica.  

Compreender simbolicamente o desenvolvimento do autoconhecimento e 

autocuidado do pesquisador e dos alunos é um processo desafiador, como já 

reconhecido e anunciado simbolicamente pela flor de lótus, podendo ser 

equiparado a uma jornada simbólica/ heroica, na qual há uma ‘travessia’ a ser 

realizada. Essa jornada simbólica teoricamente iniciou-se em sua base, com 

algumas articulações com a ciência, paradigmas e interdisciplinaridade.  

A ciência, como uma prática de investigação e concepção teórica surge com a 

revolução burguesa, desenvolve-se na Europa a partir do século XVI 

(CHIZZOTTI, 2006). A pesquisa surge nos séculos seguintes privilegiando a 

razão inicialmente: “A pesquisa pressupõe teorias ou visões de mundo que em 

diferentes domínios do conhecimento, moldam a atividade investigativa [...] 

essas teorias de trabalho têm sido definidas como paradigma, tradição, modelo, 

programa ou postura do pesquisador (CHIZZOTTI, 2006, p.20) ”. 
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No entanto, a evolução da humanidade é continua e dinâmica, assim modificam-

se os valores, as crenças, os conceitos e as ideias acerca da realidade. Essas 

mudanças modificam os paradigmas que estão diretamente relacionadas à 

vivência do observador. 

Os paradigmas são importantes por fornecerem um referencial que possibilita a 

organização da sociedade, em especial, da comunidade científica quando 

propõe continuamente novos modelos para entender a realidade. Por outro lado, 

pode limitar a visão de mundo, quando há uma resistência ao processo de 

mudança e/ou de paradigma. Nesse sentido, podem até funcionar como um 

mecanismo de controle ou poder. A aceitação ou resistência a um paradigma 

reflete diretamente na abordagem teórica e prática da atuação dos profissionais 

em todas às áreas de conhecimento. 

Para dar continuidade ao desenvolvimento da discussão sobre paradigmas, é 

importante incluir a concepção sobre epistemologia, pois é a ciência que 

contempla o estudo sobre o conhecimento e que direciona para alcançá-lo - 

permeando, inclusive, os paradigmas. 

A epistemologia, segundo Chizzotti (2012) investiga a natureza, os fundamentos 

e a validade do conhecimento. Na educação, se faz necessária, na medida em 

que objetiva promover a compreensão da realidade, identificar crenças, opiniões 

ou suposições que estão na base do conhecimento. Também pode ajudar a 

superar e a sistematizar a grande diversidade histórico-sócio-cultural que 

emerge no processo educacional. Cabe, portanto, à epistemologia analisar em 

quais condições uma crença pode ser qualificada como conhecimento, em última 

instância, quais os critérios necessários para que alguma crença possa se tornar 

conhecimento. Segundo Penna (2013, p.78): “Sobre as fundações ontológicas 

do paradigma, erguem-se as bases epistemológicas, como a alicerces que dão 

sustentação para a construção do conhecimento”. 

Como pesquisadora, questiono-me: qual é a crença que permeia o meu processo 

nesse caminho de pesquisa? A minha principal crença está relacionada ao fato 

que a educação é um caminho transformador para o desenvolvimento do ser 

integral e como educadora, posso facilitar o processo de transformação, 
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promovendo a vivência dos sujeitos envolvidos nesse processo educacional. 

Essa crença que permeia o meu projeto de pesquisa e existencial, precisaria ser 

validada pela ciência, para se tornar conhecimento. Mas qual ciência? Pode ser 

reconhecida, por exemplo, a partir de Edgard Morin, uma vez que ele afirma que 

o desenvolvimento da ciência não se equaliza com o desenvolvimento do 

racionalismo, é um processo instável de desracionalizações, não há, portanto, 

uma racionalidade estreita (MORIN, 2008).  O mesmo autor propõe uma 

concepção sistêmica para compreender um fenômeno, o que implica ações 

responsáveis, com autoconsciência, autocontrole e suscetíveis às 

transformações por interações, assim como são importantes princípios 

contemplados na minha pesquisa:   

O princípio sistêmico conduz: a uma prática responsável, liberal, 
libertária, comunitária, (cada um desses termos sendo 
transformado por suas interações com os outros). Conduz 
também à redescoberta da questão da sabedoria e à 
necessidade de fundar a nossa sabedoria [...] (MORIN, 2008, 
p.275). 

 

Identifico-me como pesquisadora, imbuída desse ‘espírito’ desbravador, com 

uma crença que me mobiliza para uma questão introdutória que perpassa a 

minha pesquisa. Devo delimitar o problema e tomar consciência da minha 

concepção de mundo e realidade. Portanto, identifico a minha primeira palavra 

enquanto pesquisadora no percurso epistemológico: consciência e processo 

‘desbravador’. Penna (2014, p. 78) afirma: “Na Psicologia Analítica, 

conhecimento equivale à consciência”.  

Avanço mediante a pesquisa interdisciplinar, pois por meio dela a realidade é 

concebida como contraditória, fluente, dinâmica e os processos de investigação 

incluem a concepção de mundo do pesquisador.  

No meu processo de pesquisadora, almejo compreender os fenômenos que 

vivencio a partir da minha visão de mundo, das minhas experiências - o que inclui 

a subjetividade. Procuro conhecer o sentido em minhas práticas. Nesse 

movimento, identifico a minha palavra seguinte para esse percurso: 

subjetividade.  
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Segundo Chizzotti (2006, p.28): “Tais pesquisas serão designadas como 

qualitativas, termo genérico para designar pesquisas que, usando ou não 

quantificações, pretendem interpretar o sentido do evento, a partir do significado 

que as pessoas atribuem ao que falam e fazem”. 

E qual seria o melhor paradigma para compreender esta pesquisa?  

O termo paradigma aparece com distinção na década de setenta, por meio da 

obra de Thomas Kuhn, intitulada: As estruturas das revoluções científicas, na 

qual propõe: “Considero ‘paradigmas’ as realizações científicas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções 

modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 2001, 

p. 13). 

Por outro lado, refere-se ao conjunto de crenças e valores subjacentes à prática 

científica. Segundo o autor, quando os fenômenos não se encaixam dentro deste 

padrão ou modelo, ocorrem as ‘anomalias’, gerando crise na ciência, condições 

para as revoluções científicas. Decorrentes do sinal de maturidade científica 

surgem novas descobertas que podem gerar o surgimento de um novo 

paradigma (KUHN, 2001). 

As mudanças de paradigmas ocorrem de tempos em tempos e acompanham a 

linha histórica da humanidade. Inicialmente, o paradigma tradicional ou 

newtoniano-cartesiano levou à fragmentação do conhecimento e a 

supervalorização da visão racional. Nesse sentido, propôs a primazia da razão 

sobre a emoção, especialmente, para atender a coerência lógica nas teorias e a 

eliminação da imprecisão, da ambiguidade e da contradição dos discursos 

científicos. 

A fragmentação atingiu as ciências e, consequentemente, a Educação, dividindo 

o conhecimento em áreas, cursos e disciplinas. As instituições, em especial as 

educacionais, passaram a ser organizadas em departamentos estanques, no 

qual emergem os especialistas, considerados pela sociedade como os 

detentores do saber. Nesse processo reducionista, criam-se as especialidades 

em uma única área do conhecimento. 
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E quais são os reflexos para a prática do educador? A visão tradicional 

newtoniana-cartesiana da ciência atingiu a educação, a escola e a prática 

pedagógica do professor. A prática pedagógica tradicional leva o aluno a 

caracterizar-se como um ser subserviente, obediente e destituído de qualquer 

forma de expressão. O aluno é reduzido ao espaço de sua carteira, silenciando 

sua fala, impedido de expressar suas ideias. A ação docente concentra-se em 

criar mecanismos que levem a reproduzir o conhecimento historicamente 

acumulado e repassado como verdade absoluta.  

Nos currículos lineares e reducionistas, divididos em diversas matérias, o 

professor assume a função de transmitir o conhecimento e considera-se como 

‘dono do saber’. O ensino focaliza mais o resultado ou o produto e com essa 

visão o aluno é recompensado por seguir com fidedignidade o modelo sendo até 

‘premiado’ por seguir as regras impostas pelo professor e pela ‘boa conduta’. Ao 

mesmo tempo, ao desobedecer às regras, pode ser reprimido e punido pelos 

‘erros’, o que pode ocasionar ao aluno problemas psicológicos. 

O paradigma tradicional traz consigo vantagens e desvantagens. De acordo com 

Moraes (1997) e Capra (1996), a visão tradicional ou cartesiana do mundo, 

apesar de ser questionada, possibilitou o desenvolvimento científico-tecnológico 

atual e possibilitou grandes saltos evolutivos na história das civilizações.  

Nesse contexto, permitiu a democratização dos conhecimentos, seja pelas 

técnicas extremamente eficazes para a construção de novos conhecimentos ou 

pela presença de um espírito científico de investigação aberta. O pensamento 

dotado de clareza, de organização e de objetividade propiciou a validação 

científica e pública do conhecimento. 

Por outro lado, constata-se um período de perda do processo de humanização, 

pois os alunos e os professores passaram a ser vistos como máquinas ou como 

partes de uma engrenagem. Nessa caminhada histórica, reducionista e linear, 

perderam-se em termos de sensibilidade, estética, sentimentos e valores, 

especialmente, em função da supervalorização dada pela mensuração, 

quantificação e comprovação dos fenômenos. Gerou-se uma concepção de vida 

em sociedade pautada na competitividade, no isolamento, no individualismo e 
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no materialismo desenfreado. A crença no progresso material a ser alcançado, 

o crescimento econômico e tecnológico como fim em si mesmo não considerou 

as consequências para a sociedade, a natureza e o próprio ser humano. 

Também ruíram os alicerces religiosos que davam sustentação aos valores, 

repercutindo num modelo de vida e de ciência “materialista, determinista, 

destruidora, cheia de certezas, que ignora o diálogo e as interações que existem 

entre os indivíduos, entre ciência e sociedade, técnica e política” (MORAES, 

1997, p. 43). 

Consequentemente, a humanidade submergiu a um processo de fragmentação, 

de atomização e desvinculação, alienando-se da natureza, do trabalho e de si 

mesmo, ficando a cultura dividida, os valores mais individualizados e os estilos 

de vida mais patológicos. 

Pelas limitações desse modelo científico, na terceira fase da modernidade, que 

compreende o século XIX e grande parte do século XX – começam a surgir os 

desconfortos e os conflitos na utilização dos padrões de cientificidade e de 

produção de conhecimento. Aparecem cientistas e pensadores que explicam de 

modo mais satisfatório os fenômenos e as situações da realidade, exigindo para 

tal um novo modelo de cientificidade. 

Reforço que a inquietação, o incômodo dessa experiência gerada pelo 

sentimento de fragmentação percebida na educação e na saúde me fez refletir 

sobre novas trajetórias epistemológicas para que possa ancorar minha crença 

de que a educação é um caminho transformador.  

Com esse intuito, procuro esboçar reflexões sobre paradigmas que me 

auxiliaram na pesquisa.    

2.1.1 Novos paradigmas e desafios  

A partir desta crise e da impossibilidade de se resolver outros problemas na 

contemporaneidade, surgiram discussões referentes aos novos paradigmas de 

conhecimento. Outras ciências, ou mesmo eventos científicos, tais como: a 

biotecnologia e as ciências humanas empurram a ciência para outras fronteiras 

de conhecimento. Surgem neste cenário as ciências cognitivas, a pós-
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modernidade, a teoria do caos, as teorias sistêmicas e a teoria da complexidade, 

entre outras (CHIZZOTTI, 2006). 

A partir do sentimento de inquietação, percebi que o meu caminho temático de 

pesquisa que engloba a interdisciplinaridade e o ser na sua integralidade, sugeria 

que a teoria de conhecimento que abarca o meu projeto poderia ser a 

complexidade.   

O surgimento do paradigma da complexidade tem como foco a visão do ‘ser’ 

complexo e integral. A proposta da nova visão depende do avanço do paradigma 

da ciência que impulsiona a revisão do processo fragmentado do conhecimento 

na busca de reintegração do todo. O mundo repleto de incertezas, contradições, 

paradoxos, conflitos e desafios levaram ao reconhecimento da necessidade de 

uma visão complexa. Essa visão significou renunciar ao posicionamento 

estanque e reducionista de conviver no universo. Significou aceitar o 

questionamento intermitente dos problemas e das suas possíveis soluções.  

Assim: “Na realidade, busca aceitar uma mudança periódica de paradigma, uma 

transformação na maneira de pensar, de se relacionar e de agir para investigar 

e integrar novas perspectivas” (BEHRENS, 2006, p. 21). 

Esse processo de evolução paradigmática inclui as contribuições de várias 

ciências que podem colaborar para a reconstrução do conhecimento e para a 

superação da visão fragmentada e reducionista do universo. Algumas premissas 

referentes à complexidade, postuladas por Morin (2008) são: a incompletude do 

conhecimento; as relações complementares, concorrentes, antagônicas, 

recursiva e hologramáticas (o todo está nas partes e as partes estão no todo); a 

pluralidade e a diversidade de pontos de vista; a troca múltipla de ideias, opinões 

e teorias; o encontro de conceitos antagônicos. 

Não existe um paradigma da complexidade. Podemos falar em problemática da 

complexidade, que é baseado na não eliminação daquilo que era eliminado na 

concepção básica da inteligibilidade. 

O mundo é visto como uma rede de relações, envolvendo conexões, 

interconexões, movimento, fluxo de energia, inter-relações em constante 
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processo de mudança e transformação. Portanto, o pensamento complexo, 

dinâmico e processual acompanha a noção de ‘rede’ que tem sido a chave para 

os recentes avanços científicos.  

Assim, interconexões e diálogo são outras palavras que encontrei no meu 

percurso enquanto pesquisadora com a perspectiva interdisciplinar. Essa 

realidade é complexa e depende da reforma do pensamento, pois, como afirma 

Morin (2007), para compreender o novo paradigma, se torna necessário um 

pensar mais abrangente, multidimensional, contextualizado e multidisciplinar. 

No campo da educação o sentido pleno do ser humano, numa visão 

paradigmática da complexidade, implica na expressão de novas formas de 

solidariedade e cooperação nas relações humanas. 

Para tanto, frente a este desafio, é necessário contemplar uma proposta 

pedagógica que reconheça a diversidade dos fenômenos da natureza e o ser 

humano como um indivíduo com multidimensionalidades, ou seja, dotado de 

múltiplas inteligências e com diferentes estilos de aprendizagens. Esse caminho 

desafiador seria a interdisciplinaridade: “Um projeto interdisciplinar de trabalho 

ou ensino consegue captar a profundidade das relações conscientes entre 

pessoas e entre pessoas e coisas” (FAZENDA, 1996, p.17). Há um 

envolvimento, ao projeto em si, às pessoas e às instituições a ele pertencentes.   

Assim, aluno e professor são participativos, ativos, criativos, dotados de 

inteligências múltiplas, tendo como ênfase a visão global da pessoa.  

E, como a interdisciplinaridade articula-se com o pensamento complexo?  

Morin (2007) entende que só o pensamento complexo sobre uma realidade 

também complexa pode fazer avançar a reforma do pensamento na direção da 

contextualização, da articulação e da interdisciplinarização do conhecimento 

produzido pela humanidade. Para ele: 

[...] a reforma necessária do pensamento é aquela que gera um 
pensamento do contexto e do complexo. O pensamento 
contextual busca sempre a relação de inseparabilidade e as 
inter-retroações entre qualquer fenômeno e seu contexto, e 
deste com o contexto planetário. O complexo requer um 
pensamento que capte relações, inter-relações, implicações 
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mútuas, fenômenos multidimensionais, realidades que são 
simultaneamente solidárias e conflitivas (como a própria 
democracia, que é o sistema que se nutre de antagonismos e 
que, simultaneamente, os regula), que respeite a diversidade, ao 
mesmo tempo em que a unidade, um pensamento organizador 
que conceba a relação recíproca entre todas as partes (MORIN, 
2007, p. 21). 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade seria a articuladora do processo de ensino 

e de aprendizagem na medida em que se produzir como atitude (FAZENDA, 

2014), como modo de pensar (MORIN, 2008), como pressuposto na organização 

curricular (JAPIASSÚ, 1976), ou ainda como elemento orientador na formação 

dos profissionais da educação em uma visão unificadora, em especial na 

proposição de processos que incluam a sustentabilidade do planeta.  

Nesse contexto, a educação precisa recuperar o equilíbrio entre a intuição e a 

razão, propondo um ensino e aprendizagem que leve à produção de 

conhecimento autônomo, crítico e reflexivo e a construção de uma sociedade 

mais justa, igualitária, fraterna e solidária. Segundo Fazenda (1996, p.17):  

O senso comum, quando interpretado do conhecimento 
científico, pode ser a origem de uma nova racionalidade, pode 
conduzir a uma ruptura epistemológica em que não é possível 
pensar- se numa racionalidade pura, mas em racionalidades – o 
conhecimento não seria assim privilégio de um, mas de vários.  

Nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional, na medida em que 

possibilita o diálogo com outras formas de conhecimento, se deixando 

interpenetrar-se por elas. O pensar interdisciplinar contempla a troca, no diálogo, 

no pensar do outro: “A dialogicidade exige um envolvimento; uma reciprocidade; 

um respeito pelo outro; um ver no outro o eu próprio, uma aceitação das 

limitações alheias e das próprias” (FAZENDA, 2003, p.45). Acredito agir dessa 

forma na educação exigiria a inteireza do educador no processo.  

Talvez esse seja um dos desafios para o educador e pesquisador na 

contemporaneidade: construir um caminho de conhecimento perpassando o 

autoconhecimento. Nesse cenário no qual se almeja a educação do indivíduo 

crítico e reflexivo, seria desejável que esse caminho fosse trilhado primeiro pelo 

próprio educador. Dessa forma, a partir da associação do subjetivo com o 
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objetivo, por meio da dimensão simbólica, a ciência pode contribuir para 

reumanizar a natureza e o universo (BYINGTON, in FAZENDA, 2012).  

Esse caminho poderia ser atribuído à função de um trabalho educacional para o 

autoconhecimento na formação dos profissionais de saúde e/ou educadores, 

bem como, na perspectiva interdisciplinar. Só é possível adentrar a pesquisa 

qualitativa quando há busca de sentido nas ações, o que inclui a reflexão sobre 

seu próprio sentido e crenças no percurso enquanto pesquisador. 

Retomando o exercício reflexivo, até esse ciclo, foram identificadas algumas 

facetas que puderam ser reconhecidas a partir do autoconhecimento e 

autocuidado na minha jornada simbólica. Inicialmente foram reconhecidos os 

aspectos ‘mobilizadores’ ou ‘iniciáticos’, tais como: o arquétipo de herói, a 

sincronicidade29 e as funções psíquicas estruturantes do sentimento, da 

criatividade e da ‘presença’’. Esses aspectos mobilizaram o ‘redespertar’ da 

metáfora, ampliando o desenvolvimento da minha consciência. A partir da 

construção do caminho epistemológico enquanto pesquisadora, emergiram 

aspectos que simbolicamente enraizaram a metáfora da flor de lótus nessa 

jornada, pois são fundamentais para o desenvolvimento psíquico humano: a 

consciência, a subjetividade, a inquietação, as interconexões e o diálogo.  

Esses aspectos que perpassaram o processo de autoconhecimento foram se 

entrelaçando com o movimento interdisciplinar, descrito abaixo, o que propiciou 

o aprofundamento das ‘raízes’ simbólicas da flor de lótus que já reemergiu e 

espera para ‘floreSer’. 

 

2.2 A origem da interdisciplinaridade – diferentes concepções 

Esta pesquisa está enraizada na interdisciplinaridade brasileira e apresenta 

como fundamentação a sua principal referência, a pesquisadora Ivani Arantes 

Catarina Fazenda. Assim, para melhor articular a interdisciplinaridade brasileira, 

                                                           
29É um conceito desenvolvido por Carl Gustav Jung, a partir de 1929, para definir dois 
acontecimentos que se relacionam não por relação causal e sim por relação de significado. Desta 
forma, é necessário que consideremos os eventos sincronísticos não relacionados com o 
princípio da causalidade, mas por terem um significado igual ou semelhante (PENNA, 2013).  
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a Psicologia Junguiana e a Psicologia Simbólica Junguiana, que são os eixos 

teóricos para esta pesquisa, nesta seção, foi abordado o percurso da 

interdisciplinaridade no mundo e no Brasil. 

Durante a década de 1960, surge o movimento interdisciplinar na Europa, 

prioritariamente na França e Itália (FAZENDA, 2012). Nasceu em oposição a um 

conhecimento dissociado da subjetividade e objetividade, surgindo mediante a 

unilaterização do saber que busca de uma forma patológica30 a verdade 

científica exclusivamente objetiva (BYINGTON, in FAZENDA, 2012).  

Os estudos teóricos da interdisciplinaridade sofreram uma grande influência 

filosófica em busca do sentido do ser. A linguagem, com base antropológica, 

ganhou um destaque principal, tendo como referências: Martin Buber, Charles 

Delanglade e Frank Bujtendijk (FAZENDA, 2003). A questão da palavra, da 

comunicação, o cuidado no dizer e ouvir, começam a ser valorizados a partir da 

criação da hermenêutica com a colaboração de Martin Heidegger, Wilhelm 

Dilthey, Hans-Georg Gadamer. A teoria do construtivismo, criada em oposição 

ao comportamentalismo por Jean Piaget, bem como influenciada pelas 

pesquisas de Lev Vigotsky, possibilitou uma nova visão de educação, na qual a 

aprendizagem vai sendo construída, descontruída e transformada pelo aluno. 

Assim, foi sendo introduzida a subjetividade na educação, o que foi discutida 

amplamente por Georges Gusdorf um dos mais relevantes pensadores do 

projeto interdisciplinar. 

Como abordou Lenoir (2005, 2006) a interdisciplinaridade revela uma 

preocupação com a unidade do saber que se vincula fundamentalmente à 

unidade do ser humano, buscando compreender o sentido da vida. 

Ainda segundo Gusdorf (2006), desde o século XVII a história das ciências 

apresentou um processo de desintegração, ocorrendo um considerável aumento 

de divisão do trabalho e consequentemente, o aumento da especialização nas 

áreas de conhecimento - o que levou durante o século XIX, à fragmentação do 

saber: “Longe de ser uma descoberta do nosso tempo, o tema do conhecimento 

                                                           
30 Japiassu em seu livro: Interdisciplinaridade e patologia do saber, 1976, utiliza a expressão patologia 
do saber.  
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interdisciplinar remonta tão longe quanto a desintegração moderna do 

conhecimento” (GUSDORF, 2006, p. 44). 

Desde então, segundo Japiassu (1976), a civilização atravessa uma crise 

contemporânea que denomina de ‘patologia do saber’, que tem causa e efeito 

na dissociação da existência humana em nosso mundo. Klein (apud 2005- 2006) 

e Lynton (apud LENOIR, 2005-2006), evidenciaram que a interdisciplinaridade, 

a partir da década de 60, busca discutir dois aspectos: por um lado, do ponto de 

vista epistemológico, a pesquisa de uma síntese conceitual, que almeja a 

unificação das ciências e a busca da unidade do saber, e, por outro lado, a 

pesquisa de respostas praxiológicas às questões sociais ou tecnológicas por 

intermédio de abordagens instrumentais.  

 Fourez (apud LENOIR, 2005-2006) afirma que interdisciplinaridade pode ser 

considerada uma prática particular objetivando encontrar soluções para 

problemas encontrados no cotidiano. Ela não visa criar uma nova disciplina, nem 

unilateralidade em seu discurso. A interdisciplinaridade, segundo Lenoir (2005-

2006), remete a três concepções de educação. A primeira: a francófona, focada 

no saber conceitual, na compreensão: “o saber disciplinar está no centro do 

processo interdisciplinar” (LENOIR, 2005-2006, p.12). A segunda concepção, 

mais prática e operacional, caracteriza principalmente os Estados Unidos, 

focada na funcionalidade, na ação, no ‘saber- fazer’ e a brasileira, focada no ser, 

no sujeito aprendiz, no ‘saber-ser’. Todas se complementam e se integram. 

Nenhuma é suficiente. Segundo Fazenda (2008), existem importantes culturas 

na organização de currículo de formação de professores: ‘saber-saber’ 

(dimensão epistemológica), ‘saber-fazer’ (dimensão axiológica) e ‘saber- ser’ 

(dimensão ontológica).  

Dessa maneira, os autores acima, de nacionalidades diferentes, evidenciam que 

o tema do conhecimento interdisciplinar surgiu em um cenário de desintegração 

de saberes e foi desenvolvido para uma busca de respostas na prática do 

cotidiano, com diferentes prevalências para as questões: epistemológica, 

axiológica e ontológica.    

 



  51 
 

2.2.1 O movimento interdisciplinar no Brasil  

A concepção brasileira de interdisciplinaridade desenvolvida Ivani Catarina 

Arantes Fazenda, que é o principal eixo orientador desta Tese, está direcionada 

ao educador em sua pessoa e em seu agir.  

A interdisciplinaridade no Brasil foi introduzida a partir de 1960 por Hilton 

Japiassu, que foi orientado por George Gusdorf, epistemólogo francês em sua 

tese: L’épistémologie des relations interdisciplinaires dans les sciences 

humaines (1975). Assim, foi sendo introduzida a subjetividade como um caminho 

na educação, uma vez que influenciado pelo seu mestre, Japiassú, aponta em 

sua obra a fragmentação do saber, distanciando a humanização do processo 

educacional.     

Ivani Catarina Arantes Fazenda, nessa mesma direção, inspirada por Hilton 

Japiassú, iniciou em 1986 na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo), o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre interdisciplinaridade na 

Educação, credenciado pelo CNPQ / Ministério da Educação. Segundo Lenoir 

(2005-2006, p.15):    

Ivani Fazenda, que é, sem dúvida, a figura mais representativa 
do pensamento interdisciplinar em educação no Brasil, visa 
construir uma metodologia do trabalho interdisciplinar que se 
apoia na análise introspectiva pelo docente de suas práticas, de 
maneira a permitir-lhe reconhecer aspectos de seu ser (seu “eu”) 
que lhe são desconhecidos e, a partir daí tomar consciência de 
sua abordagem interdisciplinar. 

Iniciou sua trajetória de pesquisa na década dos anos 70, na qual havia uma 

preocupação com uma construção epistemológica da interdisciplinaridade, com 

predominância dos aspectos filosóficos. Esse pode ser chamado o primeiro 

grande movimento ou fase interdisciplinar. Nos anos 80, o segundo momento 

interdisciplinar da autora, aprofunda uma diretriz sociológica, a partir dos estudos 

de identidade pessoal, cultural e social, destacando-se a antropologia cultural. 

No Brasil, à busca de uma identidade cultural brasileira, emergem Darcy Ribeiro, 

Otávio Ianni e Paulo Freire, inovando na educação (FAZENDA, 2003). A partir 

de 1990, o terceiro momento interdisciplinar direciona-se para um projeto 

antropológico (FAZENDA,1994), explorando-se a subjetividade, por meio da 



  52 
 

reflexão. Aos poucos, a partir de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung é que há uma 

possibilidade de interiorização do ser e as histórias de vida se destacam neste 

processo.  

Assim, pode-se dizer que a pesquisadora Ivani Catarina Arantes Fazenda, 

apresenta três fases ou movimentos de pesquisa, embora todas se 

interconectam e se integram. O ponto de conversão diz respeito à perspectiva 

adotada ser imensamente influenciada pela fenomenologia: o olhar é dirigido 

sobre a subjetividade de sujeitos inseridos no mundo da vida e sobre a sua 

intersubjetividade no plano metodológico (FAZENDA, 1994).  

Eric Jantsch propôs uma classificação de termos relacionados à epistemologia 

que foi adaptada por Japiassú (1976), que diferencia dois conceitos da 

interdisciplinaridade. O primeiro é a multidisciplinaridade que representa o 

primeiro nível de integração entre os conhecimentos disciplinares. Nesse nível, 

não há nenhum tipo de cooperação entre disciplinas e se apresentam objetivos 

múltiplos. O segundo é a pluridisciplinaridade que também se caracteriza só por 

justaposição de conteúdos de disciplinas, como no nível anterior, mas há algum 

tipo de interação entre os conhecimentos. O autor diferencia o terceiro nível de 

interação, que é a interdisciplinaridade, no que diz respeito a uma coordenação 

de nível hierárquico superior - o que introduz uma finalidade, existindo 

cooperação e diálogo entre as disciplinas.  

Segundo Fazenda (2002), o que efetivaria mesmo o trabalho interdisciplinar é a 

intersubjetividade, ou seja, mais que a integração de disciplinas ocorreria a 

interação mediante o diálogo entre as pessoas envolvidas nas disciplinas, 

implicando mudança de atitude. A autora considera a multi ou a 

pluridisciplinaridade, dessa maneira, devido ao aspecto de integração de 

conhecimentos, como uma etapa para a interdisciplinaridade. 

Ainda existe um último nível abordado por Hilton Japiassú que é a 

transdisciplinaridade, que vai além da interdisciplinaridade. É uma espécie de 

coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas e que propicia uma 

interpretação mais holística dos fatos e fenômenos. Para Ivani Catarina Arantes 

Fazenda e Hilton Japiassú, os estudos da transdisciplinaridade antecedem os da 
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interdisciplinaridade e foi gestado por Jean Piaget, que segundo a sua 

concepção, era ainda considerado um ‘sonho’ ou ‘utopia’, como também afirmou 

Fazenda (2008). Esse sonho, no entanto, tem se transformado e caminhado para 

a realidade em vários projetos e teses desenvolvidas. 

Fazenda (2008) complementa explicando o caminho da transdisciplinaridade. 

Bassarab Nicolescu, segundo a autora, desde 1995 tem desenvolvido uma 

fundamentação epistemológica para o que ele denomina de conhecimento 

transdisciplinar, o que o levou a criar o Ciret (Centre International de Recherche 

Et Etudes Transdisciplinaires). Algumas questões que se relacionam à 

complexidade, autoformação, heteroformação e ecoformação se destacam na 

temática da transdisciplinaridade. A importância de um olhar transdisciplinar 

talvez seja como uma possibilidade de ampliação, como um encontro em que 

questões ambíguas inerentes à natureza humana se apresentam e inquietam 

vários pesquisadores. Alguns exemplos relacionados a estas questões são 

citados pela autora: o amor (BARBIER apud FAZENDA, 2008); o 

reconhecimento, a gratidão, a espiritualidade, a negociação (RICOUER, apud 

FAZENDA, 2008). 

Em Barcelona em 2007, ocorreu um congresso organizado pelo Cetrans - USP 

(Centro de Estudos Transdisciplinares) e com a contribuição de Edgar Morin, 

Raul Motta, Gastón Pineau e Ivani Catarina Arantes Fazenda. Nesse congresso, 

esses pesquisadores construíram um esboço denominado de: ‘Decálogo sobre 

transdisciplinaridade e ecoformação (TORRE, et al, 2008)31 que mostra a 

necessidade de pesquisa em dez campos principais de projeção transdisciplinar 

e ecoformadora. O documento foi fundamentado pela consciência de cidadãos 

e cuidadores planetários na qual se abrange a busca por novos caminhos para 

a educação. 

Apesar de considerar todos campos fundamentais para a construção desse 

caminho, destaco alguns pressupostos ontológicos, epistemológicos e 

metodológicos de olhares transdisciplinares explicitados neste documento: 

                                                           
31Documento denominado ‘Decálogo sobre Transdisciplinaridade e Ecoformação’ realizado após 
I Congresso Internacional de Inovação Docente transdiciplinaridade e ecoformação sobre o tema 
em 28-30 de março de 2007 em Barcelona.   
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convivência e desenvolvimento sustentável; visão axiológica e de valores 

humanos, projeção no âmbito da saúde e da qualidade de vida em busca da 

felicidade, projeção na educação, no sentido de dar respostas a uma formação 

integradora, sustentável e feliz. A harmonia e o investimento em recursos em 

saúde preventiva, são citados no documento, como importantes categorias a 

serem desenvolvidos na educação para se melhorar a qualidade de vida e stress.  

Fazenda (2002, p. 18) já sinalizava: “[...] caminharemos na ambiguidade entre a 

força avassaladora das transformações e os momentos de profundo 

recolhimento e espera”. Esse movimento pode ser aplicado a um processo 

transformador em nossa sociedade contemporânea, que parece submergir e 

emergir de constantes turbulências no cenário educacional.  

Essa educação para uma formação integradora foi influenciada pelo pensamento 

de Gusdorf (2006, p. 21): “Todo sistema de educação tem por finalidade a 

edificação do homem. Trata-se de conduzir as crianças e os adolescentes até a 

plena consciência de sua humanidade [...]”. 

Acredito que tanto a partir do trabalho interdisciplinar, quanto o do 

transdisciplinar, existe a possibilidade de efetivação da finalidade de educação 

proposta por Georges Gusdorf, desde que seus territórios sejam respeitados, 

como salientou Fazenda (2008, p.26), poder-se-ia propiciar uma educação em 

que o “[...] caráter humano se evidencia”. Assim, a parir dos pressupostos, 

atributos e princípios da interdisciplinaridade, a consciência de humanidade 

poderia vir à tona.  

Partindo de uma necessidade constante de revisão do seu Ser no mundo, que 

implica o processo de autoconhecimento e inclui um exercício permanente do 

respeito à identidade profissional é que se pode pensar na ação e é possível 

mudar alguma coisa da realidade (FAZENDA, 2006a).  

No entanto, a pesquisadora afirma: “a linguagem interdisciplinar nasce de uma 

linguagem disciplinar” (FAZENDA, 2003, p. 9). A ação interdisciplinar, segundo 

Fazenda (2003), é pautada em movimento e reconhece a renovação e 

transformação nesse processo. Pode-se considerar que a interdisciplinaridade 

proporciona encantamento nas práticas educacionais: “Um olhar 



  55 
 

interdisciplinarmente atento recupera a magia das práticas, a essência dos seus 

movimentos, mas, sobretudo conduz-nos a outras superações, ou mesmo 

reformulações” (FAZENDA, 2006b, p.13).  

Nessa trajetória, alguns princípios fundamentados filosoficamente, vão se 

constituindo nas bases para a educação interdisciplinar brasileira. A espera, no 

ato de comunicar-se, que inclui o desenvolvimento da capacidade de falar e 

ouvir, o diálogo e a necessidade de um encontro ‘real’ no ato de educar 

possibilitam um movimento dialético. Alguns outros princípios são destacados na 

formação interdisciplinar, por exemplo: humildade, respeito, desapego, espera e 

coerência. Por meio do desenvolvimento desses princípios, dimensões 

essenciais do ser humano, acredito que a interdisciplinaridade, cumpriria com a 

finalidade de educação proposta por Gusdorf (2006), uma vez que contribuiria 

para a ampliação da consciência de humanidade. 

Destacam-se ainda em relatos de Fazenda (2003, p. 28) alguns autores que a 

ajudaram na construção do caminho interdisciplinar, principalmente no que se 

refere à teoria de educar tendo como base a palavra: George Gusdorf e Paul 

Ricouer trazem a importância de aprofundar o sentido da palavra, bem como, 

Merleau-Ponty destaca a palavra como expressão, sentido e ação. Paulo Freire 

apresenta a importância da conscientização, bem como da ação para liberdade 

e coerência em sua obra. Martin Buber acrescenta a possibilidade de liberação 

da criatividade mediante a palavra. A interdisciplinaridade vem ao encontro 

dessas conexões. É a busca permanente de sentido, na direção da totalidade do 

conhecimento, respeitando a especificidade de cada disciplina, ao mesmo tempo 

em que se expressa a partir da vivência. Assim, “a interdisciplinaridade não se 

ensina, nem se aprende, apenas vive-se, exerce-se” (FAZENDA, 2002, p.56); e 

a mesma autora complementa: “Neste sentido, a real interdisciplinaridade se 

preocuparia não com a verdade de cada disciplina, mas sim com a verdade do 

homem enquanto ser do mundo. Se assim não for, teremos uma 

multidisciplinaridade” (FAZENDA, 2003, p.39) 

Ivani Catarina Arantes Fazenda ressalta a interdisciplinaridade como atitude de 

ousadia e de busca frente ao conhecimento, no que se refere a uma dimensão 

ontológica do ser, não deixando de levar em consideração aspectos culturais 
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imbricados na formação dos professores, assim como, na formação do 

profissional da saúde. A interdisciplinaridade, segundo Fazenda (2008), a partir 

de Fourez (apud FAZENDA, 2008), pode ser compreendida como uma 

ordenação científica e social. A ordenação científica diz respeito ao caráter de 

cientificidade que as próprias disciplinas constroem a partir de seus conceitos e 

nos movimentos mobilizadas pela prática dos professores. A ordenação social 

diz respeito às exigências sociais, políticas e econômicas desdobradas dos 

saberes científicos interdisciplinares. Da primeira ordenação científica, pode-se 

abstrair a dimensão epistemológica. Da ordenação social pode-se derivar a 

conotação praxeológica32, na qual toda a ação humana busca atingir um dado 

fim, abarcando uma intenção, além da já mencionada ontológica. 

A pesquisa interdisciplinar torna-se possível quando várias disciplinas se reúnem 

em torno de um objeto e para isso a ideia do projeto precisa nascer da 

consciência comum e um espaço precisa ser criado. Fazenda (2008) 

complementa que mais importante que produto é o processo. 

Outro aspecto a ser salientado é a necessidade de privilegiar o encontro com o 

novo, com o inusitado em sua revisita ao velho. O recurso à memória é algo difícil 

de ser concretizado. Mobiliza a criação de novas metodologias, uma 

metamorfose de metodologias já consagradas como as histórias de vida ou 

outras pouco exploradas, como a investigação hermenêutica. É necessário um 

cuidado epistemológico e metodológico, na utilização de metáforas e nas 

intervenções (FAZENDA, 2008). 

A partir de tantas concepções e significados, o conceito de interdisciplinaridade 

adquiriu um caráter polissêmico (FAZENDA, 2008). Assim, alguns aspectos 

epistemológicos, que estão relacionados abaixo, merecem ser diferenciados a 

partir da própria palavra interdisciplinaridade. 

Com relação a determinações legais no ensino brasileiro, a interdisciplinaridade, 

influenciou inicialmente a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases N. 5.692/71 e 

se intensificou com a nova Lei N. 9.394/96 e com os Parâmetros Curriculares 

                                                           
32Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Praxeologia>. Acesso em:27/02/2018. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Praxeologia
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Nacionais, que segundo Fazenda (2008) foram influenciados por estudos 

realizados por Julie Klein, da Wayne State University e William Newell da Miami 

University. 

2.2.2 O movimento interdisciplinar no Brasil e a Psicologia Simbólica 

Junguiana 

Houve a predominância da influência da Psicologia Analítica, nos anos 90, 

terceira fase ou movimento do desenvolvimento interdisciplinar de Ivani Catarina 

Arantes Fazenda, principalmente em função de um importante sustentáculo 

durante esse período, Carlos Amadeu Botelho Byington, o idealizador da 

Psicologia Simbólica Junguiana (FAZENDA, 2012).  

Em 1989, a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, com a liderança de 

Carlos Amadeu Botelho Byington, criou um grupo de estudos com várias 

educadoras, do qual a pesquisadora Ivani Catarina Arantes Fazenda fez parte. 

Assim, nasceram as dissertações e as teses a partir dessa perspectiva simbólica 

junguiana.  

Durante quatro anos, com a orientação deste autor, após a imersão nesses 

estudos, Fazenda (1991) declara em sua livre docência33, que iria incluir a 

posição de Carl Gustav Jung e seus seguidores para ampliar a compreensão 

das relações interpessoais no processo de ensino/aprendizagem. A adoção da 

dimensão simbólica, foi o caminho encontrado para a fundamentação 

antropológica, ocorrida nessa década (FAZENDA, 1994). 

A articulação com essa teoria possibilitou a inclusão da intuição no processo 

educacional, possibilitando uma fundamentação antropológica, ocorrida na 

década de 90. Segundo Fazenda (1994, p.15): “A simbolização de fatos é 

baseada na representação de coisas por meio de palavras, e uma palavra não 

pode representar uma coisa, a menos que ela se correlacione e a correlação 

com coisas inexistentes é impossível’’. O símbolo nessa concepção é 

compreendido mediante um tripé teórico: de um lado, em uma antropologia 

filosófica, de outro, numa antropologia cultural e em sua interioridade, 

                                                           
33 A livre docência gerou a publicação do livro em 1991 “Interdisciplinaridade: Um projeto em 
parceria”.   
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fortalecidos pelos pressupostos da Psicologia Analítica Junguiana, baseado em 

Carl Gustav Jung e em um dos seus seguidores, como Carlos Amadeu Botelho 

Byington (FAZENDA, 1994). 

A partir de 1991, a partir de recursos, tais como: sonhos, imagens, metáforas e 

analogias, o conhecimento, bem como, as práticas vão emergindo 

simbolicamente. Segundo Fazenda (1994, p. 135): “Dessa vivência primeira 

entre o homem e o conhecimento emerge o ‘símbolo’ que desencadeará todo o 

processo interdisciplinar”.    

Apesar desse aprofundamento teórico ter ocorrido a partir de 1991, percebe-se 

já na sua origem, grandes símbolos34 da interdisciplinaridade: totalidade, sentido 

da vida e palavra. Destaca-se, portanto, a dimensão ontológica já nas suas 

origens, promovendo um sentido mais ‘humanizado’ à educação. A metáfora foi 

um elemento que possibilitou esse movimento, pois permitiu vivenciar 

simbolicamente o processo, possibilitando decifrar as conexões.  

Na interdisciplinaridade, a metáfora, pode ser epistemologicamente e 

ontologicamente fundamentada por Gauthier (apud MOREIRA JOSÉ, 2014) e 

Ricouer (apud MOREIRA JOSÉ, 2014). Segundo Ricouer (apud MOREIRA 

JOSÉ, 2014), a metáfora envolve uma trama de relações e possibilidades. A 

metáfora poderia ser considerada na interdisciplinaridade, como um amplificador 

de significados. Fundamentada por Pierre Gauthier, que compreende como um 

processo coletivo, poderia ser o processo de individuação do pesquisador 

durante a pesquisa. A metáfora, portanto, possibilita a integração, a 

autodescoberta o contato com a essência, o ir além do concreto (FAZENDA, 

TAVARES, GODOY, 2015), em última instância, possibilita a conexão com o self. 

Ela ajuda a significar e ressignificar a pesquisa, favorece os processos intuitivos 

e permite perceber os movimentos. 

Na próxima seção, iniciando pelo aprofundamento teórico da Psicologia 

Simbólica Junguiana, para a construção de um caminho na formação 

                                                           
34 O termo símbolo quer dizer “ lançado junto”, que revela seu significado de síntese, união , 
ponte e ligação entre coisas ou aspectos de uma mesma coisa (PENNA, 2013, p. 166).                                                 
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interdisciplinar do profissional da saúde, propus conexões com outros saberes, 

que simbolicamente, podem ser compreendidos como elementos ‘nutridores’ 

para o desenvolvimento da flor de lótus. 
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3 NUTRINDO A ‘FLOR DE LÓTUS’: reconhecendo os 

elementos ‘nutridores’ 

 

 

Nesta seção representando o ciclo 3 da jornada simbólica rumo ao 

caminho formador interdisciplinar, foram realizadas as conexões com 

outras áreas do saber consideradas simbolicamente como ‘elementos 

nutridores’ da metáfora da flor de lótus. Para isto foram correlacionadas 

alguuns conceitos das áreas da Psicologia Simbólica Junguiana, da 

educação/currículo e das neurociências.     

 

3.1 Nutrindo com a Psicologia Simbólica Junguiana   

Nesta subseção apresento como embasamento, alguns temas centrais da teoria 

de Carlos Amadeu Botelho Byington, bem como um quadro resumido de 

conceitos dessa teoria, os quais foram ampliados na medida em que emergiram 

no decorrer da tese.  

A Psicologia Simbólica Junguiana foi considerada um ‘elemento nutridor’ nesta 

Tese em função do auxílio prestado à compreensão do processo de 

autoconhecimento e autocuidado vivenciado simbolicamente, o que se constitui 

em um dos objetivos da pesquisa, além de entrelaçar-se com o desenvolvimento 

da interdisciplinaridade de Ivani Catarina Arantes Fazenda.  

Para iniciar essa subseção, foi importante contextualizar a Psicologia Analítica 

ou Junguiana, pois neste trabalho alguns conceitos foram referentes a essa 

teoria, fundada por Carl Gustav Jung (1875-1961).  

Carl Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a Psicologia 

Analítica e  desenvolveu: “uma teoria inédita, em termos ontológicos, quanto 

epistemológicos e metodológicos, sendo possível se falar na construção de um 

paradigma científico da atualidade” (PENNA, 2013, p.16).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_anal%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_anal%C3%ADtica
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 O conceito central da Psicologia Analítica é a individuação - o processo 

psicológico de integração dos opostos, incluindo o consciente e o inconsciente, 

mantendo, no entanto, a sua autonomia relativa. Carl Gustav Jung considerou a 

individuação como o processo central do desenvolvimento humano. 

Ele criou alguns dos mais conhecidos conceitos psicológicos, incluindo 

o arquétipo, o inconsciente coletivo, o complexo, e a sincronicidade. Carl Jung é 

um dos maiores estudiosos contemporâneos de análise de sonhos e 

simbolização. Embora exercesse sua profissão como médico e se considerasse 

um cientista, muito do trabalho de sua vida foi passado a explorar áreas 

tangenciais à ciência, incluindo a  filosofia 

oriental e ocidental, alquimia, astrologia e sociologia, bem como a  literatura e 

as artes. Seu interesse pela filosofia e ocultismo levaram muitos a vê-lo como 

um místico35. 

