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O objetivo último da busca não será 

nem evasão nem êxtase, para si 

mesmo, mas a conquista da 

sabedoria e do poder para servir aos 

outros.  

Joseph Campbell  

 

...cada passo em direção a uma 

consciência mais ampla é uma 

espécie de culpa prometêica: 

mediante o conhecimento rouba-se, 

por assim dizer, o fogo dos deuses, 

isto é, o patrimônio dos poderes 

inconscientes é arrancado do 

contexto natural e subordinado à 

arbitrariedade da consciência. O 

homem que usurpou o novo 

conhecimento sofre uma 

transformação ou alargamento da 

consciência, mediante o que esta 

perde sua semelhança com a dos 

demais. Desse modo, eleva-se acima 

do nível humano de sua época 

("sereis semelhantes a Deus"), mas 

isto o afasta dos homens. O tormento 

dessa solidão é a vingança dos 

deuses: tal homem não poderá voltar 

ao convívio humano. Como diz o 

mito, é agrilhoado à solitária rocha do 

Cáucaso, abandonado por deuses e 

homens. C. G. Jung  

É uma ilusão comum acreditarmos que o que sabemos hoje é tudo o que 

poderemos saber sempre. Nada é mais vulnerável que uma teoria científica, 

apenas uma tentativa efêmera para explicar fatos, e nunca uma verdade eterna. 

C. G. Jung 

 



RESUMO 

 

 

Este trabalho tem o objetivo de demostrar a formação de um novo paradigma, 
através de uma perspectiva de buscar a saúde integral do indivíduo, indo além, 
de uma reflexão profunda sobre a constituição holística humana, nos campos 
corporais e consciencias. E ao observamos que a linha entre a sanidade e os 
transtornos mentais não são perceptíveis, torna-se fácil o indivíduo romper sem 
perceber o equilíbrio do seu psiquismo, desorganizando as ideias e 
desequilibrando seu mundo interior e assim, adoecendo. Entrando, mesmo a 
psicologia sendo a ciências dos fenômenos psíquicos e do comportamento. 
Entende--se por comportamento uma estrutura vivencial interna que se 
manifesta na conduta. Seus profissionais precisam encarar o indivíduo de 
forma holística, analisando os sintomas a partir de todo um contexto e aceitar 
que a espiritualidade é uma dimensão da existência, para que haja um 
diagnóstico mais efetivo na diferenciação entre os transtornos mentais e as 
emergências espirituais. No entanto, a pessoa no processo diagnóstico, tem 
que ser observada e respeitada em seus diversos níveis, ou seja, em sua 
totalidade. A partir disto é salientado que a espiritualidade é uma realidade que 
se encontra na essência do ser humano. E que muitos dos desequilíbrios é a 
falta de conexão com essa dimensão, chamada espiritualidade. 

Palavras Chaves: diagnóstico diferencial, emergência espiritual, transtornos 

mentais, holístico, espiritualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aims to demonstrate the formation of a new paradigm, through a 

perspective of seeking the individual's integral health, going beyond, a deep 

reflection on the human holistic constitution, in the body fields and 

consciousness. And when we observe that the line between sanity and mental 

disorders are not perceptible, it is easy for the person to break without realizing 

the balance of his psyche, disorganizing the ideas and unbalancing his inner 

world and thus becoming ill. Entering, even psychology being the sciences of 

psychic phenomena and behavior. Behavior is understood as an internal 

experiential structure that manifests itself in conduct. Its practitioners need to 

approach the individual in a holistic way, analyzing the symptoms from an entire 

context and accepting that spirituality is a dimension of existence, so that there 

is a more effective diagnosis in the differentiation between mental disorders and 

spiritual emergencies. However, the person in the diagnostic process has to be 

observed and respected in its various levels, that is, in its entirety. From this it is 

pointed out that spirituality is a reality that is found in the essence of the human 

being. And that many of the imbalances is the lack of connection with this 

dimension, called spirituality. 

 

Keywords: differential diagnosis, spiritual emergence, mental disorders, 

holistic, spirituality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os transtornos mentais, a cada dia que passa, apresentam-se com mais 

frequência nas famílias brasileiras, incidindo sobre todos os indivíduos, independente 

da faixa etária ou da classe social.  

A incidência crescente desse tipo de transtorno na sociedade contemporânea 

tem estampado com frequência até mesmo as “páginas policiais” dos jornais escrito e 

televisivos do país, divulgando com mais detalhes e profundidade o que vem a ser um 

transtorno mental e suas sérias consequências.  

Tradicionalmente, os Transtornos Mentais são identificados e diagnosticados 

através dos métodos que incluem uma seleta entrevista (anamnese) com o paciente 

e com outras pessoas, incluindo sua família, um exame clínico sistemático para 

verificar o estado mental e suas condições orgânicas, testes e exames especializados 

que forem necessários.  

Até bem pouco tempo, a assistência ao doente mental apresentava-se 

centrada nos hospitais psiquiátricos, restringindo-se à internação e medicalização dos 

sintomas, isolando totalmente o paciente do convívio social.  

Na terapia clínica contemporânea, são utilizadas duas linhas complementares 

de tratamento para os transtornos mentais comuns, que são: 

 

A) Farmacológico, com remédios; 

B) Psicoterapêutico, com diferentes tipos de terapia 

 

Embora muitos indivíduos sejam diagnosticados com algum tipo de transtorno 

mental, podemos observar que, por ser o indivíduo um ser essencialmente espiritual, 

muitas destas patologias podem ser explicadas a partir de uma perspectiva 

psicoespiritual. 

A espiritualidade é a dimensão que corresponde à abertura da consciência 
ao significado e à totalidade de vida, possibilitando uma recapitulação 
qualitativa de seu processo vital. Portanto envolve a busca pelo sentido ou 
significado para a existência e está articulada a uma necessidade mitificante, 
ao imaginário e ao simbólico. (MONTEIRO, 2002, p.15) 

 

Prova disso é que, assim como muitos psicólogos: Pierre Janet, William 

James, Jung, Assagiolli e muitos outros estudiosos como José S. Godinho, no Brasil, 
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algumas publicações literárias espíritas de autoria dos espíritos André Luiz 

(mediunidade de Francisco Cândido Xavier) e Joanna de Ângelis (mediunidade de 

Divaldo Pereira Franco), também vêm pesquisar e descrever os elementos 

conscienciais, denominados aqui de “Personalidades Múltiplas” e 

“Subpersonalidades”, relatando os conhecidos distúrbios dissociativos de identidade. 

Alguns grupos de pesquisadores e trabalhadores, no exercício do tratamento 

alternativo, por exemplo, terapia transpessoal, têm aplicado esses conhecimentos e 

técnicas com eficácia e grande eficiência, promovendo um modelo de tratamento 

alternativo, que atende não somente aos pacientes acometidos pelos transtornos, 

como também aos elementos psíquicos envolvidos.  

Considerando a ideia de que o indivíduo tem saúde se está em equilíbrio 

físico, emocional e espiritual (seus sistemas fisiológicos funcionam bem; ele se 

encontra emocionalmente tranquilo; e, vive em paz e harmonia consigo mesmo e com 

o seu meio), quando ele está em desequilíbrio, em pelo menos um desses aspectos, 

vai procurar o profissional que julga mais adequado a lhe auxiliar a restabelecer o 

equilíbrio. Daí a grande responsabilidade do profissional de saúde, seja ele Médico 

(de qualquer especialidade), Psicólogo (de qualquer corrente) ou Terapeuta (de 

qualquer linha). É o profissional de saúde procurado que terá melhor oportunidade de 

auxiliar o paciente a reencontrar o equilíbrio perdido.  

É importante registrar que o papel do profissional de saúde é mesmo auxiliar 

o paciente a reencontrar o equilíbrio perdido, pois quem vai reencontrar de fato esse 

equilíbrio – ou seja, quem vai alcançar a cura - é o próprio paciente. Na Síndrome do 

Pânico, pensamentos negativos passam pela mente do indivíduo, reforçando o medo 

absurdo de algo que não existe. A partir da primeira crise, o indivíduo sente-se 

extremamente inseguro e amedrontado, principalmente porque teme uma nova crise. 

É o que se chama “Medo de sentir Medo”. Isto é extremamente contraditório, uma vez 

que, quanto mais se foca na situação que se teme, antecipa-se o sentimento de medo 

que se quer evitar. Assim, o indivíduo não suporta afastar-se de sua “Zona de 

Segurança”, pensando que, ao se afastar, a crise vai reaparecer. Mas por mais 

cuidado que se tenha, as crises reaparecem com frequência e intensidade variáveis, 

fazendo com que o indivíduo se sinta fraco, prostrado, em total desequilíbrio 

emocional. Com o desenvolvimento do quadro, aumentam os medos específicos, os 

delírios persecutórios, a debilidade física e o sentimento de solidão. Por fim, o 
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indivíduo acaba, muitas vezes, abandonando o emprego ou a escola e isolando-se da 

vida social. 

Além disso, esses profissionais, muitas vezes, tratam os transtornos mentais 

de forma errônea devido a um diagnóstico que não condiz com o quadro clínico do 

paciente, pois não consideram a possibilidade da presença dos aspectos espirituais 

na situação em questão. 

 

Quando entendidas adequadamente e tratadas de maneira compreensiva, 
em vez de suprimidas pelas rotinas psiquiátricas padronizadas, essas 
experiências podem ter um efeito de cura e produzir efeitos benéficos nas 
pessoas que passam por elas. Esse potencial positivo é expresso pelo termo 
“emergência espiritual”, que é um jogo de palavras, sugerindo tanto uma crise 
(emergência no sentido de “urgência”), como uma oportunidade de ascensão 
a um novo nível de consciência (emergência como elevação). (GROF & 
GROF, 1989, p.11) 

 

É inquestionável que a origem dos transtornos mentais tem sua gênese na 

própria mente da pessoa, ou seja, na sua alma. Essa interferência pode ocorrer por 

influência dos “elementos consciencias anímicos” (pertencentes à própria alma) 

como também por influência de “elementos conscienciais outros”, pertencentes a 

outrem. 