A Psicologia Simbólica Junguiana, segundo Byington (2003), foi designada por 

ele para dar continuidade à trajetória de Carl Gustav Jung, considerando o 

conceito de símbolo central em sua construção teórica. Assim, o autor ampliou 

alguns conceitos de Carl Gustav Jung.  

Intencionou-se apresentar o embasamento de alguns temas centrais da teoria 

de Carlos Amadeu Botelho Byington, bem como, alguns conceitos que foram 

utilizados e posteriormente retomados nos procedimentos metodológicos desta 

pesquisa.  

Segundo Byington (2003), a Psicologia Simbólica Junguiana, baseia-se na 

formação e no desenvolvimento da personalidade, incluindo todas as dimensões 

da vida: corpo, natureza, sociedade, ideia, imagem, emoção, palavra, número e 

comportamento. Partindo do pressuposto de que a nossa espécie mais do que 

racional é simbólica, afirma: “o homo é sapiens porque é symbolicus” 

(BYINGTON, 1988, p.17, grifo do autor).  

O símbolo é o elemento que liga todo esse processo. Em relação ao símbolo, 

diferente das abordagens psicológicas tradicionais que preconizam a atividade 

                                                           
35 Disponível em < https://pt.wikipedia.org/wiki/CarlGustav_Jung.> Acesso em 5/06/2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Individua%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%A9tipo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inconsciente_coletivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Complexo_(psicologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sincronicidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interpreta%C3%A7%C3%A3o_dos_sonhos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_oriental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_oriental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alquimia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Astrologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ocultismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Misticismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/CarlGustav_Jung
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simbólica decorrente de uma inteligência do Ego, compreende que muitas vezes 

antes do ego exercer essa função, o símbolo estruturante já está expressando o 

Self, colaborando com a formação e a diferenciação da identidade do ego e do 

outro. Por outro, Carlos Amadeu Botelho Byington compreende tudo que é não–

Ego na Consciência. A consciência na Psicologia Simbólica Junguiana é 

compreendida como sendo formada por inúmeras polaridades Ego-Outro e 

Outro-Outro, que formam a identidade do sujeito e dos objetos pertencentes à 

mente. Assim, o autor complementa: “No centro da Consciência, temos sempre 

o Outro junto com o Ego ou junto com algum Outro, dando margem à formação 

das polaridades Ego-Outro e Outro-Outro” (BYINGTON, 2003, p. 18). É 

importante compreender que entre o profissional em saúde e o cliente, ou 

interagente, existe um vínculo transferencial na relação, o que pode influenciar 

no processo de cura do interagente. Assim, quando o profissional em saúde se 

refere ao carinho com o indivíduo que solicita os seus cuidados seriam a partir 

do registro da sua Consciência estabelecido como uma relação Ego-Outro e uma 

situação na qual o profissional em saúde estivesse observando esse mesmo 

sujeito conversando com um familiar seria registrado na sua Consciência como 

uma na polaridade Outro-Outro.  

Essa teoria foi embasada nas obras de Erich Neumann, Jean Piaget, Sigmund 

Freud, Melanie Klein, Martin Heidegger e Teilhard de Chardin e foi denominada 

Junguiana, pois se centra na dimensão simbólica que foi semeada por Carl 

Gustav Jung em sua vida e obra. Dos autores que embasaram a pedagogia 

simbólica Junguiana, destaco Martin Heidegger e Teilhard de Chardin.  

Heidegger (apud BYINGTON, 2003) compreende o Ser sempre em relação com 

o mundo. O Ser é ser-no-mundo e ele considera o método fenomenológico e 

hermenêutico, na medida em que o trabalho hermenêutico visa ‘interpretar’ o que 

se mostra, mas que, no início e na maioria das vezes, não se deixa ver. Esse é 

mais um ponto de conversão com a visão da interdisciplinaridade de Ivani 

Catarina Arantes Fazenda conforme foi elucidado acima.  

Teilhard de Chardin, compreende o fenômeno da Consciência humana que vai 

além do ego, assim como ocorre na pedagogia simbólica Junguiana. Na obra 

‘Fenômeno Humano’ (CHARDIN,1989), o autor aponta o fenômeno da 
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conscientização como sendo a ampliação da consciência da plenitude do ser 

humano em direção ao ‘ponto ômega’, o que denominou de ‘consciencialização’. 

Assim, como esclarece Byington (2003), a Pedagogia Simbólica Junguiana foi 

designada como disciplina de ensino e aprendizado baseada no Humanismo 

Simbólico, como uma filosofia existencial que reconhece em cada vivência o 

envolvimento, ou seja, da totalidade do Ser. Nessa visão, a Psique é conceituada 

como o próprio Cosmos, contendo o subjetivo e objetivo. Como a nossa Psique 

é o próprio Universo, chegamos às limitações inerentes ao conhecimento 

humano sobre a realidade e o seu ensino, visto que a fusão sujeito-objeto, que 

expressa a realidade profunda, limita e orienta a formação da busca da verdade 

na formação da Consciência. Essa consciência dessa limitação seria a 

humildade, considerada um importante princípio do movimento interdisciplinar 

brasileiro.  

A Pedagogia Simbólica Junguiana como já foi abordada, está contida no 

desenvolvimento do movimento interdisciplinar de Ivani Catarina Arantes 

Fazenda. Existem assim, alguns pontos de intersecção entre as duas 

abordagens. Ambas estão centradas na vivência, na prática e na ação. Como 

consequência desse processo, tanto na interdisciplinaridade, como na 

Pedagogia Simbólica Junguiana, o aprendizado é vivenciado, unindo o objetivo 

e o subjetivo e pode ser compreendido dentro da dimensão simbólica em um 

movimento dialético. Outro ponto em comum diz respeito às técnicas 

expressivas, recursos que podem ser utilizados nas práticas pedagógicas na 

formação interdisciplinar do profissional da saúde, por exemplo. Na Pedagogia 

Simbólica Junguiana as técnicas provêm de várias ordens e são nomeadas por: 

artísticas como nos desenhos e/ou argila; corporais dramáticas ou não; 

imaginativas e/ou meditativas; oraculares como Tarot, I Ching e as Runas 

(BYINGTON, 2003). 

Assim Byington (2003) complementa que a comunicação pode ser facilitada pelo 

educador por meio de diferentes técnicas expressivas, na medida em que são 

procedimentos estratégicos para expressar as vivências simbólicas 

(BYINGTON, 2003). No ensino, são procedimentos que podem favorecer a 

elaboração simbólica. As técnicas expressivas fantasiosas e imaginativas 
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possibilitam a expressão intuitiva. As técnicas expressivas gráficas favorecem a 

função ‘pensamento’. As técnicas corporais e imagéticas estimulam a ‘sensação’ 

e as técnicas musicais, poéticas e interpessoais, o ‘sentimento’. As técnicas 

dramáticas podem ativar todas as funções. Dessa forma, as técnicas expressivas 

podem contribuir para o autoconhecimento como um importante recurso na 

formação do profissional em saúde, pois ao possibilitar essas práticas, o 

educador poderia favorecer a consciência das fragilidades e forças, beneficiando 

o desenvolvimento intra e intersubjetivo do aluno em formação.   

A abordagem da pedagogia simbólica junguiana contempla a totalidade da vida, 

amplia o processo ensino-aprendizagem em uma dimensão que transpõe os 

conteúdos, assim como, na interdisciplinaridade, pois:  

[...] busca inter-relacionar o aprendizado, a utilidade, o trabalho 
e as fontes de produção, ao mesmo tempo em que relaciona 
simbolicamente os conteúdos ensinados com a totalidade da 
vida e abre a educação para uma dialética psicodinâmica, 
permanente com a saúde e a cultura, inter-relacionando a 
psicopedagogia normal e a patológica dentro da sabedoria 
(BYINGTON, 2003, p. 15).      

Um conceito fundamental nessa abordagem diz respeito ao arquétipo, é ele que 

permite transcender o emprego restrito do símbolo. Ele liga à totalidade do Self 

individual e cultural. Carl Gustav Jung descreveu os arquétipos, derivando de 

arque, que significa primordial, como as matrizes do Inconsciente Coletivo da 

espécie humana (JUNG, apud BYINGTON, 2003). Segundo Jung (1987a), os 

arquétipos são conjuntos de ‘imagens primordiais’, como se fossem 

simbolicamente ‘diferentes moldes’ originadas de uma repetição progressiva de 

uma mesma experiência durante muitas gerações, armazenadas no 

inconsciente coletivo, ou seja, são estruturas que se formam com as 

experiências da espécie, assim não são de uma ordem individual. Todo o 

arquétipo traz a polaridade positiva e a negativa. Os arquétipos nos ajudam a 

satisfazer algumas de nossas principais necessidades, tais como: necessidade 

de realização, pertença, independência e estabilidade. São infinitos os temas 

arquetípicos, por exemplo, herói, mãe, pai, criança, sábio, assim como, os 

comportamentos biológicos da nossa espécie, tais como: comer, dormir, 

reproduzir. Dessa forma, podemos considerar o autocuidado, um dos temas 

desta investigação, como um tema arquetípico.  
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Carlos Amadeu Botelho Byington não restringe o conceito de arquétipo, diferente 

de Carl Gustav Jung, ao Inconsciente Coletivo36, mas abrange toda a Psique, 

incluindo as manifestações conscientes, além das inconscientes, objetivas, além 

das subjetivas e histórico-culturais além das individuais. O principal arquétipo do 

Self é o Central, que coordena e tende a integrar todos os demais arquétipos 

entre si por intermédio dos acontecimentos existenciais, que por isso tornam-se 

símbolos e funções estruturantes do Self. A realidade existencial, para o autor, 

é o símbolo mais profundo que podemos encontrar, funciona na perspectiva da 

atividade integradora do Arquétipo Central tornar tudo simbólico e cada coisa 

vivenciada, um símbolo do Self. A partir desse funcionamento sistêmico que se 

pode compreender o funcionamento da classe em uma escola como Self 

Pedagógico, a escola como o Self Institucional, a sociedade como Self Cultural, 

o planeta como Self Planetário e finalmente dentro do grande Self Cósmico. 

A Psicologia Simbólica Junguiana (BYINGTON, 2003) é constituída a partir das 

quatro funções da Consciência (o pensamento, o sentimento, a sensação e a 

intuição) dentro da totalidade racional e emocional do Self e duas atitudes 

(introversão e extroversão). Essas funções da Consciência estão 

correlacionadas com as funções psicológicas, denominados de ‘tipos 

psicológicos’ (JUNG, 1987b) e consideradas por Carlos Amadeu Botelho 

Byington como funções estruturantes tipológicas. As mesmas influenciam na 

forma de elaboração simbólica. Por exemplo, o símbolo pode ser uma escolha 

de um restaurante. Uma pessoa com uma tipologia predominante’ pensamento’, 

usará em primeiro lugar, possivelmente um critério baseado na lógica, no 

racional e poderá procurar uma referência sobre o lugar. Usa a lógica da cabeça. 

O tipo ‘sentimento’ provavelmente, elencará algum critério afetivo para realizar a 

sua escolha, mais do que a comida, talvez influencie as pessoas no ambiente. 

Usa a inteligência do coração. O tipo predominante ‘Sensação’, baseará sua 

escolha em alguma sensação física, por exemplo, poderá ficar atraído pelo 

cheiro ou sabor de algum prato, tendo como critério o registro do ‘palpável’, do 

                                                           
36 Jung, diferente de Freud, diferencia o inconsciente individual e coletivo. Jung não considerava 
o inconsciente exclusivamente como um repositório da experiência pessoal, reprimida e infantil, 
mas também impessoal, coletiva, como um lugar que se refere diretamente às bases 
filogenéticas, instintivas, da raça humana. O primeiro, o inconsciente pessoal, era visto como 
fundando-se no segundo, o inconsciente coletivo (JUNG, 1987a).      
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óbvio. O tipo ‘Intuição’, poderá realizar a sua escolha sem algo concreto, usando 

a imaginação e às vezes nem consegue ter clareza no momento da escolha. 

Essa função expressa pela sua imaginação, o que pode ter sido ou o que poderá 

vir a ser.  Assim, a forma de aprender, de estudar e ensinar é muito diferente. 

Além dessas funções da Consciência, existem as duas atitudes, a introversão e 

a extroversão. Na introversão a situação é elaborada em função do sujeito. Na 

extroversão a situação é elaborada em função do objeto. No exemplo do símbolo 

do restaurante, se a escolha realizada for em detrimento das características do 

restaurante (objeto) é uma escolha com atitude extrovertida. Se a escolha 

priorizar a sensibilidade (sujeito) é uma escolha com atitude introvertida. As 

funções funcionam de forma polarizada entre pensamento- sentimento e intuição 

– sensação, atuando no conjunto do Self. A consciência da tipologia por parte do 

educador ajuda no processo ensino-aprendizagem, pois reconhecendo a sua 

tipologia e a dos educandos, a interação pode ser mais fácil, os conflitos podem 

ser menores, na medida em que haveria a chance de uma comunicação mais 

eficaz. 

Outros conceitos importantes dizem respeito à Consciência, Ego/Arquétipos e 

Self. O ego para Jung (1987b) é o centro da consciência, mas não corresponde 

à totalidade da psique, por isso é considerando pelo autor como um complexo 

do Eu. Define o ego como sujeito da consciência e o Eu mesmo, o Self, o sujeito 

de toda a Psique, inclusive do inconsciente. Segundo Jung (1987b, p. 489): “a 

consciência é a função ou atividade que mantém a relação entre os conteúdos 

psíquicos e o ego”. A formação do ego ocorre, segundo Byington (2003), durante 

toda a vida e em ciclos, pois para o autor os arquétipos também se manifestam 

na infância. Como os arquétipos estão atuantes na infância, influenciando o 

desenvolvimento humano, pode-se perceber, assim, a importância de uma 

concepção pedagógica na qual se inter-relacione o ego com a totalidade do Self, 

não só em uma concepção racional, mas também emocional, existencial e 

cultural. Byington (2003) amplia o conceito junguiano do Self individual para 

todas as dimensões do Ser que tem um dinamismo com a Totalidade, tal como, 

explica, no Self Cósmico e Grupal, por exemplo.  

Byington (2003) acrescenta que existem quatro formas diferentes de examinar e 

compreender um símbolo, permeando a elaboração simbólica, os quatro 
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‘Arquétipos Regentes’, que podem ser denominados também como ciclos 

arquetípicos:  Arquétipo Matriarcal, Arquétipo Patriarcal, Arquétipo da Alteridade 

e o Arquétipo da Totalidade. Suscintamente, o Arquétipo Matriarcal está 

presente na elaboração dos símbolos da sensualidade, da fertilidade e da 

sobrevivência. Sobre o padrão arquetípico matriarcal, que abrange muitas 

funções estruturantes, como a ludicidade, as habilidades artísticas, a 

espontaneidade e a criatividade. Possibilita perceber o corpo como um símbolo 

com seu atributo emocional. Assim, para que haja a inclusão do corpo simbólico 

no processo educacional é necessário possibilitar o movimento e ampliar a 

consciência por intermédio de práticas que levem a maior integração e 

conscientização das sensações. São funções matriarcais as que privilegiam a 

subjetividade, o sentimento, a intuição a imaginação e o prazer. Embora sejam 

funções que nos humanizam e por isso deveriam estar presentificadas no 

processo educacional, em muitos casos é exatamente pela falta da inclusão das 

funções matriarcais que o processo educacional é sentido como fragmentador. 

O Arquétipo Patriarcal rege a elaboração principalmente de vivências 

relacionadas à ordem, obediência, organização, planejamento, execução. O 

padrão arquetípico patriarcal é constituído pelo princípio do dever, organização, 

tradição, honra, responsabilidade e justiça. Exatamente em razão da capacidade 

de organização, esse arquétipo é expresso na Consciência pela posição 

polarizada Ego–Outro o que pode causar uma assimetria no Ego e pode ser fonte 

geradora de sombras na personalidade e na cultura.  

A capacidade de abstração lógica e da função pensamento sobressai no cenário 

fragmentador educacional sendo fundamental para o progresso da humanidade. 

O problema é quando em função da unilateralidade, pode ocorrer um 

desequilíbrio, intolerância e rigidez, o que é uma ameaça constante e um risco 

também na formação em saúde, pois essa exacerbação pode comprometer a 

sensibilidade, que é um atributo desejável no profissional em saúde.  

O Arquétipo da Alteridade geralmente se faz presente na elaboração de símbolos 

relacionados ao encontro, busca, criatividade e do relacionamento dialético em 

função do Todo. É o caminho para podermos estabelecer o equilíbrio e a dialética 

entre o matriarcado e patriarcado, o que ocorre na função do arquétipo da 
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Alteridade. Seria o movimento psíquico para estabelecer o equilíbrio entre as 

forças do masculino e do feminino que podem levar à criação ou à destruição. 

O Arquétipo da Totalidade possibilita a síntese do processo existencial pela 

contemplação do Todo em alguns momentos da vida.      

 Anima e animus são importantes arquétipos, que influenciam em sua 

manifestação o desenvolvimento psíquico. Neste local inconsciente estão 

preservados conteúdos, atitudes, formas de pensar e modelos que refletem por 

exemplo, o feminino, sendo compostos por toda história da humanidade. Além 

disto, também neste ambiente, estarão resguardadas todas as experiências 

pessoais com as mulheres e homens em sua vida, inclusive a figura da mãe. A 

anima (JUNG, 1987b), em um homem impulsionará com atitudes relacionadas 

ao universo feminino, tais como vaidade, fraternidade, afetuosidade, intuição, 

etc. O homem na medida em que entra em contato com essa influência, se torna 

mais sensível nas relações com as pessoas. Assim, em harmonia com esta 

energia, o homem pode agregar a sua personalidade, não só a tendência 

masculina de ser tão racional ou objetivo nas suas relações pessoais, mas pode 

se tornar mais cuidadoso, generoso, paciente, gentil, atencioso, zeloso com sua 

aparência e higienização, atento a sua saúde, harmonioso com seu corpo, 

intuitivo. 

Em relação ao animus, Jung (1987b) esclarece que o animus aparece como uma 

personificação de uma pluralidade de pessoas e não como uma personificação 

de uma figura feminina como na anima. O animus produz opiniões às vezes, um 

tanto quanto irracionais, oriundas do inconsciente e por isso, segundo Jung 

(1987b), devem ser examinadas, caso contrário, há um risco por exemplo, de 

dogmatismo nas mulheres. 

 Assim, anima e animus são complexos autônomos, habitam uma dimensão 

sombria, constituem uma função de equilíbrio psicológico tanto no homem, como 

na mulher, só podendo ser integrados à consciência a partir do 

autoconhecimento.  

Na medida em que são elaborados de uma forma saudável, consequentemente, 

possibilitam relacionamentos mais saudáveis e menos projetivos. Os conceitos 
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de anima e animus, em última instância, simbolicamente, encorajam a união dos 

opostos da vida e despertam a essência de ser.  

Persona é um outro conceito importante para esta investigação. Para Jung 

(1987b), a expressão é apropriada em função de se designar originalmente de 

máscara, o que derivou a utilização do termo como sinônimo de máscara ou 

papel social. Ele menciona que a persona aparenta uma individualidade, mas 

como representa um compromisso do indivíduo e a sociedade, faz parte da 

Psique coletiva. O ego corre o risco de identificar-se com a persona ou papel 

social de modo exclusivo, mas Jung (1987b, p.33) acrescenta: “[...] O si mesmo 

inconsciente, a verdadeira individualidade, não deixa de estar presente, fazendo-

se sentir de forma indireta”.  Byington (2003) amplia o conceito de persona, 

compreendendo que ela pode ser como uma função estruturante que contempla 

a cultura para a elaboração simbólica e a formação da identidade do Ego e do 

Outro. O educador na área da saúde poderia colaborar neste sentido. 

Proporcionando por meio de uma técnica expressiva dramática, o 

desenvolvimento de canais ou personas, por exemplo, segundo o autor, 

possibilitaria, a partir da vivência, uma percepção maior dos seus papeis.       

Outro conceito fundamental na Pedagogia Simbólica Junguiana é o conceito do 

arquétipo da Sombra. Para Carl Gustav Jung, a Sombra é a parte da Psique que, 

por algum motivo, não pode se tornar consciente e permaneceu inconsciente 

(BYINGTON, 2003). Carlos Amadeu Botelho Byington inovou em dois aspectos 

nesse conceito: situa a polaridade Ego-Outro e Outro-Outro na Consciência e na 

Sombra e diferencia a Sombra Circunstancial da Cronificada. Integrou a 

Psicologia Analítica e a Psicanálise, no que se refere ao desenvolvimento norma 

e patológico da personalidade. A Sombra, compreendida pelo autor, seria uma 

disfunção do Processo de Elaboração Simbólica, que pode ocasionar disfunções 

nos símbolos e funções estruturantes. Todas as funções psíquicas, segundo 

Carlos Amadeu Botelho Byington, são estruturantes. Medo, ansiedade, orgulho, 

coragem, tristeza, alegria e todas as outras, contêm as polaridades e interagem 

criativa e defensivamente em nosso processo de individuação o que pode 

influenciar a formação do profissional da saúde.  
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Byington (2003) entende que se pode evitar a Sombra Cronificada ou neurose, 

quando as defesas não se cronificam e o acesso aos símbolos inconscientes 

existentes na Sombra é mais livre, como ocorre na Sombra Circunstancial. E 

assim quando existe um bloqueio dos símbolos inconscientes existentes na 

Sombra pelas defesas do Ego consciente por um longo período geralmente 

existe uma fixação e uma resistência maior das defesas e esse acesso aos 

símbolos inconscientes fica mais difícil. Essa Sombra seria a denominada pelo 

autor de Sombra Cronificada. Como reconhecer e agir com essas sombras em 

um processo educacional? As funções estruturantes de defesas surgem sempre 

que a elaboração simbólica for dificultada e forma uma fixação. A empatia, a 

compreensão, ou seja, a afetividade, o que implica na escuta atenta poderiam 

ser desenvolvidos durante a formação do profissional da saúde para evitar a 

formação da Sombra Cronificada e muitos casos, ainda, podem ajudar a 

transformá-la em criativa. 

Outro conceito que merece ser ressaltado diz respeito à Função Transcendente. 

Segundo Carlos Amadeu Botelho Byington, a mesma foi descrita por Carl Gustav 

Jung em 1916 e publicada, após quarenta anos, em 1956. É a função que liga o 

Ego e a Consciência aos arquétipos, representa um papel fundamental na 

elaboração simbólica, pois é ela que possibilita conceber a vivência simbólica, 

formando e transformando a Consciência. É essa a função que forma e 

transforma a Consciência coordenada pelo Arquétipo Central. Segundo o autor, 

é a mesma que reconhece a essência da imaginação da dimensão simbólica, 

contempla os polos do Fascínio e desapego na vivência dos símbolos e por isso 

está relacionada ao fenômeno do sacrifício, como uma função estruturante 

arquetípica. Essa constatação levou o autor a uma interessante reflexão: “Não 

há transformação sem fascínio, desapego e sacrifício” (BYINGTON, 2003, p. 

134).  Assim, mediante o desapego do velho que já sabemos podemos receber 

o novo, em um fluxo constante de desconstrução e construção.  O autor conclui 

que na medida em que o educador ativa a função estruturante do fascínio pelo 

aprendizado, ele precisa sacrificar a posição de poder, daquele que é o detentor 

do saber, para com os educandos, amorosamente, construir em um processo 

dialético, um encontro do saber. Esse é mais uma das conscientizações que 
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poderiam estar incluídas durante o processo educacional do profissional em 

saúde o qual seria possibilitado pela ativação do Arquétipo da Alteridade.   

 

3.2 Nutrindo com o currículo e a formação interdisciplinar  

Adentro esta subseção com algumas questões enquanto educadora 

interdisciplinar em Currículo. Esses questionamentos perpassam a dimensão 

epistemológica, ontológica e axiológica do ser e são as seguintes: que significa 

a palavra currículo? Qual é a origem da palavra? Qual é a sua história? Qual é 

a sua finalidade? Como é exercido em diferentes contextos? Essas indagações 

provocaram novas inquietações relacionadas ao percurso do currículo, 

globalização e formação de identidade. Por exemplo: quais são as influências do 

currículo frente à globalização nas identidades dos seus sujeitos no processo 

educacional? Qual é o papel do educador interdisciplinar neste contexto?   

Etimologicamente, o termo currículo deriva da palavra latina curriculum, cuja raiz 

é a mesma de cursus e currere. Esse termo traz duplo sentido: por um lado traz 

a ideia de percurso e por outro lado a ideia de carreira e curso, o que implica em 

conteúdo e plano de estudo. Desde a Idade Média, o currículo foi composto por 

uma classificação de disciplinas (trivium e quadrivium)37. Ao mesmo tempo em 

que o currículo nasce de uma necessidade organizadora e unificadora de 

segmentos de conteúdo, traz a fronteira entre os saberes, o que evidencia um 

primeiro paradoxo na história da formação do currículo (HAMILTON,1992a). 

A fonte mais antiga de curriculum data de 1633 da Universidade de Glasgow. 

Segundo o mesmo autor, existe uma conexão com protestantismo, calvinismo e 

curriculum. A eficiência da escolarização parece estar relacionada com esta 

conexão: 

Assim, falar de um ‘curriculum pós-Reforma [Protestante] é 
apontar para uma entidade educacional que exibe tanto 
globalidade estrutural quanto completude sequencial. Um 
‘curriculum’ deveria também ser completado. Enquanto a 
duração, sequência e completude dos cursos medievais 

                                                           
37 Referem-se às disciplinas acadêmicas desempenhadas pelos homens livres. Trivium (lógica, 

gramática, retórica) e Quadrivium (aritmética, música, geometria e astronomia). 
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tinham sido relativamente abertos à negociação por parte dos 
estudantes (por exemplo, em Bolonha) e/ou a uso por parte 
do professor (por exemplo, em Paris), a emergência de 
‘curriculum’ trouxe [...] um sentido maior de controle tanto ao 
ensino quanto à aprendizagem (HAMILTON, 1992a, p. 43). 

O caráter histórico da escolarização nem sempre é evidente. É necessário 

entender o processo educacional em um âmbito mais amplo. Ainda segundo 

seus estudos, a escola medieval era uma organização muito aberta que absorvia 

um grande número de estudantes. Não haviam critérios avaliativos ou mesmo 

necessidade de controlar a presença do estudante. Os estudantes eram em 

número reduzido e os que pagavam eram submetidos à uma disciplina fraca, ou 

seja, não havia uma cobrança forte relacionadas às regras, diferente dos 

estudantes em situação economicamente desfavorável. Aos poucos, essa 

‘anarquia’, ou seja, essa falta de regras, foi substituída pela ordem (HAMILTON, 

1992b).  

A adoção dos termos curriculum e classe foi o produto de um processo de 

reforma pedagógica. Em primeiro lugar, veio a introdução de divisões em classes 

e na sequência, o refinamento do conteúdo e métodos pedagógicos. O ensino e 

a aprendizagem tornaram-se abertos ao controle e havia uma correlação de 

evangelização por meio da escolarização que se moldava às necessidades 

sociais. A escola nasceria a serviço da sociedade e de interesses? 

Hamilton (1992b) nos auxilia para esta reflexão. Relata que o ‘controle social’ 

não é considerado como algo positivo ou negativo no processo da escolarização, 

mas como natural em processos institucionalizados. Ele buscou um conceito 

alternativo para compreender essa problemática, escolheu o termo ‘eficiência 

social’, pois compreende que professores e alunos exercem um grau de 

participação no dia a dia e alteram práticas pedagógicas, ou seja, a escola reflete 

as mudanças que surgem por meio das práticas aplicadas.  

E como se pode compreender as relações entre escolarização e socialização? 

O mesmo autor (HAMILTON, 1992b) pesquisou as origens de escolarização e 

encontrou na palavra ‘escola’ um indicador, pois este vocábulo advém 

etimologicamente de uma raiz grega denota lazer ou jogo. Ele ainda diferenciou 

os termos: socialização, educação e escolarização. A socialização é entendida 
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como a interação humana, a educação é um processo mais visível e concreto, 

marcada por influências e interesses religiosos. O autor identificou uma possível 

conexão entre a escolarização e regulação social, o que o ajudou a compreender 

a articulação com o capitalismo inicial e a escolarização. Por meio das mudanças 

sociais, a partir do início do capitalismo, surgiram necessidades diferentes e a 

escolarização precisou servir ao mercado de trabalho, diferente da forma como 

ocorria no feudalismo. A escolarização ganhou um novo papel histórico. Além de 

transmitir habilidades ocupacionais particulares e criar uma força de trabalho 

treinada para o mercado de trabalho, o autor evidencia que a partir do século 

XX, a escolarização cumpria um papel mais intervencionista para os governos 

mais centralizadores. 

O currículo engloba desde a sua origem a historicidade, movimento e cultura. 

Implica na escolha de disciplinas, porém vai muito além dos conteúdos 

propostos, forma um campo de conflitos com indivíduos, identidades, espaços, 

relações, portanto possui uma função política e reguladora. Assim, o percurso 

trilhado pelo currículo foi construído mediante influências, históricas, culturais, 

políticas sociais, portanto é uma construção sócio histórica cultural em 

permanente transformação. 

O desenvolvimento do currículo é influenciado pelos sujeitos que o compõe, bem 

como, pelo sistema educacional no qual está inserido. Até o início do século XX, 

a escola era eminentemente tradicionalista, dando ênfase à ação do professor e 

as matérias de ensino. Neste contexto, o ensino era centrado no professor e, 

consequentemente, no conteúdo por ele ministrado; o aluno era passivo, visto 

como receptor de informações descoladas da realidade. Havia um 

distanciamento afetivo na relação professor – aluno que provavelmente refletiria 

na formação de identidade do estudante, uma vez que se forma a identidade a 

partir de modelos importantes de identificação. A partir de movimentos sociais e 

culturais da década de 1960, surgiram novas teorizações que contestavam o 

pensamento e a estrutura educacional tradicional, vigentes até então e surgiram 

questões referentes às ideologias, reprodução cultural e social, poder, classe 

social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação 
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e libertação, currículo oculto, resistência contempladas pelas teorias 

denominadas Críticas38. 

Na medida em que as teorias tradicionais eram consideradas teorias de 

aceitação, ajuste a adaptação, as teorias críticas são teorias de desconfiança, 

questionamento e transformação social. Segundo (SILVA, 2004, p.30) para: “[...] 

as teorias críticas o importante não é desenvolver técnicas de como fazer o 

currículo, mas desenvolver conceitos que nos permitam compreender o que o 

currículo faz”. Neste modelo, há uma alteração nos papéis educacionais e o 

aluno é o protagonista do processo de ensino, formado para o autocontrole e 

responsabilidade. A matéria é um meio para a consecução dos objetivos e o 

método utilizado é o experimental, visando à participação ativa do aluno, sua 

integração, o atendimento dos interesses e necessidades individuais.   

A partir dos anos 70, sob a égide do regime militar, implantado no Brasil em 

1964, surge o Tecnicismo, inspirado na teoria behaviorista de aprendizagem e 

na abordagem sistêmica do ensino, que tinha como mote, o modelo empresarial 

aplicado à escola. Este modelo acabou sendo imposto no Brasil, por ser 

compatível com a orientação econômica, política e ideológica do regime militar, 

então vigente. 

Neste modelo, a desvinculação entre teoria e prática é mais acentuada. O 

professor torna-se mero executor de objetivos instrucionais, de estratégias de 

ensino e de avaliação. Acentua-se o formalismo didático por meio dos planos 

elaborados segundo normas pré-fixadas; o aluno devia ser eficiente (produtivo) 

e saber lidar em consonância com os objetivos propostos, dando ênfase na 

produtividade. Houve um evidente processo de fragmentação no processo 

educacional que foi sendo refletido no sujeito que ensina e aprende. 

Por volta dos anos 80, as tendências de cunho progressista interessada em 

propostas pedagógicas voltadas para os interesses da maioria da população, 

foram adquirindo maior solidez e sistematização. Dentre essas tendências, 

                                                           
38Essas teorias basearam-se nas concepções marxistas, concebendo que a educação é um 

instrumento de reprodução e legitimação das desigualdades sociais, atrelado à sociedade 
capitalista. Desempenha um papel crítico e libertador em favorecimento das massas populares.      
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destacaram-se a Pedagogia Libertadora39 e a Pedagogia Crítico-Social de 

Conteúdos40.  

A Pedagogia Libertadora retomou a proposta da educação popular dos anos 60, 

direcionando seus princípios e práticas em função das possibilidades do seu 

emprego na educação formal em escolas públicas. A Pedagogia Crítico-Social 

de Conteúdos constituiu-se como movimento pedagógico interessado na 

educação popular, na valorização da escola pública e do trabalho do professor, 

no ensino de qualidade para o povo e, especialmente, na acentuação da 

importância do domínio sólido, por parte de professores e alunos, dos conteúdos 

científicos do ensino como condição de participação efetiva do povo nas lutas 

sociais. Assim, em consonância com este momento histórico, as Teorias Pós-

Críticas surgiram com a proposta de ampliar as discussões acerca dos conceitos 

defendidos na teoria anterior - Teoria Crítica - numa dimensão questionadora, 

libertadora e emancipatória. A preocupação com as implicações entre saber, 

identidade e poder, as remeteram para questões pertinentes à diversidade das 

formas culturais do mundo contemporâneo; das questões de gênero, raça, etnia 

e sexualidade; dos discursos; da subjetividade e das relações de poder entre as 

diferentes nações que compõem a herança econômica, política e cultural.  

Sacristán Gimeno (1999) corrobora com esta assertiva quando aponta que a 

ação do ensino não pode ser considerada como um mero recurso instrumental, 

uma técnica para conseguir metas abstratamente, porque essas metas não 

podem ser para qualquer fim. 

Nessa perspectiva, teorias curriculares e tendências pedagógicas contemplaram 

a formação global do homem, bem como, apontaram e refletiram novas 

necessidades educacionais. 

A interdisciplinaridade vem ao encontro desta proposta no currículo, como já foi 

visto, originou-se com a finalidade comum de desenvolvimento integral do 

indivíduo, ou seja, almejou contribuir para a formação de uma pessoa autônoma, 

                                                           
39 Também denominada pedagogia da libertação, faz parte dos postulados centrais de Paulo 
Freire. O termo também associado à filosofia de Enrique Dussel. Segundo Dussel, o processo 
pedagógico passa pelo ser humano.     
40 Também denominada de Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, foram desenvolvidas no 
Brasil por Dermeval Saviani, preocupada com a função transformadora da educação. 



  76 
 

responsável e crítica. A concepção brasileira foi direcionada ao educador em sua 

pessoa e em seu agir: “o importante não é o conteúdo das disciplinas, mas sim 

o ato de educar, a educação como ação, uma ação que executa e espera” 

(FAZENDA, 2003, p.40).  

Relacionado ao objetivo de se ampliar a compreensão do autoconhecimento e 

autocuidado na formação do profissional em saúde, a partir dessas 

considerações introdutórias sobre a origem da história da educação e o percurso 

do currículo, podemos nos aproximar da compreensão das identidades a partir 

do processo de globalização na contemporaneidade. 

Os autores Burbules e Torres (2004) apontaram algumas questões nesta 

direção. Segundo estes autores, as escolas agiram desde os primórdios 

sustentadas por estruturas políticas que mantinham o controle da sociedade 

sobre o processo escolar, influenciando os estudantes nas suas necessidades 

de identidade, da cidadania e papéis de trabalho.  

A globalização da economia causou uma unificação do capital junto com a 

reestruturação neoliberal, ampliou a educação para viver, modificou os objetivos 

da educação, promovendo uma formação profissional, mercadológica, lidando 

com um mundo de relações internacionais extremamente competitivos. Mesmo 

que a globalização fosse uma ideologia, mudanças foram ocorrendo no cenário 

político, econômico, cultural que provocaram profundas alterações no cenário 

público e privado, tornando a educação conflituosa, entre o modelo existente e 

os novos paradigmas emergentes.  

Os autores Burbules e Torres (2004, p.23) questionaram:  

De que maneira a educação deveria preparar os estudantes para 
lidarem com elementos de conflitos locais, regionais, nacionais, 
transnacionais à medida que culturas e tradições, cujas histórias 
de antagonismo podem ter sido mantidas parcialmente 
suspensas por Estados-nação fortes e poderosos, e 
desintegram, quando essas instituições perdem um pouco de 
sua força e legitimidade? Até que ponto a educação pode ajudar 
a construção do self e, em um nível mais geral a construção de 
identidades?  
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Como a educação poderia contribuir com os aprendizes para enfrentar estas 

questões? Conforme os mesmos autores, os educadores participam do cenário 

no processo de formação de identidades dos alunos, ajudando-os a se 

constituírem como sujeitos, o que inclui a dimensão do ser social e político nos 

seus processos de desenvolvimento. Os professores podiam estimular os alunos 

a construírem novos conhecimentos a partir de suas identidades culturais. Esse 

movimento seria facilitado se o educador tiver consciência sobre a 

intencionalidade e motivação interna sobre a escolha de determinado conteúdo, 

ou seja, é importante refletir sobre as mensagens transmitidas em sala de aula. 

Segundo Moreira e Silva (1994) o currículo existente, organizado e transmitido 

nas instituições educacionais, é uma ação política, que se sustenta em três 

principais pilares: ideologia, cultura e poder. Em relação à ideologia, o 

conhecimento transmutado em currículo escolar, segundo o autor, é importante 

ser investigado, uma vez que a ideologia está presente no processo de produzir 

identidades individuais e sociais no interior das instituições. No que diz respeito 

à cultura, o currículo não é veículo de algo a ser transmitido e passivamente 

absorvido, mas o currículo é um terreno de produção e de política cultural. 

Neste sentido, o autoconhecimento do educador poderia contribuir para que 

possa ter a consciência do seu papel e da ideologia que está sendo transmitida 

no processo de ensino. Caso contrário, com a globalização, corre–se o risco de 

não se promover aprendizados que facilitem a construção de um sujeito 

autônomo integrado com a sua natureza e essência. 

O educador interdisciplinar vem ao encontro deste papel integrador e 

transformador, possibilita que o aprendiz encontre o seu desenvolvimento 

genuíno, na medida em que respeita e honra a história de vida dos sujeitos 

envolvidos no processo de aprendizagem.  

Por meio da metáfora do ‘Cavalo de Tróia’41 desenvolvida pelo autor Santomé 

(2013) pode-se compreender como uma contribuição para o educador 

                                                           
41 Cavalo de Tróia é um dos principais símbolos da famosa guerra de Tróia, usado 

como estratégia pelos gregos para derrotar os troianos. De acordo com a história narrada na 

obra “Ilíada” de Homero, o Cavalo de Tróia era feito de madeira e totalmente oco por dentro. O 

guerreiro grego Odisseu teria tido a ideia de construir um gigantesco cavalo e presentear os 

troianos, como um gesto simbólico de rendição da guerra. Os troianos aceitaram o “presente” e 
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interdisciplinar, na medida que propõe um caminho transformador na educação. 

O autor aborda um projeto mais amplo de intervenção sociopolítica para a 

construção de um mundo mais humano, justo e democrático. Acrescenta que na 

educação se ‘portas’ são abertas, é necessário conhecê-las e estas estão 

entrelaçadas com o que esse mesmo autor chamou de ‘revoluções de nossa 

época’. Revoluções que abarcam mudanças em todas as áreas: tecnológicas, 

comunicações, científicas, econômicas, política, ecológicas, estéticas, relações 

de trabalho, populações, sociais. 

Todas essas áreas provocam profundas transformações no currículo escolar, 

trazendo novas questões para a educação, bem como, refletem na formação de 

identidades42.  

O ‘Cavalo de Tróia’ poderia representar simbolicamente os aspectos obscuros, 

inconscientes, elementos ‘surpresas’ uma vez que a metáfora contempla ao 

mesmo tempo, aspectos obscuros, inconscientes, elementos ‘surpresas’ e 

recursos criativos que podem ser revelados frente a desafios. O profissional da 

saúde poderia ser despertado, já na sua formação, para uma prática 

interdisciplinar considerando interdisciplinaridade como “uma nova atitude diante 

da questão do conhecimento, da abertura à compreensão de aspectos ocultos 

do ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão” 

(FAZENDA, 2002, p.11). Assim, durante a jornada do profissional da saúde, a 

atitude interdisciplinar permeada pelo autoconhecimento, podem contribuir para 

que obstáculos sejam vencidos e soluções possam ser encontradas para os 

desafios na contemporaneidade.  

Como foi exposto por Torres Santomé (2013), a educação das emoções e 

valores, poderia contribuir neste sentido desde muito cedo. O mesmo autor 

aponta a necessidade de programas de formação para que os professores 

desenvolvam suas capacidades de empatia, compaixão, respeito e escuta frente 

                                                           
levaram o cavalo para o interior das muralhas de Tróia. Todos os soldados beberam e 

comemoraram a rendição do inimigo e, quando todos estavam dormindo, centenas de soldados 

gregos saíram de dentro do cavalo e atacaram a cidade. (Disponível em < 

http://www.significados.com.br/cavalo-de-Tróia>. Acesso em 20/04/ 2017). 
42 Compreende-se este conceito a partir da concepção de Ciampa (1987) que afirma que a 
identidade se transforma, sendo uma questão social e política. 

http://www.significados.com.br/cavalo-de-Tróia
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aos estudantes, bem como, uma educação mais integrada, holística, que 

ampliasse a consciência das múltiplas interações e interdependências do 

conhecimento.  

Para a formação interdisciplinar na saúde ou na educação, ao educador poderia 

ser atribuído simbolicamente um papel de um ‘revolucionário’ como um agente 

de transformação na Educação. Talvez tivesse que construir em alguns 

momentos um grande ‘Cavalo de Tróia’ para a sua ‘batalha’. Na 

interdisciplinaridade, muitas vezes, como, em um Cavalo de Tróia é necessário 

um ‘disfarce’ em um primeiro momento, como nos ensina Fazenda (2008) em 

sua prática interdisciplinar, seguindo o princípio de negociação, agir nas brechas, 

às vezes, é o mais indicado. O que poderia ser utilizado simbolicamente no 

‘cavalo’ como artefatos e recursos? Assim, como na lenda do ‘Cavalo de Tróia’, 

quais seriam os elementos surpresas desejados? Poderia encontrar e incentivar 

educadores ‘revolucionários’ para o desenvolvimento de projetos em parceria?  

Parceria, para a interdisciplinaridade é um fundamento primordial, é um 

movimento de aprendizagem ao compartilhar, que enriquece, que traz alegria e 

pode ser traduzida em cumplicidade (FAZENDA, 1991).  

Mobilizar os educadores para a parceria por meio da negociação pode ser uma 

boa estratégia. Reconhecer fragilidades, mas munir-se de esperança, amor e 

alegria para enfrentar desafios na educação talvez seja um caminho. 

Esses elementos influenciam a formação global do homem, englobam as teorias 

curriculares e tendências pedagógicas, bem como, apontam e refletem 

constantemente novas necessidades e identidades.  

Desta forma, o currículo está relacionado com ações e transformação das 

relações de poder e deve ser compreendido por um contínuo processo de análise 

e reformulação no cenário educacional.  

Caberia aos educadores na contemporaneidade motivar os alunos, tanto na 

educação como na área da saúde reconhecerem nas suas histórias de vida todo 

o seu potencial de ‘humanidade’ para poderem vivê-lo integralmente. No entanto, 
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é pouco provável que haja sucesso nessa tarefa se o educador não tiver 

reconhecido a sua própria história de vida. 

Infelizmente, atualmente, o que mais se destaca nas notícias de mídia é a 

violência refletida na educação. Tiroteios nas escolas, alunos armados e 

professores que precisam se defender. Esses são sinais de que algo precisa ser 

imediatamente revisto, todos precisam de ‘humanidade’ em sua inteireza. Na 

medida em que as sombras, as fragilidades e as dificuldades encontrem espaço 

para serem elaboradas e integradas, talvez seja possível que transformações 

ocorram. Talvez não impeça que algumas situações como essas se repitam, mas 

pode ser um começo para uma mudança nesse cenário.   

Nesse sentido, a formação interdisciplinar do profissional da saúde contemplaria 

essa proposta de autoconhecimento. Na área da saúde, estaria relacionado ao 

aprendizado da negociação, inovação e flexibilidade dentre outros. Pode-se 

aprender no cenário da saúde a ser negociador, na medida em que nem sempre 

as condições desejadas são as encontradas. Consequentemente podem surgir 

o ‘Cavalo de Tróia’: Inova-se, cria-se e ousa-se. Esse é o pensar e o agir de 

forma interdisciplinar, reconhecem-se as ‘peças’ ou partes para se aproximar da 

inteireza. Faz parte exercitar o diálogo com outras formas de conhecimento e de 

condições, o que contribui para a valorização das experiências do cotidiano. 

Posteriormente exemplificarei em uma das minhas narrativas de vivências 

simbólicas uma experiência com o ‘Cavalo de Tróia’ na educação, inserido na 

minha jornada simbólica. 

 

3.3 Nutrindo com as neurociências e a psicologia no processo de 

ensino/ aprendizagem 

Nesta subseção intencionei articular algumas considerações sobre as 

neurociências e a psicologia, ciências que podem auxiliar a compreensão do 

processo de ensino-aprendizagem na formação interdisciplinar. 

A educação é um fenômeno complexo porque implica a própria complexidade do 

sujeito humano, como foi abordado anteriormente, pois no processo ensino - 
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aprendizagem são desvelados aspectos sombrios e/ou de ‘luz’, ou seja, as 

polaridades são vivenciadas no currículo com suas várias facetas. O educador 

interage com o que está fora dele, o ambiente externo: seus alunos, local de 

trabalho, seus colegas, gestão do local em que ensina e o próprio conteúdo. Sua 

prática também é influenciada pelo seu ‘mundo interno’: aspectos físicos e/ou 

emocionais, sejam de ordem consciente ou inconsciente. Neste sentido, à 

princípio o educador, em um primeiro nível de interdisciplinaridade, já é 

interdisciplinar, relacionando-se no mínimo, com dois conteúdos diferentes em 

sua natureza, o consciente e o inconsciente, além de todos os outros contextos 

e disciplinas que se inter-relacionam com sua prática. Essa percepção sobre a 

complexidade do fenômeno da aprendizagem motivou-me explorar outras 

disciplinas ou áreas de conhecimento, tais como, as neurociências, para que se 

pudesse ajudar a ampliar a conscientização do educador sobre o processo de 

aprendizagem, uma vez que muitas práticas são realizadas de uma forma 

intuitiva. Mesmo que adequadas, sempre é possível torna-las conscientes para 

aprimorá-las. 

Esse é o principal elemento que vai interferir no processo de ensino: o nível de 

consciência, ou seja, de autoconhecimento do educador. É a partir desse 

movimento, que a ação do educador pode ser criativa ou destrutiva na educação, 

assim como na metáfora do ‘Cavalo de Tróia’ ou também da flor de lótus que 

emerge do lodo, com seus aspectos sombrios. Para que possamos compreender 

melhor essas ações, façamos algumas correlações com a interdisciplinaridade e 

as neurociências.   

Cozenza e Guerra (2011) colocam do ponto de vista neurobiológico que o 

comportamento humano é função da atividade dos circuitos neuronais que 

funcionam em diversas áreas do sistema nervoso. Sobre esse prisma, os 

educadores podem facilitar a criação de circuitos neurais saudáveis? Como os 

educadores poderiam contribuir nesta criação de uma forma construtiva? Para o 

processo de aprendizagem ser efetivo em primeiro lugar, o contexto precisa ser 

significativo e o ambiente estimulante e agradável. O cérebro tem uma motivação 

intrínseca para aprender, mas precisa reconhecer o que é significativo e útil de 

alguma forma. Capturar a atenção do aluno é, portanto, um desafio. Fazer 

correlações com o que já é familiar, estimulante, criar expectativas adequadas é 
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possível com uma escuta sensível do educador. Para o educador, na perspectiva 

interdisciplinar, existem alguns aspectos que permeiam a interdisciplinaridade 

desde o seu surgimento: a necessidade da compreensão dos aspectos 

racionais, a questão da articulação da palavra, da comunicação, no cuidado de 

dizer e ouvir. A espera, por exemplo, no ato de comunicar-se, o que inclui o 

desenvolvimento da capacidade de falar e ouvir, o diálogo e a necessidade de 

um encontro ‘real’ no ato de educar possibilitam um movimento dialético.    

O cérebro funciona com o princípio de economia de energia, o que é uma 

astúcia, ele vai dedicar atenção no que é necessário para a sobrevivência. Assim 

como, afirmou Mlodinow (2013, p.230): “A evolução não projetou o cérebro 

humano para entender a si mesmo com precisão, mas para nos ajudar a 

sobreviver”.   

No ambiente de estudo, a criação de uma rotina e a utilização de locais com 

poucos estímulos distraidores podem contribuir para o processo. Algumas 

funções do sistema nervoso são extremamente importantes para a efetivação do 

aprendizado. Uma delas é memória. Existe a memória denominada explícita que 

diz respeito ao aprendizado que é arquivado no cérebro e pode ser evidenciado 

depois. Contempla as fases de repetição, elaboração e consolidação. Nas fases 

de repetição e elaboração a associação com registros já existentes facilitam o 

aprendizado.  Processar ou elaborar as informações além do processamento 

verbal, ou seja, utilizar outros sentidos ou outras formas que permitam vivenciar 

um conteúdo nas práticas pedagógicas, por exemplo, por meio do corpo ou 

imagens ajudam a ampliar as conexões estabelecidas no cérebro o que fortalece 

os registros dos aprendizados. Na fase de consolidação, que é um processo 

responsável para que os registros sejam retidos por mais tempo, o registro 

vincula-se a outros já existentes, novos circuitos neurais são construídos e novas 

memórias são consolidadas. 

Assim, as estratégias eficientes que ajudam o aprendiz em sala de aula são por 

exemplo: trabalhos em grupos, textos escritos que promovam a repetição, 

elaboração e consolidação. O educador na saúde pode ajudar ainda na seleção 

e orientação para que o aprendiz possa filtrar informações desnecessárias e, 

portanto, trabalhar o raciocínio crítico do estudante. A interdisciplinaridade vem 
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ao encontro desse processo. É a busca permanente de sentido, na direção da 

totalidade do conhecimento, respeitando a especificidade de cada disciplina, ao 

mesmo tempo em que se expressa a partir da vivência, ou seja, as neurociências 

reforçam a eficácia do aprendizado ao se utilizar práticas vivenciais, o que é 

fundamental para um educador interdisciplinar na saúde. Assim: “[...] a 

interdisciplinaridade não se ensina, nem se ensina, nem se aprende, apenas 

vive-se, exerce-se” (FAZENDA, 1993, p.56).   

No processo de aprendizado é fundamental incluir a historicidade e suas 

especificidades. Maturana (1996, p.45) considera que a aprendizagem é um 

processo que se estabelece na vida, não é para ele somente captar o mundo: 

O fenômeno de aprender é mudar com o mundo, e quando o 
sistema nervoso está implicado nisso, este mudar com o mundo 
aparece como uma mudança estrutural do sistema nervoso que 
se dá com a mudança das correlações senso motoras que 
resultam da mudança estrutural do sistema nervoso que segue 
a derivação que conserva a organização e a adaptação do meio. 

Para esse autor o ser humano é constitutivamente social. O genético não 

determina o humano. Toda mudança social é uma mudança cultural. E 

acrescenta que para haver uma socialização genuína, o amor e o respeito devem 

estar presentes, bem como, para haver essa manifestação há de se ter essa 

intenção.  

Assim como, para o educador interdisciplinar o ser e a ação são uma unidade, 

ou seja, os sujeitos, bem como, as suas histórias, portanto, o aprendizado implica 

no ser humano como um ser social. 

Dessa forma, a aprendizagem é um processo seletivo cultural, no qual vários 

fatores estão imbricados. As neurociências podem contribuir para a ampliação 

da prática como educador, desde que não seja reducionista, o que vai depender 

da forma com que o conhecimento é utilizado, podendo, portanto, facilitar a 

compreensão do aprender, mas não determinar.  

Com relação ao funcionamento psíquico, a partir do olhar da Psicologia 

Junguiana, é possível relacionar alguns aspectos das neurociências com 

aprendizagem. Para Byington (2003, 2017), a neurologia precisaria admitir que 
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na medida em que o sistema nervoso humano sempre abarca o subjetivo e o 

objetivo, ele só opera simbolicamente. Acreditamos que segundo a concepção 

junguiana, existiriam aspectos, aspectos que importantes a serem refletidos no 

processo de aprendizagem do profissional em saúde. 

A organização e a disciplina, que são exemplos de funções executivas43 

denominadas nas neurociências e importantes para o papel do educador, são 

atribuídas ao funcionamento do padrão arquetípico Patriarcal. Segundo 

(BYINGTON, 2008) esse padrão proporciona controle da Consciência sobre o 

meio ambiente, a sociedade, as ideias, o corpo, as emoções por meio da função 

tipológica44 do pensamento, com aliança da sensação e deixando a intuição em 

terceiro lugar e o sentimento em quarta posição.  Aprender a escolher, que é 

outro atributo desejável no processo educacional está relacionado ao mesmo 

funcionamento arquetípico, que seleciona, analisa e quantifica. O educador 

precisa também lidar com seleção, discriminação, o que, está imbricada com a 

função da atenção, de um ponto de vista neurobiológico. Existem três circuitos 

nervosos para o fenômeno da atenção (COSENZA, e GUERRA 2011). Os 

primeiros mantêm o nível de vigilância e alerta. O segundo é orientador, como 

função discriminatória relacionada ao foco de atenção. O terceiro é o circuito 

executivo, que mantém a inibição dos distraidores e possibilita o foco da atenção. 

Cabe ao educador, portanto, colaborar na redução desses elementos 

distraidores, bem como, utilizar a sua função da atenção, da escuta atenta, que 

por sua vez, propicia a ampliação da sua Consciência por meio do padrão 

arquetípico Patriarcal. No entanto, conforme foi mencionado por Fazenda (1994), 

é necessário que o educador não fique reduzido a esse padrão que pode gerar 

um distanciamento entre o que ensina e o que aprende, correndo o risco de 

alimentar um excesso de racionalidade, o qual pode gerar uma rigidez no 

processo educacional.     

                                                           
43 “São conceituadas como o conjunto de habilidades e capacidades que permitem executar as 
ações necessárias para atingir um objetivo. Elas incluem o estabelecimento das metas, 
elaboração de uma estratégia comportamental, o monitoramento das ações adequadas e o 
respeito às normas sociais” (CORTENZA e GUERRA, 2011, p.98).  
44 Quatro funções tipológicas que Jung também vinculou à tipologia da introversão e extroversão 
acoplando as quatro funções da consciência: pensamento, sentimento, sensação e intuição 
(SAVIANI, 2003). 
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Por outro lado, a função arquetípica matriarcal a qual propicia o acolhimento e 

afetividade no processo de aprendizagem também é fundamental. Assim como, 

o descanso e a higiene mental, a flexibilização dos conteúdos, a postura de voz 

e o treinamento de empatia do educador seriam elementos desejáveis na 

educação. Pausas são bem-vindas, pois facilitam o foco atencional, bem como 

doses de humor para provocar um certo relaxamento no aprendizado é 

interessante (COSENZA e GUERRA, 2011). Essas características oriundas da 

sensibilidade do arquétipo matriarcal podem ser desenvolvidas, tanto no homem, 

como na mulher. Uma ideia de educação no padrão matriarcal, seria bem-vinda 

nesse contexto, conforme já havia sido articulada pela interdisciplinaridade de 

Fazenda (1994). 

Assim, seria sugerido ao educador equilibrar essas duas funções arquetípicas, 

o que propiciaria a alteridade no processo educacional, ou seja, o verdadeiro 

respeito pelo outro o que possibilita um processo educacional genuíno e maduro. 

É importante que o educador possa realizar este treino e que tenha consciência 

de si mesmo para desenvolver o seu potencial do equilíbrio, propiciado pelo 

arquétipo da Alteridade: “[...] coordena a interação dialética da polaridade básica 

da Psique, formada pelo arquétipo Matriarcal e Patriarcal, no Self45 individual e 

coletivo” (BYINGTON, 2008, p.219).  Assim, como afirma Fazenda (1994, p.43): 

“[...] os ciclos arquetípicos não apenas coexistem, mas se alternam”. 

Dessa forma, o papel para o educador interdisciplinar na saúde de acordo com 

a psicologia não é um mero transmissor de conteúdo. Ele tem um compromisso 

de aprendizado contínuo consigo mesmo. O autoconhecimento é algo que 

deveria estar presente na vida do educador: 

O educador não pode contentar-se em ser o portador da cultura 
de modo passivo, mas deve também desenvolver ativamente a 
cultura, e isso por meio de si próprio. Sua cultura não deve 
estacionar, pois, de outro modo, começará a corrigir nas 
crianças os defeitos que não corrigiu em si próprio (JUNG apud 
SAVIANI, 2003, p. 26).  

 

                                                           
45 Self ou si mesmo, Jung considera como principal dos arquétipos ou arquétipo central e a soma 
dos processos inconscientes e conscientes.  
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As emoções precisam ser reconhecidas nos processos educacionais. Há de se 

incluir a escuta sensível para a afetividade e a sensibilidade, o que já são 

elementos reconhecidos na perspectiva interdisciplinar (FAZENDA, 1994). Na 

escola, segundo Cosenza e Guerra (2011) a emoção deveria ser alegro 

moderato, alegre e relaxante o suficiente, ou seja, um ambiente que proporcione 

equilíbrio nas emoções. O estresse e ansiedade deveriam ser minimizados, e, 

também alerta o educador para que esteja atento o seu próprio sentir. Fica 

evidenciada novamente a importância do autoconhecimento do educador, nessa 

medida, um espaço tanto para os educandos quanto para o educador para que 

possa reeducar suas emoções seria importante. A autonomia deveria ser uma 

direção a ser atingida no processo educacional. Como menciona Maturana 

(2001) a autonomia depende do outro e das relações.  Aprender a autorregular 

as próprias emoções para que não as projetemos, ou seja, não as transfiramos 

seria desejado almejado inclusive no contexto educacional. 

Como já foi mencionado as emoções influenciam o processo do aprendizado, 

algumas podem ser conscientizadas, o que na concepção de Antônio Damásio 

diferem dos sentimentos. Segundo o autor (DAMÁSIO, 2011) a emoção é um 

programa de ações, portanto, é uma coisa que se desenrola com ações 

sucessivas. É uma espécie de concerto de ações. Não está relacionado com o 

que se passa na mente, acontece com ações que acontecem dentro do corpo, 

nos músculos, coração, pulmões, nas reações endócrinas. Sentimentos para ele 

são, por definição, a experiência mental que nós temos do que se passa no 

corpo. Quando o ego se apropria da emoção ela se torna, portanto, um 

sentimento. E o inconsciente pode influenciar o nosso aprendizado. 

De acordo com Mlodinow (2013) a maioria de nossas decisões são automáticas 

e o que achamos que podemos controlar é ilusório, pois provêm do nosso 

inconsciente. Por meio de centenas de estudos científicos, teorias da psicologia 

e suas próprias experiências demonstra a grande influência do inconsciente nas 

nossas vidas. O autor complementa: “Por causa dos processos subliminares, a 

fonte de nossos sentimentos costuma ser um mistério para nós, assim como os 

próprios sentimentos” (MLODINOW, 2013, p.211).  
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Apesar da grande influência do inconsciente e sabermos que existirá sempre o 

que permanecerá inconsciente, cabe ao educador a estimulação para que os 

processos educacionais saiam do automatismo, proporcionando a crítica, o 

desenvolvimento das potencialidades que também estão abrigadas no 

inconsciente. Carl Gustav Jung amplia essa reflexão quando revela o conceito 

de Sombra, explicando que há aspectos ocultos ou inconscientes de nós 

mesmos, bons ou maus que podem ser desenvolvidos. Esses aspectos podem 

encobrir potencialidades, impulsos criativos, insights, instintos normais (SHARP, 

1993). Mlodinow (2013, p.237) complementa que: “A mente humana foi projetada 

para ser tanto um cientista quanto advogado, tanto um buscador consciente da 

verdade objetiva quanto um advogado inconsciente e apaixonado por aquilo que 

quer acreditar”. Vivemos, portanto em uma ambiguidade natural, que vai sendo 

regulada pelo que autor chama de raciocínio motivado x distorção da realidade. 

Explica que o raciocínio motivado, que ocorre quando estamos envolvidos por 

um tema, é nutrido por uma via diferente do cérebro, de quando não estamos 

envolvidos. Segundo o autor, é um processo inconsciente, mas tem um limite 

que é dado pela percepção consciente da distorção da realidade. Mediante 

tantas ‘armadilhas’ as quais estamos expostos em nosso funcionamento, o 

autoconhecimento é um grande instrumento para que possamos ampliar a nossa 

consciência e com isso, ficarmos menos suscetíveis a tantas ‘ameaças’ inerente 

à natureza humana.  

Seria indicado, portanto, na formação do profissional da saúde, mobilizarmos a 

ampliação da consciência no processo educacional, dentro do que for possível 

para todos os envolvidos pudessem ‘vive-la’ integralmente. Educar pessoas 

solidárias, autônomas, democráticas para a prática na saúde um grande desafio 

neste cenário atual, sendo que segundo Bauman (2003) vivemos um período de 

liquidez nas relações. A identidade social é extremamente mutável, flexível e 

temporal, relacionadas às mudanças econômicas, políticas e sociais. Existe uma 

cultura do ‘salve- se quem puder’, um egoísmo moral e psicológico, contrário à 

ética do altruísmo. 

O que se pode fazer neste cenário? Um caminho que já foi já apontado 

anteriormente, pelo autor Torres Santomé (2013) seria a educação das emoções 

e valores, desde muito cedo e eu acrescentaria, a educação para o 
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autoconhecimento e autocuidado. O autor sugere programas de formação para 

que os professores desenvolvam suas capacidades de empatia e compaixão, 

respeito e escuta frente aos estudantes, bem como, uma educação mais 

integrada, holística, que amplie a consciência das múltiplas interações e 

interdependências do conhecimento: “[...] Apostar em um currículo mais 

integrado ajudará a levar em conta metodologias didáticas para educar cidadãos 

responsáveis, críticos, justos solidários e democráticos” (TORRES SANTOMÉ, 

2013, p. 166).   

Nesse sentido, aproxima-se da formação interdisciplinar. Pensar interdisciplinar 

é exercitar o diálogo com outras formas de conhecimento, deixando-se 

interpenetrar-se por elas, aceita o conhecimento do senso comum como válido, 

valorizando as experiências do cotidiano em nossas vidas.  Favorece a 

ampliação com o diálogo com o conhecimento científico, direcionando para uma 

dimensão libertadora, permitindo enriquecer a relação com o outro e com o 

mundo.  

Assim, nesta subseção, além de todos os elementos ‘nutridores’ para o 

‘desenvolvimento da flor de lótus’, minha metáfora do ensinar e aprender no 

processo de individuação, acrescentaria a neurociências, que poderia auxiliar no 

desenvolvimento de melhores estratégias para projetos educacionais. 

Penso que na formação interdisciplinar, acima de tudo, estamos munidos de 

esperança, amor e alegria para superarmos obstáculos conhecidos e outras que 

permanecem subliminares para a educação em saúde. 

Dessa forma, a partir de alguns elementos ‘nutridores’ para o desenvolvimento 

da flor de lótus, finaliza-se uma etapa, na qual alicerçou-se a raiz teórica para 

um caminho de formação interdisciplinar, ou seja, o ‘solo foi fertilizado, 

enraizando-se simbolicamente a metáfora da flor de lótus, parte-se para o seu 

fortalecimento no próximo ciclo.  
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4 O FORTALECIMENTO DA FLOR DE LÓTUS 

 

 

“Sinto-me livre  
(Não para fazer o eu quero) 

Sinto-me livre 
Porque me sinto ligado a tudo. 

É como se fosse uma flor que irradia o seu “ser 
flor” ... 

(Ela não tem liberdade de ser outra coisa) 
 Minha liberdade é dentro do “Ser Homem...”                                                                                                                                                               

(Ruy Cezar do Espírito Santo) 

 

 

No ciclo 4 da jornada simbólica, abordou-se o autoconhecimento e o 

autocuidado, temas centrais desta pesquisa, nos quais foram fortalecidas as 

raízes da metáfora da flor de lótus. Essas temáticas contribuíram para a 

aproximação das respostas para a questão inserida na pesquisa sobre como o 

educador interdisciplinar poderia contribuir para desenvolvimento do 

autoconhecimento e autocuidado na formação de profissionais da saúde.  

 

 

4.1 O autoconhecimento na formação interdisciplinar do profissional 

da saúde 

Para se aprofundar a compreensão do autoconhecimento se fez necessário 

realizar um breve retorno à história e mitologia grega. Há uma referência em uma 

epígrafe encontrada no templo de Delfos, a que muito influenciou Sócrates: 

"Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo"46. Sócrates, 

segundo Jaeger (2010), foi um verdadeiro médico do homem interior, mas o que 

significou que além de cuidar do físico, cuidava da alma, o que importava para 

ele levar a natureza do Homem à realização do seu ser; Sócrates se esmerava 

para realizar o caminho do bom, justo e o belo; este, para ele, é caminhar para 

o verdadeiro conhecimento.  

                                                           
46< Disponível https://www.significados.com.br/conhece-te-a-ti-mesmo>. Acesso em 10/01/2018. 

https://www.significados.com.br/conhece-te-a-ti-mesmo%3e
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O fenômeno do eu individualizado, portanto, se originou na Grécia, embora não 

seja concebido na linha da liberdade do individualismo ou egocentrismo 

moderno. Pode ser compreendido a partir da dimensão de Paidéia, termo grego 

que designa a formação do homem para viver adequadamente na sociedade, a 

vida conectada à unidade e natureza do ser (JAEGER, 2010). Segundo Jaeger, 

a educação na Grécia originou-se com essa base, nada era isolado, nenhuma 

parte se perde em sua natureza da sua criação, permanece em conexão viva, 

sem perder o sentido; “[...] A educação pertence por essência à comunidade [...] 

é o resultado da consciência viva de uma norma que rege uma comunidade 

humana” (JAEGER, 2010, p.4).  Pensamento, linguagem, ação e todas as formas 

de arte se enquadravam nessa concepção do ser, como estrutura natural, 

amadurecida e orgânica. Jaeger (2010, p. 11) complementa: “O conceito de 

natureza elaborado por eles em primeira mão, tem indubitável origem na sua 

constituição espiritual”. 

 

Na perspectiva interdisciplinar, à Paidéia, poderia ser atribuído o significado de 

parceria, a um exercício de troca, de intersubjetividade (FAZENDA, 1991, 1993, 

1996). O conhecimento, dessa forma, perpassaria pelo autoconhecimento, 

sendo impossível dissociá-lo no caminho da formação interdisciplinar.   

A concepção de autoconchecimento que se origina nos primórdios das 

civilizações, foi retomada por Carl Gustav Jung. Assim, é mediante o processo 

de individuação que o autoconhecimento é concebido nessa investigação. 

Segundo Jung (1987b, p.49), pode-se traduzir:  

 
Individuação, como ‘‘tornar-se si mesmo” ou o “realizar-se do si 
mesmo” […] significa precisamente a realização melhor e mais 
completa das qualidades coletivas do ser humano; é a 
consideração adequada e não esquecimento das peculiaridades 
individuais, o fator determinante de um melhor rendimento 
social.      

 

O autor complementa em outro trecho da mesma obra: “[...] é um processo 

mediante o qual o homem se torna o ser único que de fato é” (JUNG, 1987b, 

p.50). A meta da individuação inclui a integração dos opostos - um processo 

gradual, no qual ao mesmo tempo, integram-se aspectos do inconsciente à 
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consciência e simultaneamente, integrar-se à comunidade humana (PENNA, 

2013, p. 162).   

 

Percebe-se, dessa forma, que o autoconhecimento é um processo que ocorre 

mediante a ampliação da consciência, que se conecta consigo e com o outro, 

portanto, a formação interdisciplinar poderia contribuir nessa direção.  

E qual é o cenário encontrado nos profissionais da saúde? Nas pesquisas 

descritas a seguir, pode-se se aproximar desse panorama.    

 

Em um estudo (MOORE et al., 2013) foi destacada a importância do treinamento 

de habilidades de comunicação em profissionais de saúde que trabalham com 

pessoas com câncer. Evidenciaram a importância dos vínculos entre 

profissionais, assim como, da necessidade de interação entre os diversos 

saberes visando a uma assistência integral e humanizada, de forma a atender 

aos princípios de universalidade, integralidade e equidade. 

 

Estresse, fadiga e burnout são doenças comuns entre trabalhadores de saúde. 

Foi encontrada uma pesquisa de redução de estresse baseada em Mindfulness 

(VANDENBERGHE e ASSUNÇÃO, 2009) - que reduz sofrimento psíquico em 

estudantes de medicina. Este foi um estudo (STEVEN, et. al., 2003) que 

examinou a eficácia da intervenção. Outra pesquisa (KATO, 2014) comparou 

lidar com o estresse interpessoal e sofrimento psíquico entre enfermagem 

hospitalar e vendedores. Obteve como resultado maior stress na enfermagem 

hospitalar e apontou como sendo importante que o enfermeiro compreenda o 

papel de enfrentamento construtivo na comunicação enfermeiro-paciente e 

interação. Um estudo piloto (OSTERMANN, et al., 2010) sobre os efeitos de um 

processo de construção de equipe na percepção do ambiente de trabalho em um 

hospital integrativo para a reabilitação neurológica concluiu que intervenções 

estratégicas podem ser uma opção para melhorar as relações interpessoais e 

finalmente, a qualidade da assistência ao paciente. Outro estudo (PICARD, et 

al., 2011) apontou para a necessidade de um quadro de saúde transdisciplinar, 

global.  
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A abordagem da interdisciplinaridade foi citada em um trabalho (SAXENA, et al., 

2014) relacionado à doença crônica e concluiu-se que encaminhamento e 

educação corretos são dois dos elementos cruciais centrais para o sucesso do 

modelo interdisciplinar. Mais estudos segundo os autores são necessários para 

identificar outros elementos-chave que poderiam melhorar a abordagem 

interdisciplinar para garantir que os alvos terapêuticos sejam atingidos e para 

definir o grupo de pacientes que se beneficiariam.  

Um estudo exploratório (ROSSBERG, et. al., 2008) revelou que as condições de 

trabalho dos funcionários estão relacionadas com a satisfação do paciente e 

percepções do ambiente de tratamento dos pacientes. Um ambiente de trabalho 

satisfatório para os funcionários psiquiátricos parece importante para a qualidade 

do atendimento percebida pelos pacientes.  

Outro estudo (DUFRENE, 2012) relacionado a uma revisão na literatura sobre a 

educação interdisciplinar no cuidado da saúde revelou que a educação 

interdisciplinar é um modelo educacional excelente para a enfermagem e outros 

profissionais de saúde. A educação promove segundo esse estudo, a 

colaboração interdisciplinar e trabalho em equipe entre as equipes de saúde. 

Além disso, comentários anedóticos de estudantes de enfermagem indicaram 

que eles se sentem despreparados para se comunicar com outras disciplinas de 

saúde. Embora haja uma grande quantidade de artigos relacionados com a 

educação interdisciplinar, ainda não são muitos estudos que têm sido realizados 

com os resultados dos alunos.  

Outro artigo (KADAR, et al., 2012) apontou como um desafio a implementação 

de novos projetos relacionados à educação interprofissional nos países em 

desenvolvimento. Segundo esse estudo existem evidências sobre a eficácia 

potencial da educação interprofissional (IPE) para promover a cooperação 

interprofissional aumentar a satisfação profissional e melhorar o atendimento ao 

paciente. Embora a intenção da Organização Mundial da Saúde (OMS) está no 

local para IPE em todos os países. Este estudo encontrou dez em importantes 

desafios de execução IPE. São: liderança, currículo, recursos, estereótipos, a 

diversidade dos alunos, conceito IPE, ensino, entusiasmo, jargões profissionais 

e confiança. Ciente dos desafios originais e barreiras com antecedência, os 
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programas em países em desenvolvimento serão muito mais preparados e 

podem aumentar o potencial de sucesso do programa. 

Como pôde ser evidenciado acima, as pesquisas evidenciam um alto nível de 

esgotamento e estresse entre os profissionais da saúde. Os estudos apontam 

uma necessidade de se trabalhar de uma forma preventiva, a partir de ações 

educacionais e terapêuticas, tanto em nível individual, social ou organizacional 

(TRINDADE, LAUTERT, 2010). Assim, foram reconhecidas nos estudos várias 

necessidades dos profissionais da saúde, por exemplo: treinamento de 

habilidade de comunicação entre a equipe, desenvolvimento de programas de 

enfretamento de resiliência e autocuidado, trabalho com o tema da morte. 

Inclusive os trabalhos desses temas com estudantes de medicina foram 

demonstrados em alguns estudos como uma abordagem interessante 

educacional preventiva de bem-estar. Esses estudos revelaram que a educação 

interdisciplinar é um modelo educacional excelente para a enfermagem e outros 

profissionais de saúde. 

Dessa forma, na literatura foi encontrado um campo fértil para justificar 

pesquisas e trabalhos de intervenção possam ocorrer principalmente na área de 

educação interdisciplinar e/ou interprofissional, embora ainda pouco explorado 

em países em desenvolvimento. Foram encontradas algumas possibilidades de 

se criar um programa educacional como educadora interdisciplinar junto a 

profissionais de saúde no contexto da medicina integrativa. Os principais focos, 

segundo os estudos, poderiam ser trabalhar autoconhecimento e autocuidado 

com os profissionais de saúde, com objetivo de promover a cooperação 

interprofissional, aumentar a satisfação profissional e melhorar o atendimento ao 

paciente. Esse trabalho poderia ajudar o profissional na redução no nível de 

estresse, fadiga e burnout dos membros das equipes de saúde.  

A formação do profissional da saúde tem sido historicamente fragmentada, 

pautada no modelo biomédico, cujo foco principal é a prevenção da saúde 

negativa, em que ser saudável é compreendido como ausência de doença47. 

                                                           
47 MITRE, S. M. et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional em 
saúde: debates atuais- Ciência, saúde coletiva v.13 supl. 2 Rio de Janeiro dez. 2008. Disponível 
em <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232008000900018>. Acesso em 12/02/2018. 
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Essa fragmentação que também foi evidenciada por Japiassu (1976), a mesma 

denunciada por Freire (2005) oriunda da educação bancária, que diz respeito à 

relação educando/educador, na qual o educando se torna um depositário 

passivo de conteúdo, o educador como o detentor do saber e o educando como 

aquele que não sabe. Para Freire (2005, p. 91) só há educação com diálogo, 

com troca, com criatividade e transformação. Esse é o caminho da educação na 

perspectiva interdisciplinar em saúde. É a partir da educação libertadora, 

conectada com a nossa natureza, com o Self ou essência, que acredito que esse 

processo poderia ocorrer. Talvez, com o despertar das dimensões ressaltadas 

neste percurso, tais como: esperança, alegria, empatia, compaixão, respeito, 

escuta, criatividade, negociação, parceria, flexibilidade, amorosidade, 

fraternidade, harmonia. A hipótese dessa investigação é que esses atributos que 

perpassam pelo autoconhecimento poderiam ser ‘despertados’ ou ativados por 

meio do caminho educacional interdisciplinar. Na medida em que o 

autoconhecimento representa o primeiro símbolo anunciado na perspectiva 

interdisciplinar, seria a principal fonte necessária para que de fato ocorra um 

movimento transformador: 

Conhecer a si mesmo é conhecer em totalidade, interdisciplinarmente. Em 

Sócrates, a totalidade só é possível pela busca da interioridade. Quanto mais se 

interioriza, mais certezas vão se adquirindo da ignorância, da limitação, da 

provisoriedade. A interioridade nos conduz a um profundo exercício de 

humildade (fundamento maior e primeiro da interdisciplinaridade). Da dúvida 

interior à dúvida exterior, do conhecimento de mim mesmo à procura do outro, 

do mundo. Da dúvida geradora de dúvidas, a primeira grande contradição e nela 

a possibilidade de conhecimento [...] do conhecimento de mim mesmo ao 

conhecimento da totalidade (FAZENDA, 1994, p.15). 

 

A intersubjetividade também é contemplada no processo na didática 

interdisciplinar. A troca intersubjetiva é necessária para qualquer intervenção 

interdisciplinar, nesse sentido, estimular o autoconhecimento contribui para essa 

promoção (FAZENDA, 1994). 
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O autoconhecimento, portanto, é o fio condutor para o caminho interdisciplinar. 

Para iluminar essa trajetória, recorro ao pesquisador e educador, Ruy Cézar do 

Espírito Santo48, que em sua vasta obra e experiência, pesquisa e pratica o 

autoconhecimento na formação do educador, apontando que o elemento 

essencial para que esse processo ocorra seria a ampliação da consciência na 

educação. 

 

Como abordado na introdução, tenho participado do grupo de pesquisa, 

INTERESPE (Grupo de Pesquisa em Interdisciplinaridade e Espiritualidade na 

educação) por ele liderado há onze anos. Nessas reuniões muito tenho 

aprendido sobre a temática do autoconhecimento e a espiritualidade, a partir de 

uma perspectiva de um educador e ser interdisciplinar. Para ampliar essa 

reflexão realçarei alguns aspectos fundantes da sua obra. 

 

Espírito Santo (2003) ao relatar o seu caminhar na educação, no livro ‘Pedagogia 

da Transgressão’ aponta a necessidade de alguns rompimentos com a prática 

pedagógica racionalista. Estes rompimentos são denominados por ele de 

‘transgressões’. A partir de desafios pedagógicos que lhe foram propostos, por 

exemplo, quando foi convidado para lecionar na PUC/SP, a disciplina de EPB 

(Estudos de Problemas Brasileiros), em 1970, descobriu criativamente como 

formular estratégias pedagógicas que abordassem os problemas sociais, mas 

de uma forma que incluísse a visão integral do ser, do homem universal global, 

não-fragmentado, holístico49 (ESPÍRITO SANTO, 2003). Com o intuito de 

promover a ‘conscientização’, que foi postulada por Freire (apud ESPÍRITO 

SANTO, 2003), como uma tarefa do educador, formulou para ser trabalhado 

nesta disciplina 14 direitos fundamentais do ser humano: direito à vida, à 

subsistência, ao amor, ao lazer, à informação, à educação, à recriação, à 

propriedade, à crença, à segurança, à liberdade, à justiça e à igualdade. Neste 

trabalho, relata que procurou incluir a relação de consciência - mundo proposta 

por Freire (apud ESPÍRITO SANTO, 2003, p. 24): “A conscientização não está 

                                                           
48 Doutor em Filosofia da Educação pela UNICAMP; Líder do Grupo de Pesquisa em 
Interdisciplinaridade e Espiritualidade na Educação da PUC/SP (INTERESPE). 
49 O autor menciona holístico, compreendido a partir do significado de holos em grego, que 
significa o todo. 
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baseada sobre a consciência de um lado, e o mundo de outro, por outra parte, 

não pretende uma separação. Ao contrário, está baseada na relação consciência 

- mundo”  

 

A partir dessas ‘transgressões, o autor propõe a discussão desde o espaço físico 

e cultural das salas de aulas, da comunicação, das avaliações, afetividade, da 

corporeidade, da identidade até da espiritualidade. Dessa forma, englobando o 

trabalho desses temas com os educandos de uma forma integral, descortinaram-

se 17 momentos de transformação, que foram percorridos em outro livro do 

autor: Momentos de Transformação. Estes momentos50, propiciam que o 

educando aprofunde o conhecimento de si mesmo, bem como, provocam não só 

a discussão no tempo presente, mas do futuro (ESPÍRITO SANTO, 2003). 

Outra reflexão que o autor desenvolve na sua obra diz respeito à comparação 

do desenvolvimento da humanidade com o do ser humano. Considera a infância 

da humanidade antes do ano zero: fase das entidades mágicas e míticas. Em 

seguida vem a adolescência, (vinte séculos) vivida até o final da Segunda Guerra 

Mundial. No momento atual, a humanidade estaria atravessando o período de 

maturidade que está inserido no contexto de conscientização ou 

consciencialização. Teilhard de Chardin aborda profeticamente em sua obra 

‘Fenômeno humano’ que após o ser humano percorrer longamente o caminho 

da análise, chega-se ao momento de síntese, sendo o início do que denominou 

de processo de ‘consciencialização’ (ESPÍRITO SANTO, 2003, BYINGTON, 

2003).  

 

Espírito Santo (2003) complementa que o ser humano começa a ser liberado de 

seu inconsciente e caminha para uma dimensão de integração do ego com Self, 

Carl Gustav Jung utilizou a expressão Self para indicar a dimensão espiritual do 

ser humano. 

 

                                                           
50 Englobam variadas temáticas para discutidas na educação como propostas de transformação. 
São abordados os temas relacionados à: Sexualidade; área da saúde; meio ambiente, 
alimentação, afetividade, drogas, lazer, meios de comunicação; educação, trabalho; propriedade; 
religiosidade/espiritualidade; segurança e medos; política; cultura; justiça e igualdade. 
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Assim, durante seus anos de docência até a presente data, com a inspiração de 

muitos autores, tais como: Paulo Freire, Teilhard de Chardin, Carl Gustav Jung 

e Fridjof Capra, dentre vários outros, Ruy Cézar do Espírito Santo procura 

desenvolver a partir de uma proposta de autoconhecimento, um trabalho de 

integração entre o aluno e o mundo que o cerca. Possibilita em suas aulas que 

vários temas pertinentes as realidades dos alunos sejam vivenciadas e 

discutidas a partir de dramatizações e outras práticas que favorecem que os 

conteúdos ensinados sejam realmente integrados. Reconhece que a ciência 

muito progrediu para a produção de conhecimento exterior, mas deixamos 

muitas vezes de reconhecer e valorizar outras formas de conhecimento, que não 

seja advindo da produção intelectual. O autor postula que a ‘transgressão’ 

disciplinar é uma saída de uma concepção de um universo estático, fragmentado 

e cindido. Em contrapartida, ressalta a importância da interdisciplinaridade para 

uma nova visão de homem e do mundo, uma vez que rompe com as barreiras 

‘disciplinares’ do saber. Possibilita um caminho para a síntese, para a totalidade 

dos saberes: “[…] A tentação de formar um universo à parte com sua própria 

disciplina é uma etapa a ser superada” (ESPÍRITO SANTO, 2003, p.70). 

 

Ainda segundo o mesmo autor que inclui a visão interdisciplinar na sua vida e 

prática, possibilitou ampliar a reflexão sobre a integração na sua origem e vida. 

Espírito Santo (2003) esclarece que a interdisciplinaridade, não se trata 

meramente de justaposição de disciplinas, mas implica uma postura 

interdisciplinar, o que significa que o ‘especialista’ precisará romper suas 

‘barreiras’ internas, e que este movimento só será possível mediante o processo 

de autoconhecimento do educador.  Destaca também a liberdade de escolha e 

a espiritualidade como um caminho para o desenvolvimento na educação a partir 

do autoconhecimento, realiza a grande tarefa da educação que para ele seria 

desenvolver a consciência.  Na sua obra: ‘Autoconhecimento na formação do 

educador’’ (ESPÍRITO SANTO, 2007) aborda alguns elementos que podem ser 

relacionados ao objetivo da construção de um caminho educacional 

interdisciplinar na formação do profissional da saúde.  
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A primeira questão abordada nessa obra diz respeito ao processo de 

individuação, conceito central da Psicologia Analítica Junguiana, no qual remete 

ao profundo conhecimento de si mesmo e a integração do ego com o Self.  

 

Nesse sentido, em toda a profissão na qual exercemos um papel, alerta ser 

necessário entrarmos em contato com as nossas personas, assim como 

descreveu Carl Gustav Jung sobre a persona:  

Como seu nome revela, ela é uma simples máscara da psique 
coletiva, máscara que aparenta uma individualidade, procurando 
convencer os outros e a si mesma que é uma individualidade, 
quando na realidade não passa de um papel, no qual fala a 
psique coletiva (JUNG, 1987b, p. 32).  

 
O não reconhecimento das nossas personas pode gerar uma identificação do 

ser humano com o status social (ESPÍRITO SANTO, 2007). No profissional da 

saúde é interessante propor essa reflexão, pois pode auxiliar na conscientização 

desse profissional a respeito das relações de poder na sua área profissional 

(esse aspecto será abordado adiante). 

Ruy Cézar do Espírito Santo menciona, dessa maneira, que a ignorância de si 

mesmo é o que atrapalha o desenvolvimento da humanidade, atribuindo por 

exemplo as guerras à essa falta de conhecimento de si. O ser humano, como 

complementa, é capaz de criar ou destruir: “Sim, o ser humano é um mistério de 

‘criação’ e ‘destruição’. (ESPÍRITO SANTO, 2007, p. 21). Reconhecer a nossa 

ignorância de não sabermos quem somos só é possível mediante a humildade e 

esse é o primeiro passo rumo ao autoconhecimento. Mais uma vez, 

entrelaçamos com a interdisciplinaridade, uma vez que a humildade, como já foi 

anteriormente afirmado neste trabalho, é um dos seus princípios. É a partir desse 

pressuposto que fortalecemos o enraizamento simbolicamente da nossa 

metáfora de flor de lótus, na medida em que a origem do vocábulo humildade51 

deriva, de húmus, de terra. Para se enraizar mesmo que na água, há de se cuidar 

da base, das raízes.  

                                                           
51Palavra de origem latim húmus = terra; aquele que tem os pés no chão,  
era usada na antiguidade para definir os trabalhadores do campo, daí a expressão humilde: 
trabalhadores do campo que trabalham descalços, literalmente com os pés no chão.  Disponível 
em <http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/humilde/133/>. Acesso em 22/07/2018. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/significado/humilde/133/%3e.%20Acesso
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Para que a flor de lótus simbolicamente, permaneça viva e floresça há a 

necessidade de elementos básicos, por exemplo, a água, que precisa ser 

conduzida da raiz para outras partes dela, tais como, suas folhas. Da mesma 

forma, para que o processo do autoconhecimento se propague, ou seja, para 

que haja a conexão com a essência ou Self, o ser humano deveria reconhecer a 

dimensão do amor.  Retomando as discussões do autor Espírito Santo (2007), o 

amor seria o condutor desse processo e com ele o ser humano, assim, como a 

flor de lótus, floresceria na sua beleza e esplendor. É mediante o mistério do 

amor que o ser humano, pode se ‘conectar com o outro’ e com as várias 

possibilidades de conexão com a arte: “ […] conectando os sons fazemos 

música; as palavras, um poema; as tintas, um quadro, e assim, por diante” 

(ESPÍRITO SANTO, 2007, p. 33). 

Outro aspecto relevante para Espírito Santo (2007) diz respeito ao tempo, 

considerando-o como um desafio implicado no autoconhecimento, uma vez que 

vislumbra o ser humano como um ser que transcende o tempo. Tomar 

consciência da transcendência da natureza humana implica, segundo o autor, 

entrar em contato com a plenitude do sentido da existência (ESPÍRITO SANTO, 

2007, p. 100). Em outras palavras é o que significa individuar, na Psicologia 

Junguiana, pois o Self, contempla a totalidade, a essência. É nesse sentido que 

se pode compreender a função transcendente, a qual exerce a síntese entre o 

consciente e inconsciente, ao criar os símbolos (PENNA, 2013). Nessa mesma 

obra Espírito Santo (2007) ainda se destaca a importância do reconhecimento 

da sincronicidade e da dimensão do feminino no processo de autoconhecimento 

na formação do educador. 

A pesquisadora, a partir das narrativas das vivências simbólicas iniciais (1, 2 e 

3) descritas na introdução desse trabalho, nas quais relatou experiências que 

refletiram um entrelaçamento do autoconhecimento com a produção do 

conhecimento, vivenciou a sincronicidade, o que foi possibilitado pela percepção 

atenta do que estava vivendo. Assim, como Espírito Santo (2007, p. 58) 

mencionou: “É o resultado da percepção da profunda interligação de todo o 

universo não só da matéria física […], mas também de nossa psique, de nosso 

Self, com toda a realidade” (ESPÍRITO SANTO, 2007, p. 58).  No entanto, como 

adverte Espírito Santo (2007), só haverá essa percepção caso o educador esteja 
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atento para perceber os acontecimentos e sinais que vão além da nossa 

racionalidade. Essa é uma das justificativas para que a atenção plena e/ou a 

consciência da ‘presença’ seja desenvolvido nas formações tanto do educador, 

quanto do profissional da saúde.  

Quanto ao tema do feminino, que pode ser compreendido por meio dos conceitos 

de animus e anima, desenvolvidos por Carl Gustav Jung, há a possibilidade de 

integração dos opostos internamente. Essa consciência possibilita a integração 

do princípio do feminino no homem (anima) e do princípio do masculino (animus) 

na mulher.   

Essas forças psíquicas permitem o equilíbrio em ambos os gêneros e mediante 

essa integração possibilita-se a sensibilidade na formação, ou seja, há a 

superação da fragmentação apontada na educação bancária de Paulo Freire, 

pois a partir desse equilíbrio de forças na formação, há a troca, não existe o que 

deposita e o depositário (ESPÍRITO SANTO, 2007). Dessa forma, a partir desses 

elementos é possível construir um caminho na formação interdisciplinar do 

profissional da saúde.  Por meio de práticas, tais como: dramatização, poesia, 

desenhos, denominadas por Byington (2003) como técnicas expressivas 

simbólicas que contemplem todas as funções psíquicas e não só a racionalidade, 

poderia ocorrer o processo de ensino- aprendizagem. É dessa forma que a 

construção teórica e experiência dos autores: Ivani Catarina Arantes Fazenda, 

Carlos Amadeu Botelho Byington e Ruy Cézar do Espírito Santo, articulam-se, 

evidenciando que a transformação pode ocorrer mediante a educação. 

Assim, processo de autoconhecimento e autocuidado vivenciado 

simbolicamente talvez possa ser um recurso mediador na formação do 

profissional de saúde, durante os cursos na graduação, ampliando a 

conscientização para a importância do desenvolvimento do autoconhecimento e 

com isso, talvez, mobilizar o autocuidado já na sua formação.  

4. 2 O autocuidado na formação do profissional da saúde 

A partir dos dados de pesquisas apresentadas na seção acima, percebe-se que 

além da necessidade de se ampliar o autoconhecimento na formação do 

profissional da saúde, seria desejável a consciência do autocuidado. 
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O autocuidado foi definido por Dorothea Orem, em 1991, como: “o desempenho 

ou a prática de atividades que os indivíduos realizam em seu benefício para 

manter a vida, a saúde e o bem-estar” (SANTOS et al, 2017, p. 51). 