As razões dos transtornos são atribuídas aos desalinhos e desarmonias entre 

os “elementos consciencias anímicos” e a atual personalidade, ou mesmo entre 

“elementos conscienciais outros” e a nossa personalidade atual. 

O tratamento que será proposto atuará de forma holística, buscando a 

harmonização de todos os personagens envolvidos no processo, re-harmonizando os 

“elementos consciencias anímicos” com os objetivos da personalidade atual e os 

“elementos conscienciais outros” com seus próprios objetivos universais. 

Assim surgem os questionamentos: O que é transtorno mental? Como 

explicar a ocorrência dos transtornos mentais considerando a hipótese da sua origem 

no campo metafísico? Eficiência de um tratamento alternativo? 
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CAPÍTULO 1: EU E O UNIVERSO 

  

 

“As coisas possíveis no universo são também infinitas quanto à sua plenitude. 
O que sabemos, não é nada, comparado ao que nos resta saber”.  (La 
Methapsychique devant la Science – por Bertrand de Cressac). 

 

Desde criança na escola aprendemos que tudo que conhecemos na natureza, 

nada é criado ou perdido e sim transformado, pois como observamos tudo é formado 

por energia em vários estados e formas. No livro “Realismo, Homeopatia e alquimia: 

Uma Sincronicidade para a Cura” Amorim descreve que “a natureza é um campo 

contínuo de energia” (p.39) e assim podemos dizer que “Toda matéria é energia 

tornada visível e toda energia é força Divina que nos apropriamos”.  (ANDRÉ LUIZ, 

Evolução em Dois Mundos).  

Segundo HIERREZUELO E MOLINA (1990) energia tem como definição:  

 

A energia é uma propriedade ou atributo de todo corpo ou sistema material 
em virtude da qual este pode transformar-se, modificando sua situação ou 
estado, assim como atuar sobre originando neles processos de 
transformação. (p.23) 

 

Essa energia quando presentes em substâncias líquidas ou gasosas, ou em 

substâncias que corre ou se expande à maneira de um líquido ou gás fluente é 

chamada de fluido que pode se apresentar em 4 fases distintas – pastosa, líquida, 

gasosa e radiante. Segundo André Luiz no livro “Evolução em Dois Mundos” esclarece 

que os fluídos são: “Corpos cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima 

pressão, movendo-se entre si ou separando-se quando entregues a si mesmas”. 

(p.87) 

Na atualidade, a matéria tem sido estudada e, se chegou ao conhecimento de 

que ela, em estado fundamental, pode ser simplesmente energia. “O vazio absoluto 

existe em alguma parte do espaço universal. O que é vazio para ti, está ocupado por 

uma matéria que escapa aos nossos sentidos e aos teus instrumentos”.  (O Livro dos 

Espíritos – Questão 36) 

 

A matéria tornada invisível, imponderável, se encontra sob formas cada vez 
mais sutis, denominadas fluídos. À medida que se rarefaz, adquire novas 
propriedades e uma capacidade de irradiação sempre crescente, torna-se 
uma das formas de energia. (Léon Denis) 
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Na introdução do livro “Nos Domínios da Mediunidade”, André LUIZ nos 

retrata:  

 

Químicos, físicos, e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da 
verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como 
consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo são 
compelidos a desaparecerem, por falta de matéria, a base que lhes assegura 
as especulações negativas. (p.  10)   

 

Esta, segundo KARDEC (2013) é denominada                                                                                                                       

de fluido cósmico universal (FCU), energia vital, força vital ou fluido vital que é 

caracterizado por um essencial e dinâmico elemento sem o qual nada se organiza e 

se estrutura como vida.  

 

 

DEUS 

                  Elemento Inteligente                                               Elemento Material 
                                                                                                
                                                                                            Fluido Cósmico Universal 
                   Essência Espiritual                                                                 
                                                                                   Perispírito    Fluido Vital    Matéria Bruta 
 
                          Espírito                                                                  Matéria Animalizada 
 

 HOMEM 

 

Segundo BRENNAN (1987) esta energia é conhecida como Campo 

Energético Universal que este está organizado em uma série de pontos geométricos, 

pontos de luz pulsantes isolados, espirais, entre outros. Ela pulsa e pode entrar em 

contato com os nossos sentidos, como por exemplo, um som e uma luminosidade 

perceptíveis aos sentidos mais elevados promovendo equilíbrio e harmonia.  

Já Aristóteles em seus postulados denominou esta energia de enteléquia (en 

que significa interior e telos que significa finalidades.  Aquilo que tem as suas 

próprias finalidades internas), força vital ou força de energia que para ele representava 

um princípio formativo ou organizador presente dentro de cada indivíduo. Ela não era 

separada da matéria e sim iminente a esta. 

O FCU é o intermediário entre o espírito e a matéria, sofre inúmeras 

modificações que formam fluídos diferentes, manipulados pelos espíritos, 
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apresentando diferentes graus de pureza: o primeiro são os menos puros que formam 

a atmosfera espiritual da Terra e o outro são os fluídos mais puros que estão presentes 

no mundo espiritual. Assim podemos dizer que os FCU apresentam 2 estados: a 

eterização ou imponderabilidade (estado normal) que produzem os fenômenos 

espirituais ou psíquicos, da alçada do Espiritismo; e a materialização ou 

ponderabilidade que produzem os fenômenos materiais relativos à ciência. 

 

Eterização                   Espíritos puros               Plano Espiritual 
     (Estado Normal primitivo,          (FCU pureza absoluta) 
       Imponderabilidade)            

                                        
O ponto de partida do fluído universal é o grau de pureza absoluta, de que nada nos pode dar uma 
ideia; o ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível        

 
Materialização                 Homens                   Atmosfera Terrestre 

               (Ponderabilidade)                 (FCU ponto oposto/ 
                                                             Material tangível)      

 

Às vezes se produzem simultaneamente por estarem as vidas espiritual e 

material sempre em contato.  

A força vital é também conhecida por alguns pesquisadores por fluído 

magnético ou fluído elétrico animalizado que preenche os nossos corpos e o espaço, 

e segundo KARDEC (2001) este se modifica de acordo com as combinações da 

matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação 

segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas por nós, sob o nome de 

gravidade, eletricidade ativa, magnetismo.  

Ela é dinâmica, imaterial, distinto do corpo e do espírito, e integra o organismo 

de forma holística, organizando assim todos os fenômenos sejam eles fisiológicos ou 

energéticos. É através deste que as sensações próprias da consciência são 

percebidas, pois ele gerencia e comanda a vida física.  Além disso à ausência ou 

presença desta energia que podemos relatar se um organismo está ou não está vivo. 

À visto disso, é através do desequilíbrio desta força que ocorre as manifestações/ 

sintomas tanto no físico, emocional, quanto no mental. Ao contrário do seu equilíbrio 

e harmonia que é caracterizado como saúde. 
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O conhecimento das inter-relações existenciais, a visão de que tudo está 
contido em tudo, de que todas as coisas provêm de uma matriz única e 
universal, um campo formativo que chamavam de alma ou matéria-prima do 
mundo (p.26). Enquanto Tudo está n’o Todo, é também verdade que O Todo 
está em Tudo (O CAIBALION apud AMORIM, p.30). Através da ação do 
potencial quântico, a totalidade do mundo manifestado deriva da ordem 
implícita, como uma subtotalidade explícita de formas estáveis e recorrentes. 
Como todas as coisas são unidas na ordem implícita, não existe mais a 
possibilidade de qualquer evento ao acaso na natureza. Tudo que acontece 
na ordem explícita é expressão da ordem do reino implícito. Os quarks quanto 
as galáxias, os organismos e os átomos, todos são parte da ordem 
subjacente ao mundo da observação e da experiência. (AMORIM, 2000, p.29) 

 

Através desta força – por ser parte de todo o Universo – pode dizer que tudo 

neste Universo estão conectados e se comunicam no campo, como por exemplo a 

nossa realidade é apenas uma pequena parte do todo e este constitui na geração do 

que é ou não é consciente. 

 

 
 

 

Esta nova realidade, segundo HARAMMEIN (2001), proporciona uma visão 

mais ampliada dos caminhos e opções. Assim a realidade ao ser abastecida pela 

consciência física – alma -, e pelas informações resulta em uma equação 

0indeterminista condicionada pelas vivências. Ou seja, as possíveis escolhas que 

podem ser tomadas por uma consciência limitam-se ao pacote de informações que 

configuram a sua realidade. 

 
 
 
 
 

FIGURA 01: PROCESSO DE REALIDADE 
 

Metáfora da caverna de Platão: Ele sustentava que 
o homem, em seu estado natural, era como se 
estivesse numa caverna com as costas viradas 
para a abertura da caverna. Fora dessa abertura 
brilha a luz – vê apenas as sombras da realidade 
dançando no fundo da caverna e, com a atenção 
assim ocupada, só vê sonhos e reflexos, nunca a 
realidade.  Depois, um belo dia, alguém escapa da 
caverna, vê a Realidade, volta e declara: “Rapazes, 
vocês não vão acreditar no que vou dizer, mas ...”. 
Quais as representamos, as sombras representam 
o conhecimento do mapa simbólico, as imagens 
que formamos da realidade, o modo dualístico de 
conhecer; ao passo que a Luz representa a 
percepção não dual, a Subjetividade Absoluta, o 
EU-EU, Brahman. (TEXTO A REPÚBLICA) 
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A consciência não é simplesmente o âmbito privado do saber e sentir 
subjetivo dos indivíduos, mas, sobretudo, aquele âmbito onde cada pessoa 
encontra o impacto refletido de seu ser e de seu fazer na sociedade, onde 
assume e elabora um saber sobre si mesmo e sobre a realidade que lhe 
permite ser alguém, ter uma identidade pessoal e social. A consciência é o 
saber, ou o não saber sobre si mesmo, sobre o próprio mundo e sobre os 
demais, um saber práxico mais que mental, já que se inscreve na adequação 
às realidades objetivas de todo comportamento, e só condicionada 
parcialmente se torna saber reflexivo. (BLAVASTSKY, 1980, p. 95.)  