 

Dessa forma, para que os profissionais da saúde vivenciem o autocuidado seria 

importante a ampliação da consciência em direção ao autoconhecimento, pois 

estar mais atento ao seu bem-estar e autocuidado pode aproximá-lo de um 

estado mais saudável. Logo, percebe-se um grande desafio da educação em 

saúde na contemporaneidade: promover a consciência para a autonomia 

individual e ao mesmo tempo, promover a visão do outro, do todo, da 

interdependência e da coletividade.  

 

Portanto, é muito difícil superar esse desafio sem uma formação do profissional 

da saúde que englobe uma prática humanizada e dialética da ação-reflexão-

ação como base para formação dos seus currículos, como propõe a perspectiva 

interdisciplinar.  

 

Para ampliarmos essa discussão relacionada ao autocuidado, nessa seção será 

realizada uma relação com esse tema a partir de algumas concepções que 

fundamentam esta investigação: O autocuidado em uma perspectiva 

interdisciplinar e o autocuidado sob o enfoque da Psicologia Simbólica 

Junguiana.   

 

4.2.1 O autocuidado em uma formação interdisciplinar  

Para nos aproximarmos das respostas para a questão relacionada à forma com 

que as práticas educacionais interdisciplinares poderiam proporcionar a 

consciência do autocuidado na formação do profissional da saúde, parte-se da 

compreensão do autocuidado mediante a concepção do cuidado para além das 

atitudes e atuante em todas as ações humanas, assim como Boff (2013, p.37) o 

descreve: "representa uma atitude de ocupação, preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro”. O educador, dessa 

maneira, assim como, o profissional da saúde pode ser considerado um 
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cuidador. Contemplar o processo de bem-estar físico, emocional, social, 

ambiental e espiritual em si mesmo, faz parte do processo educacional, 

considerando que o autocuidado poderia ser um primeiro ato de cuidado em si 

mesmo.   

 

Na formação interdisciplinar, o autocuidado ocorreria a partir do cuidado, ou seja, 

no espaço educacional o saber vivenciado é permeado pela dimensão amorosa, 

é um ambiente no qual pratica a escuta atenta, propiciando uma sensação de 

pertencimento, respeitando-se a individualidade, mas incluindo-se a 

coletividade. Esta atitude implica em contemplar o cuidado como uma categoria 

que está na origem da existência humana, como um modo de ser essencial, 

conceito concebido por Boff (BOFF apud FAZENDA e PESSOA, 2013), no qual 

afirma que o ser humano é um ser de cuidado em sua natureza e essência. 

Assim, o autocuidado poderia ser mobilizado nos profissionais da saúde a partir 

de uma educação que vise o aprendizado e à conexão com a subjetividade 

humana, propiciando a sintonia com a sua natureza e necessidades.  

 

Os cursos de Ciências da Saúde, de acordo com alguns estudos, parecem 

continuar no modelo biomédico, cujo foco principal é a prevenção da saúde 

negativa, em que ser saudável é compreendido como ausência de doença 

(FREITAS, 2016). Parece haver uma deficiência na formação, relacionada ao 

processo de ensino-aprendizagem em saúde, como em outras áreas, o professor 

desempenhando um papel de detentor do saber, como na educação bancária, 

concebida por Freire (2005). 

 

O caminho para Freire (2005) é uma educação com diálogo, com a troca, com a 

criatividade e a transformação. É a partir dessa educação libertadora ‘inspirada’ 

por Paulo Freire, conectada com a nossa natureza, com o Self ou essência, que 

acredito que essa mobilização na educação para o autocuidado poderia ocorrer. 

Talvez, com o despertar de algumas atitudes ou funções psíquicas estruturantes 

(BYINGTON, 2003), tais como: empatia, compaixão, respeito, escuta, 

criatividade, negociação, parceria, flexibilidade, amorosidade, fraternidade, 

harmonia, entre outras, já ressaltadas nas seções anteriores, seria possível a 

consciência do cuidado e consequentemente, como reflexo autocuidado no 
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processo de formação. Esse seria um caminho na formação interdisciplinar na 

área da saúde. 

 

A hipótese levantada nesta pesquisa foi que os atributos que perpassam pelo 

autoconhecimento poderiam ser despertados e vivenciados simbolicamente por 

meio de práticas educacionais interdisciplinares e como efeito, mobilizariam a 

consciência do autocuidado durante a formação do profissional da saúde.  

 

Conquanto, se faz necessária uma transformação nas metodologias ensino-

aprendizagem na educação em saúde, o que incluem as graduações. Assim 

como, postulou Fazenda (2008) na formação há de se contemplar a dimensão 

epistemológica (saber-saber), a dimensão axiológica, (saber-fazer) e a dimensão 

ontológica (saber-ser). O desafio está no equilíbrio dessas dimensões na 

formação, pois o que se observa muitas vezes é a prevalência no ‘saber–saber’, 

muitas vezes formando um profissional que aprende a privilegiar a técnica, ‘o 

saber–fazer’ e a teoria ‘saber-saber’ em detrimento ao ‘saber-ser’, gerando um 

profissional com pouca sensibilidade ou capacidade empática. 

Pensando nos anos que se seguirão após a graduação, é fundamental que o 

profissional seja mobilizado para o desenvolvimento do Ser, pois a prática e a 

teoria, que fazem parte do desenvolvimento profissional pode ser adquirida ao 

longo dos anos, mas o despertar para o Cuidado e o Autocuidado, pode ser mais 

difícil, pois demandará mudanças e/ou transformações inerentes ao 

desenvolvimento pessoal e interpessoal.  

As metodologias das abordagens de ensino-aprendizagem apontariam para a 

necessidade de se formar profissionais como sujeitos sociais com competências 

éticas, políticas e técnicas e dotados de conhecimento, raciocínio, crítica, 

responsabilidade e sensibilidade para as questões da vida e da sociedade, 

capacitando-os para intervirem em contextos de incertezas e complexidades 

(MITRE et. al, 2008).  Assim, o caminho a seguir, seria na direção de um ensino 

que contribua para a integralidade em todas dimensões do ser (físico, mental, 

emocional e espiritual) como proposto em um caminho educacional 

interdisciplinar.   
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Como exemplo dessa contribuição na formação, obtivemos uma resposta de 

uma aluna desta pesquisa quando questionada sobre como o curso poderia 

contribuir na construção da consciência de cuidar de si, em todas as dimensões 

do ser (físico, mental, emocional, social, energético e espiritual:  

Acredito que sempre a possibilidade para melhorar em todos os aspectos. A 

Universidade em sintonia com o curso e com os alunos. Tudo converge para 

uma construção do ser integral. (Fem. 20 a.)   

O educador Ruy Cézar do Espírito Santo, como já foi apontado, abordou como 

‘Momentos de Transformação’ (ESPÍRITO SANTO, 2006), vários temas 

inerentes ao desenvolvimento humano integral que deveriam ser discutidos na 

educação para que pudessem ser conscientes e transformados. Com relação ao 

campo da Saúde, o autor ressalta que a transformação necessária deveria 

ocorrer em função dos aspectos psicossomáticos das doenças, propõe uma 

reflexão possibilitada mediante a medicina holística ou alternativa, que propõe o 

poder da autocura. O autor (ESPÍRITO SANTO, 2006) ressalta que se uma 

doença foi gerada inconscientemente, há uma oportunidade de conscientemente 

contribuirmos para a sua cura, compreendendo o termo cura a partir da origem 

latina que provém de coera, raiz da palavra contemporânea ‘cuidar’, isto é, 

processo de curar como expressão de desvelo, preocupação, inquietação e 

implica em responsabilidade frente ao objeto de cuidado. Esse seria uma 

importante reflexão a ser proposta durante a formação do profissional da saúde. 

Assim, frente ao sintoma de uma moléstia, o paciente deve sempre indagar a 

razão de ter sido atingido por aquele quadro patológico (ESPÍRITO SANTO, 

2006)  

Outro conceito alinhado às reflexões apontadas diz respeito ao conceito de 

promoção de saúde inscrito na carta de Ottawa (WHO, 1986)52: 

 

A promoção da saúde é o processo que permite às pessoas 
aumentar o controle e melhorar sua saúde. Para alcançar um 

                                                           
52A Carta de Ottawa é um documento que foi apresentado na Primeira Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, realizado em Ottawa, capital do Canadá, em 

novembro de 1986. É uma Carta de Intenções para contribuir com as políticas de saúde em 

todos os países, de forma equânime e universal. <. Disponível em 

https://periodismopromocion.wordpress.com/2011/07/10/carta-de-ottawa-salud-para-todos-

en-el-ano-2000>. Acesso em 22/07/2018. 

https://periodismopromocion.wordpress.com/2011/07/10/carta-de-ottawa-salud-para-todos-en-el-ano-2000
https://periodismopromocion.wordpress.com/2011/07/10/carta-de-ottawa-salud-para-todos-en-el-ano-2000
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estado completo de bem-estar físico, mental e social, um 
indivíduo ou grupo deve ser capaz de identificar e realizar 
aspirações, satisfazer as necessidades e mudar ou lidar com o 
meio ambiente. A saúde é, portanto, vista como um recurso para 
a vida cotidiana, não para o objetivo de viver. A saúde é um 
conceito positivo que enfatiza os recursos sociais e pessoais, 
bem como, as capacidades físicas. Portanto, a promoção da 
saúde não é apenas da responsabilidade do setor da saúde, mas 
vai além dos estilos de vida saudáveis para o bem-estar.  

 

Como promover a saúde sem a educação? Como se pode perceber a promoção 

de saúde que engloba o autocuidado é um processo ativo educacional, pois não 

ocorre sem a capacidade de identificação de necessidades relacionadas ao 

bem-estar integral. Uma formação que se direcione para os princípios da 

promoção de Saúde contemplaria o desenvolvimento de habilidades e atitudes 

pessoais e sociais, de uma forma dialógica e libertadora, como proposta por 

Paulo Freire. 

De acordo com artigo de Mitre et. al. (2008), o contexto da educação superior no 

Brasil, mobilizado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 

(BRASIL, 1996) estimulou o conhecimento dos problemas do mundo atual 

(nacional e regional) e a prestação de serviço especializado à população, 

estabelecendo esses autores (MITRE et. al, 2008) com ela uma relação de 

reciprocidade. Segundo Mitre (2008) esse movimento provocou as instituições 

formadoras a refletirem sobre as suas práticas pedagógicas, numa tentativa de 

se aproximarem da realidade social e de motivarem seus corpos docente e 

discente a construírem novos conhecimentos. Nessa proposta, há o 

reconhecimento da autonomia do discente como um objetivo constante a ser 

concretizado. Para essa concretização, assim como na proposta de Freire 

(1996), os autores (MITRE et al, 2008) mencionam a necessidade de um 

processo ensino-aprendizagem que englobe o respeito à bagagem cultural e 

saberes do discente.  

Portanto, esse processo só seria possível mediante o autoconhecimento 

(ESPÍRITO SANTO, 2007) e atitudes pautadas na construção amorosa do saber 

(BYINGTON, 2003), tais como: humildade, espera, respeito, desapego, 
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coerência, propostas pela perspectiva interdisciplinar (FAZENDA, 1991, 1993, 

1994, 1996). 

4.2.2 O autocuidado sob o enfoque da Psicologia Simbólica Junguiana  

Para Byington (2003), o precursor da Psicologia Simbólica Junguiana, conforme 

foi abordado anteriormente, a dimensão corporal é a mais arcaica e primária 

dimensão para vivenciar os símbolos, expressando-se principalmente pela 

inteligência sensório-perceptiva. Para a Psicologia Simbólica Junguiana, o corpo 

é uma das dimensões expressivas que fazem parte da totalidade do Self. 

Portanto, é uma expressão normal, necessária e natural. No processo saúde-

doença, prevalece a visão biopsicossocial do Homem, o que faz com que se 

almeje o desenvolvimento integral com todas as potencialidades humanas. A 

doença seria apenas um símbolo, cujo entendimento só seria possível 

considerando o homem na sua totalidade. Segundo Byington (2003, p.155): 

“Nosso sofrimento também se expressa normal e metaforicamente pelo corpo”. 

O autor exemplifica que podemos ficar enjoados e até vomitarmos quando não 

aceitamos uma situação ou ficamos com dor na coluna quando carregamos 

cargas emocionais excessivas, etc. O sintoma ocorre, segundo o autor, 

provavelmente, quando a expressão criativa simbólica do corpo foi negada ou 

dissociada. No Ocidente, o autor complementa, há uma cisão entre o subjetivo 

e o objetivo, ficando as emoções com o subjetivo e o corpo, com o objetivo, o 

corpo–objeto. Essa dissociação ocasiona a patologia. A Psique precisaria ser 

compreendida, integrada ao corpo. Por isso, mais uma vez, se faz necessária a 

escuta sensível e atenta às manifestações emocionais do corpo, sem delegar 

esse poder para outra pessoa, como para o médico.  

A educação poderia contribuir nesse sentido. A negação da subjetividade deixa 

as pessoas doentes, dissociadas e infelizmente, a educação ainda caminha 

lentamente nessa direção. 

O corpo ainda prevalece aprisionado em cadeiras nas salas de aula. Segundo 

Byington (2003, p. 159):  

Graças a dissociação objetivo-subjetivo, equacionada com as 
dissociações racional irracional e mente-corpo, os métodos de 
ensino, advindos de nossa tradição europeia, cultivaram o 
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racional (a inteligência conceitual), banindo o irracional e junto 
com ele, a inteligência sensória- motora e o corpo.  No sistema 
nervoso, restringiram o método pedagógico apenas ao córtex do 
hemisfério cerebral esquerdo e excluíram da sala de aula o resto 
do encéfalo junto com a medula.   

O profissional da saúde que se propõe à escuta do seu corpo, mediante o 

autoconhecimento, provavelmente terá mais facilidade de se autocuidar, bem 

como, de escutar o próximo com maior clareza dos seus símbolos corporais. A 

partir do conhecimento da existência de um corpo simbólico com muitos 

significados que ampliam a consciência do ser humano, que se comunica o 

tempo todo, que precisa ser cuidado fisicamente e simbolicamente, é 

imprescindível incluir o corpo simbólico e seus significados na formação desse 

profissional. 

O desenvolvimento da consciência por meio da compreensão dos símbolos 

expressos pelos órgãos dos alunos, como dos sujeitos que serão seus futuros 

clientes ou pacientes, poderia ser refletido. Pode ocorrer a não integração do 

corpo simbólico, ou seja, a compreensão do corpo físico, somente como uma 

parte do corpo, podendo gerar um tratamento dissociativo do sujeito, seja 

medicamentoso ou não, alienando a totalidade do Ser. O medicamento, segundo 

o autor, pode ser necessário, mas não sem a compreensão do sintoma 

(BYINGTON, 2003).   

Essa dicotomia talvez possa estar relacionada, portanto, à dificuldade do ser 

humano de integrar o autocuidado na sua rotina diária, bem como de não se 

integrar o corpo na educação. Desperdiça-se a audição, tato, olfação, a 

gustação, o movimento, por exemplo, que poderiam conectar o ensino à 

essência natural do funcionamento do ser humano (BYINGTON, 2003).  Byington 

(1988, p. 29) complementa: 

Cada um dos cinco aparelhos ou sistemas corporais 
(respiratório, digestivo, cardiovascular, neuroendócrino e 
locomotor) afeta de forma característica um sem – número de 
símbolos que estruturam, tipicamente, nossa identidade e nossa 
forma de estar e conhecer o mundo.   
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Considerando o profissional da saúde um cuidador, emergem na sua atuação 

profissional e/ou pessoal, alguns padrões comportamentais, a partir de 

potencialidades inatas, ou seja, os arquétipos. Assim, o encontro com o 

profissional da saúde e seu cliente é regido por um padrão arquetípico. No 

momento em que o cliente procura o profissional de saúde, ou seja, o cuidador 

externo, se constela o cuidador ou terapeuta do cliente, ou seja, o cuidador 

interno. Da mesma forma, ocorre o inverso com o profissional da saúde, nesse 

encontro com o cliente, mesmo que inconscientemente, é ativado a necessidade 

de o profissional da saúde também ser cuidado. Para a cura, esse processo é 

tão importante quanto a ação concreta do profissional da saúde. O profissional 

externo é necessário, mas não suficiente. Na medida em que há essa 

possiblidade de aceitação da necessidade do cuidado por parte do profissional 

da saúde, existe a possibilidade de ativação do cuidador interno do cliente. 

Nessas relações interpessoais, no entanto, pode ocorrer a cisão do arquétipo em 

função das relações de poder. O terapeuta ou cuidador que não reconhece as 

suas feridas ou fragilidades, pode dificultar a mobilização do terapeuta interno 

do cliente, pois ao se identificar com a projeção de que ele é o ‘grande salvador’, 

detentor da cura, o cliente será colocado no outro polo, no papel do fraco, não 

ativando seu terapeuta ou cuidador interno. Assim, o processo de cura e o 

equilíbrio na relação ocorrerão quanto maior for a conscientização desse 

arquétipo (GUGGENBÜHL- CRAIG, 2004).  

Esse arquétipo foi representado em várias mitologias com suas polaridades. Na 

Babilônia, conhecido como uma divindade com o nome de Gula (morte) e 

Labartu (cura); na Índia, é representado pela deusa Kali, deusa da varíola e ao 

mesmo tempo é ela quem cura (GUGGENBÜHL-CRAIG, 2004). Na mitologia 

grega, é conhecido como Quíron, o centauro, parte divino e parte animal, que foi 

ferido. Sendo conhecedor desde as propriedades medicinais das ervas, com as 

quais praticava a cura, até educador para muitos dos deuses e mortais, Quíron 

foi ferido acidentalmente. Sua ferida jamais se cura e, ironicamente, adquire 

maior poder de curar os outros quanto mais tenta aliviar sua própria dor. Dessa 

forma, Quíron representa o arquétipo do curador ferido (SOUZA e PEGORARO, 

2009). 
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Portanto, conforme foi discutido acima, existem vários pontos de convergência 

entre a formação interdisciplinar de autocuidado e a Psicologia Simbólica 

Junguiana, o que as tornam complementares.  

Propiciado o fortalecimento da minha flor de lótus, a metáfora do processo de 

individuação, à espera do seu ‘floreSer’, processo natural do seu 

desenvolvimento, dou continuidade à jornada simbólica em uma nova seção na 

qual foi aprofundado o caminho metodológico, bem como os dados da pesquisa 

e suas análises.  
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5 METODOLOGIA: rumo ao ‘floreSer’  

 
 

Nesta seção, ciclo cinco da jornada simbólica, rumo ao ‘floreSer’ foram 

ampliadas as questões relacionadas ao caminho metodológico deste estudo, 

bem como, os procedimentos e os instrumentos metodológicos para a coleta de 

dados adotados. 

 

5.1 Sobre a caracterização do estudo  

Segundo Chizzotti (2006, p. 27), os procedimentos são: “ [...] Um conjunto 

estruturado de regras operatórias necessárias para atualizar a metodologia 

assumida que responda, na pesquisa qualitativa, às exigências de credibilidade, 

consistência, fiabilidade” e quanto às técnicas ou instrumentos, explica que são 

os modos como os procedimentos são realizados: “[...] Recorre, para realizar 

isso, a algumas técnicas ou instrumentos de coleta de dados, estarão conexos 

e subordinados aos procedimentos adotados na pesquisa”(CHIIZZOTI, 2006, 

p.27). 

Para melhor se compreender o caminho metodológico, retoma-se o objetivo 

principal e as questões norteadoras da pesquisa, respectivamente:  

Objetivo Principal:  

- Compreender o processo de autoconhecimento e autocuidado vivenciado 

simbolicamente pelo pesquisador e alunos de cursos de graduação da área 

das Ciências da saúde da Universidade Anhembi-Morumbi (Unidade 

Mooca/SP), principalmente do curso de Naturologia no ano de 2017. 

Questões norteadoras:  

- Como o educador poderia contribuir para desenvolvimento do 

autoconhecimento e autocuidado na formação interdisciplinar dos 

profissionais da saúde? 
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-  Quais as percepções dos alunos em cursos da área da saúde sobre o 

processo do autoconhecimento e autocuidado durante o seu curso de 

graduação?    

- Qual é a relevância do pesquisador compreender o processo de 

autoconhecimento e autocuidado vivenciado simbolicamente durante o 

desenvolvimento da pesquisa? 

Assim, em função das questões e do objetivo proposto, esta investigação se 

caracteriza por uma investigação interdisciplinar com aporte da Psicologia 

Simbólica Junguiana, o que a tornou qualitativa e participativa. 

Essa abordagem possibilitou o reconhecimento da interdisciplinaridade no ser e 

no agir da pesquisadora, o que favoreceu a inclusão como sujeito da pesquisa. 

Além disso, apresentou-se um processo de pesquisa no qual foi desvelado em 

espiral e elaborado mediante a sua metáfora da flor de lótus. Segundo Fazenda 

(2002, p. 23), a investigação interdisciplinar:  

Pode ser exercida por meio de metáforas a partir do ato de 
desvendar em espiral. Pressupõe criar uma espiral 
interdisciplinar, tal como, por exemplo na física, não se completa 
linearmente, mas pontualmente. Os pontos da espiral se 
articulam gradualmente, não de uma única vez, mas todos os 
pontos que aparecem têm a ver com os que os antecederam. O 
primeiro ponto é a primeira pergunta que nasce do investigador 
através da experiência ou vivência pessoal. A vivência pessoal 
conduz experienciar sensorialmente e viver o conhecimento em 
suas nuances. Na medida que se vive o conhecimento, inicia-se 
um caminho de reflexão sobre o vivido e nele o encontro com 
teóricos de diferentes ramos do conhecimento. A espiral se 
amplia ao retornar à consciência pessoal.  

Nesse estudo, desvelado pelo processo do ‘floreSer’ da metáfora de flor de lótus, 

foi sendo desvelado o caminho teórico e metodológico da pesquisa. A metáfora, 

[relevante em um trabalho de pesquisa interdisciplinar, reforça a caracterização 

por uma pesquisa nessa abordagem: “É na metáfora que o conhecimento e a 

prática de cada um vão sendo costurados, pensados e analisados para se 

transformar em realidade [...] a metáfora possibilita a conexão com o nosso 

próprio ser” (FAZENDA, 2002, p. 23).  
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Portanto, na perspectiva interdisciplinar (FAZENDA, TAVARES e GODOY, 

2015), há a possiblidade de se compreender os significados em sua integralidade 

a partir de diferentes focos da realidade, utilizando-se vários métodos na mesma 

pesquisa dos diversos campos do saber, estabelecendo-se relação entre os 

diversos conceitos. Há a articulação do saber, do conhecimento e da vivência, 

propiciando um espaço para a transformação dos indivíduos, instituições e 

sociedade. 

Esta pesquisa se tornou qualitativa, pois segundo Chizzotti (2006), não 

apresentam um único padrão, pois assumem que a realidade é contraditória e 

os processos da investigação sofrem interferência dos valores, objetivos e 

concepção do pesquisador. Na pesquisa qualitativa o pesquisador pretende 

elucidar o sentido do evento e compreender o fenômeno a partir dos significados 

que as pessoas atribuem a sua realidade a partir de interações humanas e 

sociais, seja com quantificações ou não.  

Pode ser considerada uma investigação de cunho participativo, na medida em 

que: 

Nessa pesquisa, não só o pesquisador passa a ser objeto de 
estudo, os sujeitos-objetos são igualmente pesquisadores, e 
todos, pesquisador e pesquisados, identificam os problemas, 
buscam conhecer o que pode ser conhecido a respeito deles, 
discutem as possíveis soluções e partem para a ação, seguida 
de uma avaliação dos resultados obtidos (FAZENDA, TAVARES 
e GODOY, 2015, p.69).   

   
 

Tratou-se, portanto, de uma investigação interdisciplinar como um arcabouço 

teórico articulado entre duas principais áreas do conhecimento: a educação e a 

Psicologia Simbólica Junguiana, o que fundamentou o desenvolvimento dos 

instrumentos metodológicos da pesquisa. A junção da interdisciplinaridade e da 

Psicologia Simbólica Junguiana uniu a objetividade e subjetividade no processo 

de investigação, viabilizando a integração do autoconhecimento e conhecimento, 

na medida em que esse é um ponto convergente entre as duas abordagens.  

 



  113 
 

5.1.1 O locus da pesquisa: o curso de Naturologia da universidade 

Anhembi-Morumbi 

O curso de graduação em Naturologia53 foi reconhecido pelo MEC (Ministério da 

Educação/Cultura) há 20 anos, portanto, no Brasil, é uma profissão recente. Foi 

estruturado a partir das formações em naturopathic medicine presentes em 

diversos países como Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Austrália, onde a 

atuação do profissional já é consolidada.  A proposta da formação do naturólogo 

é, fundamentalmente, a de um profissional de nível superior com uma visão 

ampla da saúde, focada em promoção, cuidado e recuperação da saúde por 

meio das práticas integrativas e complementares.  

No Brasil, surgiu em decorrência da exigência do mercado e demandas públicas. 

A partir das discussões, no final da década de 80, sobre as práticas integrativas 

e complementares (PIC) o SUS (Sistema Único de Saúde) começou a 

implementar as PIC, com o caráter de democratização dos sistemas de saúde. 

Foi aprovada em 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC), seguido as recomendações da OMS (Organização 

Mundial de Saúde). Esse sistema agrega sistemas médicos complexos e 

recursos terapêuticos. Atualmente no Brasil, a PNPIC contempla oficialmente as 

práticas, da Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, da Medicina 

Antroposófica, da Fitoterapia, da Homeopatia, do Termalismo 

Social/Crenoterapia, além da terapia comunitária, dança circular/biodança, yoga, 

oficina de massagem/automassagem/auriculoterapia e massoterapia (RIBEIRO 

et. al., 2017).   

Esses sistemas objetivam:  

[...] estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos 
e recuperação de saúde por meio de tecnologias eficazes e 
seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento 
do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o 

meio ambiente e a sociedade (SABBAG, et al., 2017, p.61). 
   

                                                           
53 Os dados sobre o curso de naturologia foram coletados no site < disponível em http:// 
portal.anhembi.br/graduação/cursos/naturologia. Acesso em 09/02/2018. 
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O primeiro curso que surgiu no Brasil, em 1994, em Curitiba, para abarcar essa 

demanda foi um curso técnico. Em 1998 surge o primeiro bacharelado na 

UNISUL (Universidade do Sul de Santa Catarina- Florianópolis). Em 2002, surge 

o curso de Naturologia na Universidade Anhembi- Morumbi. Em 2016, a 

Universidade Federal do Rio Janeiro faz seu projeto pedagógico em Naturologia 

e em 2017, a faculdade de Direito de Itu (SP.) encaminha a proposta para o 

Ministério da Educação (SABBAG, et al, 2017, p. 61).  

O curso de Naturologia da Universidade Anhembi-Morumbi almeja proporcionar 

na estrutura da formação, um diálogo entre saberes derivados de racionalidades 

e sistemas de tratamento diversos. A fundamentação do paradigma biomédico 

dialoga com a medicina tradicional chinesa e a medicina tradicional ayurveda 

(indiana), amparadas pela crescente produção científica mundial sobre práticas 

integrativas e complementares em saúde. O naturólogo possui disciplinas de 

fundamentação biológica da área da saúde, proporcionando ao aluno formado, 

a capacidade de diálogo próximo e coerente com outros profissionais de saúde 

no contexto multiprofissional. A graduação em Naturologia na Universidade 

Anhembi Morumbi é proferida em um currículo de 4.100 horas, distribuídas em 

quatro anos de formação. O egresso possui um currículo alinhado com desafios 

e demandas de saúde atuais, em especial auxiliando a suprir a lacuna da 

fragmentação do cuidado e do uso das práticas integrativas e complementares, 

previsto na estrutura e fundamentação do Sistema Único de Saúde brasileiro. 

O objetivo geral do curso é formar profissionais com visão ampliada do processo 

saúde-doença, aplicando práticas predominantemente vitalistas como estratégia 

de recuperação da saúde e mudança no estilo de vida de indivíduos e 

coletividades. Objetivos específicos a) preparar profissionais prontos para atuar 

de forma não fragmentada na saúde humana, aplicando práticas integrativas e 

complementares no contexto individual e coletivo e alinhados com a necessidade 

crescente da abordagem interdisciplinar; b) por meio de um diálogo entre 

saberes e aprofundamento científico, contribuir com o amadurecimento de 

abordagens teóricas e práticas da área da saúde, em especial, estratégias mais 

éticas, sustentáveis e coerentes com os novos desafios da saúde na 

contemporaneidade; c) ser um agente de transformação social inclusivo e 

comprometido com o desenvolvimento sustentável do ser humano em todos os 
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âmbitos. Enfatiza integração discente e a interdisciplinaridade acadêmica, 

introduzindo a Naturologia como agente de transformação social. Explora uma 

pesquisa-ação e trabalha por meio de aprendizado orientado a projetos com 

enfoque em problemas e questões da comunidade.  

A abordagem do naturólogo abarca uma visão multidimensional do ser humano, 

considerando aspectos físicos, emocionais, mentais, espirituais, ambientais e 

sociais. A Naturologia: “Propõe atenção à saúde com base no cuidado 

humanizado e intervenções que visam desenvolver e ampliar a autorreflexão, o 

autoconhecimento e o autocuidado do seu paciente/interagente” (SABBAG, et 

al, 2017, p. 62).    

O perfil desse profissional alinha-se integralmente com a perspectiva 

interdisciplinar, na medida em que, em uma intervenção interdisciplinar, 

contempla-se o ser humano, enquanto um ser multidimensional, a autorreflexão 

na ação crítica, o autoconhecimento e o cuidado humanizado. 

Com as semelhanças entre as intencionalidades da visão interdisciplinar e 

da Naturologia em promover o desenvolvimento da autorreflexão, do 

autoconhecimento e do autocuidado em suas abordagens, essa pesquisa, que 

contempla seus objetivos nessa direção, tornou-se um locus propício para a 

sua realização.  

 

5. 2 Procedimentos Metodológicos   

Com o objetivo de se compreender o autoconhecimento e o autocuidado 

vivenciado simbolicamente durante a formação do profissional da saúde, 

mediante a perspectiva interdisciplinar, inseriu-se como público alvo, além dos 

alunos de alguns cursos de graduação da área das Ciências da Saúde da 

Universidade Anhembi-Morumbi (Unidade Mooca/SP), principalmente do curso 

de Naturologia no ano de 2017, o próprio pesquisador.  

Esse objetivo demandou um procedimento metodológico no qual foram 

desenvolvidos distintos instrumentos de pesquisa aplicados em duas etapas.   
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Na primeira etapa, enfocando-se o pesquisador como público alvo, como 

instrumento de pesquisa foram utilizadas as narrativas de vivências simbólicas, 

derivadas de experiências e reflexões da pesquisadora sobre o 

autoconhecimento e autocuidado durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Na segunda etapa, em dois movimentos, enfocando-se como público alvo, os 

alunos de alguns cursos de graduação da área das Ciências da Saúde da 

Universidade Anhembi-Morumbi (Unidade Mooca/SP.), principalmente do curso 

de Naturologia no ano de 2017, foram utilizados como instrumentos de 

pesquisa:  

No primeiro movimento: registros e questionários realizados em 

um programa educacional vivencial simbólico.  

No segundo movimento: um mapeamento de percepção de 

aprendizagem dos alunos do curso de Naturologia no ano de 2017 

da Universidade Anhembi-Morumbi (Unidade Mooca/SP.), realizado 

a partir de um questionário da plataforma Google, de formulários on 

line. 

 

5. 3 Instrumentos Metodológicos  

Nesta subseção foram apresentados os instrumentos de pesquisa aplicados 

em duas etapas.  

Na primeira etapa, foram apresentadas as narrativas de vivências simbólicas, 

derivadas de experiências e reflexões da pesquisadora sobre o 

autoconhecimento e autocuidado durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Na segunda etapa, no primeiro movimento do procedimento metodológico, foram 

apresentados os registros e questionários realizados em um programa 

educacional vivencial simbólico com os alunos de alguns cursos de graduação 

da área das Ciências da Saúde da Universidade Anhembi-Morumbi (Unidade 

Mooca/SP.), principalmente do curso de Naturologia no ano de 2017.  
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No segundo movimento do procedimento metodológico foi apresentado um 

mapeamento de percepção de aprendizagem dos alunos do curso de 

Naturologia no ano de 2017 da Universidade Anhembi-Morumbi (Unidade 

Mooca/SP.), realizado a partir de um questionário da plataforma Google, de 

formulários on line. 

5.3.1. Primeira etapa: as narrativas das vivências simbólicas da 

pesquisadora   

Foram utilizadas as vivências simbólicas que emergiram de sete narrativas de 

experiências vividas significativas para a pesquisadora durante o percurso do 

desenvolvimento da pesquisa.  

 

Três narrativas de vivência simbólica foram inseridas na introdução; as demais 

foram compiladas na seção 6.1.1 para facilitar a análise dos dados.  Estas 

narrativas podem ser consideradas como um gênero da estratégia de pesquisa 

de autobiografia que se insere na história de vida, pois trata-se de uma história 

de vida escrita na qual o narrador expressa o conteúdo de sua experiência 

pessoal (VAN MAANEN apud CHIZZOTI, 2006).  

 

Intencionou-se a partir desse instrumento de pesquisa responder à pergunta de 

pesquisa relacionada à relevância do pesquisador compreender o 

desenvolvimento do seu autoconhecimento e autocuidado vivenciado 

simbolicamente durante o percurso de pesquisa. Para a análise desses dados 

foi utilizado o referencial da Psicologia Simbólica Junguiana.  

5.3.2 Segunda etapa: as origens do programa educacional vivencial 

simbólico 

Inicialmente explicou-se como foi originado o programa educacional vivencial 

simbólico. Foi criado a partir de várias práticas educacionais e terapêuticas 

relacionadas à temática do autoconhecimento e autocuidado que foram 

desenvolvidas pela pesquisadora e sua parceira Suely A. Marqueis. Desde o ano 

de 2011, com essa parceria, foi criado um projeto denominado Voccare54. Em 

                                                           
54 < Disponível no site: htpp:// www. voccare.com.br>. Acesso em: 10/02/2018. 
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função da etimologia da palavra vocação, que se origina do verbo latino vocare, 

significa chamar. Assim, compreendemos como um chamado da nossa essência 

ou Self. 

Trabalhou-se com vários públicos em diversos locais, tais como: academias, 

escolas e clínicas. Foram realizados projetos com o enfoque terapêutico e 

educacional relacionados à formação profissional, bem como, direcionados ao 

autocuidado para o público adulto. 

Conjuntamente foi concretizada uma formação em Coaching Integrativo55, o que 

possibilitou a partir do embasamento da Psicologia Junguiana e práticas de 

outros autores da psicologia transpessoal, desenvolvermos os programas 

educacionais focados no autoconhecimento, de cunho terapêutico e vivencial 

simbólico.  

Assim, em 2016, em contato com o curso de Naturologia da Universidade 

Anhembi-Morumbi, unidade Mooca, foi proposto um encontro no qual os alunos 

ao refletirem sobre sua vida pessoal e seus papéis profissionais, teriam um 

espaço educacional para ampliarem o autoconhecimento. Realizou-se uma 

oficina experimental, enfocando-se o papel de cuidador e terapeuta interno na 

história de vida de cada participante. Essa oficina funcionou como atividade 

extra-curricular, mediante a inscrição com pagamento de uma taxa simbólica 

para o Centro Acadêmico do curso de Naturologia. Vinte e um alunos 

participaram da oficina. 

A partir de aspectos teóricos e práticos, os alunos entraram em contato com o 

arquétipo de Quíron ou Quirão que representa o arquétipo do curador ferido, 

conforme já foi explicado na seção 4.2.2. Nessa atividade apresentamos um 

pequeno vídeo sobre o mito de Quíron e foram propostas as seguintes questões 

para a reflexão:  

 
 

• Você se identificou com o Quíron? Como e em quais 
aspectos? 

• Você também foi ferido de alguma forma? Como 
cuidou e está cuidando das suas feridas? 

                                                           
55 É uma formação que agrega a psicologia transpessoal e junguiana.  
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• Quais e como os seus valores, virtudes e talentos 
podem contribuir no acolhimento e cuidado das suas 
feridas? 

• Quando se reconheceu como cuidador e terapeuta na 
sua jornada? 

• Como percebe a ação do cuidador interior em você? E 
como essa ação pode contribuir no seu papel de 
terapeuta? 
 

Os participantes se mostraram muito envolvidos com essa atividade que 

contemplou além dessa técnica expressiva imagética, outras técnicas 

expressivas simbólicas, tais como: desenhos e imaginativas (visualização com 

imagens). A partir dessa oficina experimental, verificamos que além de ser uma 

proposta congruente com o curso, havia interesse dos alunos para atividades 

que envolvessem o autoconhecimento. 

Assim, foi oficializada a pesquisa como com co-participante o Curso de 

Naturologia da Anhembi-Morumbi, unidade Mooca com a aprovação do comitê 

de Ética da Pontifícia Universidade Católica de SP sob o parecer n. 2.127.373.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: oficina experimental 2016 
                                     Fonte: arquivo da pesquisadora (2016) 
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5.3.2.1 Primeiro movimento: a aplicação do programa educacional vivencial 
simbólico  
 
Com a parceria de Suely A. Marqueis, foi desenvolvido um programa educacional 

contendo cinco oficinas, com a duração de duas horas cada uma, realizado no 

primeiro semestre do ano de 2017. O local foi a Universidade Anhembi-Morumbi, 

do campus da Mooca, mediante o apoio do Coordenador do Curso de 

Naturologia, Caio Fábio Schlecha Portella. 

Ocorreu entre os meses de março e maio de 2017, com 25 participantes no total 

das oficinas. A escolha para a participação do aluno era livre e como as oficinas 

foram planejadas com temas específicos e diferentes, era possível que os 

participantes escolhessem participar de uma única atividade ou de uma forma 

sequencial. Assim, duas participantes realizaram todas as oficinas e um 

participante realizou três oficinas, os demais participaram de uma ou duas 

oficinas.  

O programa educacional ocorreu de forma extra-curricular, gratuito e a 

divulgação das oficinas para todas as turmas de Naturologia foi realizada pelo 

Centro Acadêmico (C.A.) do curso via recursos da internet.  

A proposta desse programa, alinhada com os objetivos da pesquisa, consistiu 

em compreender o processo de autoconhecimento e autocuidado vivenciado 

simbolicamente em alunos de alguns cursos de graduação da área das Ciências 

da saúde da Universidade Anhembi-Morumbi (Unidade Mooca/SP), 

principalmente do curso de Naturologia no ano de 2017. Assim, almejava-se 

propiciar que os jovens pudessem vivenciar simbolicamente aspectos 

relacionados ao seu processo de individuação e autocuidado, tais como: os 

papeis profissionais, ‘máscaras’ ou persona, potenciais e medos.  Com esse 

propósito, cada oficina foi embasada em um tema especifico para que o 

profissional da saúde em formação, pudesse vivenciar com maior consciência o 

seu processo de autoconhecimento.  A partir da vivência, teoria e conexão com 

os conceitos da psicologia Simbólica Junguiana, tais como: símbolos, funções e 

sistemas estruturantes, arquétipo central, Self, Sombra, Persona, Funções da 

Consciência, Arquétipos, foram idealizadas as oficinas. 
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É a partir dessa concepção que acreditamos que seria possível construir-se um 

caminho interdisciplinar na formação do profissional da saúde. É por meio de 

práticas ou de técnicas expressivas simbólicas (BYINGTON, 2003), tais como: a 

dramatização, a poesia e ou desenhos, que contemplem as funções da 

Consciência que permitem o a integralidade do Ser, que poderia ocorrer o 

processo de ensino/aprendizagem de uma forma holística, globalizada, um saber 

integrado. 

Para efetivar esse processo, a programação foi formulada integrando-se as 

funções da Consciência (pensamento, sentimento, sensação e intuição), sendo 

utilizadas diferentes técnicas expressivas no ensino que pretendiam favorecer a 

elaboração simbólica.  

Os recursos expressivos para a elaboração simbólica, tanto na 

interdisciplinaridade, como na Psicologia Simbólica Junguiana, conforme já 

foram abordados, provêm de várias ordens: artísticas como nos desenhos e/ou 

argila; corporais dramáticas ou não; imaginativas e/ou meditativas; oraculares 

como Tarot, I Ching, e as Runas (BYINGTON, 2003).  

As técnicas expressivas fantasiosas e imaginativas possibilitam a expressão 

intuitiva. As técnicas explicativas favorecem a função pensamento. As técnicas 

corporais e imagéticas estimulam a sensação e as musicais, poéticas, 

emocionais e interpessoais, o sentimento. As técnicas dramáticas podem ativar 

todas as funções. 

Assim, as oficinas se constituíram em uma prática interdisciplinar pedagógica e 

terapêutica, uma vez que essas atividades propiciaram a vivência do ser na sua 

integralidade, incluindo o subjetivo e a troca, ou seja, a compreensão existencial 

do Ser relacionada ao todo.   

A abordagem da Pedagogia Simbólica Junguiana contempla a totalidade da vida, 

amplia o processo ensino-aprendizagem em uma dimensão que transpõe os 

conteúdos, assim como, na interdisciplinaridade.  

Que busca inter-relacionar o aprendizado, a utilidade, o trabalho 
e as fontes de produção, ao mesmo tempo em que relaciona 
simbolicamente os conteúdos ensinados com a totalidade da 
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vida e abre a educação para uma dialética psicodinâmica, 
permanente com a saúde e a cultura, inter-relacionando a 
psicopedagogia normal e a patológica dentro da sabedoria 
(BYINGTON,2003, p. 15).      

 

É desta maneira complementar que se articula a abordagem interdisciplinar e a 

Pedagogia/Psicologia Simbólica Junguiana. Objetivou-se assim, que novos 

caminhos educacionais interdisciplinares pudessem ser encontrados para 

complementar a formação de profissionais da área da saúde.  

O conceito de autocuidado está inserido dentro da perspectiva interdisciplinar, 

no contexto de autocura e cuidado integral do Ser (BOFF, 2013), o que implica 

na conscientização e responsabilidade de cuidar de si.   

 

Quadro 1: resumo das oficinas 

O
OFICI- 
NA 
 

 
PARTICI

PANTES 

 
DATA 

 
TEMA 

 
CONCEITOS 

 
ATIVIDADES 

 
OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 alunos 
de 

Naturolo-
gia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/03/2017 

 
 
 
 

 
 
 

Como 
‘nutrir’ o 
Cuidador 
Interno na 
Jornada 

pessoal e 
profissional 

 
 
 
 

Inconscient
e coletivo e 
individual 

 
Arquétipo 

do Cuidador 
 

Self 
 

Ego 
 

Psicologia 
junguiana 

 
Símbolo 

Explicação 
sobre a 

pesquisa e 
assinatura do 

termo de 
Consentimento 

 
Apresentação 
da proposta 
e objetivos 

 
Técnica 

expressiva    
imaginativa 

 
Técnica 

expressiva  
artística 

(confecção 
de mandala) 

 
Questionários e 

Registros 
 

 
 

 
 

Promover 
a consciência 

sobre 
o 

autoconhecime
nto e 

autocuidado na 
jornada 

profissional e 
pessoal do 
cuidador 
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Continuação quadro 1 

O
OFICI- 
NA 
 

 
PARTICI

PANTES 

 
DATA 

 
TEMA 

 
CONCEITOS 

 
ATIVIDADES 

 
OBJETIVOS 

 

 

1
1B 

 
 

5 alunos 
Naturolo

gia; 
 

2 alunos 
Educaçã
o Física 

e 
 

1 aluno 
de 

Enferma
gem 

 
 
 
 
 

19/04/2017 
 

 
 
 
 

Como 
‘nutrir’ o 
Cuidador 
Interno 

na 
Jornada 

pessoal e 
profissio- 

nal 

 
Inconsciente 

coletivo e 
individual 

 
Arquétipo do 

Herói 
 

Self 
 

Ego 
 

Psicologia 
junguiana  

 
Símbolo 

 
Individuação 
 

Explicação 
sobre a 

pesquisa e  
assinatura do 

Consenti-
mento 

 
Apresentação 
da proposta e  

objetivos 
 

Técnica 
expressiva  
imaginativa 

 
Técnica 

Expressiva  
artística 

(confecção 
de mandala) 

 
Questionários 

 
 
 

Promover 
a consciência 

sobre                     
o  auto-

conhecimento 
e autocuidado 

na 
jornada 

profissinonal 
e pessoal do 

cuidador 

 

 

 

 

 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

4 alunos 
Naturolo-

gia; 
 

1 aluno 
Educaçã
o Física 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
26/04/ 
2017 

 

 

 

Reconhecen- 
do a essência 
o ou Self na 
jornada de 
Cuida-dor 

 
 

Persona 
 

Sincronicidade 
 

Individuação 
 

Inconsciente 
coletivo e 
individual 

 
Arquétipo do 

Cuidador 
 

Self 
 

Ego 
 

Psicologia 
junguiana e 

Símbolo 

Explicação 
sobre a 

pesquisa e 
assinatura 

do 
termo de 
Consenti-

mento 
 

Apresenta-
ção da 

proposta e 
objetivos 

 
 

Técnica 
expressiva 
Corporal 

 
 

Técnica 
expressiva 

imaginativa, 
gráfica e 
oracular 

 
Questioná-

rios 

 
 
 
 
 
Identificar 
as percep-
ções da 
imagem do 
Eu e do 
outro 
Persona 
 

Reconhe-
cer a 
essência 
ou Self na 
jornada de 
Cuidador 
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OFICI- 
NA 
 

 
PARTICI-

PANTES 

 
DATA 

 
TEMA 

 
CONCEITOS 

 
ATIVIDADES 

 
OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 

 
 

5 alunos  
naturolo-

gia 
 

1 aluno 
Educaçã
o Física 

 
1 

profissio-
nal 

Naturolo-
gia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/05/2017 

 

 

 

Refletindo 
sobre os 
Medos e 
identificar 

desafios da 
jornada 

pessoal e 
profissional 

Individuação 
 

Inconsciente 
coletivo e 
individual 

 
Arquétipo do 

Cuidador 
 

Self 
 

Ego 
 

Função 
Transcendente 

 
Mitos 

 
Complexos 

 

Sombra 

Explicação 
sobre a 
pesquisa e 
assinatura do 
termo de 
Consentimen-
to 
 
Apresentação 
da proposta e 
objetivos 
 
Técnicas 
expressiva de 
sensibilização 
musical 
 
Técnicas 
expressivas 
gráfica e 
artística 

 

 

 

Promover a 
reflexão sobre 
medos, 
bloqueios no 
papel do 
cuidador/ 
terapeuta/ 
educador 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

Todas as oficinas foram estruturadas a partir do arquétipo do cuidador, inserido 

na temática arquetípica de autocuidado. Relacionado ao processo de 

autoconhecimento e autocuidado na jornada pessoal e profissional do aluno, 

pode-se abarcar esse arquétipo em aspectos, tais como: a ‘nutrição’ desse 

arquétipo, as feridas e/ou sombras e suas personas.  

Para que os resultados possam melhor compreendidos, alguns esclarecimentos 

se fazem necessários.   

Com o intuito de possibilitar que um maior número de alunos pudesse entrar em 

contato com o tema do autoconhecimento e autocuidado, a oficina 1, subdividida 

em A e B, ocorreu em duas datas e se diferenciaram em alguns pontos. 

A oficina 1A fez parte do Simpósio de Naturologia, ocorrido no mesmo dia 

22/03/2017, no período da manhã na Universidade Anhembi- Morumbi, no 

campus da Mooca, porém a oficina ocorreu no período da tarde. 

Para a oficina 1B, que ocorreu no dia 19/04/2017, foi ampliada a divulgação para 

outros cursos de graduação relacionados à área das Ciências da Saúde. O 

    Continuação quadro 1 
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coordenador da Naturologia entrou em contato com os coordenadores do Curso 

de Enfermagem, de Educação Física, Quiropraxia e Psicologia. Os 

coordenadores se interessaram pela pesquisa, convidando os alunos dos seus 

respectivos cursos.  

Assim, na oficina 1B, participaram oito alunos, sendo quatro alunos de 

Naturologia, uma aluna já graduada em Naturologia, dois alunos do curso de 

Educação Física e um aluno do curso de Enfermagem. Nessa oficina, diferente 

da oficina 1A, foi proposta a ampliação sobre a reflexão do arquétipo do herói, 

pois foi um aspecto suscitado mediante uma reflexão advinda de uma vivência 

simbólica da pesquisadora durante a construção da tese. Na oficina 2, destacou-

se o trabalho de autoconhecimento a partir do conceito e vivência do conceito de 

persona. Na oficina 3, objetivou-se focar os medos a partir do conceito do 

arquétipo da Sombra. 

A divulgação dessas oficinas para os alunos de Naturologia de todas as turmas 

de Naturologia foi realizada pelo Centro Acadêmico (C.A.) do Curso via 

internet.  

Em todas as oficinas os alunos já estavam informados que se tratava de uma 

pesquisa, o que foi melhor explicado durante as oficinas. No início das 

atividades foi explicado aos alunos a proposta da pesquisa, bem como, os 

termos de consentimento foram assinados e os alunos questionados sobre 

a autorização para gravação e fotografia.  

Após essa etapa inicial, os alunos respondiam um questionário geral sobre 

o autoconhecimento e autocuidado.  

Na sequência, os integrantes foram apresentados, bem como, os conceitos 

relacionados ao tema, diferentes em cada oficina. 

Durante todas as oficinas foram realizadas diferentes técnicas expressivas 

simbólicas (detalhadas na seção 6.1.2) para a sensibilização inicial, bem como, 

para a elaboração simbólica dos temas relacionados ao arquétipo do cuidador, 

do herói, das personas ou da sombra. 
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5.3.2.2 O segundo movimento: o mapeamento de percepção de 
aprendizagem dos alunos  

Esse segundo movimento foi desenvolvido para contemplar os objetivos 

secundários, na medida em que se intencionou identificar as percepções dos 

alunos do curso de graduação da Naturologia no ano de 2017 da Anhembi-

Morumbi (Unidade Mooca/SP) em relação ao desenvolvimento do 

autoconhecimento e autocuidado proporcionado no seu curso.  

O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário com questões abertas e 

fechadas, idealizado em parceria com o coordenador de Naturologia, uma vez 

que seria uma oportunidade para que a universidade pudesse conhecer o 

processo de aprendizagem dos alunos. Esse questionário foi realizado via 

internet on line, utilizando-se a plataforma Google, de formulários on line, 

disponível para ser respondido durante o mês de novembro de 2017. Foram 

enviados pelo e-mail da universidade para aproximadamente 240 alunos do 

curso de Naturologia, da Universidade Anhembi- Morumbi, campus Mooca e 

obtivemos a participação de 71 alunos. 
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6 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 

Nesta seção, ciclo 6 da jornada simbólica, rumo ao ‘FloreSer’, foram 

apresentados os resultados de cada instrumento metodológico realizado na 

pesquisa entremeando as análises, organizados por meio de tabelas, gráficos e 

imagens na seguinte ordem: análise das narrativas das vivências simbólicas da 

pesquisadora; análise do programa educacional vivencial simbólico e análise do 

questionário via internet on line, utilizando-se a plataforma Google de formulários 

on line. 

A análise dos dados dos instrumentos de pesquisa apresentados foi realizada 

por meio da análise de conteúdo, tendo como referencial teórico a Psicologia 

Simbólica Junguiana e a perspectiva interdisciplinar.  

Segundo Chizzotti (2006) possibilita a pressuposição de que o texto contenha 

sentidos e significados, facilitando a compreensão da mensagem, o que pode 

ser feito por meio de palavras-chave, categorias, temas e semantemas, por 

exemplo. O autor complementa na mesma obra que a eleição da categoria 

depende da natureza da pesquisa e das particularidades da mesma. Isso 

significa que a categoria a ser analisada que os critérios das categorias 

analisadas dizem respeito ao conteúdo dos dados que podem ser 

compreendidos a partir dos conceitos da Psicologia Simbólica Junguiana 

articulados com a perspectiva interdisciplinar. 

As categorias analisadas foram inerentes aos conceitos desenvolvidos pela 

Psicologia Símbólica Junguiana, tais como: os símbolos, os arquétipos, o tempo 

(sincronicidade), as funções psíquicas estruturantes (sentimento, criatividade, 

presença e desapego), que foram as categorias simbólicas que emergiram a 

partir da compreensão do pesquisador do processo do seu autoconhecimento e 

autocuidado vivenciado simbolicamente durante o percurso de pesquisa, bem 

como, as demais categorias simbólicas que puderam ser desveladas pelos 

participantes. 
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Assim, foram analisadas as narrativas de experiências do pesquisador ocorridas 

e demonstradas durante a construção da pesquisa, denominadas de vivências 

simbólicas; as narrativas e questionários advindos de um programa educacional 

vivencial simbólico. Estes dados foram comparados com os dados das 

percepções dos alunos do curso de graduação da Naturologia no ano de 2017 

da Anhembi-Morumbi (Unidade Mooca/SP) em relação ao desenvolvimento do 

autoconhecimento e autocuidado proporcionado no seu curso, obtidos por meio 

de um questionário via internet on line, utilizando-se a plataforma Google, de 

formulários on line. 

 

6. 1 Análise das narrativas das vivências simbólicas do pesquisador  

A análise de conteúdo das vivências simbólicas do pesquisador foi relacionada 

às categorias inerentes aos conceitos desenvolvidos pela Psicologia Símbólica 

Junguiana, articulados com a perspectiva interdisciplinar, possibilitando a 

compreensão do processo de autoconhecimento e autocuidado vivenciado 

simbolicamente pela pesquisadora.  

As análises ampliaram a reflexão inerente a relevância do pesquisador 

compreender o desenvolvimento do seu processo vivenciado durante o percurso 

de pesquisa. 

As três primeiras vivências simbólicas foram apresentadas na seção 1 

(Vivenciando a dimensão espiritual; O enigma do reencontro e o Presente) em 

decorrência da análise dos seus conteúdos estar intrinsicamente relacionados 

com a metáfora da pesquisa.  

A primeira vivência abarcou a espiritualidade como um ‘sinal’ para que a conexão 

com essa dimensão fosse ‘ouvida’ e respeitada ao longo do desenvolvimento de 

uma pesquisa. Significou, portanto, um encontro com o Self e o pesquisador, o 

que aparentemente ‘funcionou’ como uma preparação para o reencontro com a 

metáfora de flor de lótus, narradas nas vivências 2 e 3.  
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A ‘aventura’ do reencontro com a flor de lótus mediante o presente e o inusitado 

erro no percurso, na vivência 3 denominada ‘O presente’, representou a ativação 

do arquétipo de herói no início da jornada. Significou um ‘chamado’ para a ‘saga 

heroica’ da pesquisadora, o que segundo Campbell (2008) é a jornada 

arquetípica do herói, implicando segundo o autor: “abrir mão do lugar onde você 

vive, entrar na esfera de aventura, chegar à certo tipo de percepção 

simbolicamente apresentada e depois retornar à vida normal (CAMPBELL, 2008, 

p.137).  

A metáfora pareceu anunciar simbolicamente que para o novo ‘floreSer’, até a 

flor emergir das profundezas de águas sombrias, ocorreriam vários ciclos que 

seriam percorridos após a convocação do herói/pesquisador o que direcionou 

para as temáticas que se seguiram na construção da Tese. 

Assim, nessas vivências percebeu-se que houve um entrelaçamento do 

autoconhecimento com a produção do conhecimento, o que estava vivendo foi 

simbolizado vivencialmente, de uma forma sincrônica.  

Nesse ciclo há segundo Campbell (2008) a possiblidade de recusa ao chamado, 

pode ocorrer em função do apego, ou seja, do conflito entre ego x Self. O herói 

pode optar para algo que oferece mais conforto, segurança e aparentemente 

mais status.  Na academia, por exemplo, pode significar a escolha de um 

caminho de pesquisa disciplinar, que ofereça menos ‘riscos’ ao pesquisador. 

Assim como nessa Tese houve o momento em que o pesquisador ficou inclinado 

a realizar uma pesquisa disciplinar em outro local mais conhecido o que 

significaria recusar o chamado.    

Portanto, essas vivências suscitaram algumas reflexões a respeito de dimensões 

simbólicas do processo vivencial: a jornada do herói, a sincronicidade, bem 

como, as funções psíquicas estruturantes56, da criatividade, da ‘presença’ e do 

desapego e da função da Consciência do sentimento. Esses aspectos 

reconhecidos no início do projeto, foram elementos ‘despertadores’ ou 

mobilizadores para a jornada simbólica de um novo ‘floreSer’, que só pôde 

                                                           
56 Todas as funções subjetivas e objetivas que trabalham sobre os símbolos para que possa dar 
significado e formar a Consciência (BYINGTON, 2008). 
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ocorrer a partir da aceitação e do desapego para a nova jornada. Como se pela 

imaginação ativa57, o pesquisador estivesse dialogando com a metáfora: 

‘Coragem, faça a travessia e compreenda depois o sentido’. 

Após o reconhecimento dos elementos mobilizadores, neste ciclo foram 

narradas as demais vivências simbólicas da pesquisadora.  

A vivência simbólica 4 foi propiciada pela disciplina cursada durante o doutorado 

denominada Estudos Avançados em Currículo58. Abaixo segue a sua narrativa.                  

                             

 

Figura 4: o cavalo de Tróia na educação  
Fonte: Andrade (2016) 

 

 

 

                                                           
57 Segundo Byngton (2003, p. 351): “Jung desenvolveu a imaginação criativa a partir de suas 
imagens e sonhos, o que o levou a desenvolver o método da Imaginação Ativa hoje praticada de 
maneiras várias nas Escolas Gestalt, Psicodrama, Desoille, Psicossintese entre outras. Segundo 
Sant ’ Anna (2001) pode ser compreendida como um estado especial de consciência que permite 
o desencadeamento do fluxo de imagens e fantasias provenientes do inconsciente, com os quais 
é possível estabelecer um contato ativo.     
58 Lecionada pela prof.ª Dra Branca Jurema Ponce. 
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VIVÊNCIA SIMBÓLICA 4: O nascimento do ‘Cavalo de Tróia’ na 
formação interdisciplinar 

 

O cavalo de Tróia da Educação Nasceu! 

Foi inspirado pela disciplina de Estudos Avançados em Currículo. 

Foi criado em parceria, pois foi idealizado com um colega59  

especializado em gestão. 

Foi simbolicamente representado por um artista60. 

O primeiro ‘galope’ foi com os colegas da disciplina! 

Todos nós, educadores, nos tornamos ‘revolucionários’! 

O cavalo como aliado, cavalgava em prol de várias    

‘ transformações’ direcionado para novas propostas  

para a educação. 

Galopava para a tecnologia ou para comunicação, 

Ou para a Ciência, Economia, Política e Ecologia. 

Desafiámos obstáculos e em grupo,  

Refletíamos sobre possíveis soluções! 

Para vencermos essa ‘negociação’, 

Percebemos que alguns elementos ‘surpresas’ se revelavam: 

Espera, diálogo, escuta e parceria! 

Princípios interdisciplinares eram esses fios condutores! 

Nos conectavam com nossos valores,  

amorosidade e amizade. 

Foi assim que vivenciamos a nossa primeira ‘batalha’! 

Certos que haveriam novas cavalgadas e que esta metáfora nos 

Remetia à estratégia, criatividade e inovação. 

Ao compartilhar essa prática em outros momentos e 

Percebemos que promoviam encontros ao desenvolver a 

negociação! 

 

 

 

                                                           
59 Jerley Pereira da Silva, doutorando em Educação/ Currículo  
60 Júlio Moss, nome artístico do marido da pesquisadora Júlio Cesar Moss de C. Andrade.   
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Figura 5: Atividade em parceria 
com Jerley Pereira Silva  

Fonte: arquivos da pesquisadora (2015) 

 

 

Essa narrativa ocorreu em decorrência da pesquisadora e seu colega de 

doutoramento do mesmo programa, Jerley Pereira da Silva61, aplicarem essa 

prática pedagógica em algumas disciplinas em cursos de pós-graduação. Trata-

se de uma atividade de estratégia de montagem de um quebra-cabeça de um 

‘Cavalo de Tróia’, aplicado em grupo. O objetivo da atividade consiste em 

encontrar uma solução para um conflito em seu lugar de trabalho eleito pelo 

próprio grupo. Ao colocarem cada peça do quebra-cabeça, os participantes 

foram convidados a registrarem e discutirem os elementos necessários para a 

resolução desse problema apresentado pelo grupo. Assim, ao utilizar o recurso 

simbólico pedagógico simbólico por meio de uma prática, possibilitou aos alunos 

vivenciarem e interagirem com determinados conteúdos ministrados nas aulas 

anteriores, aplicados à luz da interdisciplinaridade. Essa prática foi apresentada 

                                                           
61 Doutor e Mestre em Educação: Currículo pelo Programa de Pós-graduação em Educação: 
Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP. Título da tese: Gestão 
Educacional e Interdisciplinaridade: a organização de um Curso de Empreendedorismo para a 
Contemporaneidade. Título da dissertação: Interdisciplinaridade na Gestão Educacional: utopia 
ou possibilidade? Pós-Graduado em Gestão de Pessoas para Negócios, Consultoria 
Empresarial, Novas Tecnologias de Ensino-aprendizagem e Administração Hospitalar, Saúde 
Pública e PSF. Bacharel em Administração. Licenciado em Pedagogia e Técnico Agrícola. 
Coordenador Pedagógico de Cursos de Graduação e Pós-Graduação. 
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no XII Encontro de Pesquisadores em Currículo, ocorrido em setembro de 2015 

na PUC-SP. 

A metáfora do ‘Cavalo de Tróia’62 desenvolvida pelo autor Torres Santomé 

(2013) pode ser compreendida como uma contribuição para o educador 

interdisciplinar, na medida que propõe um caminho transformador na educação. 

O ‘Cavalo de Tróia’ poderia representar simbolicamente os aspectos obscuros, 

inconscientes, elementos ‘surpresas’ uma vez que a metáfora contempla ao 

mesmo tempo, aspectos sombrios, inconscientes, elementos ‘surpresas’ e 

recursos criativos que podem ser revelados frente a desafios. O profissional da 

saúde poderia ser ‘despertado’, já na sua formação, para uma prática 

interdisciplinar considerando a interdisciplinaridade como “uma nova atitude 

diante da questão do conhecimento, da abertura à compreensão de aspectos 

ocultos do ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em 

questão” (FAZENDA, 2002, p.11). Assim, durante a jornada do profissional da 

saúde, a atitude interdisciplinar permeada pelo autoconhecimento, podem 

contribuir para que obstáculos sejam vencidos e soluções possam ser 

encontradas para os desafios na contemporaneidade.  

A pesquisadora como profissional da saúde, educadora e psicóloga, em vários 

momentos, reconheceu aspectos ‘sombrios’, ou seja, aspectos dificultadores ou 

de fragilidades na sua jornada. Esse foi o primeiro passo para, em alguns 

momentos, conseguir transformá-los em forças criativas, como ensina Carl 

Gustav Jung. Ao reconhecer essas forças nas jornadas, pode-se favorecer a 

expansão do diálogo com o conhecimento científico, direcionar-se para uma 

prática libertadora, para o enriquecimento da relação com o outro e com o 

mundo. Foi esse o significado metafórico vivenciado no ‘Cavalo de Tróia’ nessa 

                                                           
62 Cavalo de Tróia é um dos principais símbolos da famosa guerra de Tróia, usado 

como estratégia pelos gregos para derrotar os troianos. De acordo com a história narrada na 

obra “Ilíada” de Homero, o Cavalo de Tróia era feito de madeira e totalmente oco por dentro. O 

guerreiro grego Odisseu teria tido a ideia de construir um gigantesco cavalo e presentear os 

troianos, como um gesto simbólico de rendição da guerra. Os troianos aceitaram o “presente” e 

levaram o cavalo para o interior das muralhas de Tróia. Todos os soldados beberam e 

comemoraram a rendição do inimigo e, quando todos estavam dormindo, centenas de soldados 

gregos saíram de dentro do cavalo e atacaram a cidade. Disponível em 

<http://www.significados.com.br/cavalo-de-Tróia>. Acesso em 20/04/ 2017). 

http://www.significados.com.br/cavalo-de-Tróia
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jornada durante a disciplina cursada durante o Doutorado denominada Estudos 

Avançados em Currículo.  

Ademais, durante essa investigação, a pesquisadora percebeu que essa 

metáfora ocorreu após uma situação na qual exigiu a coragem e força, conforme 

já anunciada na primeira vivência, pois houve uma mudança do local da 

investigação de campo, havendo a necessidade de alteração do planejamento 

da pesquisa. Inicialmente estava planejado para ser realizada em outro local, no 

qual já havia sido aventado como possiblidade. No entanto, o formato da 

pesquisa interdisciplinar não foi aceito. Houve a necessidade de mudança para 

um novo local, o que simbolicamente significou entrar no campo da ‘aventura’, 

do não programado. Esse movimento, que pode ser considerado como um 

momento de ‘teste’ assim como ocorre em uma das etapas da iniciação ou 

travessia da jornada heroica escrita por Campbell (2008), que foi denominado 

‘deslocamento’ em função de alguns planejamentos da pesquisa terem que ser 

alterados.  

Esse acontecimento foi reconhecido como um movimento interdisciplinar, uma 

vez que para que essas mudanças ocorressem, a humildade e o desapego, 

atributos da interdisciplinaridade, tiveram de estar presentes. Com relação à 

Psicologia Simbólica Junguiana, pode-se dizer que para que esta ação 

ocorresse, foi necessário a conexão do Self com o Ego. Com uma ação focada 

exclusivamente no ego, o desapego, portanto a travessia ficaria dificultada.   

Além disso, conforme foi mencionado acima, ao se vivenciar esse símbolo na 

jornada simbólica da pesquisadora, foram desvelados alguns aspectos no seu 

caminho interdisciplinar: criatividade, negociação, parceria, flexibilidade, 

amorosidade, fraternidade. 

A criatividade surgiu ao ser idealizada a atividade lúdica com um jogo de ‘quebra-

cabeça’, no qual as partes levam ao todo, assim como, na interdisciplinaridade, 

a parte e o todo coexistem. A partir da metáfora do ‘Cavalo de Tróia’, a 

negociação, a amorosidade foi vivenciada com os alunos durante as aulas nas 

quais utilizamos essa atividade. A parceria foi vivenciada na medida em que essa 
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atividade foi realizada pela pesquisadora com o seu colega educador na mesma 

aula.   

Acredita-se que assim como nessa metáfora, as polaridades e os paradoxos 

estão presentes no desenvolvimento do autoconhecimento e autocuidado, o que 

causa a necessidade de ‘espaços’ para reflexão e elaboração na formação da 

área da saúde. 

Na próxima narrativa pretendeu-se compartilhar a vivência simbólica da 

pesquisadora provocada pela sua participação do 1º Simpósio Internacional 

sobre autoconhecimento denominado: ‘Eu sou o que sou’, em Salvador, entre os 

dias 15 e 16/05 de 2015. 

A pesquisadora percebeu que ao se disponibilizar para viajar para Simpósio de 

autoconhecimento o primeiro movimento foi o da dúvida63 sobre o sentido desse 

encontro na sua vida acadêmica e pessoal. Superada a dúvida, que talvez faça 

parte do movimento inicial do autoconhecimento, percebeu-se que na ‘bagagem’ 

existia o sentido traduzido em expectativas, sonhos, desejo de saber, 

curiosidade e que na sequência carregou-se a ‘entrega’64 para vivenciar esta 

jornada. 

Carregou consigo a parceria, outro princípio reconhecido pela perspectiva 

interdisciplinar65. 

Além de se programar para participar do encontro, a pesquisadora havia se 

envolvido em outras parcerias e se programado para apresentar três pôsteres:  

‘Autoconhecimento e práticas integrativas em um programa interdisciplinar com 

profissionais da saúde’, orientada pela Prof.ª Dra. Ivani Fazenda, 

‘Autoconhecimento e Autocuidado: Ações e Movimentos, elaborado com Fátima 

                                                           
63 Trata-se da necessidade de se verificar o sentido, atributo próprio da atitude interdisciplinar, 
uma vez que compreende o homem, como um ser que pergunta, o homo quaerens, contempla 
a reflexão, mas vai além do nível racional do conhecimento, envolve uma arte, como Sócrates 
denominou de maiêutica (FAZENDA, 1994).  
64 Outro pressuposto que faz parte da atitude interdisciplinar, de acordo com Fazenda, conforme 
já mencionado anteriormente.  
65 Fui acompanhada de uma parceira, amiga, Suely Marqueis e animadas com nossa conversa 
e troca nos dispusemos a vivenciar esse processo juntas. 



  136 
 

Sardinha e Autoconhecimento em Orientação Profissional’, realizado com a 

companheira de ‘viagem’, Suely A. Marqueis. 

Esses são focos de trabalho distintos, mas relacionados com o 

autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, atrelados ao conceito de 

individuação criado por Carl Gustav Jung, que é um processo pelo qual o ser 

humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado de maior 

diferenciação, o que implica uma ampliação da consciência. Abaixo segue a 

narrativa do Simpósio. 

 

VIVÊNCIA SIMBÓLICA 5: vivenciando o simpósio simbolicamente 

Chegamos para participar do Simpósio e chovia muito em Salvador, chuva 

com ventos fortes e muitas pessoas chegavam molhadas. Este é um 

movimento da natureza que às vezes nos faz lembrar que existem muitas 

coisas que não controlamos e que não dependem da nossa vontade. Mesmo 

nesta circunstância, o auditório lotou e me questionava para onde 

‘soprariam estes novos ventos’? E as pessoas mesmo molhadas de chuva 

estariam em busca de quê? Quais são as forças que nos fazem mergulhar 

nesse movimento que alternam entre forças externas e internas? Tivemos 

de transpor barreiras para este primeiro momento de encontro, mas havia 

uma beleza da chuva, que molhava e purificava ao mesmo tempo. 

Lembrado pela Profª. Dra. Noemi Salgado66, que foi a responsável pelo 

Simpósio, iniciou dizendo que ao olharmos as nuvens acima do solo no avião 

não percebemos a chuva, estamos acima e dentro da chuva, mas ela não cai 

ali, estamos transpondo este nível, depende, portanto, do nosso lugar e do 

                                                           
66 É docente permanente do Instituto Superior de Educação Ocidemnte (ISEO), onde é vice-líder 
do Núcleo de Estudos Avançados sobre autoconhecimento e desenvolvimento socioemocional 
(NEAC). Foi professora do quadro permanente da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde 
também desenvolveu atividades como docente de cursos de Formação de professores da 
educação básica e do ensino superior, cursos de Pós-Graduação e Extensão. Disponível em < 
http://lattes.cnpq.br/6885544981870023> Acesso em 08/06/2018. 

 

 

http://lattes.cnpq.br/6885544981870023


  137 
 

olhar para vermos e sentirmos os fenômenos. Muitas vezes, ela acrescenta, 

somos prisioneiros da ‘miragem’, por exemplo, no caso das nuvens. 

Essa professora abordou a dimensão da ‘vida criadora’ que existe em todos 

nós, independente de nossa vontade, chove lá fora. Ela acrescentou: ‘Não 

depende de nossa vontade, não depende de nossa consciência, mas esta 

realidade nos traz o direito de assumirmos o direito da vida que temos em 

nós: EU SOU O QUE SOU’.  Ela acrescentou que o Amor é a matriz do 

Autoconhecimento na história da humanidade e quem não ‘gosta’ de 

autoconhecimento é o Ego. A energia do amor move, é preciso reconhecer 

que miragens são só miragens. Quais miragens você tem no seu olhar hoje, 

eu fico a indagar? 

E a professora continuou sua explanação: quais são as necessidades reais? 

O sofrimento vem de que lugar? O Ego não ama, fica apaixonado, o 

Autoconhecimento é um movimento de Amor do ‘Eu sou que sou’ do que 

cada um é. Existe uma potência de Autoconhecimento que é a Luz que se 

manifesta. O ego é uma miragem. A chuva é uma miragem, mas molha. 

Existem duas dimensões importantes para o Autoconhecimento: a energia 

de vida do amor e da humildade. Tomar consciência do ‘Eu sou o que Sou’ 

passa pela educação dentro e fora da Escola. O ego sem a tomada da 

consciência pode destruir a humanidade. Precisamos atravessar a 

‘miragem’, não ter medo da inveja, da chuva. Precisamos sair da ‘caverna’, 

mesmo dentro da caverna a vida não depende da nossa consciência, existem 

outras dimensões e eu só sei que nada sei, o ego não tem poder sobre mim. 

Precisamos aprender a fazer a travessia. 

Outros destaques do encontro foram o Professor Dr. Rex Thomas, doutor 

em filosofia e criador da Ong ‘Terapeutas sem Fronteiras’. Ele abordou que 

o principal encontro é conosco e que a sociedade nos tira da nossa ‘casa’. 

Precisamos encontrar esse caminho para nossa ‘casa’. Ele explicou que o 

melhor caminho seria o ponto de neutralidade, nem ficarmos no positivo e 

nem no negativo, ficarmos acima se imaginarmos um triângulo, com a 
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polaridade da direita sendo o negativo e a da esquerda, a positiva. O ponto 

da neutralidade seria o ponto divino e a pergunta para encontrá-la é: ‘O que 

o amor faria nesta situação’? Neste lugar encontramos algumas ferramentas 

que são úteis para nossa ‘bagagem’, segundo Dr. Rex, a paciência e 

aceitação. Ele também alertou para a necessidade da disciplina de 

autoconhecimento ser colocada em todos os níveis de aprendizado na 

escola. 

                               

                    Figura 6: Palestra do Dr. Rex Tomas67 
                                Fonte: arquivos da pesquisadora (2015) 

 

 

Outro conferencista, Dr. Luis Claudio Costa, secretário executivo do 

Ministério da Educação, fez um breve histórico da Educação no Brasil, falou 

da dificuldade do desenvolvimento humano, que segundo ele é um reflexo 

da distância do coração e mente.  Comentou sobre o plano nacional de ação 

na educação e reforçou dentro dessas ações o trabalho com valores na 

                                                           
67 Criador da Ong ‘Terapeutas sem Fronteiras’. 
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escola. Não existem soluções simples, mas a consciência precisa 

transformar, e o primeiro passo é reconhecer: ‘EU SOU O QUE SOU’. 

 
 

Figura 7: Palestra do Dr. 
Claudio Costa68 

Fonte: O autor (2015) 

 

Após uma noite com muita chuva e ventos, despertamos para mais um dia 

na nossa jornada. 

Outros palestrantes nos ‘presentearam’ com reflexões sobre o sentido do 

Ser, sobre as dificuldades e experiências de suas jornadas de 

autoconhecimento e seus desafios, pois trata-se de um grupo de professores 

que trabalha com a disciplina do autoconhecimento em Cursos de 

Graduação e pós-graduação, pela Fundação Ocidente, que é uma 

organização Científica de Estudos Materiais, Naturais e Espirituais. 

‘Nutridas’ por todos os relatos e, também pelo encontro com outro parceiro 

de jornada, Ivnes L. Garrido, do grupo INTERESPE, seguimos para a sessão de 

pôsteres com mais de 50 trabalhos produzidos em várias áreas do 

Conhecimento e pudemos vivenciar a Interdisciplinaridade em conversas, 

trocas e parcerias. 

                                                           
68 Secretário executivo do Ministério da Educação no Brasil em 2015. 
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Figura 8: Encontros69 
Fonte: arquivos da pesquisadora (2015) 

 

Continuando em conexão na jornada simbólica/heroica, a pesquisadora realizou 

um poema, após a ‘inspiração’ de uma poesia inserida na obra 

“Autoconhecimento na formação do educador” (ESPÍRITO SANTO, 2007, p. 34), 

na qual o autor menciona possibilidades de conexão. Outros aspectos vieram à 

tona para a sua Consciência ao deixar- se mobilizar pelo sentimento e por meio 

da criatividade, expressou-se no poema abaixo.  

 

VIVÊNCIA SIMBÓLICA 6: o cristal encoberto 

 

Como em um cristal, 

Formado no centro da Terra, 

Ao examinarmos as suas entranhas, 

Percebemos que foi originado por várias possibilidades de conexões, 

Pedra bruta, encravada em rochas, cristalizada, 

Como lapidar essa pedra sem que a sua beleza se perca? 

Várias camadas podem encobrí-la, 

                                                           
69 À esquerda, Simone A., ao seu lado direito Dra. Noemi Salgado, Ivnes L. Guarrido e Suely A. 
Marqueis. 
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Apesar do seu brilho. 

No entanto, mesmo que possa em um primeiro momento, não ser identificada, ela 
sempre esteve lá. 

Assim como os tesouros do ser humano podem ficar encobertos 

Pelos seus medos, orgulhos ou fragilidades… 

A sua essencia sempre esteve lá… 

É desse lugar que emerge o amor  

Para despertar e conectar 

Toda a sabedoria que ali ficou adormecida, 

Talvez por toda a eternidade, 

Mas é com um simples toque, 

Segundo a interdisciplinaridade, 

Que a nossa beleza resplandesce. 

 

 

Como foi evidenciada por mais essa narrativa de vivência simbólica acima 

apresentada pela pesquisadora que é possível mobilizar desenvolvimento do 

autoconhecimento por meio de aspectos inerentes ao desenvolvimento pessoal 

e interpessoal, tais como, a criatividade e a escuta sensível.  

 

Para isso alguns aspectos precisam morrer, seja o orgulho ou outras fragilidades, 

tais como, relatados nessa vivência acima. Esse movimento de acordo com a 

jornada heroica de Campbell (2008), pode ser considerado como o ‘Ventre da 

Baleia’, na fase da partida.       

 

Finaliza-se essa reflexão por meio de uma narrativa de uma vivência simbólica 

relacionada ao tema do Autocuidado x Autocura, na medida em que, evidencia 

uma experiência com um projeto concreto nessa direção. Propiciando a 

integração do conhecimento teórico e prático, o subjetivo e o objetivo, 

fortalecendo o enraizamento da flor de lótus, essa vivência encerra 

simbolicamente esse ciclo.   
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VIVÊNCIA SIMBÓLICA 7: sincronicidade no encontro com o autocuidado 

 
No dia 22/04/2017, meu marido e eu estávamos passeando em Extrema- MG. 

Ao finalizarmos uma rota turística, denominada de ‘Rota dos Ventos’, avistamos 

uma placa escrita: templo do ‘Arcanjo Miguel’ e nos direcionamos para lá (talvez 

em função da escuta atenta, ocorreu esse ‘chamado’?) 

Ao chegarmos nesse local, após uma subida muito íngreme, nos deparamos 

com uma casa, com uma placa do estabelecimento, mencionando que naquele 

horário estava fechado. Entramos no carro e na descida, vimos uma pousada 

denominada ‘Pousada da Saúde Melhor’ e pelo nome, decidimos parar para 

conhecer. Ao entrarmos na pousada, encontramos uma cuidadora do lugar e 

um senhor que indagaram se já havíamos subido até o fim da montanha. 

Respondemos negativamente e eles insistiram veementemente para subirmos 

até o fim do morro. Com tamanha insistência, retrocedemos pela mesma 

subida. Após um portão e mais alguns metros nos deparamos com um lugar de 

tratamento chamado de ‘Clube de Autocura’70. Conhecemos o lugar, havia uma 

pessoa que explicou que aquele era um lugar de tratamentos integrativos com 

o objetivo de as pessoas se conscientizarem para o seu poder de ‘autocura’. 

Havia vários tratamentos disponíveis e naquele mesmo dia, nos submetemos 

a um tratamento que segundo foi explicado, funcionava como uma 

desintoxicação de metais pesados. Foi muito interessante ter passado pelo 

tratamento, promovendo uma sensação de bem-estar, uma experiência de 

autoconhecimento e de autocuidado. Ao mesmo tempo, pude vivenciar o 

arquétipo do cuidador ferido, uma vez que me permiti vivenciar o papel de quem 

                                                           
70 O clube de autocura é um espaço que visa: ampliar e recuperar a sua Saúde Integral (Física, 

emocional,mental e espiritual); atingir as recomendações da OMS- Organização Mundial da 

Saúde e da ANS- Agência Nacional de Saúde, referente a indicadores de saúde e de resultados 

em programas de medicina preventiva; a sua missão é pesquisar, desenvolver e disseminar 

ações que promovam a Saúde Integral e Qualidade de Vida, despertando a consciência dos 

participantes quanto a auto responsabilidade pela sua própria saúde e seus próprios recursos de 

autocura. Sua visão: ser reconhecida pela excelência na disseminação do conhecimento como 

agente transformador do maior número de pessoas a tornarem-se mestres de si mesmas. E seus 

valores são:  amor Universal; união; gratidão; compartilhamento. Disponível em < 

http://www.clubedeautocura.com.br/o-clube-de-autocura.>  Acesso em 15/01/18.  

http://www.clubedeautocura.com.br/o-clube-de-autocura.
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é cuidado e não só o de cuidador71.  Além desse aspecto, analisei, outros 

símbolos que foram despertados nessa vivência e se relacionaram com a 

produção de conhecimento dessa investigação. 

 

Figura 9: Clube de Autocura 
                          Fonte: arquivos da pesquisadora (2017) 
 

 

 
Figura 10: opções de 

tratamentos no clube de 
autocura 

Fonte: arquivos da pesquisadora (2017) 

                                                           
71 Esse lugar localiza-se dentro do parque Ecológico Pico dos Cabritos, há algumas trilhas, para 
se fazer, é um lugar que foi desenvolvido para despertar a consciência do bem-estar integral e 
foi consagrado espiritualmente, conforme foi explicado, para promover a conexão com a 
dimensão do sagrado.   
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A forma e o conteúdo se inter-relacionam com a pesquisa. Com relação à forma, 

ou seja, como ocorreu, se eu não houvesse a escuta atenta aos ‘sinais do 

universo’ no caminho, como literalmente ocorreu com a placa ou com a senhora 

que apareceu na pousada, que pode ser considerada como a presença de uma 

figura mestra auxiliando o percurso na iniciação, conforme é destacado por 

Campbell (2006) na jornada heroica. Quantas vezes deixa-se de se atentar aos 

sinais do corpo ou ‘placas’ no caminho, que ajudariam na promoção em saúde? 

Conforme mencionou Espírito Santo (2006) a escuta atenta ou sensível, pode 

possibilitar a ocorrência do fenômeno de sincronicidade, o que aconteceu nessa 

investigação. Ao se refletir sobre o autocuidado, como um caminho para 

autocura, encontra-se um lugar que tem como missão mobilizar as pessoas para 

ativarem o seu cuidador interno ou o terapeuta interno. Como foi explicado 

acima, pode ser relacionado ao arquétipo do ‘Curador Ferido’, uma vez que o 

objetivo principal desse lugar é despertar a consciência dos participantes quanto 

à autor responsabilidade pela sua própria saúde e seus próprios recursos de 

autocura. 

Ao conhecer esse lugar, a pesquisadora sentiu que o universo estava se 

‘comunicando’ com ela. Sentir essa comunicação é para ela a sincronicidade; é 

a conexão do ego com o self, pois o ego transcendeu todas as suas crendices, 

bloqueios, medos, ou seja, as sombras, não impedindo esse encontro. Ao 

resgatar a história de vida em outros momentos desafiadores, como é 

recomendado na perspectiva interdisciplinar para que se possa compreender os 

movimentos do processo (FAZENDA, 1994), percebeu-se que o obstáculo maior 

enfrentado para voltar e continuar a subida até o topo da montanha não foi 

externo, foi interno: o medo frente ao desconhecido. 

Ao ‘obedecer’ de que ‘deveria’ continuar a subida, acatou-se a intuição e chegou-

se concretamente no clube de autocura, o espaço externo, que indicou que 

simbolicamente a intuição fazia parte do caminho para a autocura. 

Quanto ao conteúdo, conhecer esse lugar e vivenciar essa experiência, 

encorajou a pesquisadora a dar continuidade a esse trabalho. Encontrar um lugar 
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no qual mais pessoas valorizam o autocuidado e o compreendem como um 

processo educacional para que a saúde seja consciente e não dependa somente 

do mundo externo ou do outro, fortaleceu o desejo de aprofundamento da 

pesquisa nessa direção. 

Além da forma com que ocorreu, em função da sincronicidade, o ‘universo’ 

pareceu ter afirmado que a pesquisadora estava no caminho certo. 

Outro aspecto a ser realçado diz respeito à possibilidade de ter realizado um 

tratamento denominado desintoxicação, relacionado a uma prática para o 

Autocuidado, um dos objetos desta pesquisa, o que simbolicamente foi uma 

espécie de ‘limpeza’ do que não se precisa ‘carregar’, bem como do que já se 

pode desapegar e entregar, ações que fazem parte do movimento interdisciplinar 

abarcados por Ivani Catarina Arantes Fazenda. O que se precisa desapegar e 

entregar para o processo de autocura? 

Psiquicamente realizar esse processo, tal como desidentificar-se da persona, 

para adentrar realmente as reais necessidades é desafiador, talvez demande um 

esforço, um movimento. Abrir mão do ‘controle’, subir uma montanha e ainda 

correr o risco de se desviar do caminho foi o desafio vivenciado. 

Assim, para ativar-se espaço de autocura ou despertar o curador interno, talvez 

sejam necessárias a coragem e a ‘entrega’ do medo. 

Para concluir essa elaboração simbólica, acrescento que a sincronicidade maior 

foi que essa vivência ocorreu na mesma semana que se havia realizado a 

primeira oficina referente à metodologia da pesquisa, cujo objetivo foi 

exatamente mobilizar a consciência para o Autocuidado, prática que será 

explicada a seguir. 

Essa vivência simbólica que precede os relatos das práticas com os alunos, 

encerra um ciclo dessa jornada simbólica, propiciando o fortalecimento do 

enraizamento simbólico da flor de lótus, metáfora do processo de individuação 

da pesquisadora. Já enraizada e fortalecida, à espera do seu ‘floresSer’ só pode 

retornar da sua jornada heroica mediante o desvelamento das pétalas nas 

práticas com os alunos. 
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Dessa forma, as vivências simbólicas constituíram-se em uma jornada simbólica 

e em muitos momentos, pôde ser comparada a uma jornada heroica. 

No seu retorno da jornada heroica, última fase desse processo segundo 

Campbell (2008), promoveu o questionamento de as mesmas categorias 

vivenciadas pelo pesquisador estarem incluídas nas categorias conscientizadas 

pelos participantes da pesquisa, ao serem vivenciadas simbolicamente durante 

as práticas educacionais. Assim, na medida em que o pesquisador foi 

compreendendo o seu autoconhecimento e autocuidado durante o percurso de 

pesquisa, favoreceu a capacidade empática para a compreensão e aprendizado 

mútuo ocorrido no processo de autoconhecimento e autocuidado vivenciado 

pelos alunos. Esse processo vivenciado com os alunos, no qual foram surgindo 

várias ‘pétalas’ a partir das contribuições dos alunos durante as práticas, foi o 

grande impulso para o ‘FloreSer’ da flor de lótus, uma vez que esse processo de 

desenvolvimento só foi possível mediante as trocas e parceiras. Portanto a 

relevância foi aproximar o pesquisador do objetivo da pesquisa, de si mesmo, 

bem como, talvez estimular outros pesquisadores à escuta do seu processo.  

6.1.1 Análise do programa educacional vivencial simbólico  

Como dados para essa análise, foram utilizadas as gravações dos registros 

obtidos, durante as quatro oficinas inseridas no programa educacional cujos 

participantes foram alunos de alguns cursos de graduação da área das Ciências 

da Saúde da Universidade Anhembi-Morumbi (Unidade Mooca/SP), 

principalmente do curso de Naturologia no ano de 2017. Os registros foram 

originados por respostas abertas e fechadas provenientes de questionários 

gerais (aplicados em todas as oficinas na primeira vez que o aluno 

participasse da oficina), questionários específicos (diferentes em cada 

oficina) e registros livres inseridos em cada oficina. Os registros livres foram 

todos realizados nas oficinas que não decorreram dos questionários gerais 

ou específicos aplicados durante as oficinas. Os questionários gerais e 

específicos, assim como todas as respostas completas foram colocadas no 

apêndice da pesquisa. Para iniciar a análise, foi escolhido o questionário 

geral, pois foi o primeiro instrumento aplicado nas oficinas. 



  147 
 

 

6.2 Análise dos questionários gerais aplicados durante o programa 

educacional 

Nesta subseção com o objetivo de se ampliar a compreensão do 

autoconhecimento e autocuidado vivenciado simbolicamente durante a formação 

do profissional da saúde, foram utilizadas como dados para a análise as 

respostas de um questionário aplicado de forma voluntária com os participantes 

das oficinas do programa educacional simbólico (todas as respostas encontram-

se no Apêndice).  

Os questionários foram enviados aos participantes após a realização da 

inscrição para a oficina, via internet. Cinco questionários foram respondidos pela 

internet, os demais foram respondidos no início das oficinas. O questionário geral 

foi o mesmo para todas as oficinas, os participantes responderam-no quando 

participavam das oficinas pela primeira vez, ou seja, aos participantes que 

realizaram mais que uma oficina, não o responderam novamente.  

 Para as análises das respostas desta etapa foi seguida o mesmo critério 

anterior, ou seja, foram enfocados nos registros como categorias de análise os 

conceitos provenientes da Psicologia Simbólica Junguiana, ou seja, os 

arquétipos, a sombra, as funções da consciência e as funções psíquicas 

estruturantes. A partir das análises das respostas dos alunos, percebeu-se que 

esses aspectos podiam ser agrupados em algumas categorias de acordo com a 

concepção deles, o que facilitaria a compreensão do autoconhecimento e do 

autocuidado.  

Surgiram assim, as seguintes categorias:  

1. Categorias explicativas do desenvolvimento do autoconhecimento e 

do autocuidado surgiram ao se compreender o que seria o 

autoconhecimento para os profissionais da saúde em formação. 
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2. Categorias processuais, que auxiliam compreender como um 

processo de autoconhecimento e/ou autocuidado poderia ser 

desenvolvido em uma prática educacional. 

 

3. Categorias beneficiadoras que auxiliam compreender benefício ou 

efeito do processo de autoconhecimento na formação do profissional 

da saúde em formação.  

 

A maioria dos conceitos utilizados como base para a análise foram apresentados 

na seção 3 ou em seções anteriores. No entanto, para facilitar a compreensão 

do leitor, nessa subseção, antes de se iniciar a análise foi apresentado a seguir 

um quadro resumido dos conceitos utilizados como categorias de análise.  

 

 

Quadro 2: conceitos da Psicologia Simbólica Junguiana 

CONCEITOS 

SINCRONICIDADE - Um princípio normal de funcionamento da 
consciência no padrão de alteridade, o 
significado dos símbolos emerge do aqui-e- 
agora e não do desejo ou planejamento. 

ARQUÉTIPO - Matriz herdada, coordenadora da 
expressividade simbólica; abrange toda a 
Psique, não exclusivamente o inconsciente 
coletivo. 

ARQUÉTIPO    CENTRAL - Coordena e tende a integrar todos os demais 
arquétipos entre si por intermédio dos 
acontecimentos existenciais, que por isso 
tornam-se símbolos e funções estruturantes 
do Self;- Arquétipo principal, diferente de Self 
e atuam desde o começo da vida. 