 

A manifestação da consciência no Campo é um sistema conduzido ora 

individualmente de acordo com Sigmund Freud ora coletivamente por C. G. Jung.  

Esta consciência é vista por muitos cientistas ocidentais como um epifenômeno dos 

processos fisiológicos do cérebro que apresenta somente três estados conhecidos 

como vigília, sono (considerados estados ordinários da consciência) e intoxicações 

(considerados estados patológicos da consciência).   

Segundo GROF (1989, p.15):  

 

Nos anos recentes, a física está se aproximando rapidamente do ponto em 
que terá de lidar, de modo explícito, com a consciência. Há físicos 
importantes que acreditam que a futura teoria ampla da matéria incorporar a 
consciência como um constituinte integral e crucial. 

 

O campo transpessoal da consciência desafia muitas crenças tradicionais da 

sociedade, pois nela a vida não é influenciada somente pelos aspectos biológicos e 

ambientais, mas também pelos aspectos culturais, espirituais e cósmicos. Este campo 

da consciência – entre, através e além do pessoal, do nosso Ego – é ilimitada, não 

tendo a restrição do tempo e neste campo a psique humana e o Universo estão 

conectados sem nenhuma fronteira entre eles. Assim podemos dizer que cada 

indivíduo é uma expressão do Universo e este é uma reprodução do indivíduo. Como 

bem coloca GROF (1997, p.111):  

 

Aprender as completas dimensões do reino transpessoal assemelha-se a um 
desafio tão grande para nossa mente, quanto se, descansando sob o céu 
estrelado de uma noite clara, tentássemos saber qual a amplitude e a largura 
do vasto e insondável espaço onde residem os corpos celestes. Aqui, sob o 
teto cósmico do céu noturno, começamos a reconhecer que os limites que 
percebemos estão em nossa mente, não lá, no imenso e iluminado universo. 

 

Já, de acordo com os cientistas orientais, a consciência está vinculada ao 

absoluto – “O Todo é mente; o Universo é mente” (AMORIN, 2000, p.27), DEUS, o 

Vazio -, sendo, portanto, transpessoal, transmental e transcendental. Assim, o 
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Transpessoal surge para promover o “salto quântico da ciência da psique” - que até 

então se limitava ao estudo da “persona” (estado transitório do ser) - aprofundando-

se no estudo e compreensão dos níveis superiores de consciência, conectados ao 

“SELF” (consciência divina). Ou seja, na filosofia transpessoal temos além dos três 

estados da consciência presentes no Oriente, temos também devaneio, sonho, 

despertar e a cósmica.   

Mas então o que são os Estados de Consciência ou estado de expansão da 

consciência?  Esses estados são caracterizados por uma alteração qualitativa na 

atividade da mente em que o experienciador constata que sua consciência está 

radicalmente diferente do seu funcionamento normal. 

Segundo WEIL (1982), os estados de consciência são classificados em vigília, 

devaneios ou relaxamento, sono profundo, sonho, despertar e cósmica.  

 

VIGÍLIA 

É o estado apresentado quando acordados e com isto, está voltado para o pensamento 

lógico de causa e efeito, ou seja, a pessoa neste estado, está consciente de si mesmo – 

predominam as funções do ego. 

DEVANEIO OU 

RELAXADA 

É o estado intermediário entre o de vigília e o de sono. Neste, a atenção está flutuante, 

predominando a atenção automática e o pensamento vagueia ao sabor das associações 

livres. 

SONO 

PROFUNDO 

Neste estado não há a presença do Ego, assim como a noção de tempo/espaço. Além de 

não existir a dualidade eu-mundo, o indivíduo entra em unidade com a Consciência 

Universal, havendo uma revigoração energética. Pode-se supor que equivale a uma 

experiência transpessoal que é esquecida pelo indivíduo. Conclui então que aqui não há 

percepção e a atenção fica em repouso. 

SONHO 

Neste estado, os padrões pensamento - afeto existentes no estado de vigília ficam inibidos 

gerando assim a possibilidade dos conteúdos do inconsciente sejam eles quais fossem se 

expressarem na forma de imagens oníricas puramente subjetivas. No entanto, a atenção 

fica completamente ligada e identificada a estas fantasias. Assim, além dos conteúdos 

oníricos estudados por Freud e Jung, o indivíduo pode vivenciar experiências mais 

profundas, como a premonição e a experiência de sair do corpo. 

DESPERTAR 

Este é o estágio intermediário no qual é amplificado o Campo da Consciência. Neste 

momento os três estados anteriores – devaneio, sonho e sono profundo – se interligam 

possibilitando ao Ser perceba a unidade do Cosmo e de si mesmo. 

CÓSMICA – 

OCEÂNICA 

É a consciência que trata de uma condição que envolve os aspectos físico, mental, 

emocional e espiritual em concomitância, perfeitamente alinhados e integrados, de forma a 

permitir que a elevação da percepção e da consciência aconteçam. Ou seja, é resultante da 

integração entre todos os estados de consciência. Nele o indivíduo passa a compreender o 

funcionamento e a razão de ser do universo, a relatividade das três dimensões do tempo e 

do espaço. Além disso, quando a consciência alcança este estado desenvolve em quatro 

níveis diferente – sensório (alterações da imagem do corpo e das impressões sensoriais), 

evocativo – analítico (ideias e pensamentos novos acerca da concepção do mundo e seu 

papel nele), simbólico (identificação com personalidades históricas ou lendárias) e integral 

(há uma experiência religiosa e/ ou mística) 
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Conforme o estado que o indivíduo experiência diversos conteúdos são 

aflorados, e eles podem ser categorizados em uma “Cartografia da Consciência”, ou 

seja, um mapeamento do que poderá emergir da psique. 

Para ASSAGIOLI (1993), o centro da vida psíquica é o Self, sede das mais 

altas potencialidades humanas, parcialmente individual e parcialmente universal, do 

qual o “eu” é apenas um reflexo. Ele desenvolveu um “diagrama” com a representação 

total da psique.  

 

A) O INCONSCIENTE INFERIOR: É conhecido como uma região mais 

distante do Self. E nele representa as automaticidades biológicas e memórias 

individuais. 

B) O INCONSCIENTE MÉDIO: É formado por elementos psicológicos 

equivalentes à nossa consciência ao despertar e esses são facilmente acessados. É 

composta por memórias recentes, pensamentos e sentimentos, elaboração criativa de 

informações da vida do dia-a-dia. 

C) INCONSCIENTE SUPERIOR OU SUPERCONSCIENTE: É a região do 

nosso futuro evolucionário, onde recebemos nossas intuições e aspirações 

superiores. Segundo ASSAGIOLI é a fonte dos sentimentos mais altos e sublimes. 

D) CAMPO DA CONSCIÊNCIA: Este é influenciado pelo inconsciente médio 

e tem relação com à habilidade de que uma pessoa tem de estar presente na 

experiência do aqui – agora, ou seja, de cada momento.  Além disso pega a nossa 

percepção direta, por exemplo, pensamentos, sentimentos, desejos e impulsos que 

podem ser observados, analisados e julgados. 

E) SELF CONSCIENTE OU "EU PESSOAL": Está região representa o nosso 

consciente em si, ou seja, o seu centro, mais especificamente é o ponto onde a pessoa 

está consciente de si própria como um "Eu". Este "Eu" é o ponto de autoconsciência 

pura.  

F)  SELF SUPERIOR OU "EU SUPERIOR": Este é o “Eu” mais elevado, 

espiritual, e real. Ele está acima do fluxo da corrente mental, não sendo afetado por 

ela e nem pelas condições corporais; e o "Eu" consciente pessoal deve ser 

considerado meramente como um reflexo: sua projeção no campo da personalidade. 

G) INCONSCIENTE COLETIVO: Este inconsciente representa um estrato 

mais profundo da psique, comum a toda a humanidade. Sendo caracterizado como 

receptáculo de imagens latentes que são conhecidas por Jung como arquétipos ou 
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imagens primordiais, proveniente dos nossos ancestrais. O indivíduo não se lembra 

das imagens de forma consciente, porém, herda uma predisposição para reagir ao 

mundo da forma que seus ancestrais faziam. Mas nem sempre as predisposições 

presentes no inconsciente coletivo se manifestam tão facilmente. 

 

 

 

No livro a Cartografia Humana, Ring (1978) apresenta uma Cartografia 

bastante didática que abrange:  

 

A) CONSCIÊNCIA: É a região na qual passamos à maior parte.  

B) PRÉ-CONSCIÊNCIA: Está diretamente e intimamente ligada ao estado 

de vigília. É composto pelos conteúdos que não conseguimos lembrar, mas que 

podem vir à tona devido esta região estar muito próxima a consciência. 

C) INCONSCIENTE PSICODINÂMICO: É o inconsciente conhecido por 

Sigmund Freud, no qual é caracterizado pelo armazenamento das nossas pulsões e 

desejos reprimidos. 

D) INCONSCIENTE ONTOGÊNETICO: São os conteúdos encontrados 

durante o momento da nossa concepção – período intra-uterino – até o nosso 

nascimento. Está região representa o intermédio entre o nosso inconsciente individual 

e o transpessoal. Neste momento não existe a influência do Ego, assim ele é regido 

pelos nossos instintos.  