PERSONA - Uma função estruturante que contempla a 
cultura para a elaboração simbólica e a 
formação da identidade do Ego e do Outro. 

FUNÇÕES PSÍQUICAS ESTRUTURANTES - Todas as funções psíquicas são 
estruturantes: Medo, ansiedade, orgulho, 
coragem, tristeza, alegria e todas mais, 
contêm as polaridades e interagem criativa e 
defensivamente em nosso processo de 
individuação. 

SELF - Inclui no self a dimensão de Totalidade das 
forças conscientes e inconscientes e o 
diferencia Self de Arquétipo Central. 

CICLOS ARQUETIPICOS - Coordenação estruturante de um arquétipo 
durante toda a vida.  
- Nomeados de matriarcal, patriarcal, 
alteridade e cósmico. 

CICLO   DE ALTERIDADE -Ciclo vital dos arquétipos do animus e a 
anima. 
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CICLO MATRIARCAL -Ciclo vital do arquétipo da grande mãe. 

CICLO PATRIARCAL - Ciclo vital do arquétipo do pai. 

SOMBRA 

 

- Uma disfunção do Processo de Elaboração 
Simbólica, que pode ocasionar disfunções 
nos símbolos e funções estruturantes. É a 
parte da personalidade com funcionamento 
arquetípico que expressa símbolos, que por 
uma razão ou outra, não estão sendo 
discriminados por meio da consciência; 
diferencia a Sombra Circunstancial da 
Cronificada. 

ELABORAÇÃO SIMBÓLICA - Função estruturante do Ego por meio dos 
símbolos, do qual se discrimina o ego e Outro 
na Consciência. 

ANIMA-ANIMUS - Arquétipos bipolares que expressam todas 
as polaridades, inclusive masculino – 
feminino desses arquétipos. 

DIMENSÕES SIMBÓLICAS - É uma dimensão existencial percebida na 
sua condição formadora de símbolos: 
natureza, sociedade, corpo, imagens, 
números, ideias e emoções. 

EGO - Formado por símbolos e estruturado pelo 
inconsciente coletivo. - 

- Coordenado e originado pelos arquétipos. 

INCONSCIENTE - Reconhece o inconsciente individual e 
coletivo, coexistem sempre, não os divide. 

CONSCIÊNCIA - Ampliado pelo eixo simbólico da 
personalidade por meio da função estruturante. 

                  
Fonte: BYINGTON (1988, CAPITULO 6)  

 

Questionário Geral aplicado durante o Programa educacional 
 

A partir da primeira questão do questionário: ‘O autoconhecimento é importante 

na sua vida pessoal e para a sua vida profissional? Justifique’, obtivemos 

justificativas relacionadas ao processo de autoconhecimento, tais como: clareza, 

objetividade e serenidade, que podem ser consideradas como funções 

estruturantes psíquicas de atitudes ou condutas para a realização de escolhas 

ou decisões na vida pessoal e profissional. Por exemplo: 

O autoconhecimento é extremamente importante em todas as áreas de 

minha vida, pois me permite traçar melhor meus objetivos e minhas 

experiências (Masc. 21 a).  

 

Ou ainda, esses aspectos podem ser considerados como categorias 

beneficiadores do processo de autoconhecimento.     

Continuação quadro 2 
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Sim, é importante, tanto para a vida profissional, para pessoal, porque ao se 

conhecer podemos enfrentar e entender as situações do cotidiano com clareza 

e serenidade (Fem. 29 a.). 

 

O autoconhecimento é um processo muito importante para minha vida tanto 

pessoal, quanto profissional. Com esta jornada – que ainda sigo caminhando 

– me trouxe momentos de clareza do meu “eu” por inteira, assim pude ter 

certeza do que eu quero ou que não quero. Sinto que me tornei mais alegre e 

contente (Fem. 18 a.). 
 

Nestes exemplos a seguir que podem ser categorizados como beneficiadores do 

processo de autoconhecimento, evidenciam-se as funções psíquicas 

estruturantes: a plenitude, a integralidade, segurança, a espiritualidade e o 

equilíbrio:  

Lógico que é! Autoconhecimento é necessário, imperativo e obrigatório. Para 

a vida pessoal, profissional, social e principalmente para a jornada espiritual 

de cada um! O autoconhecimento nos torna mais pleno e assim, mais seguro 

para lidar com os desafios cotidianos (Masc. 42 a.). 

 

De extrema importância, algo que busco constantemente, pois estando em 

conexão consigo mesma sempre em busca da minha essência e equilíbrio, 

consigo além de uma frequência vibracional elevada, uma melhor versão de 

mim para que eu possa analisar e ajudar o outro (no caso da minha profissão). 

O autoconhecimento está ligado a nossa evolução como ser energia, espírito 

e luz (Fem. 23 a.). 
 

No depoimento acima, a partir da frase: “O autoconhecimento está ligado à 

nossa evolução como ser energia, espírito e luz” (categoria explicativa), percebe-

se a consciência do processo evolutivo e da consciência espiritual relacionado 

ao processo de autoconhecimento, o que seria possível a partir da vivência do 

Self em uma prática educacional. Esse é um dos aspectos que revela uma 

categoria explicativa do processo de autoconhecimento 

Outro aspecto que se apresentou foi a percepção do autoconhecimento do 

corpo, ou seja, fica evidenciado no exemplo abaixo a importância de se 

reconhecer o corpo no processo educacional, o que pode ser associado à função 

da Consciência da Sensação, de acordo com a Psicologia Simbólica Junguiana, 

revelando uma categoria processual e beneficiadora para o autoconhecimento:  

Sim, é no autoconhecimento do meu corpo em que eu baseio meu estilo de 

vida, alimentação, esporte, vida emocional, mental e espiritual, tudo funciona 



  151 
 

como um grande relógio do qual só saberemos lidar, quando realmente 

entendermos como ele funciona (Masc. 19 a.). 
 

 

Apresentou-se ainda a percepção de diferenciação do Eu/Outro, o que pode 

contribuir para o desenvolvimento de relações saudáveis, podendo ser 

classificado como uma categoria beneficiadora: 

 
Sim, pois eu mesma, preciso me conhecer para assim poder conhecer meus 

alunos e dar o melhor de mim em minhas aulas. Já na minha vida pessoal, é 

importante pois se eu mesma não me conhecer bem, ninguém conseguirá me 

entender e saber algo sobre mim (Fem. 22 a.). 

 
Sim, completamente, pois só entendo de fato o meu caminho se eu me 

conheço. É a partir do autoconhecimento que é possível florescer. É o 

autoconhecimento que permite consciência nas minhas relações pessoais e 

profissionais (Fem. 22 a.).  
 
 

Outro aspecto que se revelou diz respeito ao desenvolvimento da empatia, uma 

função estruturante psíquica, relacionado ao processo de autoconhecimento, 

classificada como uma categoria processual, como no exemplo a seguir.  

Hoje vejo os processos de autoconhecimento como fundamentais. Isto porque 

acredito que para poder ajudar e cuidar de outras pessoas preciso estar segura 

de quem eu sou, do meu lugar, minhas qualidades e limitações. Só assim é 

possível desenvolver empatia frente ao mundo que vivemos hoje (Fem. 27 

a.). 
  

Nos relatos abaixo, como se pode perceber a constatação sobre a necessidade 

da consciência sobre as fraquezas, limitações e falhas, o que remete segundo a 

Psicologia Simbólica Junguiana, à percepção da inclusão da sombra. Assim, 

mediante o acolhimento, aceitação e o reconhecimento da sombra, pode ocorrer 

a transformação dos medos ou dos bloqueios, desvelando potenciais 

inconscientes que antes estavam encobertos pelos medos. Esses aspectos 

podem ser classificados em categorias processuais.    

 É muito importante para me conhecer e me avaliar, para saber as minhas 

limitações e explorar as minhas fraquezas e falhas, mas também sabendo que 

a minha visão sobre mim é muito limitada, pois é difícil de se ver 

completamente. Meu eu interno é um universo a ser explorado (Masc. 34 a.). 

 

Creio que sim, pois quando eu conheço minhas limitações, alguns 

sentimentos e emoções e suas “fontes” eu posso analisar situações e 
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circunstâncias de uma maneira que me faça crescer como ser humano (Fem. 

43a). 
 

Para essa questão: ‘De 0 a 10, avalie seu grau de satisfação com o seu 

autoconhecimento (...) Justifique’. (Nível 10 é o grau mais elevado e o 0 é o 

menor grau de satisfação)    

Nas respostas, percebemos que o número atribuído ao nível de satisfação, que 

se encontra no início da resposta, não significou maior ou menor nível de 

autoconhecimento, destacando-se a compreensão sobre alguns fatores que 

podem contribuir para a elevação do nível da satisfação ou insatisfação do 

autoconhecimento.  

A partir das respostas abaixo, um dos aspectos que pudermos observar, diz 

respeito às diferentes respostas com níveis de satisfação (5, 7 ou 8) provenientes 

de justificativas semelhantes, em função da percepção da insuficiência de 

autoconhecimento em relação à sua idade, o que é atribuído ao fator tempo ou 

à percepção sobre o processo inerente de desenvolvimento humano. Esses 

aspectos foram classificados como categorias processuais:  

(05) Há uns 4 ou 5 anos comecei a entrar em contato comigo mesma e, assim, 

a me conhecer melhor. Acredito que cada dia vamos nos descobrindo mais e 

mais (Fem. 22 a.). 

(05) Acho que comecei tarde a questionar o que realmente sou do que fui 

condicionado a ser (Fem. 29 a.). 

(05) Creio que tudo o que foi despertado em mim é apenas um pequeno início 

da longa jornada de evolução que ainda tenho a cumprir (Fem. 23 a.). 

(07) Pois eu preciso me conhecer cada vez mais, melhorar muitas coisas em 

mim a cada dia (Fem. 22 a.). 

(07) Faço esta busca de formas diversas desde a adolescência, mas na vida 

sempre surgem situações que vão transcender o limite do que já conhecemos 

sobre nós mesmos (Fem. 27 a.).  

 

E ainda:  

(08) Infelizmente não possuímos um excelente grau de instrução sobre o 

nosso corpo no próprio ensino escolar e isso faz com que o tempo passe e a 

gente acaba esquecendo de olhar para o nosso próprio interior (Masc. 19 a.). 
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Nesse registro acima, a percepção de insuficiência de autoconhecimento foi 

justificada em função da falta de autoconhecimento do corpo, relacionada à 

função da Consciência de sensação.  

Nessa resposta abaixo, percebemos a função estruturante psíquica da 

aceitação, como uma justificativa atribuída pelo participante para um nível 9 de 

satisfação. Esse aspecto foi classificado como categoria beneficiadora:  

 (09) Mesmo com alguns fatores que falham esta jornada, sinto que cada vez 

mais consigo alcançar determinadas consciências que me ajudam na aceitação 

do meu autoconhecimento (Fem. 18 a.). 

 

Nas respostas abaixo, percebe-se a importância das reflexões e das vivências 

como fatores que podem contribuir para um nível 8 de satisfação para o 

autoconhecimento. Esses aspectos foram classificados como categorias 

processuais:  

(08) Já fiz vários cursos e vivências sobre o autoconhecimento palestras e 

vivências físicas” (Fem. 20 a.)  

e  

(08) Estar no curso de Naturologia tem me propiciado muitas reflexões e 

“mergulhos” nos sentimentos mais profundos o que tem melhorado minha 

sensação de autoconhecimento (Fem. 27 a.) 

 

Como foi abordado acima, para a análise, as mesmas categorias explicativas, 

processuais e beneficiadoras foram aplicadas para o autocuidado. Assim, com 

relação ao autocuidado, a partir da questão: ‘De 0 a 10, avalie seu grau de 

satisfação com o seu autocuidado (...) Justifique’, pudermos compreender que a 

percepção mais elevada com relação à satisfação com o autocuidado, diz 

respeito às ‘buscas sadias de viver’ e práticas (categoria explicativa do 

autocuidado) conforme o exemplo abaixo. Essa categoria pode ser 

compreendida pela função da Consciência da Sensação, uma vez que engloba 

a prática e a ação. Esses aspectos foram classificados como categorias 

processuais do autocuidado: 

 

(08) Estou sempre buscando formas sadias de viver. Buscando e praticando 

(Masc. 42 a.). 
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A postergação, a preguiça, a alimentação, a falta de tempo e o dinheiro foram 

fatores apontados como contribuintes para a insatisfação do autocuidado. Esses 

fatores, que foram classificados como categorias processuais, estão 

demonstrados nos exemplos abaixo, respectivamente. Por outro lado, a 

aceitação do presente e a espiritualidade foram apontados como fatores que 

podem elevar o nível de satisfação do autocuidado, classificados como 

categorias processuais:  

 

(06) Acredito que uma certa preguiça e uma “postergação” me “impeçam” de 

ter mais autocuidado. Se não fosse por isso, a nota seria maior (Fem. 22 a.). 

(05). No nosso mundo de cidade grande e a correria acabamos nos esquecendo 

de nós, fatores ligados à informação e classe social também afetam esse fator 

(Masc. 19 a.). 

(07) Eu preciso me cuidar mais, pois dificilmente tenho tempo para isso (Fem. 

22 a.). 

(07) Sei de práticas que poderiam me ajudar, mas por preguiça e falta de 

vontade não realizo (Fem. 43 a.). 

(06) Busco trabalhar muito meu psicológico, de forma que eu possa aceitar 

meu presente, vivendo de forma mais pacífica. Trabalho também meu 

espiritual, mas falho em questões da alimentação, um fator essencial do 

autocuidado (Fem. 18 a).  

(05) Não. Pratico tudo que sei que devo praticar, apesar de me preocupar 

muito com o que coloco no meu organismo e terceiros acharem que “faço 

muito” em relação a isto, sei que ainda tenho muito que aprender e manter 

consistência (Fem. 23 a.). 
 

 

Outro fator relevante apontado foi percepção de que a tendência do cuidado com 

o outro é sempre maior do que o cuidado com si mesmo. Esse foi um fator, 

classificado como uma categoria processual, pois amplia a reflexão sobre a 

importância de se proporcionar a consciência e a elaboração do arquétipo do 

cuidador em práticas pedagógicas, tal como, foi trabalhado nas oficinas 1 A e 1 

B realizadas. Essa reflexão pode ser demonstrada nas respostas abaixo:  

 

(04) Tenho ‘mania’ de priorizar tarefas e necessidades dos outros às minhas 

(Fem. 29 a.).  
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(06) Acredito que preciso olhar com mais cuidado e atenção para as minhas 

necessidades (Fem. 27 a.).  

(06) Às vezes acho que estou bem e me esqueço por completo deixando com 

que os pensamentos sejam apenas para terceiros (Fem. 20 a.). 

(05) Muitas vezes ainda me boicoto sem perceber ou enganando a mim mesma 

sobre algo que queira fazer e deixei pra depois, e este depois não chega. Também 

tenho tendência a dar mais atenção aos outros do que para mim, inclusive 

concordando com coisas que na verdade não concordo só para não entrar em 

conflito (Fem. 27 a.). 

    

Com relação à pergunta: ‘Você acha que oficinas pedagógicas vivenciais podem 

contribuir para o seu autoconhecimento? De que forma? Obtivemos as respostas 

a seguir, que foram agrupadas em um gráfico.  

 

Sim. Creio que cada vivência pode gerar um processo que mexa com algo 

dentro de nós que às vezes pode estar adormecido (Fem. 22 a.). 

Sim. Ajudando a extrair as questões de forma mais clara (Fem. 29 a.). 

Sim, pois ajuda no processo mental e emocional do autoconhecimento (Fem. 

23 a.). 

Sim, pois compreendo que todo o processo de aprendizado leva a algum grau 

de autoconhecimento (Fem. 27 a.). 

Sim. Tendo alguém que explique de fora consigo me relacionar com 

sentimentos internos (Fem. 20 a.). 

Oficinas pedagógicas podem contribuir muito para meu autoconhecimento 

pois posso ter acesso a novas ferramentas que me ajudem a melhorar (Masc. 

21 a.).  

Sim, pois me leva a ver a vida de uma forma diferente (Fem. 22 a.). 

Sim, trazendo informação e conhecimento (Fem. 43 a.).  

Oficinas pedagógicas podem me apresentar fatores, atividades, vivências que 

eu nunca tenha vivido antes, então considerando um bom contribuinte para 

meu autoconhecimento (Fem. 18 a.). 

Sim, por dois motivos: um é o fato de se ter um momento só para dar a devida 

atenção a este tema e ou outro motivo é que na vida cotidiana damos pouca 

atenção ou mesmo interpretações equivocadas sobre nós mesmos (Fem. 27 

a.). 
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Gráfico 1: contribuições das oficinas segundo o questionário geral  

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora     

 

Portanto, para se compreender essas respostas a partir da Psicologia Simbólica 

Junguiana como contribuições das oficinas de autoconhecimento, foi apontado 

o desenvolvimento da função estruturante psíquica da clareza (categoria 

processual). As funções da Consciência do Pensamento, Sentimento, Intuição 

foram percebidas mediante o desenvolvimento dos recursos internos, do 

‘despertar’ e do conhecimento da mente e dos sentimentos e da ampliação da 

informação e conhecimento (categorias beneficiadoras). Dessa forma, podemos 

concluir que um dos caminhos possíveis seria a vivência simbólica.   

Para a questão: ‘Você gostaria que tivesse uma disciplina de autoconhecimento 

no seu curso? (...) SIM (...) NÃO. Justifique’.  

Obtivemos as respostas abaixo:  

(Não) Creio que o fato de ser algo fora do meu curso, possa gerar um interesse 

maior e mais dedicação (falando particularmente de mim) (Fem. 22 a.).  

(Sim) Meu curso de naturologia me abre portas para conhecer cada vez mais 

atividades que possam me trazer conhecimentos do meu “eu”, porém sei que 

sempre existe algo a mais para aprender (Fem. 18 a.).  

(Sim) Seria de grande importância uma formação base em quaisquer sistemas 

de ensino (Masc. 19 a.). 
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(Sim) Pra quem está perdido sem um norte é sempre bom um estímulo de fora 

para ajudar nessa busca de si mesmo (Masc. 42 a.).  

(Sim) Acredito que nos ajudaria no autocuidado antes de sermos cuidadores 

(Fem. 29 a). 

(Sim) Como naturóloga ter um espaço a mais para o autoconhecimento é 

sempre uma melhor relação não apenas conosco, mas com o interagente, o 

que acrescenta como profissional (Fem. 23 a.). 

(Sim) Considero o autoconhecimento primordial para o bom 

desenvolvimento de uma pessoa em qualquer área (Masc. 21 a.).  

(Sim) Posso ajudar o outro quando primeiro ajudo a mim mesma (Fem. 43 

a.). 

(Sim) É importantíssimo que na formação dos naturólogos, que são uma 

espécie de terapeutas, nos preparemos e lidemos com nossas questões para 

poder ajudar outras pessoas (Fem. 27 a.). 

(Sim) Um dia me disseram que educação vem do verbo educar que significa 

“tirar de dentro” e acredito em vidas passadas e que já sabemos de tudo, mas 

nosso espírito está dormindo (Fem. 20 a.). 

Creio ser importante para a formação do naturólogo, uma vez que nesta área 

se trabalha o conceito de interagência, para ajudar o outro a conhecer a si 

mesmo e a cuidar de si. Não vejo como auxiliar outras pessoas nesta jornada 

sem ter o mínimo de autoconhecimento (Fem. 27 a.). 

 

A partir dessas respostas, evidenciamos que uma resposta foi negativa por 

motivos pessoais. Como respostas positivas, destacaram-se alguns aspectos: 

práticas, autocuidado, espiritualidade, estímulos, desenvolver recursos internos, 

conhecer a si mesmo, que foram os aspectos apontados como justificativas para 

uma disciplina de autoconhecimento. 

  

Para facilitar a análise das respostas, os resultados foram agrupados no gráfico 

abaixo.   
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Gráfico 2: Justificativas para uma disciplina de 
autoconhecimento segundo o questionário geral 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

A partir dos dados dos dois gráficos apresentados acima, percebe-se que as 

justificativas para a disciplina de autoconhecimento ou as possíveis 

contribuições das oficinas extracurriculares são muito semelhantes e 

complementares. Essa percepção possibilita a reflexão de que tanto as oficinas 

pedagógicas realizadas em uma disciplina de autoconhecimento, como as 

oficinas pedagógicas extracurriculares poderiam contribuir para o 

desenvolvimento do autoconhecimento. Isso significa que o que importa é para 

o desenvolvimento são as práticas e/ou vivências. Foram revelados nos 

questionários como contribuição algumas categorias explicativas, processuais e 

beneficiadoras do autoconhecimento e autocuidado que podem ser vivenciadas 

simbolicamente com profissionais da saúde em formação, favorecendo o 

desenvolvimento dos alunos na sua vida pessoal e profissional. 
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Quadro 3: categorias processuais do autoconhecimento e 
autocuidado baseados na Psicologia Simbólica Junguiana 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Para facilitar a compreensão, as análises das categorias foram organizadas no 

quadro abaixo: 

 

 

 

CONCEITOS 

BASEADOS  NA 

PSICOLOGIA 

SIMBOLICA 

JUNGUIANA 

 

CATEGORIAS 

PROCESSUAIS 

DO AUTOCONHECIMENTO 

(COMO) 

 

CATEGORIAS 

PROCESSUAIS 

DO AUTOCUIDADO 

(COMO) 

 

 

FUNÇÕES DA 

CONSCIÊNCIA: 

SENSAÇÃO 

 

Conhecer o Corpo, as 

sensações, vivências; 

Práticas. 

 

Consciência sobre a Alimentação; 

cuidado com o corpo; práticas. 

 

FUNÇÃO DA   

CONSCIÊNCIA DO  

SENTIMENTO 

 

Identificação 

e reconhecimento dos 

sentimentos e emoções. 

 

Cuidar dos aspectos psicológicos. 

 

FUNÇAO DA 

CONSCIÊNCIA DO 

PENSAMENTO 

 

Reflexões em aulas Palestras 

Cursos extras 

 

Reflexões 

Palestras 

Aulas 

 

FUNÇÃO DA 

CONSCIÊNCIA DA 

INTUIÇÃO 

 

Vivências 

 

Vivências 

Práticas 

 

ARQUÉTIPO DA 

SOMBRA 

 

 

Ampliar a conscìência das 

fraquezas/dificuldades 

 

 

Consciência da Preguiça 

Postergação 

Autoboicotes  

Mais cuidado de si do que do o outro 

 

ARQUÉTIPO DE 

QUÍRON 

 

Autoconhecer-se para ajudar 

o outro 

 

Autocuidado para depois ajudar o 

outro 
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Quadro 4: categorias beneficiadoras do autoconhecimento e 
autocuidado baseados nos conceitos da Psicologia Simbólica 

Junguiana 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  
 

  

 

CONCEITOS 

BASEADOS 

PSICOLOGIA 

SIMBOLICA 

JUNGUIANA 

 

CATEGORIAS 

BENEFICIADORAS 

DO AUTOCONHECIMENTO 

 

 

CATEGORIAS 

BENEFICIADORAS 

DO 

AUTOCUIDADO 

 

FUNÇÕES DA 

CONSCIÊNCIA: 

SENSAÇÃO 

Consciência corporal 

conhecer o Corpo, as 

sensações 

Consciência sobre a Alimentação; 

cuidado com o corpo; realização de 

práticas 

FUNÇÃO DA   

CONSCIÊNCIA DO  

SENTIMENTO 

Identificação 

e reconhecimento dos 

sentimentos e emoções 

Cuidar dos aspectos psicológicos 

ARQUÉTIPO 

PATRIARCAL 

Clareza; objetividade Disciplina 

SELF Consciência espiritual, 

plenitude 

Consciência espiritual. 

 

ARQUÉTIPO DA 

SOMBRA 

Relações saudáveis e 

Potenciais podem ser 

desenvolvidos 

Consciência dos Autoboicotes 

 

 

ARQUÉTIPO DE 

QUÍRON E OU/ 

CUIDADOR 

Autoconhecer-se para ajudar 

o outro 

Autocuidado para depois ajudar o 

outro 

FUNÇÃO 

ESTRUTURANTE 

PSÍQUICA 

Reconhecimento e respeito 

pelo tempo no próprio 

processo de 

desenvolvimento, 

integralidade, presença, 

aceitação, empatia 

Cuidado com si mesmo 

Vontade 

ARQUETIPO DA 

ALTERIDADE 

Equilíbrio 

Serenidade 

Equilíbrio nas práticas 
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Quadro 5: categorias explicativas do autoconhecimento e 

autocuidado baseados nos conceitos da Psicologia Simbólica 
Junguiana 

Fonte: elaborado pela pesquisadora.  

 

Além das questões sobre autoconhecimento e autocuidado, o tema bem-estar 

foi avaliado. Foi feita a questão: ‘De 0 a 10, avalie sua sensação de bem-estar 

em todos os níveis: físico (...) emocional (...) espiritual (...) Justifique’, obtivemos 

respostas que nos permitiram algumas reflexões (os números na frente indicam 

as avaliações na sequência do físico, emocional e espiritual, respectivamente).  

O bem-estar físico foi relacionado, em algumas respostas com o cuidado com a 

alimentação, o que remeteu a uma categoria de autocuidado, anteriormente 

analisada. Portanto, pode ser considerada categoria processual do autocuidado, 

e conforme se pode verificar na resposta abaixo, quando não há esse cuidado 

suficiente, pode afetar o bem-estar emocional:  

(05), (07), (09). Por não cuidar tanto na minha alimentação um fator como o 

físico é muito afetado, me dando insatisfação, alterando e atrapalhando meu 

emocional. Porém, sinto que pela minha força consigo alcançar satisfação 

espiritual – querendo sempre, inclusive, aprender cada vez mais (Fem.18a.). 
 

Uma sensação avaliada como 10, ou seja, um nível de 100% de sensação de 

bem-estar pôde ser alcançado por práticas de yoga, cuidado com o corpo e com 

o veganismo, o cuidado com a alimentação, apontando esses aspectos do 

autocuidado como fatores importantes (categoria processual do autocuidado) a 

ser desenvolvido em uma prática educacional:  

 

CONCEITOS 

BASEADOS 

PSICOLOGIA 

SIMBOLICA 

JUNGUIANA 

 

CATEGORIAS 

EXPLICATIVAS 

DO AUTOCONHECIMENTO 

(O QUE) 

 

CATEGORIAS 

EXPLICATIVA S 

DO 

AUTOCUIDADO 

(O QUE) 

 

Self 

 

Uma Jornada espiritual 

 

Busca sadia de viver e práticas 

saudáveis  
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(10), (10), (10) Aulas de yoga naturologia, veganismo, são fatores que 

realmente me colocam em meu eixo sistêmico emocional – físico – e mental 

(Masc. 19 a.). 

A sensação de bem-estar físico foi avaliada em função de dores físicas ou 

cansaço, como pôde ser percebido nos exemplos, respectivamente:  

(07), (09), (09) me sinto bem emocionalmente, me sinto pleno 

espiritualmente, tendo dores pontuais na coluna, fisicamente, mas o resto está 

bom (Masc. 42 a.).  

(06), (10), (05). Físico pelo cansaço, emocional pois estou vivendo uma coisa 

muito boa, espiritual pois me sinto longe do Pai (Fem. 22 a). 

(05), (07), (06). Falta equilibrar melhor a minha alimentação e voltar a 

praticar atividade física, pois a interferência desses dois aspectos é muito 

grande em todo nosso ser (físico, energético, espiritual, mental, emocional) 

(Fem. 23 a.). 

(06), (08), (06). Físico: sinto dores, cansaço. Sei que tenho que melhorar. 

Emocional: ainda não vivo o presente. Espiritual: ainda estou confuso sobre 

o que priorizar nos estudos espirituais’ (Fem. 29 a.). 

 

Na última resposta também pode ser identificado a presença como um fator 

atribuído como um fator que gerou uma insatisfação relacionado ao bem-estar 

emocional.  A disciplina também foi apontada como um aspecto que pode estar 

relacionado ao nível de satisfação do bem-estar:  

(07), (07), (07) Falta disciplina pra colocar o aprendizado em prática, mas já 

fiz bons progressos (Fem. 43 a.). 

A sensação de bem-estar emocional foi relacionada à ansiedade, como no 

exemplo:     

(06), (06), (08) Físico – ligado à necessidade do autocuidado. Emocional – 

certa instabilidade, ligada a ansiedade, nas últimas semanas. Espiritual – não 

estou conseguindo me dedicar a minha espiritualidade tanto quanto gostaria 

(Fem. 27 a.). 

 

A partir das percepções sobre as avaliações do bem-estar,é possível refletir que  

o desenvolvimento do autoconhecimento e autocuidado pode estar relacionado 

à sensação do bem-estar integral, ou seja, o bem-estar físico, emocional ou 

espiritual, pode ser obtido mediante o autoconhecimento e autocuidado, uma vez 

que alguns fatores, tais como: a presença, a consciência corporal, a 
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espiritualidade, são semelhantes aos apontados anteriormente como categorias 

processuais para o autoconhecimento e autocuidado.  

Outras relações poderiam ser estabelecidas, mas como não é o foco principal da 

pesquisa, optou-se por fazer um quadro que resumisse as categorias 

processuais para o bem-estar físico, emocional e espiritual. Seguindo o mesmo 

critério adotado para o autoconhecimento e autocuidado, trata-se das categorias 

que podem gerar a sensação de bem-estar classificadas mediante os conceitos 

embasados pela Psicologia Simbólica Junguiana.    

 

Quadro 6: categorias processuais do bem-estar físico embasados 
pela Psicologia Simbólica Junguiana 

 
 
Conceitos embasados pela Psicologia 
Simbólica Junguiana  
 

 
Categorias processuais do bem-estar físico 

 
Função da Consciência da Sensação 

 
Autocuidado 
EquilIbrar a alimentação 
Prática esportiva 
Superar cansaço  
 

 
Arquétipo Patriarcal  

 
Disciplina 

 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

 
Quadro 7: categorias processuais do bem-estar físico embasados 

pela Psicologia Simbólica Junguiana 
 

 
Conceitos embasados pela Psicologia 
Simbólica Junguiana  
 

 
Categorias processuais do bem-estar 
emocional  

 
Função da Consciência do Sentimento  
 

 
Superar ansiedade 

 
Função estruturante psíquica   
 

 
Presença 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
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Quadro 8: categorias processuais do bem-estar espiritual 
embasados pela Psicologia Simbólica Junguiana 

 

 
Conceitos embasados pela Psicologia 
Simbólica Junguiana  
 

 
Categorias processuais do bem-estar  
espiritual  

 
Arquétipo Patriarcal 
 

 
Dedicação / disciplina/ Força 

 
Função Consciência do Pensamento 
 
   

 
Priorizar os estudos espirituais; Dedicação 
à espiritualidade  

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
 
 
 

6.2.1 Análise dos registros livres e questionários específicos do programa 

educacional  

Nesta subseção mediante os registros, sejam os livres ou os provenientes dos 

questionários específicos, foi realizada a análise do conteúdo com os mesmos 

critérios. Segundo Chizzotti (2006), ar análise de conteúdo, pode ocorrer a partir 

de levantamento de categorias, advindos de fragmentos ou palavras-chave, de 

uma forma dedutiva, conforme foi procedido nesta pesquisa.  

 

Foram enfocados os conteúdos que possibilitaram a compreensão do processo 

do autoconhecimento e autocuidado vivenciado simbolicamente durante as 

oficinas. Como categorias de análise, assim, como no item anterior foram 

utilizados os conceitos provenientes da Psicologia Simbólica Junguiana e da 

intervenção interdisciplinar, tais como: os símbolos, os arquétipos, o tempo 

(sincronicidade), as funções psíquicas estruturantes (criatividade, presença e 

desapego) e destacando-se as funções da Consciência do sentimento e intuição.  

 

Essas categorias simbólicas foram as que emergiram a partir da compreensão 

do pesquisador do processo do seu autoconhecimento e autocuidado vivenciado 

simbolicamente durante o percurso de pesquisa, bem como, os demais aspectos 

desvelados pelos participantes. Segundo a classificação realizada no item 

anterior, foram reconhecidas como categorias processuais, uma vez que essas 
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práticas mostram um caminho para o desenvolvimento do processo de 

autoconhecimento e autocuidado. Para a preservação dos participantes das 

oficinas seus nomes foram mantidos em sigilo.  

 

No entanto, em função da articulação com a metáfora da flor de lótus e a 

importância do símbolo na pesquisa, os alunos se foram se tornando partes 

responsáveis pelo desenvolvimento da flor de lótus rumo ao ‘florescer’, assim 

cada aluno participante da oficina simbolicamente foi representado como uma 

pétala. O nome da pétala foi determinado em função de um dos aspectos do 

autoconhecimento por eles apontados nos seus depoimentos e/ou registros. 

Como existem participantes que participaram em mais que uma oficina, o mesmo 

nome da pétala será mantido no decorrer das oficinas.  Foram desveladas na 

oficina 1 A e 1 B, as pétalas: fluxo, quietude, presença, evolução, gratidão, 

cuidado, equilíbrio, vida, emoções, liberdade, consciência, olhar e intuição.    

 

Para uma melhor compreensão dos dados analisados e evitar-se a fragmentação 

na análise, entremeando os resultados, escolheu-se narrar as diversas técnicas 

expressivas realizadas durante as oficinas. A apresentação das técnicas 

relacionadas processo de individuação e autocuidado, tais como: os papeis 

profissionais, ‘máscaras’ ou persona, potenciais e medos, exemplificou uma 

metodologia para uma prática educacional vivenciada simbolicamente em uma 

formação interdisciplinar do profissional da saúde.  

 

Além disso, para propiciar a ideia do todo foi escolhido apresentar-se como 

exemplo o planejamento das oficinas 1 A e 1 B. Nessas oficinas, com o intuito 

de possibilitar-se a consciência do cuidado em sua essência, elegeu-se vivenciar 

o arquétipo da mãe terra ou natureza, por meio de uma visualização 

(visualização da terra que será exposta abaixo) e uma mandala que contivesse 

os elementos inerentes à terra, pois simbolicamente a terra representaria o lugar 

de origem dos seres vivos, representando o nosso contato com o arquétipo do 

cuidado. 

 

Para que o participante pudesse despertar e vivenciar simbolicamente os 

aspectos da nutrição integral do Ser relacionado ao arquétipo do Cuidador, foi 
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realizada uma visualização, técnica expressiva meditativa e imaginativa, a partir 

do arquétipo da mãe terra e seus símbolos, tais como:  árvores e sementes.                        

 

 

OFICINAS 1 A e 1 B  

 

As oficinas seguiram o planejamento conforme os passos abaixo:  

 

Planejamento das oficinas 1 A e 1 B 

1. Quem somos? Quem são?     

2. Apresentação do programa de jornadas de autoconhecimento e pesquisa, 

questionário.     

3. Conceitos.  

4. Leitura de um texto e reflexões e partilha.      

5. Visualização e Mandala da terra, registros e partilha em dupla e em grupo.   

6. Fechamento.    

7. Inscrições para as próximas jornadas.      

 

As oficinas iniciaram-se pela apresentação de cada participante, cada um dizia 

seu nome e escolhia um nome de uma semente na qual se reconhecia 

simbolicamente.  

 

Na sequência foi apresentado o programa das jornadas e explicado sobre a 

pesquisa. Os participantes responderam ao questionário geral da pesquisa, que 

será explorado. Os conceitos explicados e discutidos foram nessas oficinas 

foram: inconsciente coletivo, arquétipo, ego, self, arquétipo do cuidador (1A) e 

arquétipo do herói (1B), mandala.  

 

A partir da discussão sobre o conceito do arquétipo de cuidador na oficina 1 A, 

foram gerados os seguintes registros:  

Não adianta querer buscar o cuidado do outro sem buscar o meu 

autoconhecimento e autocuidado (pétala gratidão);  
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Sempre foi muito exagerada em cuidar do outro, tanto de querer ajudar não 

sabia mais quem eu era, fui perdendo a minha identidade, de tanto que eu 

tinha que cuidar só do outro, tem que cuidar de si próprio, aos poucos, fui 

tendo essa consciência (pétala quietude). 

 

Nessas falas anteriores, a partir da percepção dos jovens quanto ao nível de 

identificação com o arquétipo do Cuidador, evidenciou-se a consciência no 

processo de autocuidado. No primeiro exemplo, houve uma aproximação com a 

consciência da necessidade do Autocuidado para cuidar do outro. No segundo 

exemplo, havia uma consciência de polaridade do Outro, na polaridade de mártir, 

o que segundo Byington (2003) pode levar a uma fixação, criando uma Sombra 

cronificada ou circunstancial, dependo do nível de fixação. Neste caso, há a 

Consciência da necessidade de equilíbrio e autocuidado, percebe-se a sombra 

Circunstancial, mais fácil para ser transformado criativamente, pois segundo 

Byington (2003, p.46):  

[...] As funções estruturantes criativas realizam a elaboração 
simbólica produtivamente, mas quando se tornam fixadas e 
apresentam compulsão de repetição, a personalidade do aluno 
ou da classe fica como um todo empobrecida.  

   

A partir da discussão sobre o arquétipo do herói, que foi discutido na oficina 1B, 

pois um aspecto suscitado mediante uma reflexão advinda de uma vivência 

simbólica da pesquisadora, durante a construção da tese, os alunos foram 

questionados se consideravam a jornada do profissional da saúde uma jornada 

heroica. Com relação a esse questionamento, obtivemos os seguintes registros:  

[...] Diversos arquétipos da sociedade já nos colocam para baixo, se a gente 

não se sentir herói nas coisa mais simples, se dar esse valor e reconhecer cada 

conquista, a gente vai se sentir para baixo (pétala olhar).  
 

Nesse registro percebe-se que foi possibilitado o reconhecimento da função 

estruturante da autovalorização como um importante aspecto para o 

fortalecimento do ego no processo do autoconhecimento e no registro abaixo 

houve o reconhecimento da percepção da consciência de si como um recurso 

para a autocura.   

Acho que sim, por exemplo, quando tive uma bulimia [...] quando você se 

supera, depois do fundo do poço, surgiu uma luz, tudo melhorou a partir do 

autoconhecimento me curei [...] fui trabalhando sozinha, meus pensamentos, 
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físico, minhas emoções, depois que me afundei veio uma luz, lá do fundo, a 

superação (pétala liberdade).  
 

Após a discussão dos conceitos, como uma sensibilização para a realização 

posteriormente de uma mandala com elementos da terra, foi lido um texto: 

‘Sementes de Amor’, que se encontra a seguir. 

 
Quadro 9: Texto ‘Sementes do Amor’ 

 

 

Quando nos permitimos comtemplar e nos deixar envolver pela beleza da vida, 
observando os fenômenos da natureza, percebemos que tudo é fantástico e que, 
certamente, a vida vai muito além dessa realidade cotidiana que captamos através dos 
nossos olhos físicos. Você já reparou como é possível frutos e flores dos mais diversos 
tamanhos, cores, fragrâncias e sabores simplesmente brotarem de árvores? Isso é 
fantástico. Mesmo sabendo como a natureza funciona, se puder observar esses 
fenômenos com mais profundidade, imediatamente você perceberá quão extraordinária 
ela é. A semente é um exemplo disso. De um pequeno grão nasce uma majestosa árvore. 
A semente contém em si uma porção mínima, um quantum de uma essência que é 
impressa em um código genético. Nesse código, estão as informações sobre seu potencial 
máximo, que é também aquilo que ela vai realizar quando for plantada na terra. E o seu 
potencial máximo são os frutos que ela vai dar. 

 

Da mesma maneira, nós, seres humanos, trazemos uma porção da consciência que 
deseja se expandir e se expressar através de nós. Também trazemos um código, um 
programa, algo a ser realizado. Esse é o propósito da alma. Nós viemos para este mundo 
justamente para realizar esse propósito, que também costumo chamar de visão – uma 
visão a ser compartilhada com o mundo. 

 

O propósito se manifesta de forma muito particular em cada um de nós. Cada alma 
individual chega aqui com um programa específico a ser realizado, e esse programa ou 
propósito individual está alinhado com o propósito maior da vida. Estou me referindo ao 
que, na sabedoria milenar do yoga, é conhecido como dharma – a lei universal que rege 
a vida e une todos os seres em torno do mesmo propósito. Em última instância, o dharma, 
ou propósito maior da humanidade, é a expansão da consciência, mas costumo dizer que 
é o despertar do amor, pois a consciência se expande através dele. 

 

Saber qual é o propósito é saber o que viemos fazer aqui. E o que viemos fazer aqui está 
intimamente relacionado àquilo que somos em essência, ou seja, o programa individual 
da alma está relacionado à consciência do Ser. Assim como a laranjeira só pode dar 
laranjas, o ser humano só pode dar um tipo de fruto: o amor, pois o amor é a sua essência. 
Entretanto, o amor é um fruto que pode se manifestar de infinitas formas. Cada alma traz 
consigo dons e talentos que são a maneira única por meio da qual o amor se expressa 
através de nós. 

 

Fonte: BABA, 2016 
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Após a leitura, foram refletidas e discutidas as questões abaixo relacionadas 

ao autocuidado integral:    

 

Foram suscitadas percepções de como os participantes cuidam ou não do nível 

físico, emocional, mental e espiritual. Por exemplo, neste registro, ao mesmo 

tempo em que há uma percepção de maior atenção à dimensão física, houve 

uma percepção de distanciamento das próprias emoções e pensamentos: 

Acho que não cuido no mesmo nível de todas as dimensões [...] cuida de um 

nível e esquece do outro [...] muitas vezes não faço isso, me preocupo mais 

com o meu físico e nem tanto com os meus pensamentos e as emoções só sei 

quando tem algo estranho, mas não paro para perguntar o por que estou me 

sentindo assim, às vezes a gente não para pensar, me preocupo mais com a 

dor física (pétala olhar). 
 
  

Assim como, foi discutido teoricamente, essa percepção pode ser compreendida 

mediante ao que Byington (2003) afirma ocorrer em situações nas quais há uma 

cisão entre o subjetivo e o objetivo, ficando as emoções com o subjetivo e o 

corpo, com o objetivo, o corpo – objeto. Esta dissociação ou desequilíbrio pode 

inclusive ocasionar patologia. Foi interessante notar a consciência de alguns 

alunos que expressaram as suas necessidades de autocuidado, bem como, a 

percepção sobre a importância do equilíbrio relacionado ao cuidado integral do 

Ser. Como podemos perceber nos exemplos abaixo:  

Às vezes, o desequilíbrio, pelo contrário, pode começar pelo espiritual, pode 

começar no inconsciente acabar virando uma doença, pode vir do físico ou 

pode vir do inconsciente. Às vezes é difícil ao ser humano acreditar no que 

não vê (pétala olhar);  

 

Essa questão da emoções e pensamentos, só para olhar quando está 

explodindo [...] a gente vai processando aos poucos, para ser um equilíbrio 

[...] para poder ser uma semente boa (pétala olhar);  

 

E ainda:  

 

1. De que forma nutro as ‘sementes’ da minha essência?  

2. Como estou nutrindo as várias dimensões do meu Ser, ou seja, no 

nível físico, emocional, mental e espiritual.   
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Acho interessante pensar nisso tudo porque o desiquilíbrio em qualquer dessa 

dimensão vai manter a outra equilibrada, sem qualquer uma delas vai 

desiquilibrar o resto, vai sendo efeito cascata[...] quando não está bem com o 

seu físico [...] eu pensamento já vai alterando as suas emoções e a sua energia 

não vai ser legal e vai acarretar no espiritual, dificilmente a gente vai olhar 

para todas da mesma maneira, pensando na área da saúde é a busca do 

equilíbrio é importante (pétala equilíbrio). 

 
Em função da reflexão sobre a dimensão mental no autocuidado em sua 

integralidade, foi revelada a partir da função da Consciência de sentimento, a 

gratidão, o qual pode ser compreendido pela Psicologia Simbólica Junguiana, 

como uma função estruturante psíquica do sentimento. Esta reflexão pode ser 

exemplificada pelo exemplo:  

Sabe, aquele exemplo, só por hoje de agradecer [...] deixo explicar, mesmo 

em um dia ruim, agradeço mesmo assim (pétala gratidão). 

Esse mesmo integrante (pétala gratidão) comentou:  

Não sei o que tem a ‘ver’, mas andei observando que na lua cheia, às vezes 

tenho vontade de correr [...] é uma forma de me aliviar, eu corro, percebo que 

é quando estou mais estressado, que eu corro na lua cheia.  

Com relação à dimensão física no autocuidado, emergiu o símbolo da lua no 

autocuidado, um símbolo do feminino, o que suscita uma reflexão uma categoria 

do feminino inerente ao autocuidado. Segundo Carlos Amadeu Botelho Byington, 

podemos refletir sobre a importância da percepção do animus na mulher e anima 

no homem. Talvez seja uma importante categoria simbólica do autocuidado.  

Ainda sobre as dimensões do autocuidado integral, foi ressaltada a dimensão 

física, no que diz respeito à importância da consciência sobre a alimentação:  

Você é o que você come (pétala equilíbrio). 

Em seguida foi proposta uma técnica expressiva imaginativa e meditativa 

denominada ‘visualização da terra’. Essas percepções nos conduzem a uma 

reflexão sobre a possibilidade de se trabalhar com integração da natureza e 

consequentemente da conexão do ego com o Self, por meio da técnica 

expressiva imaginativa e meditativa. Segue a visualização da terra: 
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Quadro 10: Técnica expressiva imaginativa da ‘visualização 
da terra’ 

Feche seus olhos, sente com a coluna reta e faça uma inspiração profunda. Preste atenção 
apenas na sua respiração, vá tomando consciência do ar que entra e sai naturalmente, 
apenas observe o movimento do ar entrando e saindo.  

Agora inspire... segure o ar nos pulmões e vá soltando pelas narinas bem lentamente.... Faça 
isso 3 vezes. 

Inspire... segure o ar nos pulmões e vá soltando pelas narinas bem lentamente... Perceba que 
seu corpo vai se acalmando e relaxando dos pés a cabeça. 

Continue relaxando, observe seu corpo e se dê conta das sensações presentes nele. Peça 
gentilmente que se acalmem... 

Olhe para os seus sentimentos. Peça que se tranquilizem... 

Observe os pensamentos que brotam na sua mente. Peça a eles que aguardem e silenciem 
nesse momento. 

Observe-se nesse estado vazio da mente e silêncio interno... desfrute por alguns minutos 
dessa leveza etérea interior. 

Imagine agora que seu corpo está diminuindo... diminuindo... até ficar do tamanho de uma 
semente. Imagine que você é uma pequena semente solta sobre o chão. 

Sinta o vento suave soprando e fazendo você flutuar... você está voando, voando e sendo 
carregada pelo soprar do vento. 

Lentamente o vento vai ficando mais calmo, vai parando e você vai descendo, até chegar 
lentamente ao chão, sobre a terra fofa que te acolhe. Você mergulha nessa terra e ali 
adormece.  

Vem o dia, vem a noite, num dia faz sol, noutro cai a chuva, chega o frio, depois chega o calor 
e você envolvida nesse espaço acolhedor começa crescer... e vão surgindo pequenas raízes, 
depois uma pequena folhinha começa a brotar... segue crescendo até que chega o dia em 
que você rompe a terra e vem para o mundo. 

Agora você é uma pequena plantinha, tem alguns pequenos galhos e umas poucas folhinhas. 
O tempo vai passando... você vai crescendo ainda mais... vai ficando mais forte, seus galhos 
já possuem folhas mais vigorosas, seu tronco está mais grosso, suas raízes mais profundas. 
Você está se tornando uma linda árvore! Sinta-se sendo essa árvore. 

Como é a terra que onde você está plantada? Perceba, ouça, intua...  

Como são suas raízes?  

Já é possível observar o que existe ao seu redor. Onde você está? Num campo? Numa 
colina? Numa praia? Na floresta? Como é o ambiente ao seu redor?  

 
Imagine-se sendo alimentada e abastecida para que daqui um tempo suas sementes também 
sejam distribuídas ao mundo... e possam frutificar, nutrir, cuidar e trocar com o mundo. Isso 
te faz feliz!! 

Guarde essa experiência no centro da sua consciência, agradeça a experiência e volte a ser 
você. 

Faça uma inspiração profunda, faça contato com sua respiração, vá retornando a consciência 
para o seu corpo, sentindo o contorno que ele tem, retomando o contato com o ambiente onde 
você está e bem lentamente comece a movimentar suas mãos, pés, vá sentindo os 
movimentos que seu corpo quer fazer e quando você se sentir bem, abra os olhos vá entrando 
lentamente entrando em contato com essa realidade.  

Visualize que árvore você é? Qual o perfume que exala, se possui flores ou frutos? Qual o 
tamanho, formato... quais as suas cores?  

Perceba como a sua árvore é cuidada. Ela precisa de algo? 
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Imagine que há a possibilidade de receber da natureza todos os nutrientes para que ela possa 
se desenvolver da melhor forma possível... fértil, firme, forte, saudável, abundante e serena. 
Sinta, perceba, intua... Através de suas raízes você recebe da terra nutrição e proteção. 

Fonte: adaptado pela pesquisadora e Suely A. Marqueis72 

 

Seguem alguns registros que demostram a percepção dessa conexão com a 

natureza e o Cosmos, percepção do Self cósmico, segundo Byington (2003). 

Após essa visualização na oficina 1 B: 

 

Tinha a plena sensação de ser uma árvore durante a meditação, pude perceber 

cada intenção minha com o meio, com a natureza desde o trabalho da minhoca 

no solo, as folhas caindo e se transformando em adubo para uma terra fértil, 

o vento levando minhas sementes, o sol me nutrindo, cada ciclo da natureza 

é essencial. E mesmo sendo humanos cada um desses ciclos nos afeta 

diretamente (pétala olhar).  

 

Que sou um universo inteiro dentro de mim mesma, do mesmo jeito que os 

cosmos são infinitos e misteriosos, mas ao mesmo tempo especifico, é o que 

eu sou, sensação de ser ampla demais, linda, significativa e oculta, de certo 

modo, pois nada é específico (pétala liberdade). 

 

Senti calma, felicidade, conforto, alivio, relaxamento e alegria, estava me 

divertindo com a vivência. Percebi o quanto somos realmente ligados a 

natureza e parte dela, nós somos o universo e sua energia em fluxo constante 

(pétala vida).   

 

Dando sequência à vivência simbólica dos aspectos da nutrição integral do Ser, 

relacionado ao arquétipo do Cuidador, foi realizado após a técnica expressiva 

imaginativa, a confecção de uma Mandala com vários materiais ligados ao 

elemento da Terra, o que remete ao arquétipo da mãe terra. A partir da 

percepção da respiração, incluindo o corpo simbólico, que reúne conteúdos 

subjetivos e objetivos (BYINGTON, 2003), a técnica seguia com uma 

imaginação, propiciando a conexão com as funções da sensação e intuição. 

O arquétipo da mãe terra foi suscitado com a intenção de propiciar-se o cuidado 

em sua essência, a partir do elemento terra e a mandala foi escolhida como 

recurso expressivo artístico, porque possibilitaria a integração de tudo o que foi 

vivido, pois é um símbolo de totalidade, bem como, proporcionaria entrar em 

                                                           
72 Adaptada da técnica ‘Visualização da terra’ desenvolvida por Cristina P. Souza   

 

        Continuação quadro 10 
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contato com o arquétipo Central, centro organizador da Psique. A mandala para 

Jung (1987a) é um símbolo de unificação, de equilíbrio dinâmico, de 

reconciliação de polaridades. Conclui o autor que a mandala é um arquétipo da 

ordem, da integração e da plenitude psíquica, surgindo como esforço natural de 

autocura. Como já pudemos observar, dentre os arquétipos, o mais importante 

é justamente aquele que Carl Gustav Jung chamou de Self ou Si-Mesmo. O Self 

expressa a totalidade do homem e aparece sob diferentes aspectos, um dos 

quais é a mandala. 

Seguindo a programação, as instruções para a realização da técnica expressiva 

artística da mandala, foram passadas conforme o quadro abaixo: 

 

 

Quadro 11: Uma técnica expressiva artística – confecção de uma mandala 

 

➔ Se já tiver voltado da visualização permaneça em silêncio até que todos os colegas 

retornem ... (aguarde as orientações).  

➔ Observe que recebeu um kit de materiais para a confecção da sua mandala da terra, 

abra-o em silêncio. Contemple o material e inicie a montagem passando cola no pratinho 

de papel à frente com um pincel, compartilhe um pincel com o colega em silêncio. 
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 Fonte: a pesquisadora e Suely A. Marqueis 

 

Para finalizar os participantes puderam tirar uma carta de um oráculo com 

imagens ou mensagens relacionadas, o que para Carlos Amadeu Botelho 

Byington é uma técnica expressiva oracular e que também facilita a elaboração 

simbólica. Ao tirarem uma carta aleatoriamente foi solicitado que percebessem 

se haveria alguma semelhança com o desenho, com as cores e com a 

mensagem. Foi solicitado que anotassem suas percepções e aprendizados 

numa folha. 

 

Assim, foram propostas a confecção da mandalas nas oficinas da 1 A e 1 B. 

Após esta vivência, os alunos registraram seus aprendizados. A partir desses 

registros, foram mobilizados pelos participantes alguns aspectos inerentes ao 

autoconhecimento, que segundo Byington (2003) podem ser compreendidos 

como funções psíquicas estruturantes. Neste exemplo, pode-se inferir que 

simbolicamente ele vivenciou a confiança na vida e a percepção do seu 

autocontrole:  

A mensagem na mandala é para o não controle. Aprendi que não é para 

controlar, mas há um caminho que é para percorrer. Estava procurando a 

palavra para o título, mas não encontrava, coloquei força, mas percebi que é 

junção (Pétala presença). 

 

Outro participante relatou:  

 

➔ Inicie a montagem colando os materiais e formando a sua mandala de forma 

espontânea e livre, preste atenção nas sensações, pensamentos, sentimentos e 

intuições que tiver durante a montagem. 

➔ Processamento: O que vc percebeu? O que percebeu a representação de algum 

símbolo na sua mandala? Que cores predominaram? Quais as sensações? Foi fácil, 

foi difícil?  

➔ Anote suas percepções e aprendizados numa folha. 

➔ Tire uma cartinha e compare com a sua mandala, percebe alguma semelhança de 

desenho, cores? E a mensagem? Percebe alguma relação com a sua vivência. 

➔ Coloque a sua mandala no centro, vamos contemplar todas juntas. 

➔ Abrir para quem quiser compartilhar na roda.  

➔ Vamos fechar com cada um falando o nome da sua mandala. 

 

  Continuação quadro 11          
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Foi bizarro, então eu fiquei concentrado na pintura, para contrastar o verde da 

pedra, eu vi a areia da mesma cor. Quando vi, tinha feito uma estrela. Percebi 

a minha procrastinação, quando estava pondo a sementinha de girassol, eu 

percebi esse pensamento. Eu chamei de células estreladas do verão, eu senti 

a carta do ‘sol’ e mensagem foi para continuar o processo de desapego, eu 

tenho uns toques, acumulador, deixar as coisas fora. A confecção da mandala, 

junto com a consulta ao oráculo, me fez perceber, aliás me deu a orientação 

de que preciso continuar o processo de desapego. Sou um ser acumulador, 

que gosta de juntar coisas que ficam estagnadas em casa (livros, revistas, 

dvds, etc). O processo está em andamento, para deixar a energia fluir, mas 

tem sido ‘beeeem’ difícil. “A confecção da mandala, junto com a consulta do 

oráculo, me fez perceber [...] aliás me deu a orientação de que preciso 

continuar o processo de desapego. Sou um ser acumulador, que gosta de 

juntar coisas que ficam estragadas em casa (livros, revistas, dvds, etc.).  O 

processo está em andamento para deixar a energia fluir, mas tem sido bem 

difícil (pétala fluxo).   
 
 

Essa elaboração simbólica talvez possibilite a transformação, o que a partir da 

função transcendente, remeteu a esse aluno conscientização da sua função 

estruturante do desapego, aspecto relacionado ao processo de 

autoconhecimento e um princípio interdisciplinar, conforme já foi apontado. Para 

esse aluno, reforçou-se a necessidade de transformar esse aspecto sombrio de 

‘acumulador’, o que já havia identificado. Provavelmente, há um aspecto de 

sombra que causou que a função estruturante do apego tenha se fixado, gerando 

uma inadequação na sua atitude (BYINGTON, 2003). Pode-se supor que a partir 

desse reconhecimento haja a possiblidade desse aspecto ser elaborado e não 

se tornar uma Sombra cronificada.  

 

Outra participante manifestou as dimensões da quietude, da espiritualidade, bem 

como, da percepção de que não precisa ficar restrita `a dimensão do racional 

para a compreensão de tudo o que ocorre na sua vida. Ela (pétala quietude) 

registrou:  

 

Meu maior aprendizado foi que tenho que aquietar a minha conversa interior 

e deixar a deusa que habita em mim, se manifestar sem tentar dar uma lógica 

para tudo. Tudo têm seu tempo, independe tanto de mim.  

 

É possível que tenha ocorrido essa percepção a partir das vivências incluírem 

outras dimensões da Consciência, quais sejam: sentimento, intuição e sensação.  
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Outros participantes abordaram a conscientização sobre a percepção de bem-

estar ao focar sua atenção para o que estão vivendo no momento presente, 

possibilitando a reflexão sobre a importância das práticas educativas 

proporcionarem essa vivência da função estruturante da atenção ou da 

concentração, o que poderia talvez favorecer o autocuidado. Esta categoria pode 

ser percebida nos seguintes registros:  

Com certeza, estar sempre atento ao que a vida nos traz, e que temos que estar 

bem em primeiro lugar para poder ajudar outros (pétala liberdade).  

Devo, de alguma forma, pensar mais no que eu estou fazendo da minha vida, 

no dia de hoje, no presente (pétala emoções). 

A introspecção, a presença e a atenção são ressaltadas nesses exemplos: 

[...] cada experiência faz com que eu olhe para meu interno e compreendo 

assim alguma questão, algo que de fato eu precisaria voltar meu olhar para 

(pétala olhar). 

ou:   

Eu achei engraçado a carta da atração (carta). Eu achei interessante as cores, 

não estava pensando em nada, estava deixando fluir eu tinha dado o nome da 

Vida, natureza, de amor (entrega), tem uma relação com a mandala, tenho 

tatuagem. Aprendizado: Foi um momento de introspecção, esvaziamento da 

mente, concentração, literalmente deixar fluir o presente, o agora (pétala 

presença). 

 
e ainda: 

 

A soma principal desta atividade feita hoje, foi mostrar o quanto a Naturologia 

está refletindo de forma significativa e positiva para o meu 

autoconhecimento. Cada dia que passa aprendo e evoluo mais. Sinto que 

estou vivendo o presente como sempre quis viver e sentir que não devo ter 

“um pé atrás (pétala evolução). 

 

Então eu quando comecei a visualização fiquei mais calma porque eu vi que 

vi que somos seres muito amplos [...] não sabia o que ia fazer, mas foi rápido 

fazer a mandala[...]como se cada parte da vida faz parte do universo a 

sensação que eu tive [...] não é só aquilo que a gente vê, e sentir aqui, é sentir 

cada parte da vida a sensação que não e que o que você se sentir [..]aqui é 

fazer parte de universo e a minha chamou mandala cósmica dos cinco 

elementos da vida (pétala liberdade). 
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Essa consciência da importância da ‘presença’, que é algo desejável na 

perspectiva interdisciplinar, foi manifestada nos depoimentos destacou-se como 

uma importante função estruturante psíquica inerente ao desenvolvimento do 

autoconhecimento. 

 

Essa percepção remeteu a outro significativo aspecto relacionado ao 

desenvolvimento do autoconhecimento: a percepção sobre a confiança na 

intuição, a qual pode ser compreendida pela Psicologia Simbólica Junguiana, 

como uma função estruturante psíquica. Como exemplo, registramos:  

 

O maior significado fica na introspecção, da confiança nos meus próprios 

sentidos e do mergulho na profundidade e no momento presente. Confiança 

na intuição (pétala intuição).  
 

Em relação aos aprendizados relacionados ao autocuidado, obtivemos nos 

exemplos que se seguem, os seguintes aspectos: a atenção das funções da 

consciência do pensamento e sentimento. A função estruturante da 

espiritualidade revelou-se uma dimensão a ser desenvolvida:  

Sim, pois cada experiência faz com que eu olhe para meu interno e 

compreendo assim alguma questão, algo que de fato eu precisaria voltar meu 

olhar para (pétala olhar). 

 e:  

Sim. Agora posso pensar em praticar mais o autocuidado. Vigiar meus pensamentos, 

sentimentos, emoções, espiritualidade. Me atentar melhor e me perguntar como estou 

e porque estou assim, e se há algo que eu possa fazer para mudar isto para melhor 

(pétala solidariedade). 

 
Outro depoimento chamou a atenção em função de evidenciar a relação da 

ampliação do autoconhecimento possibilitar o desenvolvimento do autocuidado, 

bem como, a percepção sobre a importância de cuidar de si para cuidar do outro:  

Sim, pois perceber-se com mais calma, seus sentimentos e pensamentos é 

parte de se cuidar (pétala equilíbrio). 

Com certeza, estar sempre atento ao que a vida nos traz, e que temos que estar 

bem em primeiro lugar para poder ajudar outros (pétala liberdade). 

 

e ainda: 
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Talvez se deixar as coisas acontecerem um pouco mais por si, sobre aquele 

tempo de aumentar o número de práticas cooperam, por exemplo: O acesso a 

conteúdos inconscientes, saberes que nos faz reagir a situações, a 

possibilidade de se autoconhecer possibilita a conscientização da necessidade 

do autocuidado (pétala consciência). 

 

Após a realização dessas duas oficinas, houve um questionamento 

relacionado ao número de inscrições x número de participantes na oficina 1 

A. Para participar o aluno fez uma inscrição via internet. Obtivemos 32 

inscrições, mas no horário agendado, sem nenhuma justificativa de 

ausência, haviam cinco pessoas, o que nos causou ‘estranhamento’ e uma 

dúvida relacionado ao comprometimento e responsabilidade x cuidado. 

Compreendendo o cuidado a partir de uma atitude de envolvimento com o 

outro, assim como Boff (2013, p.37) anuncia: "representa uma atitude de 

ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o 

outro”. Questionou-se o significado simbólico do nível de cuidado desses 

alunos: em que medida essa atitude implicaria em um baixo nível de cuidado 

ou autocuidado? Indicaria ainda mais a necessidade de práticas 

pedagógicas relacionada ao autoconhecimento e autocuidado?      

 

 

 

Figura 11: confecção da mandala oficina 1A 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 
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Figura 12: mandalas dos participantes da 
oficina 1A 

Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 

 

 

 

 

Figura 13: registros com questionários dos participantes da 
oficina 1 B 

Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 

 

“Força/ junção” “Yin / Yang” 
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Figura 14: registros com questionários dos 
participantes da Oficina 1 B  

Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 
 

 

: 

 

Figura 15: mandalas confeccionadas na oficina 1B 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 
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Figura 16: oficina 1B 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 

 

Nas oficinas 1 A e 1 B, a partir da análise realizada percebe-se que o seu 

principal objetivo de promover a consciência sobre o autoconhecimento e 

autocuidado na jornada profissional e pessoal foi concretizado. Participaram 

dessas oficinas as pétalas: fluxo, quietude, presença, evolução, gratidão, vida, 

emoções, liberdade, consciência, olhar, intuição, solidariedade e equilíbrio. 

Ressalta-se que por esses aspectos serem atributos para o nosso 

autoconhecimento, significaram, simbolicamente uma etapa imprescindível para 

o ‘floresSer’ da metáfora da flor de lótus.  

 

 

OFICINA 2 

 

Dando continuidade ao programa educacional, a oficina 2 foi realizada no dia 

26/04/17 com a participação de cinco alunos, simbolicamente chamados de 

‘pétalas’. As pétalas: cuidado, liberdade, intuição e quietude que participaram 

das oficinas 1 A ou 1 B, estavam presentes. A novas pétalas que foi agregada 

nessa oficina foi a do amor. A oficina iniciou da mesma forma que as oficinas 1 

A e 1 B, com apresentações e apresentações de conceitos com base junguiana. 

O principal conceito abordado foi o de persona.  Essa oficina apresentou o 
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objetivo de ampliar a percepção da persona, ou seja, dos ‘papeis’ sociais e 

profissionais, bem como, o reconhecimento do Self ou essência na jornada do 

cuidador. 

 

Para isso foram realizadas algumas vivências a partir de distintas técnicas 

expressivas. Na primeira vivência foi utilizada a técnica expressiva corporal com 

as seguintes instruções:  

 

Quadro 12: uma técnica expressiva corporal 

 
Andar pela sala com a música, quando a música parar, ficar de frente com uma, 

ou duas, caso o número de alunos seja ímpar... permanecer em silêncio... e... 
 

1º momento - Pare e olhe para a outra pessoa, observe – quais as impressões 
que ela te passa? 

2º momento: Olhe nos olhos dessa pessoa e observe o que você sente? Quais 
as suas impressões? 

 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora e por Suely A. Marqueis 

 

 

Ao questionarmos sobre os aprendizados, obtivemos os seguintes registros 

escritos:  

 

Sensação de timidez, apreensão, medo, mas ao mesmo tempo curiosidade ao 

olhar nos olhos das pessoas desconhecidas (pétala liberdade).  

 

Percebi como é difícil entrar em contato de forma sincera, olhando no olho 

de alguém desconhecido, mas ao mesmo o tempo, o quanto buscamos esse 

tipo de contato (pétala equilíbrio). 

 

Encontro de almas, descamadas e puras de todas as personas (pétala amor).  

 

e:  

É um outro olhar que surge intimador [...] ao olhar as pessoas sem foco, tive 

a impressão de que os outros poderiam achar que estava analisando / 

julgando, ao olhar nos olhos tive a impressão de que algo se fundiria ali [...] 

como se fôssemos íntimos (pétala intuição).   

Uma coisa que eu senti foi que como sentir o que preciso, difícil explicar, 

mas entender que muitas vezes quando olho para alguém, tenho a impressão 

que eu tenho dentro de mim, uma mescla de sentir o outro e me sentir ao 
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mesmo tempo. No dia a dia, tem que se mostrar forte, impenetrável, 

diferente de outros lugares aqui dá para deixar livre, diferente de outros 

ambientes (pétala quietude).   

 

Podemos refletir a partir dessas percepções que uma simples vivência como 

essa realizada pelo educador pode desenvolver a habilidade da empatia, uma 

importante função estruturante psíquica, imprescindível para que uma relação 

de troca e confiança sadia se estabeleça. 

Na sequência da oficina, a partir de uma técnica expressiva gráfica, na qual foi 

vivenciado o conceito de persona, verificamos a partir de alguns registros de 

aprendizados abaixo que a consciência de diferenciação do Eu e do Outro foi 

propiciada para alguns participantes. Segue a técnica expressiva gráfica e 

meditativa realizada nesta oficina73:  

 
            Quadro 13: técnica expressiva gráfica e meditativa 

 

Passo a passo:  
 
1. Dividir 3 folhas de sulfite A4 ao meio.  

2. Em cada folha peça que o aluno elabore uma imagem que expresse: 
(todos com as suas folhas cortadas e esperar cinco min no máximo para cada 
comando/ imagem?)  

1ª folha: Como eu me vejo 2ª folha: Como o outro me vê 3ª folha: Como 
eu gostaria de ser 4ª folha: Como o outro gostaria que eu fosse 5ª folha: Como 
eu não gostaria de ser 6ª folha: Como o outro não gostaria que eu fosse.  

3. Transmutar, transformar (Música do Gipsy Kings ou eletrônica, soltar, 
movimentar o corpo como sentir vontade... soltar o corpo) 

4. Deixe à mão a folha A3.  

5. Visualização do Mestre interior (Técnica expressiva imaginativa) 

Colocamos uma música introspectiva e pedimos para o aluno se 
assentar com a coluna ereta, sentir a sola dos pés no chão, descruzar braços 
e pernas, relaxar os ombros e respirar. Tranquila e profundamente, o objetivo 
é desacelerar e entrar num estado de relaxamento.  

Sinta-se em estado de profunda paz e tranquilidade. Imagine uma trilha 
que te levará a uma linda paisagem... caminhe tranquilamente por essa trilha 
sentindo os benefícios da natureza, ouvindo os sons da natureza... o cantarolar 
dos pássaros... o sol aquecendo mansamente as flores e as águas tranquilas 
do riacho que se ouve deslizar tranquilamente próximo daí... e caminhando 
você chega a um local onde vê um lindo jardim, você se senta em banco, 
enquanto você descansa envolto pelas sensações da natureza, você observa 

                                                           
73 Essa prática foi aprendida no curso de Coaching Integrativo da ACI (SP), baseada na atividade 
dos sete Eus e na visualização do dialogo interior de Roberto Assagioli – ele foi um psiquiatra 
italiano, pioneiro nos campos de Psicologia humanística e transpessoal.   
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que alguém se aproxima, você percebe que é um velho conhecido, você o 
reconhece como um mestre. Você o convida para sentar e você conversam 
sobre o seu ‘eu’ por alguns minutos, veja o que ele tem para te dizer sobre o 
seu verdadeiro ‘EU’ e o que você quer saber sobre, pode ser que ele te dê um 
presente ou uma mensagem, observe, agradeça. Vá se despedindo e saindo 
devagarinho desse jardim pela mesma trilha. Agora retorne para essa sala, 
venha voltando para o aqui e agora, sentindo-se perfeitamente bem. Integrando 
todo seu ser físico, mental e espiritual, fazendo os movimentos que seu corpo 
estiver pedindo e quando estiver perfeitamente bem, abra os olhos. 
Gentilmente, vá tocando o seu corpo, se acolhendo e se percebendo. 

 
6. Entregue a folha A3 de maneira discreta e peça que ele desenhe 

uma imagem que expresse: O Verdadeiro EU (ou quem realmente sou)  
 
7. Peça para extrair uma mensagem da sétima imagem. Pegar os 

aprendizados do primeiro exercício e relacioná-los a sua jornada de cuidador. 
 
8. Questionário: O que a mensagem do verdadeiro Eu está trazendo 

como essencial para minha jornada de cuidador? Escreva um texto com sobre 
o seu verdadeiro Eu e sua jornada de cuidador. 

 
9. Como eu me vejo no meu papel de cuidador na minha jornada?  
 
10. A partir do meu aprendizado como posso agir de forma diferente 

como cuidador? Qual é o meu desafio na minha jornada de cuidador?   

 
        Fonte: Adaptado pela pesquisadora e por Suely Aparecida Marqueis 

 

 

Obtivemos os seguintes aprendizados a partir dessa prática:  

Que estou aqui para despertar outros e ajudar outros a se diferenciarem do Eu 

e Ego (pétala liberdade). 

Aprendi que existem vários de mim mesmo (pétala quietude).  

Aprendi a refletir sobre mim, o que acho de mim, pelo o que quero lutar na 

minha vida (pétala amor).  

Aprendi a olhar para as coisas boas, que eu tenho e que eu quero pra mim, me 

importando menos com o outro (pétala intuição). 

Aprendi a pensar melhor na minha imagem, considerar melhor a perspectiva 

dos outros em relação a mim (pétala equilíbrio). 

 

Conforme foi explicado por Byington (2003) a persona pode funcionar como uma 

função estruturante para a elaboração simbólica e a formação da identidade do 

Ego e do Outro. Por meio dessa elaboração simbólica, acreditamos que é 

Continuação Quadro 13  
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possível uma maior percepção do papel profissional, o que poderia contribuir na 

interação com ou outro, ou seja, na interagência, conceito usado na Naturologia. 

Em relação ao Self, segundo Byington (2003), por ser um arquétipo atuante 

desde a infância, influenciando o desenvolvimento humano em uma concepção 

racional, emocional, existencial e cultural, foi abordado simbolicamente ao 

solicitarmos após a vivência, que os participantes escrevessem uma frase que 

definisse a essência do verdadeiro ‘Eu’. Obtivemos os seguintes registros, nos 

quais destacam-se as funções psíquicas estruturantes da aceitação, 

transformação e empatia:  

Aguente pois já estamos conscientes, mostre com calma e compaixão, não 

precisa ter medo de ser mal interpretada (pétala liberdade). 

Eu sou um ser mutável (pétala quietude). 

Meu eu verdadeiro é definido pela empatia, pelo amor que o coração traz, 

felicidade, verdadeira que é se aceitar (pétala Amor).  

A chave para a felicidade é ser o que eu sou com verdade (pétala intuição). 

Seja seu próprio herói (pétala equilíbrio). 

 

Ao questionarmos sobre como este aprendizado poderia ser aplicado na sua 

vida e no papel de cuidador/ educador? Poderia ser relacionado ao seu 

autocuidado? De que forma? Obtivemos os seguintes registros:  

Sim, aprendi que o que eu tinha em mente da minha missao aqui é real, apenas 

concretizou que para eu cumprir a tal, preciso olhar para todos os meus 

corpos, principalmente o físico. Ter mais amor e contato com meu próprio 

meio de locomoção para poder fazer o que eu preciso (pétala liberdade).  
 

 

Essa participante ao afirmar que precisa olhar para todos os corpos, entrou em 

contato com a integralidade do seu Ser, bem como, com a necessidade de maior 

autocuidado com o seu físico, ou seja, despertou para a consciência da 

necessidade do desenvolvimento da função psíquica da sensação.   
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Obtivemos outros participantes que ‘despertaram’ para a importância do 

autoconhecimento (no primeiro registro abaixo), bem como, da consciência 

sobre a percepção da persona (no segundo registro abaixo):    

 

Entender a necessidade de uma persona, dispor- se a ouvir sem julgamentos 

o interagente nos propicia a chance de conexão tão necessária ao tratamento. 

Se eu como cuidadora não me oferecer o mesmo cuidado, não poderei me 

conectar verdadeiramente ao outro (pétala quietude). 

 

Este aprendizado pra mim está relacionado no mergulho em mim mesma, no 

autoconhecer, a fundo para poder ter certeza das minhas vontades, dos meus 

sonhos, dos meus medos e fraquezas, pra que assim eu possa olhar e cuidar 

deles e então cuidar do outro com todas as suas nuances também (pétala 

intuição). 
 

No exemplo que se segue fica evidenciado a percepção sobre a consciência da 

necessidade de autocuidado por meio da escuta dos sentimentos, ou seja, da 

função psíquica do sentimento.  

Com certeza, sempre que me sinto oprimida, julgada, sem saber meu 

caminho, me lembrar que eu tenho uma chave para abrir meu coração e me 

aceitar independente do momento que estiver vivendo. Poder mostrar isso 

para as pessoas, também: somos o maior presente que podemos receber, 

cuidando de nós mesmos, o caminho sempre se abre novamente (pétala 

amor). 

 

Neste último aprendizado destaca-se a consciência sobre a importância de 

identificar o propósito de vida e estar alinhado a ele para que se obtenha 

sucesso, o que só é possível com a integração do ego e do Self, sendo 

fundamental na formação de qualquer pessoa e/ou profissional. Segue o 

registro:  

Este aprendizado pode ser aplicado em minha vida de todas as formas e em 

todos os papeis. Sabendo do meu proposito e me dedicando a ele, me permitir 

dedicar a ele e viver pela minha perspectiva de sucesso (pétala equilíbrio). 
  

 

Percebe-se que a partir das técnicas expressivas na segunda oficina foi realizado 

o objetivo proposto da consciência sobre a persona e o reconhecimento do Self 

ou essência na jornada do cuidador, ampliando o desenvolvimento do 
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autoconhecimento e autocuidado. Evidencia-se a eficácia dessa metodologia 

que abrangem as vivências e as técnicas expressivas.   

 

Figura 17: produção técnica expressiva 
gráfica da oficina 2 

Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 

 

 

 

 

Figura 18: técnica expressiva gráfica da oficina 2 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 
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Figura 19: oficina 2 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 

 

OFICINA 3 

Na oficina 3, realizada no dia 24/05/2017 com sete participantes ou pétalas, 

simbolicamente nomeados. As pétalas que voltaram a fazer parte dessa oficina 

foram: consciência, liberdade, quietude e equilíbrio. As pétalas que participaram 

exclusivamente dessa oficina foram: sensibilidade, força e segurança. Com o 

objetivo de promover a reflexão sobre os medos e/ ou bloqueios, foram 

desveladas algumas categorias simbólicas pelos participantes.  

Para vivenciar os medos, o conceito trabalhado nessa oficina foi o do Arquétipo 

da sombra. Esse tema foi vivenciado pois segundo Byington (2003), o medo, a 

ansiedade, o orgulho, a coragem, a tristeza, a alegria são funções psíquicas 

estruturantes, contêm as polaridades e interagem criativa e defensivamente no 

processo de individuação o que pode influenciar a formação do profissional da 

saúde.  

Durante essa oficina, inicialmente como sensibilização para o tema, foi realizada 

a primeira vivência, na qual foi utilizada uma técnica expressiva interpessoal 

corporal. 
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A vivência apresentava a seguintes orientações: 

 

Quadro 14: técnica expressiva interpessoal corporal 

Fonte: elaborada pela pesquisadora e por Suely A. Marqueis 

 

Após a primeira vivência, obtivemos aprendizados que ocorreram a partir da 

percepção do toque e da sensação, evidenciando a importância de se trabalhar 

com a sensação na formação do profissional da saúde, ou seja, do 

desenvolvimento da função psíquica da sensação:  

Foi mágico saber onde eu colocaria a mão e surpresa que foi sentir a forma e 

energia de cada coisa tocada. O toque quando não temos a visão nos dá a 

sensação de estar vivo e saber que existem coisas, mesmo que não 

consigamos enxerga-las (pétala liberdade). 

 

Me senti muito bem ao ser conduzida, pois me permiti não ter o controle de 

nada por um momento. Gostei também de estimular a sensibilidade, 

percebendo as superfícies pelo toque. Conduzindo, gostaria que a outra 

pessoa sentisse tão bem quanto eu (pétala sensibilidade). 

 

Primeira situação: ser guiado: não tive muito receio, creio que por já conhecer 

o local, a questão do tato me trouxe a percepção de que as coisas são 

diferentes, com sua temperatura e forma e me fez refletir no quanto julgamos 

as pessoas. Segunda situação ser a guia: Senti a resistência e o medo da pessoa 

que estava sendo guiada, também tive medo de não guiar da forma correta e 

machucar a pessoa (pétala força).   

 

Sensação inicial de que poderia cair a qualquer momento, depois isso 

amenizou. Durante todo o processo senti a necessidade de inspirar fundo 

algumas vezes para conseguir “entregar”. Sensação de alteração no equilíbrio 

também (pétala consciência). 
 

 

Andar na sala e corredor, distribuir aleatoriamente em dupla por números ou trio 
e andar pela sala guiado por um colega alguns minutos com venda e depois 
troca...permanecer em silêncio...... 

1º momento ao ser guiado– e perceba: qual foi a sua percepção ao ser guiado? 
Quais sentimentos e sensações que despertaram em você?    

2º momento ao guiar: ser guiado? Perceba: qual foi a sua percepção ao guiar? 
Quais sentimentos e sensações que despertaram em você?    
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Outro aspecto evidenciado foi a percepção sobre a capacidade de confiar na 

relação com o outro. Essa função psíquica estruturante da confiança é 

importante na medida em que pode favorecer o desenvolvimento da empatia:  

A principal percepção foi a capacidade de confiar em ser conduzido por 

alguém mesmo estando em uma condição de maior fragilidade (pétala 

equilíbrio). 

Identificar objetos com o toque é ter um conhecimento ampliado sobre a 

visão. Ser guiado até o objeto traz certa insegurança, mas também um certo 

conforto (pétala segurança).  

Após a primeira vivência, foi realizada a segunda vivência, que segue abaixo: 

Quadro 15: técnica gráfica e imaginativa  

2ª VIVÊNCIA – DIÁLOGO DOS OPOSTOS: Uma técnica expressiva gráfica e 
imaginativa.  

SENSIBILIZAÇÃO: Presentifique-se, entre em silencio e em contato com a sua sabedoria 
interior, conectando com a sua dimensão do sagrado, imagine essa conexão e partir desta 
percepção, identifique em você um medo ou crença que esteja te limitando seu caminhar 
na sua jornada pessoal.    

PASSO A PASSO:Dividir e cortar 1 folha A4 ao meio. 

1. Por meio de grafismo, peça para o aluno elaborar uma imagem que 
represente o medo ou a crença que está limitando a sua jornada de 
cuidador. 

2. Peça que ele dê um nome para essa imagem. 
3. Em seguida que ele represente o oposto dessa imagem na segunda 

metade da folha A4. 
4. Solicite um nome para essa segunda imagem. 
5. Peça para ele colocar uma imagem ao lado da outra e imaginar um 

diálogo entre esses dois personagens. 
6. Deixe algumas folhas A4 à disposição d o  a l u n o  e  solicite que 

elabore e registre o diálogo, usando a quantidade de folhas que for 
necessária. 

7. Em seguida, solicite que o participante leia o diálogo em dupla para 
compartilhar com quem terminou. (Deixe à mão a folha A3) 

8. Coloque uma música calma e peça para o aluno a fechar os olhos, se 
assentar com a coluna ereta, descruzar as pernas, relaxar os ombros 
e respirar tranquila e profundamente, o objetivo é desacelerar e entrar 
num estado de relaxamento. 

9. Alguns instantes, com uma voz suave, peça para o participante voltar 
do relaxamento aos poucos e abrir os olhos. Peça que ele desenhe na 
folha A3 uma imagem que expresse a SÍNTESE dos 2 personagens e 

conclua o diálogo já escrito. Complemente na folha do diálogo e no 

questionário qual lição aprendida a ser extraída dessa 

experiência. 
Fonte: Adaptado pela pesquisadora e por Suely A. Marqueis74 

                                                           
74Esse exercício favorece o aprendiz a utilizar imagens e cenários que possibilitam vivenciar 

experiências e, assim, colori-las com os conteúdos do seu inconsciente, segundo Saldanha, 
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Nessa segunda vivência o foco foi vivenciar a sombra, que é a parte da Psique 

que, por algum motivo, não pode se tornar consciente e permaneceu 

inconsciente (JUNG, apud BYINGTON, 2003). A partir dessa técnica expressiva 

gráfica e imaginativa, intencionou-se que alguns aspectos inconscientes 

pudessem se tornar conscientes, o que segundo Carlos Amadeu Botelho 

Byington, poderia evitar que algum aspecto inconsciente se cronifique, 

possibilitando o reconhecimento e consequentemente, com essa consciência, 

favoreceria o ‘empoderamento’ do profissional da saúde. 

Essa vivência contempla a função transcendente, que segundo Byington (2003), 

é a mesma que reconhece a essência da imaginação da dimensão simbólica, 

pois contêm os polos do fascínio e desapego na vivência dos símbolos. Com 

acolhimento, aceitação e o reconhecimento da sombra, pode ocorrer a 

transformação dos medos ou dos bloqueios, desvelando potenciais que antes 

estavam encobertos pelos medos. Esse processo, pôde ser vislumbrado a partir 

das percepções descritas pelos participantes, o que pode favorecer um processo 

saudável de autoconhecimento e de prática do profissional da saúde:  

Com certeza, na forma de eu aceitar o meu eu de aqui e agora, o que eu sou 

desde sempre. Acolher a minha sombra e transcender a minha luz (pétala 

liberdade).  

 

Sim. Ao buscar meus sentimentos sinceramente, posso identificar a minhas 

personas, posso identificar o que me leva a ter estas ou aquelas atitudes e com 

essas informações e transmutar aquilo que barra meu avanço (pétala 

quietude).  

 

Colocar os medos no papel me dá a sensação deles serem bem menores do 

que está na minha cabeça (pétala segurança).   

 

A aprendizagem pode ser aplicada na minha vida com autocuidado pois de 

extrema importância para o meu entendimento mais profundo de minha 

profissão de minha própria personalidade (pétala equilíbrio). 

 

Sim, de forma a desenvolver e interiorizar o exercício de percepção de si 

mesmo. Às vezes, identifico alguns padrões de pensamento ‘nocivos’, mas 

                                                           
2006. Foi um aprendizado do curso de Coaching Integrativo, realizado na Academia de 

Coaching Integrativo.  
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não consigo interromper o fluxo enquanto não os expressos mais 

concretamente, e vivência me trouxe isso (pétala sensibilidade). 

 

Sim, absorvendo e entendendo se estou sentindo medo e qual é esse medo, se 

estou fugindo ou não de uma situação e enfrentar e seguir em frente (pétala 

força). 

 

Me ajudou a vislumbrar a possibilidade de tentar equilibrar o quanto de 

trabalho tenho com momentos de leveza e alegria, além da aceitação de mim 

e do outro (pétala consciência). 

 

Além disto, a partir das questões sobre a aprendizagem geral da oficina e sobre 

a aplicação do papel de cuidador/ educador, obtivemos algumas respostas que 

demonstraram que uma vivência direcionada para elaboração dos medos pode 

propiciar na pratica do papel do cuidador, a consciência sobre a importância do 

entendimento de si para entender o outro. Essa prática educacional pode 

favorecer o desenvolvimento da função estruturante da empatia e com isso, 

ajudar a estabelecer uma relação mais saudável consigo e com o outro, de 

acordo como os exemplos: 

Com certeza, na prática de entender e sentir o outro, pois me entendendo e 

me sentindo posso ajudar a quem vier ao meu encontro (pétala liberdade). 

Aprender a entender como cada pessoa expressa seus medos e questões de 

maneirar diferentes. Aprender a olhar o medo com os olhos da esperança 

(pétala consciência). 

Sim, estimulando a auto-avaliação e o autoconhecimento dou ferramentas a 

meu interagente par que ele promova a sua saúde integralmente (pétala 

quietude). 

Sim, pois é imprescindível que o cuidador coloque sua pele no jogo e percorra 

o processo necessário no próprio desenvolvimento e autoconhecimento para 

então realizar seu papel da melhor forma e com mais empatia, podendo assim, 

direcionar pessoas para que também achem seus caminhos.  Ao achar o medo 

e achar seu antagonista, é possível entender a relação de equilíbrio que se 

estabelece ao interiorizar essa relação, o medo passa a não existir (pétala 

equilíbrio). 

 

Com certeza, de forma a auxiliar o outro o quando este se encontrar com 

dificuldade   em seu processo de tratamento. O aprendizado foi saber a 

importância de lidar e entender meus próprios medos (pétala sensibilidade). 

 

Sim, pois você reconhecendo seus medos pode auxiliar a outras pessoas a 

entender melhor situações vividas e direciona-las instrui-las a identificar e 

superar esses medos, dando um novo rumo ao tratamento e a vida das pessoas. 
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Esse sucesso e a autoconfiança só depende de mim. Sou eu que devo trilhar 

caminho e saber o que é suficiente ou não. Se algo obstruir o caminho de a 

volta e der medo, vai com medo mesmo (pétala força).  

 

Todo passo em direção ao autoconhecimento é essencial para o cuidador e 

diria é como aperfeiçoar o seu trabalho, aplicando sua visão e possiblidades 

de manobra diante de situações diversas que nos apresentam. Encontrar um 

equilíbrio entre a solidão e o medo, equilibrados com a união e aceitação de 

mim e dos outros, poderão me trazer felicidade e alegria em todos os imputs 

de minha vida (pétala consciência). 
 

 

A relevância da vivência foi a consciência da sombra, como pôde ser evidenciado 

nos exemplos acima, além de emergirem as funções estruturantes psíquicas da 

esperança, da autoconfiança e aceitação. Essas funções que privilegiam a 

subjetividade, o sentimento, a intuição e a imaginação estão relacionadas aos 

ciclos arquetípicos matriarcais e que segundo Byington (2003) são fundamentais 

no processo educacional, uma vez que nos humanizam. Outro destaque foi a 

função psíquica do equilíbrio, o que segundo Byington (2003) pode ser um 

caminho para a dialética entre o ciclo do matriarcado e patriarcado, o que ocorre 

na função do arquétipo da Alteridade. Seria o movimento psíquico para 

estabelecer o equilíbrio entre as forças do masculino e do feminino, da anima e 

animus e que podem levar à criação ou à destruição. Com o trabalho consciente, 

como nessa vivência, portanto, pode-se mobilizar a criação. 

Nas figuras que se seguem foram apresentados os registros das atividades das 

‘pétalas’ realizadas durante as oficinas.   
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Figura 20: atividade da ‘pétala equilíbrio’ na oficina 3  
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 

 

 

 

Figura 21: atividades da ‘pétala liberdade’ na oficina 3  
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 
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 Figura 22: atividades da ‘pétala da 
sensibilidade’ na oficina 3 

Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 

 

 

 

Figura 23: atividades da ‘pétala força’ na oficina 3 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 
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Figura 24: atividade da ‘pétala quietude’ na oficina 3 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 

 

 

 

Figura 25: atividades da ‘pétala consciência’ na oficina 3  
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017)  
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Figura 26: atividades da ‘pétala segurança’ na 
oficina 3 

Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 

                                                       
                                         

 

Figura 27: oficina 3 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 
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Figura 28: oficina 3 
Fonte: arquivo da pesquisadora (2017) 

 

Após a análise do programa educacional simbólico, foram desvelados muitos 

aspectos que se fizeram conscientes no processo de autoconhecimento e 

autocuidado de todos os participantes. Os alunos vivenciaram o reconhecimento 

das suas ‘raízes’ quando realizaram as mandalas com os elementos da terra ou 

identificaram a persona, enfrentando as suas imagens internas e externas ou 

mesmo desafiando a sombra, ao perceber fraquezas ou potencialidades. Assim 

como, o fluxo, quietude, presença, evolução, gratidão, equilíbrio, liberdade, 

consciência, olhar, intuição, vida, emoções, amor, sensibilidade, força e 

segurança são imprescindíveis no processo de desenvolvimento humano, todas 

as pétalas fizeram parte do processo do ‘floreSer’ da flor de lótus.  

Para uma melhor visualização das análises apresentadas foram realizados 

alguns quadros que sintetizaram as categorias beneficiadoras do 

autoconhecimento e autocuidado apontados pelos alunos em cada oficina, 

oriundas das técnicas expressivas embasadas na Psicologia Simbólica 

Junguiana e compreendidas pela junção da interdisciplinaridade e dessa mesma 

abordagem.  