E) INCONSCIENTE TRANSINDIVIDUAL: Nesta região as nossas 

experiências remetem as lembranças de vidas passadas, pois elas apresentam 

FIGURA 02: CARTOGRAFIA DE 
ASSAGIOLI 

 
Esta concepção da estrutura de nosso 
ser inclui, coordena e organiza numa 
visão integral os dados obtidos através 
de várias observações e experiências. 
Oferece-nos uma compreensão mais 
ampla e mais abrangente do drama 
humano, dos problemas e conflitos com 
que cada um de nós se defronta, e 
também indica os meios de resolvê-los, 
apontando o caminho de nossa 
libertação. E as linhas do modelo são 
pontilhadas demonstrando que elas não 
são limites rígidos e que existe fluxo entre 
elas.  (LIVRO A PSICOSSÍNTESE) 
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marcas dos nossos ancestrais. São observadas também experiências arquetípicas de 

símbolos coletivos da história da humanidade. 

F) INCONSCIENTE FILOGENÉTICO: Aqui remete as nossas lembranças 

presente no nosso consciente celular, evocando assim as nossas experiências 

evolutivas desde a nossa criação, passando por todo nosso organismo – externo e 

interno – até chegar ao nível da consciência do nosso planeta. 

G) INCONSCIENTE EXTRATERRENO: Esta visa a consciência que está 

além da consciência planetária. Não visando as nossas leis naturais assim as 

experiências estão além nosso conhecimento, como por exemplo nos casos de 

experiências fora do corpo, encontro com entidades e guias espirituais, viagens para 

outros locais do universo, fenômenos de percepção extra-sensorial, como telepatia e 

clarividência, fenômenos mediúnicos, como escrita automática e possessão por 

espíritos, etc. 

H) SUPERCONSCIENTE: É a região mais extrema do mapa e indica o 

próprio limite da consciência. Nesse nível há um profundo êxtase espiritual. Não há 

palavras para descrevê-la, apenas aproximações, como Mente Universal, sabedoria 

infinita, bem-aventurança.  

I) VÁCUO: É a região que está relacionada além da nossa dualidade de 

bem e mal, luz e sombra. Este nível não tem um conceito específico, porém para os 

budistas, este é chamada de Nirvana que é caracterizado pela interrupção da 

consciência.  

 

 

  

FIGURA 03: CARTOGRAFIA DA 

CONSCIÊNCIA DE RING 

A figura cônica indica com eficácia o sentido de 
processo a percorrer no tempo e no espaço, e, 
vista de cima, os círculos concêntricos (ou 
elipses) contém em si o conceito de pertinência, 
de conter e estar contido, ouso propor ainda, não 
para discordar, mas para acrescentar mais uma 
imagem de possibilidades de não delimitação ou 
de limitação não-definida das consciências, a 
cartografia de Kenneth representada por uma 
espiral em cone, aqui numerados didaticamente 
para lembrar de processo a ser desenvolvido no 
continuum espaço-tempo. (LIVRO A 
CARTOGRAFIA DA CONSCIÊNCIA HUMANA) 
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Outra cartografia conhecida é do psicólogo Roger Woolger (2001), que 

apresenta o formato de uma “flor de lotús”, no qual cada uma de suas pétalas 

representa um dos planos do complexo kármico. Ele divide o consciente em 6 

camadas: o Biográfico (dados históricos desta vida interligados ao complexo); o 

Perinatal (memórias presentes na vida intra-uterinas e durante o parto); Existencial 

(questões do aqui e agora); Arquetípico (Compreensão do Karma e missão para essa 

vida); Somático (Sintomas físicos ligados ao complexo) e por último, Vidas Passadas 

(dramas de existências anteriores, onde ocorreu o bloqueio físico e o psicológico).  

No livro A Aventura da Autodescoberta, o psiquiatra Stanislav Grof propôs 

uma cartografia com quatro níveis:  

 

A) ABSTRATO E ESTÉTICO: Ocorre uma alteração senso-perceptiva. 

Estas sensações não parecem ter nenhum significado simbólico mais profundo, não 

sendo relevantes para a auto exploração e constituindo apenas uma barreira 

sensorial. 

B) REMEMORATIVO-BIOGRÁFICO OU INCONSCIENTE INDIVIDUAL 

Nesse nível da auto exploração, qualquer coisa da vida da pessoa em questão pode 

emergir do inconsciente e tornar-se o conteúdo da experiência, seja um conflito não 

resolvido, uma memória reprimida que não foi integrada, ou algum tipo de Gestalt 

psicológica incompleta.  

C) PERINATAL: Relaciona-se com o período pré-natal do indivíduo 

(regressão fetal) e o momento do parto biológico. Ele apresenta 4 sub-níveis (Matrizes 

perinatais básicas (MPB) I a IV. Cada sub-nível está associado à memória de um 

momento específico da vida pré-natal, desde a união simbiótica com a mãe até a 

passagem pelo canal de parto e o nascimento. 

D) TRANSPESSOAL: Senso de identidade expandido além da 

identificação com a imagem corporal, transcendência de percepção do espaço e do 

tempo, dentre várias outras características. Essas experiências transpessoais 

representam fenômenos originados nos níveis mais profundos do inconsciente. 
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No entanto, a mais conhecida Cartografia do Consciente é à demonstrada por 

WILBER (1990).  Este realiza uma tentativa de integração de conhecimentos, tanto 

das escolas psicológicas convencionais quanto das abordagens da consciência das 

culturas ocidental e oriental.  Os três níveis maiores do espectro da consciência 

apresentado por ele:  

 

A) NÍVEL DO EGO: Neste nível ocorre a reunião da persona com a sombra 

– conjunto de atributos alienados do Self alargando assim o campo da consciência. 

B) NÍVEL EXISTENCIAL: Neste, o Ser eliminou a dicotomia entre a mente 

– psique e o corpo – soma. 

C) NÍVEL TRANSPESSOAL: Este estágio que ocorre as experiências além 

dos nossos sentidos, ou seja, são as experiências além do nosso Ego. Ela ocorre 

devido a expansão do nosso senso de identidade.    

D) NÍVEL DA MENTE: Aqui o indivíduo tem a noção do “Eu” verdadeiro, 

completo e além disso é neste estágio que o Ser se uni com as energias básicas 

provenientes do universo. 

 

FIGURA 04: CARTOGRAFIA DA 

CONSCIÊNCIA DE GROF 

Esta cartografia não é oriunda de 

estudos teológicos, a partir da 

Revelação de livros sagrados, e 

nem de especulação filosófica e 

metafísica. É fruto de suas 

investigações com os estados 

ampliados de consciência e, 

portanto, tem uma base empírica.  

(NO TEXTO A CONSTRUÇÃO 

AUTOBIOGRÁFICA E FORMAÇÃO 

DE EDUCADORES: UM OLHAR 

DESDE UMA PERSPECTIVA 

TRANSPESSOAL.) 
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FIGURA 05: CARTOGRAFIA DA 

CONSCIÊNCIA DE WILBER 

“Dessarte, no ato final de 

desmembramento e fragmentação, o 

homem impõe um dualismo ou uma 

cisão ao próprio EGO, reprime a 

unidade subjacente de todas as 

tendências do seu EGO e projeta-as 

como persona versus sombra. Eis aí, 

portanto, a geração do Dualismo 

Quartenário-Repressão-Projeção”. 

(WILBER, 2007, p.116) 
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CAPÍTULO 2: TRANSTORNO MENTAL 

 

 

Segundo o CID-10 (OMS, 1992, p.5), a definição de transtorno mental se 

refere a: “(...) um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente 

reconhecíveis, associado na maioria dos casos a sofrimento e interferência nas 

funções pessoais”. 

Segundo MAY (1977, p.36):  

 

(...) do ponto de vista psicanalítico afirmar consistir a doença mental em uma 
dissociação da mente do paciente e dos conflitos psicológicos resultantes. 
(...) o objetivo da psicanálise é reunificar a vida mental, trazendo o conflito do 
inconsciente para o consciente. 

 

A partir desta citação, vejo a importância de esclarecer o que é uma 

dissociação mental. Segundo CERVIÑO (1979, p.11): “Entendemos por dissociação 

ou automatismo o fato de uma área mais ou menos extensa do cérebro agir 

desvinculada da consciência normal”. 

Já TEIXEIRA (2001), diz que a doença mental é um desvio do estado normal, 

por se caracterizar como uma falha do indivíduo ao se comportar de acordo com a 

expectativa da comunidade em que vive. Isto quer dizer que o transtorno mental é um 

desvio em relação a um padrão de comportamento pré-estabelecido, do que seja 

normalidade, pela sociedade em geral. 

Como vivemos em um mundo angustiante, de incertezas, de ausências de 

segurança, saúde, lazer, ou seja, um mundo que nos adoecem, percebe-se que há 

uma maior incidência de casos de patologias mentais, pois este tipo de patologia não 

tem distinção de etnia, idade ou classe social.  

 

Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, transtornos mentais são a 
segunda causa dos atendimentos de urgência. Uma pesquisa da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) de 2006 realizada no Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Marília, no interior de São 
Paulo, mostrou que 16% dos pacientes atendidos apresentaram transtornos 
mentais e do comportamento. (G1 Atualizado em 27/04/2011 08h52 - 
Giovana Sanchez) 

 

No século XIX, a psiquiatria e a psicologia criam o termo conhecido como 

transtorno mental e seu modelo foi baseado nas doenças somáticas. A percepção de 
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doença mental parece simples de ser averiguado nas alterações negativas no 

comportamento dos indivíduos afetados. 

Eles resultam da soma de muitos fatores – internos e externos, tais como:  

 

A) Alterações no funcionamento do cérebro; 

B) Fatores genéticos;  

C)  Fatores da própria personalidade; 

D)  Estresse; 

E)  Agressões físicas e psicológicas; 

F)   Educação ou a falta dela por parte dos genitores; 

G)  Perdas, frustrações, decepções, sofrimentos físicos e psíquicos; 

H)  Experiências traumáticas em geral; 

I)   Uso de substâncias psicoativas; 

 

Enfim, não existe uma só causa para o desencadeamento de um transtorno, 

mas a junção de fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. 

 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS  

 

 

Para a devida compreensão da chamada Reforma Psiquiátrica Brasileira, faz-

se necessária um passeio pela história.  Através deste passeio observa-se como o 

conceito de “loucura” perpassa a história – da antiguidade clássica a dias atuais -  do 

homem ocidental ao longo do tempo e como os avanços no campo da medicina 

psiquiátrica contribuíram para o seu desencadeamento. 

A loucura era tratada de diversas formas, por exemplo, por alguns era 

entendida como uma possessão por seres superiores, por outros como processo de 

alienação. Segundo ROBAÍNA (2010), no livro O trabalho do Serviço Social nos 

serviços substitutivos de saúde mental relata que o tratamento e os cuidados com os 

pacientes com transtorno mental dependiam da cultura que regia cada lugar.  
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No período da Idade Média, a doença mental era uma questão privada onde 

a igreja ou o Rei, só intercedia quando havia a necessidade de solucionar as questões 

jurídicas em relação as propriedades destes ditos doente, a fim de validar, anular ou 

proteger. Segundo RESENDE (2001), as pessoas desprovidas de recursos que 

apresentavam problemas mentais poderiam vagar por campos e mercados, porém 

sua sobrevivência estava vinculada à pequenos trabalhos e esmolas.  

No início do aparecimento de relatos de indivíduos acometidos com alguma 

patologia mental, estas eram resultados de uma ação sobrenatural – possessão por 

um demônio. Para PESSOTTI (1994) a loucura pode ser representada por três formas 

distintas: a primeira é chamada de modelo mitológico que se caracteriza pela 

intervenção divina na vida dos indivíduos. Está forma não era considerada uma 

doença e sim um “acidente de percurso”; a segunda era o psicodinâmico onde ela 

seria produto de conflitos passionais do homem e a última seria o modelo médico que 

diz que a loucura é causada pelo efeito das disfunções somáticas causadas sempre 

de forma imediata por eventos afetivos. 

Para FOUCAULT (1975): 

FIGURA 06:  ALIENÇÃO MENTAL       
                            
Doentes cobertos de moscas no Hospital 
Colônia de Barbacena.  
(LIVRO O HOLOCAUSTO BRASILEIRO) 

FIGURA 07: POSSESSÃO  
 
Em outubro de 1671, Elizabeth knapp, um servo da casa do 
Reverendo Samuel Willard, começou a exibir 
comportamentos estranhos e reclamava sobre as dores em 
seu corpo. De acordo com Elizabeth, a posse começou 
quando ela recebeu a visita do Diabo uma noite e ela tinha 
feito um pacto com ele, vendendo sua alma por dinheiro e 
juventude. A partir de então, a aparência de Elizabeth 
começou a mudar, ela iria falar em vozes estranhas, e seu 
corpo se tornaria tão contorcida que levou várias pessoas 
segurá-la fortemente para ela não se matar. Nada mais sabe 
sobre Elizabeth ou o resultado de sua possessão, ou se ela 
foi capaz de superar seus demônios.  
(TEXTO INVISIBLE LABOR: PURITAN SERVITUDE AND 
THE DEMONIC POSSESION OF ELIZABETH KNAPP) 
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(...) o louco era considerado até o advento de uma medicina positiva como 
um "possuído". E todas as histórias da psiquiatria até então quiseram mostrar 
no louco da Idade Média e do Renascimento um doente ignorado, preso no 
interior da rede rigorosa de significações religiosas e mágicas. 

 

Conforme TEXEIRA (2001), surge na França no início do século XIX Philippe 

Pinel, médico psiquiatra que revolucionou a assistência aos doentes mentais iniciando 

neste período a humanização da assistência. Porém, a mesma assistência, neste 

período, continua baseada no modelo custodial e norteada por vigilância, restrição e 

contenção. 

 

(...) a loucura não era sistematicamente internada, era vista como pertencente 
às quimeras do mundo. Podia viver no meio da sociedade e só seria separada 
no caso de tornarem extremas e perigosas. É a partir do século XIX que a 
loucura é transformada em doença mental pela psiquiatria. (MELMAN, 1992, 
p. 56) 

 

Segundo AMARANTE (2003, p.42) Pinel tinha uma importância quanto à 

doença mental: 

 

A loucura passa a receber definitivamente o estatuto teórico de alienação 
mental, o que imprimirá profundas alterações no modo como a sociedade 
passará a pensar e a lidar com a loucura daí por diante. Se por um lado, a 
iniciativa de Pinel define um estatuto patológico para a loucura, o que permite 
com que esta seja apropriada pelo discurso e pelas instituições médicas, por 
outro, abre um campo de possibilidades terapêuticas, pois, até então, a 
loucura era considerada uma natureza externa ao humano, estranha à razão. 
Pinel levanta a possibilidade de cura da loucura, por meio de tratamento 
moral, ao entender que a alienação é produto de um distúrbio da paixão, no 
interior da própria razão e não a sua alteridade. 

 

 

2.1.1 NO BRASIL  

 

No Brasil pode-se dividir a psiquiatria em quatro períodos:  no primeiro (1500 

– 1810) a loucura não era considerada doença. Já no segundo (1817 – 1852) a loucura 

passou a ser considerada doença. O terceiro (1852 – 1890) foi marcado pela 

significativa mudança no tratamento aos doentes mentais. O último (1890 – 1941) é 

caracterizado pela formação de novas instituições que tinham a função de retirar os 

ditos “loucos” da rua e encontrar métodos de cura. 
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A partir de então, a loucura e a prevenção estarão para sempre ligadas. Ainda 
não no sentido de uma intervenção sobre a loucura antes mesmo que ela 
ecloda, que é a grande pretensão da atualidade. Mas enquanto a loucura é 
um comportamento caracterizado medicamente no momento em que, 
formulando uma etiologia social da doença, a medicina urbana detecta os 
diversos perigos que podem ameaçar a existência de uma sociedade em vias 
de normalização. Coube à medicina social a tarefa de isolar preventivamente 
o louco com o objetivo de reduzir o perigo e impossibilitar o efeito destrutivo 
que ela viu caracterizada em sua doença. Nasce assim, no Brasil dos meados 
do século XIX, não uma ‘psiquiatria preventiva’, mas a psiquiatria como 
instrumento da prevenção (MACHADO, 1978, p.380). Não existe mais a 
barca, porém o hospital. (FOUCAULT,1997, p.42) 

 

No início do terceiro período foi criado o primeiro hospício na cidade do Rio 

de Janeiro, chamado Hospício Pedro II representando a primeira tentativa do Brasil 

para apaziguar a “loucura”, que nesta época já era considerada uma doença. Estes 

eram antes encarcerado em prisões ou nas santas Casas de misericórdia. 

 

  

 

Em BRITTO (2004, p.32) 

  

Com o relevante crescimento da população, a Cidade passou a se deparar 
com alguns problemas e, dentre eles, a presença dos loucos pelas ruas. O 
destino deles era a prisão ou a Santa Casa de Misericórdia, que era um local 
de amparo, de caridade, não um local de cura. Lá, os alienados recebiam um 
“tratamento” diferenciado dos outros internos. Os insanos ficavam 
amontoados em porões, sofrendo repressões físicas quando agitados, sem 
contar com assistência médica, expostos ao contágio por doenças 
infecciosas e subnutridos 

 

Após a criação do primeiro hospício surgiu outros em vários estados do Brasil 

como mostra o quadro abaixo.   

FIGURA 08 e 09: HOSPÍCIO DE PEDRO II 

COMPLEXO: 1 -  Pavilhão de Observação; 2 – Sala de Ginástica/ Pavilhão Bourneiville; 3 – Pavilhão 

das Imundas/ Ateliê de Costura; 4 – Pátio Feminino Externo; 5 – Fachada para a Av. Pasteur; 6 – 

Pátio Masculino Externo; 7 – Usina Elétrica e Casa dos Acumuladores. (DISSERTAÇÃO PALÁCIO 

UNIVERSIDADE DO BRASIL, EX-HOSPÍCIO D.PEDRO II:  IMAGENS E MENTALIDADES 
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RIO DE JANEIRO 1852 Hospício de Pedro II (Rio de Janeiro) 

 1878 Enfermaria de Alienados anexa ao Hospital São João Batista (Niterói) 

 1890 Colônias de São Bento e Conde de Mesquita (Ilha do Governador) 

SÃO PAULO 1852 Hospício Provisório de Alienados de São Paulo (Rua São João) 

 1864 Hospício de Alienados de São Paulo (Chácara da Tabatingüera) 

 1895 Hospício-colônia provisório de Sorocaba 

 1898 Hospício-colônia de Juqueri (atual Franco da Rocha) 

PERNAMBUCO 1864 Hospício de Alienados de Recife-Olinda (da Visitação de Santa Isabel) 

 1883 Hospício da Tamarineira (Recife) 

PARÁ 1873 
Hospício Provisório de Alienados (Belém, próximo ao Hospício dos 

Lázaros). 