 
 



  199 
 

 
 

Quadro 16: categorias beneficiadoras do autocuidado e 
autoconhecimento x autocuidado x técnicas expressivas das 

oficinas 1A e 1B 
 
 

 
TÉCNICAS 

EXPRESSIVAS 
DAS OFICINAS  

1A E 1B 

 
CATEGORIAS 

BENEFICIADORAS 
DO 

AUTOCONHECIMENTO 
 
 

 
CATEGORIAS 

BENEFICIADORAS 
DO  

AUTOCUIDADO 

 
TÉCNICA 

EXPRESSIVA  
EXPLICATIVA DO 
ARQUÉTIPO DO 

CUIDADOR 

 
Consciência corporal 

conhecer o Corpo, as 
sensações (Função da 

Consciência da sensação) 
 

 
Consciência sobre o 

processo do 
autocuidado: Cuidar de 
si para cuidar do outro 

(Função da 
Consciência do 
pensamento) 

 
TÉCNICA 

EXPRESSIVA DO 
ARQUÉTIPO DO 

HERÓI 
 

 
Autovalorização (Função 
estruturante psíquica- 
Fortalecimento do ego) 

 

 
Percepção da 

Autocura (Função da 
Consciência do 
pensamento) 

 

 
TÉCNICA 

EXPRESSIVA 
SENSIBILIZADORA 
PELA ESCUTA DO 
TEXTO “Sementes 

de Amor” 

 
Consciência das 

emoções e pensamentos 
(Função da Consciência 

do sentimento e do 
pensamento) 

 
Gratidão (Função 

estruturante psíquica) 
 

 
Consciência do 
cuidado Físico 

(alimentação) e mental; 
Percepção dos 

aspectos do   feminino 
(arquétipo matriarcal) 

 

 
TÉCNICA 

EXPRESSIVA 
IMAGINATIVA E 

GRÁFICA 
DA MANDALA 

 
Calma, alegria, 

confiança,  desapego, 
quietude, espiritualidade, 

presença, intuição 
(Funções estruturantes 

psíquicas) 

 
Percepção de 
autocontrole, 

consciência da 
dimensão espiritual, 

emocional e espiritual 
do autocuidado. 

                     Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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Quadro 17: categorias beneficiadoras do autoconhecimento e 
autocuidado x técnicas expressivas da oficina 2 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Quadro 18: categorias beneficiadoras do autoconhecimento e 
autocuidado x técnicas expressivas da oficina 3 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

TÉCNICAS 

EXPRESSIVAS  DA 

OFICINA 2  

 

CATEGORIAS 

BENEFICIADORAS  

DO AUTOCONHECIMENTO 

 

 

CATEGORIAS  

BENEFICIADORES   

DO AUTOCUIDADO 

 

 

SENSIBILIZAÇÃO -  

TÉCNICA 

EXPRESSIVA  

CORPORAL  

 

 

Empatia (Função psíquica 

estruturante)    

  

 

Consciência do corpo /sensações 

(Função da Consciência do 

Sensação)   

 

TÉCNICA 

EXPRESSIVA 

GRÁFICA DA 

PERSONA 

 

Diferenciação do Eu / Outro, 

aceitação (Função psíquica 

estruturante), consciência dos 

sentimentos (Função da 

Consciência dos sentimentos) 

 

 

Consciência do autocuidado 

físico. (Função da Consciência do 

Sensação e Pensamento).    

 
TÉCNICAS 

EXPRESSIVAS  DA 
OFICINA 3 

 
CATEGORIAS 

BENEFICIADORAS 
DO AUTOCONHECIMENTO 

 

 
CATEGORIAS 

BENEFICIADORES 
DO AUTOCUIDADO 

 

 
SENSIBILIZAÇÃO - 

TÉCNICA 
EXPRESSIVA  
CORPORAL E 

 
Consciência da sensação, 
confiança e em si e no outro., 
empatia(Funções Psíquicas  
estruturantes)     

 
Consciência do corpo 
/sensações (Função da 
Consciência do Sensação)   

 
TÉCNICA 

EXPRESSIVA 
GRÁFICA DA 

SOMBRA 

 
Amor, liberdade, empatia, 
esperança, consciência dos 
sentimentos. (Arquétipo da 
alteridade) 

 
Consciência do autocuidado 
integral).  
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6.3 Análise do questionário via internet on line- Inspirações 

 Nesta subseção para complementar a compreensão do autoconhecimento e 

autocuidado durante formação do profissional da saúde, foram analisadas as 

respostas de um questionário de um mapeamento sobre as percepções dos 

alunos dos cursos de graduação do curso de Naturologia. Foram obtidas um total 

de 71 respostas pela plataforma Google, de formulários on-line. As respostas 

completas estão no apêndice. Nesta análise estão contempladas as questões, 

bem como, algumas respostas que se destacaram. Inicialmente para se analisar 

o conteúdo para a compreensão do autoconhecimento e autocuidado foram 

levantadas as palavra-chave de cada resposta. Segundo Chizzotti (2006), a 

análise de conteúdo, pode ocorrer a partir de levantamento de categorias, 

advindos de fragmentos ou palavras-chave, de uma forma dedutiva, conforme 

foi procedido nesta pesquisa.  

Para facilitar a análise desses resultados foram realizados alguns gráficos, a 

partir das respostas dos participantes. Como análise final das respostas, foi 

seguido o mesmo critério anterior, no qual, foram enfocados nos registros como 

categorias de análises os conceitos provenientes da Psicologia Simbólica 

Junguiana, ou seja, os arquétipos, as funções da consciência e as funções 

psíquicas estruturantes. Essas análises enfocaram as categorias processuais do 

autoconhecimento e autocuidado propiciados no curso de Naturologia, pois além 

de complementar a análise anteriormente realizada no questionário geral dos 

participantes das oficinas, ajudam a reflexão sobre pontos positivos e ou 

negativos a serem considerados em um curso de formação em saúde.   

As questões e análises do questionário foram subdivididas por temas. O primeiro 

tema corresponde à identificação dos sujeitos que responderam ao questionário 

realizado utizando-se a plataforma Google, de formulários on line. O segundo 

tema está relacionado ao processo de autoconhecimento e o terceiro tema 

refere-se ao autocuidado e bem-estar. 
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QUESTIONÁRIO VIA INTERNET ON LINE: 

 

 

1º Tema: Identificação dos Participantes  

 

 

Gráfico 3: contagem de pessoas x idade no 
questionário no mapeamento 

 
                           Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 
 Gráfico 4: contagem de pessoas x semestre no 

mapeamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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Gráfico 5: contagem de pessoas x gênero 
mapeamento 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 

No ano de 2017, o número de alunos de Naturologia na Universidade era 

de 240 alunos, distribuídos em oito turmas. Como pode ser verificado 

anteriormente, a idade da maioria das pessoas que responderam ao 

questionário foi o público feminino, apresentando a idade entre 18 a 23 

anos. Cursavam semestres diferentes, embora grande parte dos alunos 

que responderam ao questionário se encontravam nos primeiros 

semestres do curso.   

 

2º Tema: Autoconhecimento 

1. Na sua opinião, quais aspectos ligados à experiência da graduação são 

relevantes para sua trajetória de vida?   

Nas respostas para essa primeira questão os aspectos que se destacaram 

ligados à experiência da graduação como aspectos relevantes para a trajetória 

de vida, foram: autonomia de saúde física, a responsabilização pelo 

autocuidado, a promoção do autoconhecimento, o conhecimento, o alinhamento 

da teoria e da prática o desenvolvimento interpessoal (relacionamentos), a 

conscientização, a inteireza, o bem-estar e a reflexão. 

 

 
 
 
 
 

78, 8%

19,7%
1;50%

CONTAGEM DE PESSOAS POR 
GENÊRO
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Gráfico 6: aspectos relevantes à graduação x 
trajetória no mapeamento 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Uma das respostas destacadas diz respeito ao desenvolvimento interpessoal. 

Segundo a resposta abaixo, foi viável em função dos relacionamentos ocorreram 

durante o curso, uma vez que funcionaram como ‘espelhos’, o que segundo a 

Psicologia Simbólica Junguiana, significaria proporcionar a consciência das 

personas, como foi evidenciado na oficina 2 do Programa educacional simbólico 

realizado. Segue a resposta:  

Muitos. Desde os relacionamentos, que servem como espelhos, até a 

graduação em si. O dia-a-dia ensina muito; sobre perseverança, vencer nossas 

dificuldades. Penso que se fosse outro curso eu já teria desistido. Foi e é um 

esforço e um desafio muito grande seguir uma graduação, particularmente 

falando. Portanto creio que independentemente de onde o curso vá me levar 

na vida, aprendi muito (Fem. 23a a.).   

 

Na resposta abaixo, se destacam, além da importância da auto-percepção e 

autocuidado, a importância de se reconhecer as fraquezas, o que poderia ser 

compreendido e vivenciado mediante o conceito do arquétipo de Sombra, como 

foi proposto e evidenciado na oficina 3 do Programa educacional simbólico.   

O aprendizado, autoconhecimento, olhar da naturologia, a auto percepção e o 

autocuidado. Muitos desafios são enfrentados durante a graduação, muitas 
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superações, insights. Você ao se conhecer mais entende suas fraquezas e sabe 

como trabalhar com elas, assim como seus pontos fortes (Fem. 19 a.). 

 

A percepção da importância de se proporcionar o autoconhecimento e 

autocuidado em um curso de graduação pôde ser verificado em muitas 

respostas, como pode ser verificado nos exemplos:  

Autoconhecimento; busca por conhecimentos diversos (Fem. 24a.). 

O autoconhecimento que o curso proporciona (Masc. 21a.). 

e 

Autocuidado, auto-amor, autocura, autoconhecimento, reestabelecimento da 

sua qualidade de vida de maneira ativa (Fem. 23b a.). 

 

2. Classifique o nível de alinhamento que o curso de Naturologia se 
relaciona com o seu propósito de vida?      

 Totalmente 

 Muito  

 Mediano  

 Pouco     
                                      

A partir das respostas obtidas, percebe-se um nível muito alto de percepção de 

alinhamento   de propósito de vida com o Curso de Naturologia. 

Gráfico 7: alinhamento de naturologia x 
propósito de vida                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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3. Existe algum aspecto ligado à experiência da graduação que dificulte a 
sua trajetória de vida?   

A metade das respostas não apontou nenhum aspecto ligado à experiência de 

graduação que dificulte a sua trajetória de vida.  

Dentre os principais aspectos negativos apontados como ligados à experiência 

da graduação que dificulte a sua trajetória de vida, foram os aspectos concretos 

inerentes à realização do curso, tais como: ‘pressões’, distâncias, prazos e 

provas, financeiros   

O aspecto da distância para chegar na faculdade pode ser evidenciado na 

resposta abaixo:  

Sim, a distância discrepante entre minha casa e a faculdade, fazendo com que 

eu demore muito tempo pra chegar na faculdade (Fem. 18 a.). 

 

O aspecto financeiro pode ser verificado nas respostas:  

Acredito que principalmente o aspecto financeiro que acompanha a 

graduação. Alunos com menor poder aquisitivo saem muitas vezes lesados e 

impossibilitados de acompanhar o mesmo processo de aprendizagem prática 

das terapias do que outros alunos (Fem. 20a a.).  
 

 

Foi destacado um aspecto de ordem pessoal relacionado à dúvida da escolha 

que pode ser apontado como um dos fatores que o processo de 

autoconhecimento vivenciado simbolicamente pode contribuir para suprir a 

dificuldade encontrada nessa resposta:  

 

O dilema de estar no curso certo ou não (Fem. 19a a.).  

 

 

4. Avalie a sua satisfação do nível de desenvolvimento que o curso propicia 
relacionado à consciência sobre si mesmo na sua vida pessoal. Por 
exemplo, na sua comunicação interpessoal. 

 

 Totalmente 

 Muito  

 Mediano  
 Pouco    
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Gráfico 8: nível de satisfação de desenvolvimento pessoal no curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Conforme, as respostas apresentadas a grande maioria das pessoas consideraram-

se totalmente ou muito satisfeito com o nível de desenvolvimento pessoal relacionado 

à consciência sobre si mesmo na sua vida pessoal proporcionado pelo curso de 

Naturologia.   

5. Explique como o curso de Naturologia tem propiciado a elaboração, a reflexão 
acerca de conteúdos ligados ao autoconhecimento e o seu desenvolvimento. 

No gráfico que se segue estão demonstrados alguns fatores mencionados nas 

respostas que contribuem para a elaboração e reflexão acerca de conteúdos ligados 

ao autoconhecimento e o seu desenvolvimento, ou seja, categorias processuais. 

Como pode ser evidenciado nas respostas abaixo o aspecto destacado foi o 

autocuidado:  

Saúde em primeiro lugar (Fem. 26 a.). 

 

O autocuidado, promover saúde (Fem. 20b a.). 

  

As práticas e medicinas integrativas me ajudam a compreender meu corpo 

consequentemente meus pensamentos (Fem. 20c a.). 

 

A Naturologia permite que o autocuidado seja um instrumento para o 

desenvolvimento pessoal, criando maior consciência sobre a responsabilidade 

da própria saúde. Isso auxilia, até mesmo, para o processo de interagência, 

uma vez que ao experimentar os benefícios da naturologia, você passa para o 

seu interagente se forma mais segura e completa (Fem. 20d a.). 

 
E ainda: 

 

62%

29%

5%, 4%

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL X CURSO  

4- Totalmente

3- Muito

2- Mediano

1- Pouco
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Como uma agulha com linha, a Naturologia vem há dois anos e meio 

costurando elementos de mim em partes novas que o curso me trouxe. Os 

saberes que a Naturologia traz embutidos nela acorda aspectos que a 

civilização esqueceu no decorrer da história. Olhar para a medicina popular e 

compreender seu poder é incrível, e poder levar isso para frente, redefinindo 

o que é saúde, reformulando a ideia de que somos responsáveis por ela, de 

que somos donos dos nossos corpos é empoderar uma pessoa de si mesma. O 

momento histórico em que estamos vivendo clama por isso. A todo momento 

estão sendo destruídos os nossos direitos, estão tomando nossos corpos e uma 

forma de revolução é cuidar de si e incentivar o outro que cuide dele mesmo 

em meio a esse mar de intolerância e descrença (Fem. 22a a.). 
 

Outra categoria que se destacou relacionada à elaboração do autoconhecimento 

propiciado pelo curso foi a possibilidade de reflexão, que pode ser percebida na 

resposta que se segue: 

Devido as matérias dadas em aula, e ajuda dos professores, posso dizer que 

hoje em dia sou uma pessoa muito melhor do que era antes de entrar para a 

naturologia. Pude fazer muitas reflexões sobre meu modo de vida e sobre o 

que eu quero para meu futuro e os que me cercam (Fem. 22b a.).   

  

Gráfico 9: categorias de elaboração do 
autoconhecimento propiciado pelo curso 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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No depoimento abaixo, relacionado à elaboração do autoconhecimento 

propiciado pelo curso, percebe-se a categoria da esperança:  

Vim parar no curso de uma forma muito intuitiva; e tudo que eu tenho visto 

até agora tem me trazido esperança. Isto porque sei que o trabalho é um 

aspecto muito importante da minha vida e o que tenho percebido sobre a 

profissão é que tudo se alinha a minha visão de mundo (Fem. 42 a.).  

 

Na resposta a seguir se identifica a possibilidade de equilíbrio como mais uma 

categoria que foi apontada relacionada à elaboração do autoconhecimento 

propiciado pelo curso:  

O curso envolve esse autoconhecimento pessoal e integral, visando observar 

o ser humano como um todo, o que nos ajuda a ter consciência não só do 

outro, como nós. Acho que se estamos bem com nós mesmos, podemos passar 

isso para o outro de alguma forma e essa filosofia é super importante para o 

nosso curso pois o valor principal do curso é esse equilíbrio (Fem. 42 a.).  

 

 

Complementações 

 

Nesse tema do autoconhecimento, os alunos apontaram alguns atributos que os 

ajudaram na elaboração do seu processo relacionado ao curso de Naturologia, 

pareceu ser um curso em que os alunos se sentem na maioria motivados, 

satisfeitos e conscientes com relação ao seu processo de autoconhecimento.  

 

Além disso, surgiram algumas categorias processuais, conforme a classificação 

realizada anteriormente. Esses apontamentos vivenciados no curso foram 

agrupados no quadro a seguir. Segundo a Psicologia Simbólica Junguiana, 

podem ser consideradas como funções estruturantes psíquicas: equilíbrio, 

esperança, confiança, reflexão, aceitação, transformação, inteireza. Outras 

categorias, tais como, a reflexão, o conhecimento, podem ser reconhecidas 

como função da Consciência do Pensamento. Mas como, os próprios alunos 

citaram, o equilíbrio da teoria e pratica, ou seja, incluir outras funções da 

Consciência da sensação (práticas corporais) são imprescindíveis. Evidenciou-

se ainda em muitas situações o quanto o autocuidado e autoconhecimento estão 

interligados, um depende do outro para o seu desenvolvimento. Reconhecer no 

processo o arquétipo da sombra e a persona também foi apontado como algo 

importante como fatores de elaboração do autoconhecimento.        
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Quadro 19: categorias processuais  
do autoconhecimento do mapeamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 

3º Tema: Autocuidado e bem-estar 

1. Na sua opinião, qual a relevância de Cuidar de si mesmo para Cuidar 

do outro de forma eficiente? 

 

Para esta questão obtivemos 95, 7% de respostas que consideram como muito 

relevante em cuidar de si mesmo para cuidar do outro de forma eficiente.  

 

            

 
CONCEITOS DA 
PSICOLOGIA 
SIMBÓLICA 
JUNGUIANA 

CATEGORIAS PROCESSUAIS DO 
AUTOCONHECIMENTO 

FUNÇÕES DA 
CONSCIÊNCIA: 
SENSAÇÃO 

Compreender o Corpo, as sensações, vivências; 
Práticas. Autonomia de saúde física, a responsabilização 
pelo autocuidado 

FUNÇÃO DA   
CONSCIÊNCIA 
DO  SENTIMENTO 

Identificação e reconhecimento dos sentimentos e 
emoções. 

FUNÇAO DA 
CONSCIÊNCIA 
DO 
PENSAMENTO 

Compreender os pensamentos, palestras, cursos 
extras. 

SELF Alinhamento com o propósito de vida. 

FUNÇÃO DA 
CONSCIÊNCIA 
DA INTUIÇÃO 

Vivências. 

ARQUÉTIPO DA 
SOMBRA 

Ampliar a consciência das fraquezas/dificuldades. 
 

PERSONA Consciência do eu/ outro nos relacionamentos. 

FUNÇÃO 
ESTRUTURANTE 
PSÍQUICA 

Equilíbrio, perseverança, esperança, confiança, 
reflexão, aceitação, transformação, inteireza. 
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Gráfico 10: relevância em cuidar de si para cuidar do outro 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 

2. Na sua opinião, qual a relevância de Cuidar de si mesmo para Cuidar do 
outro de forma eficiente? Explique. 
 
Para essa resposta, foram evidenciadas algumas justificativas que explicaram a 

relevância de cuidar de si mesmo para cuidar do outro. Destacou- se o 

experienciar como algo relevante no cuidar de si para cuidar do outro. Esse 

aspecto pode ser verificado nas respostas abaixo: 

 Experienciar aquilo que sugere para o outro é a base da verdade e coerência 

(Fem. 18 a.).   

É necessário viver e experienciar para podermos aplicar e passar pra frente. 

Não faz sentido falarmos algo que nós não aplicamos em nossas próprias 

vidas (Fem. 21a a.).  

 

Na resposta a seguir, pode-se refletir sobre a importância do profissional da 

saúde reconhecer suas dificuldades e fragilidades na sua saúde para cuidar do 

outro: 

É importante reconhecer em si mesmo as dificuldades do processo saúde-

doença-saúde para superá-las e por dar exemplo ao outro de como ele mesmo 

pode fazer este caminho (Fem. 28 a.). 

 

RELEVÂNCIA EM CUIDAR DE SI MESMO PARA CUIDAR DO OUTRO DE MANEIRA 

EFETIVA 
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Gráfico 11: justificativas para a relevância de cuidar de si 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

3. O quanto você considera que você CUIDA DE SI? 

 

Gráfico 12: nível de autocuidado                      

  

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Para essa pergunta obtivemos 78,5% dos participantes que afirmaram ter um 

cuidado de si acima da avaliação de 6, o que indica uma boa percepção de 

cuidado pessoal nesse grupo avaliado. 

     

NÍVEL DE CUIDADO PESSOAL 

 

0
1
2
3
4
5

Q
u

an
ti

d
ad

e 
d

e 
re

sp
o

st
as

Categorias relevantes para cuidar de Si

Justificativas para a relevância de 
Cuidar de SI para Cuidar do OUTRO 



  213 
 

Nessa pergunta foram destacadas por meio das respostas dos alunos como 

cuidados da dimensão física: a alimentação, a atividade física, a yoga, 

meditação, a autopercepção, o sono e as práticas integrativas. 

O aspecto da autopercepção, que está relacionado ao autoconhecimento 

mediante a consciência de si pode ser evidenciado na resposta abaixo:  

[...] Mas o que é cuidar de si mesmo? Haha.  Eu entendo que "cuidar de si" 

só pode ocorrer mediante aos respectivos graus individuais de consciência 

acerca de si mesmo, a vida evolui à auto-consciência, ao menos é assim que 

percebo, portanto cuidar de si é um processo natural, impossível de ser 

controlado. Faço exercícios físicos frequentemente, o corpo pede. Ouvir o 

corpo para saber o que comer (Masc. 22a.).    

       
Gráfico 13: autocuidado da dimensão física 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 

4. Explique como você cuida dimensão vital (energia, vitalidade, ritmos). 

Como foi demonstrado no gráfico a seguir, foram destacados pelos alunos como 

cuidados da dimensão vital: a alimentação, a meditação, o sono, a rotina, a 

disciplina, a organização pessoal, o autorespeito, o reiki.  
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                       Gráfico 14: autocuidados da dimensão vital 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

A partir deste resultado pode ser refletido a organização como um fator a ser 

estimulado na formação do profissional da saúde, o que pela Psicologia 

Simbólica Junguiana, é atribuído ao arquétipo do patriarcado, o qual deve estar 

presente na educação, auxiliando para o desenvolvimento do cuidado na 

formação. 

 

5. Explique como você cuida da dimensão mental/emocional. 

Em relação ao cuidado da dimensão mental/emocional, a partir das respostas 

dos alunos, destacou como o cuidado a partir da meditação, por exemplo:  

É a que eu mais dou importância! Todos os dias sempre agradeço e tento 

entender o motivo das coisas, faço meditação e isso me ajuda a lidar melhor 

com as situações (Fem. 19b a.). 

 

Outro aspecto do cuidado emocional destacado, conforme os exemplos das 

respostas, diz respeito à importância da autorreflexão ou autoobservação: 

 Com terapias, leitura e autorreflexão (Fem. 21b a.). 

 

E ainda: 
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Cuidando dos meus pensamentos e palavras, acredito que as duas são 

essenciais para uma boa qualidade de vida, evito me estressar com pouco e 

sempre refletir e pensar antes de tomar quaisquer atitudes (Fem. 23c a.). 

 

 

     Gráfico 15: autocuidados da dimensão mental 
 

 

   

           Gráfico 16: autocuidado da dimensão espiritual 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Com relação ao autocuidado espiritual, nas respostas encontradas, destacou-se 

como uma forma do cuidado, a meditação. Por exemplo, conforme a resposta:  

  
Meditação e concentração no eu que quero ser (Fem. 20e a.). 

 

Outro aspecto ressaltado foram as leituras como recurso para o autocuidado, 

conforme o exemplo:  
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6. Explique como você cuida dimensão espiritual. Explique.  
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Lendo livros voltados para essa área e mantendo uma pratica religiosa que, 

para mim, é uma ferramenta para entrar em contato com o espiritual, mas 

sempre entendendo que religião não é sinônimo de espiritual (Fem. 21c a.).    

 

A sensibilidade, a percepção e confiança foram aspectos apontados como 

importantes para essa dimensão do cuidado: 

 

Desenvolvendo a sensibilidade, a percepção, a confiança nos sentidos e nas 

respostas do corpo, entrando em contato e estando presente na crença de 

minha preferência (Fem. 22c a.). 
 

Apesar das práticas religiosas serem apontadas como uma forma de cuidado, os 

jovens, na sua maioria, pareceram compreender que existe diferença   entre 

espiritualidade e religiosidade e que podem desenvolver a espiritualidade 

independente da religião.   

 

7. Avalie o nível de satisfação com o cuidado de si mesmo.     

Gráfico 17: nível de satisfação com o cuidado de si mesmo 

 

               Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

No gráfico acima, percebe-se que 60% dos alunos afirmaram que consideram o 

nível de satisfação de autocuidado como ótimo, bom ou regular. 

 

 
 
8. Avalie o nível no qual o curso favorece a sua consciência para cuidar de 
você, no seu dia a dia? 
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Gráfico 18: nível de favorecimento de autocuidado promovido 
pelo curso 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

A partir do gráfico acima, percebe-se que 70 % dos alunos que responderam ao 

questionário, consideram que nível de favorecimento da consciência do cuidado 

de si promovido pelo curso de Naturologia foi avaliado como muito ou totalmente.  

 

 

9. Como o curso poderia contribuir na construção da consciência de cuidar 
de si, em todas as dimensões do ser (físico, mental, emocional, social, 
energético e espiritual)? 

 

Nestas respostas encontramos alguns caminhos apontados pelos alunos que 

poderiam contribuir no curso para a construção da consciência de cuidar de si. 

As contribuições evidenciadas pelos alunos foram: práticas de 

autoconhecimento curricular ou extra-curricular, eventos/ palestras, apoio dos 

professores, orientação profissional, apoio psicológico e uma disciplina para 

isso. 
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Gráfico 19: como o curso pode promover a 
consciência do autocuidado 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 

10. Avalie seu nível de bem-estar. 

 

A partir das respostas obtidas, percebe-se que 70% avaliaram o nível de bem-

estar como ótimo ou bom.     

 

Gráfico 20: nível de bem-estar 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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11. Ele está relacionado à algum aspecto do curso? Qual? 

 

Conforme as 57 respostas obtidas para esta questão, aproximadamente 20% 

dos alunos acreditam que o seu bem-estar não está relacionado ao curso. Alguns 

alunos, 7% afirmaram que o curso influencia negativamente o bem-estar em 

função da quantidade da demanda de estudo, ou mesmo cansaço em função do 

tempo de locomoção até a faculdade. A grande maioria, no entanto, alega que o 

curso afeta positivamente o seu bem-estar. Os fatores relacionados ao curso 

foram: aspecto social, conhecimentos, autoconhecimento, consciência do 

autocuidado, as práticas aprendidas, auto-observação, alinhamento ao propósito 

de vida. 

 

Gráfico 21: fatores de bem-estar relacionado ao curso de 
Naturologia 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

O caminho para esse processo foi o desenvolvimento para o autocuidado integral 

que no curso em formação em saúde pode ser propiciado mediante práticas 

integrativas, destacando-se a meditação, o yoga, o reiki, por exemplo, o que 

segundo a Psicologia Simbólica Junguiana possibilitariam o desenvolvimento de 

todas as funções da Consciência (Sensação, intuição, Pensamento e 

Sentimento).  Ainda em relação a forma com que esse processo do 

desenvolvimento do autocuidado poderia ocorrer na formação, os alunos 
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apontaram: as práticas de autoconhecimento curricular ou extra-curricular, 

eventos/ palestras, apoio dos professores, orientação profissional, apoio 

psicológico e/ou uma disciplina para isso. 

Com relação ao bem-estar, a maioria dos alunos alegou que o curso afetou 

positivamente no seu bem-estar, ou seja, ajudou no seu processo. Assim, as 

categorias processuais para o bem-estar e ao autocuidado foram agrupadas no 

quadro a seguir. Foram classificadas segundo a Psicologia Simbólica 

Junguiana conforme relatadas pelos alunos com fatores relacionados ao curso. 

Destacaram-se: o aspecto social, conhecimentos, autoconhecimento, 

consciência do autocuidado, as práticas aprendidas, auto-observação, 

alinhamento ao propósito de vida. 

 
Quadro 20: categorias processuais do bem-estar e autocuidado x   

Psicologia Simbólica Junguiana 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 
CONCEITOS   
BASEADOS   
PSICOLOGIA 
SIMBOLICA 
JUNGUIANA 

 
CATEGORIAS 
PROCESSUAIS 
DO BEM- ESTAR (COMO) 

 
CATEGORIAS  
PROCESSUAIS  
DO AUTOCUIDADO (COMO)  

FUNÇÕES DA 
CONSCIÊNCIA: 
SENSAÇÃO  

Conhecer o Corpo, as 
sensações, vivências; 
Práticas 

Consciência sobre a Alimentação; 
cuidado com o corpo; práticas 
integrativas (yoga, meditação), 
experiências, vivências   

 FUNÇÃO DA   
CONSCIÊNCIA 
DO  SENTIMENTO 

Cuidar dos aspectos socias Meditação, apoio dos professores, 
apoio psicológico.    orientação 
profissional  

FUNÇAO DA 
CONSCIÊNCIA 
DO  
PENSAMENTO 

Conhecimentos Reflexões, palestras, aulas, uma 
disciplina 

 FUNÇÃO DA 
CONSCIÊNCIA 
DA INTUIÇÃO 

Vivências Vivências, práticas, meditação, 
leituras  

ARQUÉTIPO DA 
SOMBRA 

Ampliar a consciência das 
fraquezas/dificuldades 

 

Consciência da Preguiça/ 
postergação; Autoboicotes; 
Mais cuidado de si do que do o outro  

ARQUÉTIPO DE 
QUÍRON E OU/ 
CUIDADOR  

Autoconhecer-se para ajudar 
o outro 

Autocuidado para depois ajudar o 
outro 

FUNÇÃO 
ESTRUTURANTE 
PSÍQUICA  

Autoconfiança Confiança, equilíbrio, amor próprio  
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7 O RETORNO PARA O ‘FLORESER’ EM CONSIDERAÇÕES  

 

 

Nesta tese, abordei como objeto de estudo o autoconhecimento e o autocuidado 

na formação interdisciplinar dos profissionais da saúde. Caracterizou-se por uma 

investigação interdisciplinar, de acordo com Fazenda (2002) na medida em que 

significou um ‘ato de desvendar em espiral’, exercida por meio de metáforas.  

Na introdução dessa investigação, partindo das questões norteadoras, vivenciei 

o reencontro com a minha metáfora da flor de lótus.  

A flor de lótus75 é um tipo de lírio d’água, cujas raízes estão fundamentadas 

em meio à lama e ao lodo de lagoas e lagos. O lótus vai subindo à superfície 

para florescer com notável beleza. As flores formam um ciclo interminável e 

perene – As raízes crescem no Inverno, os brotos florescem durante a 

primavera, no verão, as belas flores desabrocham e no outono, as flores 

secam, porém não caem. 

O simbolismo associado à flor está especialmente nesta capacidade de 

enfrentar a escuridão e florescer tão limpa e bonita. Portanto é um símbolo 

que emana transformação e beleza, pois só encontra a luz após ultrapassar 

a sombra. Nos ensinamentos do budismo e hinduísmo, a flor de lótus 

simboliza o nascimento divino, o crescimento espiritual e a pureza do 

coração e da mente. 

A metáfora da flor de lótus durante a pesquisa se revelou no ensinar e o 

aprender no processo de desenvolvimento humano. A metáfora anunciou 

simbolicamente que para o novo ‘floreSer’, até a flor emergir das profundezas de 

águas sombrias, ocorreriam vários ciclos. Esses movimentos foram mobilizados 

após a convocação do herói/pesquisador.  

                                                           
75<Disponível em http://www.japaoemfoco.com/flor-de-lotus-significado/>. Acesso em 

20/06/2018. 

 

http://www.japaoemfoco.com/flor-de-lotus-significado/
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Assim, essa pesquisa desvelou-se uma jornada simbólica, vivenciada em ciclos, 

inclusive, em função de alguns movimentos, se assemelhou a uma jornada 

heroica, descrita por Campbell (2008).  

Campbell (2008) descreve três ciclos principais na jornada do herói: a partida, a 

iniciação e o retorno. Em cada uma dessas fases há alguns passos a serem 

percorridos. Inicia-se com o ‘Chamado de aventura’, que pareceu estar 

representado nas três primeiras vivências simbólicas apresentadas na 

introdução, pois segundo o autor a convocação do herói para uma região 

desconhecida pode ocorrer de diversas formas: “A aventura pode começar com 

um erro [...] o herói pode estar simplesmente caminhando a esmo, quando algum 

fenômeno passageiro do seu olhar errante e leva o herói para longe dos 

caminhos comuns do homem” (CAMPBELL,2008, p. 66).  

Assim, a fase da partida foi abarcada na pesquisa pelo desenvolvimento do ciclo 

1 e 2. Iniciou pelas narrativas simbólicas percorridas pela pesquisadora, seu 

primeiro ‘florescer’ até o reencontro com a metáfora da flor de lótus. No ciclo 2, 

a partir do reconhecimento simbólico das raízes da flor de lótus, fundamentaram-

se as ‘raízes’ da ciência e dos paradigmas para se compreender um caminho 

formador interdisciplinar.  

Nesses ciclos foram apontadas algumas reflexões a respeito de dimensões 

simbólicas do processo vivencial do autoconhecimento e autocuidado: a jornada 

do herói, a sincronicidade, bem como, as funções psíquicas estruturantes76, da 

criatividade, da presença, confiança, coragem, desapego e da função da 

Consciência do sentimento. Esses aspectos, reconhecidos no início do projeto, 

foram elementos mobilizadores para a jornada simbólica. Essa foi a principal 

resposta à pergunta norteadora sobre a relevância do pesquisador compreender 

o processo de autoconhecimento e autocuidado vivenciado simbolicamente 

durante o desenvolvimento da pesquisa. 

Dando continuidade à travessia da jornada simbólica/heroica ocorreram algumas 

vivências de encontros e desencontros que contribuíram para o desenvolvimento 

                                                           
76 Todas as funções subjetivas e objetivas que trabalham sobre os símbolos para que possa dar 
significado e formar a Consciência (BYINGTON, 2008). 
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desta Tese. No entanto, nada disso teria sido possível se o primeiro encontro 

não tivesse ocorrido com a orientadora desta pesquisa, receptiva e sempre 

pronta de ‘mãos dadas’ para se aventurar com o seu orientando. Na jornada 

heroica de Campbell (2008), após a não recusa ao ‘chamado’ na fase da 

iniciação, há um encontro com uma figura protetora ou orientadora como o 

experienciado nessa jornada. Esse foi o ciclo 3, no qual foram reconhecidas as 

conexões com outras áreas do saber, representadas simbolicamente por 

‘elementos nutridores’ para o desenvolvimento da flor de lótus.  

Durante o ciclo 3, houve uma situação na qual exigiu coragem e força, conforme 

já descrito, em decorrência da mudança do local da investigação de campo, 

havendo a necessidade de alteração do planejamento da pesquisa. Houve a 

necessidade de modificação para um novo local, o que simbolicamente significou 

entrar no campo da ‘aventura’, do não programado. Esse movimento, que pode 

ser considerado como um momento de ‘teste’ assim como ocorreu em uma das 

etapas da iniciação ou travessia da jornada heroica escrita por Campbell (2008), 

que foi denominado ‘deslocamento’ em função de alguns planejamentos da 

pesquisa terem que ser alterados. Na pesquisa essa situação simbolicamente 

que foi representada pela vivência da metáfora do ‘Cavalo de Tróia’.  

Além disso, ao vivenciar essa metáfora na jornada simbólica, foram desvelados 

alguns aspectos no seu caminho interdisciplinar: criatividade, negociação, 

parceria, flexibilidade, amorosidade, fraternidade. 

No ciclo 4, ao se abordar os temas centrais desta pesquisa, o autoconhecimento 

e o autocuidado, foram fortalecidas as raízes da metáfora da flor de lótus.  

Outros aprendizados vivenciados simbolicamente foram relacionados à 

mobilização do desenvolvimento do autoconhecimento por meio de aspectos 

inerentes ao desenvolvimento pessoal e interpessoal, tais como, a criatividade e 

a escuta sensível. Outros princípios vivenciados na formação interdisciplinar que 

puderam ser reconhecidos durante a jornada foram: entrega, respeito, 

afetividade no encontro consigo e com o outro.  

Para isso, verifiquei que alguns aspectos precisam ser transformados, seja o 

orgulho ou outras fragilidades, tais como, relatados nessa vivência anterior. Esse 
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movimento de acordo com a jornada heroica de Campbell (2008), pode ser 

considerado como o ‘Ventre da Baleia’, na fase da partida. 

 

Reconheci que, ao vivenciar esses ciclos da minha metáfora, realizava uma 

travessia em uma jornada simbólica e/ou heroica. Passando pela fase da 

iniciação fui fortalecida ao dialogar com a minha metáfora da flor de lótus e 

escutar: ‘Coragem, faça a travessia e compreenda depois o sentido. Caminhe, 

movimente, transforme. Respeite a intuição no seu processo. É só seguir. 

Mesmo que desvios ou diferentes trilhas ocorram, estará no caminho. Confie’. 

Foi dessa forma que ingressei no ciclo 5 para a realização do programa 

educacional, ou seja, as oficinas com os alunos e suas respectivas vivências 

rumo ao ‘floreSer’. Essa fase pode ser considerada como o início do retorno da 

jornada heroica, caracterizada segundo Campbell (2008). Nesse ciclo foram 

realizadas práticas educacionais relacionadas ao processo de individuação e 

autocuidado, oriundas das técnicas expressivas embasadas na Psicologia 

Simbólica Junguiana, tais como: os papeis profissionais, ‘máscaras’ ou persona, 

potenciais e medos, exemplificando uma metodologia para uma prática 

educacional vivenciada simbolicamente em uma formação interdisciplinar do 

profissional da saúde.  

 

Foram enfocados como categorias de análise os conceitos provenientes da 

Psicologia Simbólica Junguiana, ou seja, os arquétipos, as funções da 

consciência e as funções psíquicas estruturantes. 

 

Em função da articulação com a metáfora da flor de lótus e a importância do 

símbolo na pesquisa, os alunos foram se tornando partes responsáveis pelo 

desenvolvimento da flor de lótus rumo ao ‘floreSer’. Assim cada aluno 

participante da oficina simbolicamente foi representado como uma pétala que 

remete aos aspectos do autoconhecimento por eles apontados em seus 

depoimentos e/ou registros. Foram desveladas as pétalas: fluxo, quietude, 

presença, evolução, gratidão, cuidado, equilíbrio, vida, emoções, liberdade, 

consciência, olhar, intuição, sensibilidade, força, segurança e amor.  
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No ciclo 6, a partir das análises dos questionários gerais e específicos do 

programa educacional com os alunos, foram desveladas algumas categorias 

explicativas, processuais e beneficiadoras, do desenvolvimento do 

autoconhecimento e do autocuidado. 

A partir dos dados houve a percepção de que de que tanto as oficinas 

pedagógicas, como uma disciplina de autoconhecimento no currículo, seria uma 

forma do educador contribuir na formação interdisciplinar para o 

desenvolvimento do autoconhecimento e autocuidado.  

Como contribuição, foram reveladas nos questionários algumas categorias 

explicativas, processuais e beneficiadoras do autoconhecimento e autocuidado 

que podem nortear práticas educacionais na formação do profissional da saúde 

em formação, favorecendo o desenvolvimento dos alunos na sua vida pessoal e 

profissional. Essas análises foram apresentadas em alguns quadros que 

sintetizaram as categorias beneficiadoras autoconhecimento e autocuidado 

apontados pelos alunos em cada oficina e compreendidas pela junção da 

interdisciplinaridade e da Psicologia Simbólica Junguiana.  

Respondendo à questão norteadora e os objetivos específicos sobre as 

percepções dos alunos em cursos da área da saúde sobre o processo do 

autoconhecimento e autocuidado durante o seu curso de graduação, foi 

realizado um mapeamento sobre as percepções dos alunos dos cursos de 

graduação do curso de Naturologia que não participaram das oficinas. 

Como considerações desse mapeamento, com relação ao tema do 

autoconhecimento, os alunos apontaram alguns atributos que os ajudaram na 

elaboração do seu processo relacionado ao curso de Naturologia, ou seja, 

surgiram algumas categorias processuais. Esses apontamentos que foram 

vivenciados no seu curso, podem ser importantes para ‘inspirar’ um currículo em 

formação em saúde. Algumas dessas categorias destacadas em função da 

Psicologia Simbólica Junguiana, foram consideradas como funções 

estruturantes psíquicas, foram: equilíbrio, esperança, confiança, reflexão, 

aceitação, transformação, inteireza.  
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Além disso, em muitas situações, ficou evidenciado o quanto o autocuidado e 

autoconhecimento estão interligados, um depende do outro para o seu 

desenvolvimento. Reconhecer no processo o arquétipo da sombra e a persona 

foram apontados como fatores relevantes de elaboração do autoconhecimento.   

Com relação ao tema do autocuidado, os alunos apontaram que é fundamental 

o autocuidado para cuidar do outro.  Justificaram essa opinião por considerarem 

que o autocuidado pode gerar confiança, experiências, vivências, equilíbrio, 

amor próprio, superações, o que contribuiria para cuidar do outro. Assim, 

desenvolver várias funções estruturantes e todas as funções da Consciência, 

como as sinalizadas acima pelos alunos, de acordo com a Psicologia Simbólica 

Junguiana, seria desejável para o processo do autocuidado, o que as tornaram 

categorias processuais do autocuidado.  

O caminho para esse processo foi o desenvolvimento para o autocuidado integral 

que no curso em formação em saúde pode ser propiciado mediante práticas 

integrativas, destacando-se a meditação, o yoga, o reiki, por exemplo, o que 

segundo a Psicologia Simbólica Junguiana possibilitariam o desenvolvimento de 

todas as funções da Consciência (Sensação, Intuição, Pensamento e 

Sentimento). Ainda com relação à forma com que esse processo do 

desenvolvimento do autocuidado poderia ocorrer na formação, os alunos 

apontaram: as práticas de autoconhecimento curricular ou extracurricular, 

eventos/palestras, apoio dos professores, orientação profissional, apoio 

psicológico e/ou uma disciplina para isso. 

A partir dos principais autores consultados: Ruy Cézar do Espírito Santo, Ivani 

Catarina Arantes Fazenda e das análises realizadas compreendi que o 

Autocuidado é um processo educacional de cuidado de si e do outro que ocorre 

mediante o Autoconhecimento com atitudes pautadas na vivência e na 

construção amorosa do saber, tais como: humildade, espera, respeito, 

desapego, coerência, propostas pela perspectiva interdisciplinar de Fazenda 

(1994). Portanto é um caminho educacional interdisciplinar que pode ser 

vivenciado simbolicamente. 
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Com relação ao bem-estar, a maioria dos alunos alegou que o curso influenciou 

positivamente no seu bem-estar, ou seja, ajudou no seu processo. Assim, as 

categorias processuais para o bem-estar, classificadas segundo a Psicologia 

Simbólica Junguiana, relatadas pelos alunos com fatores relacionados ao curso 

foram: aspectos sociais, conhecimentos, autoconhecimento, consciência do 

autocuidado, as práticas aprendidas, auto-observação, alinhamento ao propósito de 

vida. 

Foi interessante constatar que muitas dessas categorias relacionadas ao 

desenvolvimento do autoconhecimento e autocuidado identificados nas oficinas 

pelos alunos foram coincidentes com as que os alunos que não participaram das 

oficinas. Isso significa que além de se compreender o processo para esse 

público, evidenciou-se como hipótese um caminho metodológico como formação 

interdisciplinar do profissional da saúde. Foi dessa forma que a pergunta 

norteadora sobre como o educador poderia contribuir para desenvolvimento do 

autoconhecimento e autocuidado na formação interdisciplinar dos profissionais 

de saúde foi respondida. Essa foi uma das contribuições trazidas no retorno da 

jornada.   

Ainda com relação à pergunta norteadora sobre a relevância do pesquisador 

compreender o processo de autoconhecimento e autocuidado vivenciando 

simbolicamente durante o desenvolvimento da pesquisa, finalizei essa jornada 

com o relato da última narrativa de vivência simbólica, que ao mesmo tempo que 

encerra esse ‘floreSer’ já se preparando para um próximo ciclo. 

 

O retorno: o que Trouxe na Bagagem de volta 

Após esse período intenso vivi um mergulho no profundo despertar do ‘Eu sou o 

que sou’. Fazer a ‘travessia’, conectar com o Self e ao mesmo tempo, ter a 

consciência do ego foi e sempre será o maior desafio. Como elementos de 

passagem os principais são a vivência da humildade e do amor, mas sem o 

reconhecimento e escuta não conseguimos fazer a passagem.       
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Essa foi a convicção trazida na bagagem de volta.  A vivência simbólica do 

autoconhecimento e autocuidado comigo e com ‘o outro’, possibilitou um 

encontro com a minha ‘essência’. É dessa maneira que podemos nos direcionar 

rumo ao nosso processo de individuação e desenvolvimento pessoal. 

Com tantos ventos, chuvas e ‘purificações’, a natureza se transformando, 

mobilizaram-se os princípios transformadores.  

Esses princípios puderam ser reconhecidos na formação interdisciplinar: 

parceria, entrega, respeito, espera, afetividade e desapego. Experimentei uma 

sensação de alegria, de esperança de um novo passo para uma nova travessia, 

ou seja, um movimento de transformação.  

Uma trilha que se iniciou com ventos em novas direções, deslocamentos para 

novos caminhos que precisam ser vivenciados apesar de todas as ‘miragens’, 

‘turbulências’ ou da ‘chuva que molha’.   

A felicidade maior foi verificar que outras pessoas compartilham com este sonho, 

que pode se tornar concreto e real, em ações, na direção da educação do 

autocuidado do Ser integral e do Autoconhecimento. Assim, é possível o 

despertar para a consciência de ser em plenitude, como a flor de lótus que 

ultrapassa a escuridão rumo ao seu ‘floreSer’.  

Finalizo com as considerações que não são finais, pois essa narrativa com o 

sentimento de gratidão ao Universo, que faz a chuva ‘chover’, fertiliza sempre a 

flor de Lótus para um próximo ‘floreSer’, gerando novas questões que 

provavelmente surgirão. Gratidão a todas as pessoas que me envolveram com 

a ‘luz’, carinho e amor colaborando para que esta tese pudesse ser realizada.  
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