 1892 Hospício do Marco da Légua (Belém) 

BAHIA 1874 Asilo de Alienados São João de Deus (Salvador) 

RIO GRANDE DO 
SUL 

1884 Hospício de Alienados São Pedro (Porto Alegre) 

CEARÁ 1886 Asilo de Alienados São Vicente de Paula (Fortaleza) 

PARAÍBA 1890 Asilo de Alienados do Hospital Santa Ana (João Pessoa) 

ALAGOAS 1891 Asilo de Santa Leopoldina (Maceió) 

AMAZONAS 1894 Hospício Eduardo Ribeiro (Manaus) 

MINAS GERAIS 1903 Hospício de Barbacena 

PARANÁ 1903 Hospício Nossa Senhora da Luz (Curitiba) 

MARANHÃO 1905 Hospício de Alienados (São Luis do Maranhão) 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Em 1970, surge a chamada reforma psiquiátrica através do movimento a luta 

antimanicomial e esta pode ser dividida em 3 trajetórias.  A primeira (década de 70) é 

quando surgiu o movimento de Trabalhadores em Saúde Mental, este período é 

chamado de alternativa. Já o segundo (década de 80) é definida como trajetória 

sanitarista. Porém a terceira que é a mais importante das trajetórias (a partir da década 

de 90) é caracterizada pelo surgimento de novos serviços, estratégias e conceitos em 

Saúde Mental.  

Essa, tinha 7 princípios que visava tanto a reorientação do modelo assistencial 

até a mudança política - cultural. Os princípios da reforma psiquiátrica são: 
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A) Reorientação do modelo assistencial 

B) Mudança na forma de cuidar 

C) Mudança na maneira de olhar o território 

D) Mudança na clínica: clínica da atenção psicossocial, clínica ampliada, 

clínica da reforma 

E) Mudança na gestão: gestão participativa, com o protagonismo dos 

usuários 

F) Mudança política: micro e macro política 

G) Mudança cultural: representações sociais sobre a loucura e sobre o 

cuidado 

 

Outro marco importante desta Reforma foi a Marcha dos Usuários dos 

serviços de saúde mental que ocorreu em 09/2009. Esses usuários com o apoio do 

CFP estiveram na rua para defender os seguintes pontos: Defender o SUS 

ressaltando o papel fundamental que o Sistema tem na Reforma Psiquiátrica 

Antimanicomial, que é oferecer estrutura adequada e melhores condições de 

atendimento para tratamento de portadores de sofrimento mental; 

 

Antes da Reforma Psiquiátrica Depois da Reforma 

Indeterminação do tempo de internação Tempo determinado de internação 

Excluir o paciente da sociedade Surgimento de casas de repouso 

Tipo fixo de tratamento Tratamento maleável de acordo com o paciente 

Cuidado Centrado na internação em 
Hospital Psiquiátrico 

Depois da Reforma Criação de ampla rede de 
cuidado em saúde 

Isolamento  Territorial 

Normatização dos sujeitos  Complexificação do objeto de cuidado 

Lógica da Instituição total  Ampliação das práticas e saberes 

Violação dos direitos humanos Co-responsabilização pelo cuidado 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

A reforma psiquiátrica ainda está em andamento e, permanece em debate. O 

êxito está no fato de, em vez de tratar de doenças, tratar de sujeitos concretos, 

pessoas reais.  

   



34 
 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS TRANSTORNOS MENTAIS 

 

 

 Tradicionalmente, os Transtornos Mentais são diagnosticados através dos 

métodos que incluem uma seleta entrevista (anamnese) com o paciente e com outras 

pessoas, incluindo sua família, um exame clínico sistemático para verificar o estado 

mental e suas condições orgânicas, testes e exames especializados que forem 

necessários.  

Na psiquiatria o campo que estuda estes transtornos é chamada 

psicopatologia e segundo DALGALARRONDO (2008), quando estudamos os 

sintomas psicopatológicos enfocamos em dois aspectos: a forma dos sintomas e seu 

conteúdo que dependerá da história de vida do paciente e da personalidade prévia do 

adoecimento.   

O estudo da psicopatologia inicia com a observação meticulosa de suas 

manifestações e, assim podemos classifica-las em três formas diferentes. A primeira 

visa os fenômenos comuns a todos, como por exemplo, medo. O segundo está 

relacionado a forma como as manifestações comuns ocorrem, ou seja, são fenômenos 

que todos nós experimentamos, mas os indivíduos com problemas mentais 

apresentam uma vivência diferente. Já a última forma visa as diferentes 

manifestações. Isso quer dizer que são próprios de apenas certas doenças e estados 

mentais. 

Essas classificações ao invés de utilizar entidade nosológicas, estes preferem 

utilizar as descrições sindrômicas, devido à dificuldade de estabelecer uma ação e 

reação (causa e efeito) entre os fatos e as manifestações. Podemos dizer então que 

uma descrição sindrômica é um conjunto de sinais e sintomas que apresentam 

diferentes padrões de evolução dependendo das múltiplas causas que podem 

determina-las, ou seja, um mesmo quadro sindrômico pode ser manifestado em 

diferentes doenças. Por isso os dois sistemas classificatórios utilizam transtornos 

mentais em vez de doenças mentais. 

 

 

2.3 CONCEITO DE SAÚDE E DOENÇA NA ATUALIDADE 
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Com o passar do tempo o conceito de saúde e doença foram se modificando, 

como por exemplo, antes saúde era ausência de doença, porém atualmente o 

conceito está mais amplo, pois visa o corpo, a mente e o espírito. Segundo a OMS 

(1987), saúde é definida pelo completo bem-estar físico, mental e social, portanto, tal 

conceito refere à uma dualidade, entre dois opostos. De forma mais ampla – de acordo 

com a VIII Conferência Nacional de Saúde que foi realizado em 1986 - saúde é 

resultado das condições de alimentação, moradia, lazer, educação, trabalho e renda, 

meio ambiente, transporte entre outros. 

Segundo DALGALARRONDO (2008)  a definição de saúde e doença está 

associada ao conceito de normal e o patológico. De acordo com o autor normal pode 

ser caracterizado a partir de 3 critérios: o primeiro está relacionado com a ausência 

de doença, o segundo é a ideal (depende de critérios socioculturais e ideológicos 

arbitrários e ás vezes, dogmáticos e doutrinários) e a última está ligada a norma e a 

frequência, ou seja, “o normal” passa a ser aquilo que é observado com maior 

frequência. Sendo assim, podemos dizer que o normal corresponde ao mais saudável. 

Porém a saúde e a doença envolvem não somente aspectos biológicos, científicos e 

objetivos, mas também aspectos subjetivos.  

Os níveis de normalidade variam de acordo com a raça, sexo, cultura, idade, 

entre outras e estas oscilações não podem ser categorizadas como algo anormal, pois 

o que é incomum nem sempre pode ser considerado negativo ou anormal. 

Segundo PINHEIRO (2003, p. 37):  

 

As enfermidades são o resultado da desarmonia entre o espírito e o corpo, a 
vida e a forma. (...) A doença é efeito do acúmulo ou do desgaste de energia 
que atinge os corpos superiores. (...) a enfermidade que desarmoniza o 
homem transforma-se em objeto de despertamento da consciência. (p.38) 

 

Essa nova forma definir a saúde / doença compreende a doença como um 

processo de bloqueio nas energias que compõem o indivíduo e saúde é caracterizada 

por um movimento em busca da causa de forma serena e assim transformá-la. Ou 

seja, querer se livrar da doença não é a mesma coisa que buscar a saúde.  

 



36 
 

 

 
Nesta visão a nossa consciência, por ser uma espécie de energia que está 

integrada a expressão celular do corpo físico, faz parte da contínua criação da saúde 

e da doença. Assim quando as várias funções corporais trabalham de forma 

harmoniosa, marca um estado de saúde, porém quando alguma função para de 

trabalhar dessa forma compromete todo o processo, marcando – se um estado de 

doença. Este processo ocorre prioritariamente na consciência e sintomatizando no 

corpo. Logo uma mente equilibrada comandará o corpo a funcionar de forma 

harmoniosa e em um intercâmbio resultante do perfeito equilíbrio interior do ser 

humano, poderá surgir a saúde ideal.  

Já que dependendo do ponto de observação a doença pode ser tanto uma 

patologia física como uma desarmonização energética, então, como podemos dizer 

se uma doença é um transtorno mental ou uma crise de emergência espiritual? 

 

FIGURA 10: ENERGIA INTERNA DE 
CADA UM  

 
Quando há um desequilíbrio destas 

energias, o corpo físico responde a esta 

desarmonia manifestando algumas 

doenças físicas ou psíquicas. Estes 

centros de energia possuem conexão com 

o corpo físico diretamente aos órgãos do 

corpo em que estão localizados. 

(NA DISSETAÇÃO O CORPO E O YOGA: 

A IMPORTÂNCIA DE DIFERENTES 

PRATICAS NA FORMAÇÃO DO 

EDUCADOR FÍSICO.) 
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CAPÍTULO 3: PSICOLOGIA TRANSPESSOAL 

 

 

A Psicologia Transpessoal é um dos ramos da Psicologia, especializada no 
estudo dos estados de consciência; ela lida mais especialmente com a 
“experiência cósmica”, ou os estados ditos “superiores” ou “ampliados” da 
consciência. (WEIL,1993, p. 9) 

  

De acordo com o capítulo 1, a psicologia transpessoal é a área da psicologia 

que estuda todas as manifestações – consciente, inconsciente, superconsciente e 

supraconsciente - da consciência humana. Assim, ela não detém somente os 

conteúdos mentais presentes nos estados normais da consciente, mas também aos 

níveis mais profundos como: experiências de vidas passadas, vivências arquetípicas, 

percepções de unidade cósmica, as memórias da vida-uterina e entre outras.  

Ela une as partes do nosso ser – corpo, mente, alma e espírito – integrando o 

conhecimento do Ocidente com o do Oriente. Reconhece então uma espiritualidade 

natural e latente no ser humano, independentemente de qualquer religião, ou seja, 

busca o ser essencial que preenche e dá significado à vida humana, aquela 

consciência profunda do que somos e do que estamos fazendo nesta existência. 

Esta área da psicologia tem como objetivo tratar o indivíduo como um ser 

integral, um ser “bio-psico-social-espiritual”. Nele o homem é visto como um todo, 

como um ser holístico, não se limitando por um EGO, onde a consciência não é 

limitada pelo espaço – tempo tridimensional. 

Este campo da psicologia parece ter sido estudado primeiro por Roberto 

Assagioli, o criador da Psicossíntese e também por C. G. Jung, que criou a Psicologia 

Analítica e considerou a dimensão espiritual do ser humano no processo 

psicoterapêutico. 

 

 

3.1 PERCURSORES 

 

 

3.1.1 ROBERTO ASSAGIOLI 
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Nasceu em 1988 em Veneza, Itália. Ele criou a psicossíntese – tem a 

apreciação da beleza, arte e música na base desta teoria - que foi um tipo de resposta 

ao método criado por Freud, onde está claro a responsabilidade no seu próprio 

processo de crescimento. 

Em 1904 sua família se mudou para Florença, onde ingressou na Faculdade 

de Medicina no Instituto Superior de Florença e recebeu seu diploma de médico, com 

especialização em neurologia e psiquiatria.  

Na década de 60, formula sua cartografia sobre a personalidade humana 

apresentando muito semelhança com o modelo Junguiano da psique,  uma vez que 

inclui os campos espirituais e os elementos coletivos da psique.  É constituído por sete 

camadas: o inconsciente inferior, o inconsciente médio, o campo superconsciente, o 

campo da consciência e por fim o SELF, que é o ponto central da psique. Sendo que 

todos esses componentes são anexados ao inconsciente coletivo 

 

 

3.1.2 CARL GUSTAV JUNG 

 

Nasceu em 1875 na Turgóvia, Suíça, no qual desde cedo apresentava duas 

personalidades, onde a personalidade 1, como ele chamava, era um indivíduo fraco, 

franzino e inseguro, porém ao mesmo tempo tinha a personalidade número 2 que era 

altivo, seguro, maduro. Ele não estava nisto sozinho, por perceber na mãe também 

está dualidade, pois tinha momentos que ela era amorosa/ carinhosa e em outro, era 

rígida / dura. Através deste processo, ele percebeu que todos os indivíduos têm 

características ambivalentes. 

 

 

 

FIGURA 11: TAO – MEDICINA TRADICIONAL CHINESA  

O TAO, símbolo de uma ciência milenar chinesa, é a 
representação desse dinamismo que o Universo possui de 
Irradiação e Geração, Yin e Yang.  Este demonstra que todos 
nós temos características ambivalentes, pois como mostra a 
foto ao lado não somos totalmente luz ou sombra, em cada 
uma delas temos a outra acoplada, sendo que em menor 
intensidade.  Na concepção chinesa, todas as manifestações 
do TAO são geradas pela interação dinâmica desses dois 
polos arquetípicos, os quais estão associados a numerosas 
imagens de opostos colhidas na Natureza e na vida social.  
(LIVRO A MEDICINA CHINESA) 
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Em 1900, conclui o curso de medicina, deixando sua cidade para ocupar o 

cargo de segundo assistente no Hospital Burgholzli, Manicômio Cantonal e Clínica 

Psiquiátrica da Universidade de Zurique. Em 1905 defendia sua tese de 

Doutorado intitulada “Psicologia e Patologia dos Assim Chamados Fenômenos 

Ocultos”, mostrando desde cedo seu interesse pela espiritualidade. E em 1906, ele 

escreveu Studies in Word Association e enviou uma cópia para Sigmund Freud. O evento 

serviu como o início de uma amizade entre os dois homens.  

Em 1907 Jung e Freud se encontram pela primeira vez, permanecendo 

conversando por horas ininterruptamente, durante esta conversa Freud percebeu em 

Jung um discípulo, porém apesar da identidade de pensamento e da amizade, C. 

Gustav Jung não conseguia aceitar a ideia de Freud que todos os conflitos psíquicos 

eram provenientes de traumas de natureza sexual e por outro lado Sigmund Freud 

não aceitava o interesse de seu “discípulo” pelos fenômenos espirituais como fontes 

de estudo. 

 A partir desta ruptura, Jung, criou a teoria da psicologia analítica que foi 

elaborada através da observação empíricas e de dados oriundos do inconsciente.  

Como demonstrado, por exemplo no livro vermelho, desenhos realizados através do 

autoexperimento denominado “confronto do inconsciente”, onde desenvolveu suas 

principais teorias dos arquétipos – forma imaterial à qual os fenômenos psíquicos 

tendem a se moldar -  do inconsciente coletivo e do processo de individuação. 

A individuação é a revelação da essência do SER. Durante este processo o 

EGO alcança elementos que precisa elevar-se / transcender a imagem que tinha de 

si mesmo.  E quando a consciência e a inconsciência se integram e vem ordenar-se 

em torno do centro psíquico – o “SELF”, a personalidade se completa, no qual este 

passa a ser o centro de toda sua personalidade, como o EGO é o centro do campo do 

consciente. Então alcançar a individuação não é alcançar a perfeição, mas sim 

alcançar a completude, é conviver bem com todas as suas tendências. “Ninguém se 

torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente”. 

(JUNG, 1954, p. 265 - 66). 

Suas teorias foram baseadas na mitologia, na história, nas suas próprias 

fantasias e sonhos de infância. Ou seja, seus trabalhos convida o indivíduo a entrar 

em contato com a sua sombra, com o lado escuro do inconsciente e trazendo-a 

superfície - à consciência, tornando-se um Homem Integral.  Com isto, formulou a 

teoria do Inconsciente Coletivo. 
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3.1.2.1 INCONSCIENTE COLETIVO 

 

Segundo JUNG (2006), o Inconsciente Coletivo é herdado, ou seja, são 

lembranças, pensamentos e sentimentos compartilhados por toda a humanidade. Isso 

quer dizer que este inconsciente consta todas as nossas vivências desde os 

primórdios, tornando então o passado um patrimônio de todos. 

 

O inconsciente sabe mais que o consciente, mas seu saber é de uma 
essência particular, de um saber eterno que, frequentemente, não tem 
nenhuma ligação com o “aqui” e o “agora” e não leva absolutamente em conta 
a linguagem que fala nosso intelecto. (JUNG, 2006, p.25) 

 

Nele se encontra os arquétipos – Persona, Sombra, Animus, Anima, Herói, 

entre outros - que são os conteúdos energéticos mais profundos e universais, 

manifestando-se simbolicamente em religiões, mitos, contos de fadas e sonhos.   

Observa que este inconsciente coletivo criado por Jung, presente na 

psicologia Analítica é imprescindível para nossa compressão da consciência no 

aspecto transpessoal.  

 

Segundo Hegel, o "Inconsciente" jamais se daria à tarefa vasta e complexa 
de fazer evolucionar o Universo, se o não movesse a esperança de alcançar 
clara consciência de Si Mesmo (...) a "Consciência Absoluta por trás dos 
fenômenos" só é chamada inconsciência por carecer de todo elemento de 
personalidade; e que transcende a concepção humana. O homem, incapaz 
de formular um conceito que não seja relacionado a fenômenos empíricos, 
sente-se impotente, em virtude mesmo da constituição do seu ser, para 
levantar o véu que encobre a majestade do Absoluto. (...) não pode o Finito 
conceber o Infinito, nem pode aplicar-lhe sua própria medida de experiências 
mentais, como se poderá dizer que o Inconsciente e o Absoluto tenham 
sequer algum impulso instintivo ou esperança de alcançar a clara consciência 
de si mesmo? (BLAVASTSKY, 1980, p.172) 

 

3.1.2.2 JUNG E A ESPIRITUALIDADE 

FIGURA 12: INSCONSCIENTE COLETIVO 

 "Exatamente como o corpo humano representa um 

verdadeiro museu de órgãos, cada qual com sua 

longa evolução histórica, da mesma forma 

deveríamos esperar encontrar também, na mente, 

uma organização análoga. Nossa mente jamais 

poderia ser um produto sem história, em situação 

oposta ao corpo, no qual a história existe" 

(FADIMAN, 2002, p.50 apud FRANCISCO, 2017) 
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Jung foi bastante influenciado pelos fenômenos espirituais desde a sua 

infância tanto através da literatura como também na prática, através de relatos dos 

pacientes ou através de reuniões mediúnicas com sua prima. 

Em 1896, realizou uma palestra na Zofingia - fraternidade estudantil fundada 

em 1819, onde abordou o tema “Os Limites da Ciência Exata”, defendendo uma 

abordagem dos chamados fenômenos psíquicos ou espirituais. Já em 1897 em outra 

palestra abordou temas sobre a psicologia, no qual não negava e nem aceitava a 

existência dos espíritos. 

De 1930 a 1931, Jung participou de reuniões mediúnicas conduzidas pelo 

médium austríaco Rudi Scheneider, cuja a mediunidade de efeitos físicos provocou o 

interesse de vários pesquisadores. 

 

Impossível era que alguém naquele ambiente, sóbrio e composto por homens 
de inteligência sadia, cujo interesse era a pesquisa conclusiva sobre tais 
aparições tangíveis, era impossível, repito, que homem ou espírito tivesse 
conhecimento de particularidades que só a mim pertenciam e que foram ditas 
pela figura de um fantasma emergido das profundezas do desconhecido. 
(ARGOLO, 2004, p.47). 

 

Na sua bibliografia observa-se várias passagens em que ocorrem uma série 

de visões que o caracterizam como um indivíduo com a 3ª visão, ou seja, capaz de 

ver além das limitações do olho humano. Ele tinha até um personagem-guia que se 

chamava Philemon.   

 

 
 

Carl tinha uma “teoria da sincronicidade” que tinha o intuito de tentar explicar 

a fenomenologia mediúnica. Esta teoria tem um conceito empírico que aparece para 

tentar dar conta daquilo que não tem explicação, ou seja, daquilo que foge à 

FIGURA 13: PHILEMON 

Philemon representava uma força que não era eu. Em 
imaginação, conversei com ele e disse-me coisas que 
eu não pensaria conscientemente. Percebi com clareza 
que era ele, e não eu, quem falava. Explicou-me que eu 
lidava com os pensamentos como se eu mesmo os 
tivesse criado; entretanto, segundo lhe parecia, eles 
possuem vida própria, como animais na floresta, 
homens numa sala, não pretenderia que os fizestes e 
que és responsável por eles, ensinou-me. Foi assim 
que, pouco a pouco, me informou acerca da 
objetividade psíquica e da realidade da alma. (JUNG 
apud ARGOLO, 2004) 



42 
 

explicação casual.  Embora, o mesmo, não apresentava nenhuma dúvida em relação 

a sobrevivência da alma, continuidade da vida ou a comunicabilidade entre dois 

mundos, que foi observado na sua obra “Memórias, Sonhos e Reflexões”. 

 

 

 

 

3.2 ABRANGÊNCIAS 

 

 

“A Psicologia Transpessoal está voltada para a expansão do campo da 
pesquisa psicológica a fim de incluir o estudo da saúde e do bem-estar 
psicológico ótimos”. (WALSH e VAUGHAN apud FERREIRA 2005, p.25) 

 

 

3.2.1 FORÇAS DA PSICOLOGIA 

 

A Psicologia pode ser dividida em 4 grandes forças: a primeira seria a 

psicologia comportamental criada por Skinner que tinha o objeto de estudo o 

comportamento humano, ignorando ou rejeitando a existência da mente; a segunda é 

a psicanálise fundada por Freud que tem como base o inconsciente e sua dinâmica, 

bem como a sexualidade na etiologia das neuroses; depois temos a psicologia 

humanista – Carl Rogers, que é classificada como a 3ª força que focaliza a importância 

da dimensão fenomenológica do “aqui e agora”; e por último a psicologia transpessoal, 

que pode ser dividido em 4 campos - Evolutiva que estuda os estágios na evolução 

de variáveis da personalidade, tais como inteligência ou caráter; a Famacopsicologia 

que estuda a influência certos produtos químicos ou de certas drogas no 

comportamento e nos estados de consciência; a Hipnologia que ocupa do uso de 

FIGURA 14: TUBAL TRENTINO – 

SINCRONICIDADE 

As sincronicidade nos fazem perceber interligados, 

conectados a tudo e a todos neste universo 

holográfico do qual somos apenas um fractal. Como 

WILBER (2007) diz O Universo físico parece ser um 

holograma gigantesco estando cada parte no todo 

e o todo em cada parte. 
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estados hipnóticos para o tratamento de transtornos psicológicos e investigações 

relacionadas com a mente; a Tanatologia que estuda os fenômenos psicológicos que 

cercam a morte.  

Como bem coloca Grof (1997, p.111):  

 

Aprender as completas dimensões do reino transpessoal assemelha-se a um 
desafio tão grande para nossa mente, quanto se, descansando sob o céu 
estrelado de uma noite clara, tentássemos saber qual a amplitude e a largura 
do vasto e insondável espaço onde residem os corpos celestes. Aqui, sob o 
teto cósmico do céu noturno, começamos a reconhecer que os limites que 
percebemos estão em nossa mente, não lá, no imenso e iluminado universo.  

 

3.2.1.1 4ª FORÇA DA PSICOLOGIA 

 

Devo também dizer que considero a Psicologia Humanística, ou Terceira 
Força em Psicologia, apenas transitória, uma preparação para uma Quarta 
Força, ainda “mais elevada”, transpessoal, transumana, centrada mais na 
ecologia universal do que nas necessidades e interesses restritos ao ego, 
indo além da identidade, da individuação e congêneres... Necessitamos de 
algo "maior do que somos", que seja respeitado por nós mesmos e a que nos 
entreguemos num novo sentido, naturalista, empírico, não-eclesiástico, talvez 
como Thoreau e Whitman, William James e John Dewey fizeram. (MASLOW, 
1960, p.29) 

 

A 4ª Força é uma ciência bastante nova em termos históricos. Começou a 

aparecer na década de 60 com os psicólogos americanos – Maslow e Roger - que 

criaram a psicologia humanista que veio como oposição a visão mecanicista e 

reducionista da psicologia na época. Porém ao decorrer do desenvolvimento deste 

campo, esta apresentava algumas limitações no seu campo de estudo – potencial do 

consciente - e com o aparecimento do nível transpessoal da consciência fez com que 

vários psicólogos deste campo se interessarem pelo estudo dos estados ordinários de 

consciência com características espirituais.  

Esta dimensão espiritual, caracteriza a Psicologia Transpessoal como a 

primeira corrente contemporânea da Psicologia a se dedicar às dimensões subjetivas 

perceptuais que antes eram ignoradas. Outros pesquisadores como Einstein e os 

físicos modernos evidenciaram a existência de dimensões fora do espaço-tempo, de 

antimatéria e mesmo de anti-universos.  
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(...) A nova ênfase residia no reconhecimento da espiritualidade e das 
necessidades transcendentais como aspectos intrínsecos da natureza 
humana e no direito de cada indivíduo escolher ou mudar seu caminho. 
Muitos renomados psicólogos humanistas mostraram crescente interesse por 
várias áreas, antes negligenciadas, e por tópicos de psicologia como 
experiências místicas, transcendência, êxtase, consciência cósmica, teoria e 
prática da meditação ou sinergia interespécie e individual. (GROF, 1989, 
p.138). 

 

A Psicologia Transpessoal reconhece o fato de que estamos em constante 

crescimento, buscando a transcendência do EGO para ir rumo às esferas superiores. 

Essa perspectiva nos auxilia na restituição do sentido da vida e nos ajuda a nos 

responsabilizar com o mundo a nossa volta, uma vez que tudo que nos ronda está 

interligado, fazendo assim buscar compreender o outro como uma extensão de nós 

mesmos. 

Podemos finalizar dizendo que o modelo Transpessoal dedica-se ao estudo e 

aplicações dos diferentes estados da consciência em sua totalidade, reconhecendo 

as dimensões espirituais da psique e uma ampla/ cosmo visão da realidade.  Esta 

visão de mundo, é uma visão de um todo integrado, que forma uma rede de inter-

relações de todos os sistemas existentes no Universo.  

 

Em outras palavras, em vez de postular que tudo (incluindo a consciência) é 
constituído de matéria, esta filosofia postula que tudo (incluindo a matéria) 
existe na consciência e é por ela manipulado. Além disso, fenômenos 
mentais, tais como autoconsciência, livre-arbítrio, criatividade, até mesmo 
percepção extra-sensorial, encontram explicações simples e aceitáveis 
quando o problema mente-corpo é reformulado em um contexto abrangente 
de idealismo monístico e teoria quântica. Este quadro reformulado do 
cérebro-mente permite-nos compreender todo nosso se/f, em total harmonia 
com aquilo que as grandes tradições espirituais mantiveram durante milênios. 
A ciência prova a superioridade de uma filosofia monística sobre o dualismo 
- sobre o espírito separado da matéria. (GOSWAMI, 1998, p. 29) 
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CAPÍTULO 4: EMERGÊNCIA ESPIRITUAL 

 

 

O homem é um portal por meio do qual penetramos do mundo exterior dos 
deuses, demônios e almas, no mundo interior; (...) Pequeno e insignificante é 
o homem; logo o deixamos para trás e assim entramos uma vez mais no 
espaço infinito, no microcosmo, na eternidade interior. À imensurável 
distância cintila solitária uma estrela, no ponto mais alto do céu. Trata-se do 
único Deus desse solitário ser. É seu mundo, seu Pleroma, sua divindade. 
Nesse mundo, o homem é Abraxas, que dá discernimento a seu próprio 
mundo e devora-o. Essa estrela é o Deus do homem e seu destino. Ela é sua 
divindade tutelar; nela o homem encontra o repouso. A ela conduz a longa 
jornada da alma após a morte; nela reluzem todas as coisas que, de outro 
modo, poderiam afastar o homem do mundo maior, com o brilho de uma 
grande luz. A esse Ser, o homem deveria orar. Nada pode separar o Homem 
do seu próprio Deus. (JUNG, 1916 Sétimo Sermão) 

 

Antes de entrar realmente no capítulo é preciso explicar o que é 

espiritualidade. Esta, segundo FARIA (1962) vem da palavra spiritus que pode 

significar “sopro” e se refere ao sopro da vida – o espírito. Pode-se observar este sopro 

em várias passagens da bíblia, como por exemplo, a Genesis 2:7 -  “Então Formou o 

Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o 

homem passou a ser alma vivente”. 

Esta passagem demonstra que a espiritualidade está baseada na crença de 

que existe duas dimensões de realidade, a material – “mundo das coisas tangíveis, 

refere tudo que podemos observar com nossos sentidos” (ELKINS, 1998, p.34) - e a 

imaterial – “não é palpável e não pode ser tocada pelos nossos sentidos. É através 

dela que ancoramos nossa vida e encontramos nossos valores e significados mais 

profundos” (ELKINS, 1998, p.34) -. Pode-se dizer então que a espiritualidade está na 

dimensão imaterial. "Ela é propensão humana a buscar significado para a vida por 

meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão 

com algo maior que si próprio" (GUIMARÃES, 2007, p.2) 

A espiritualidade, segundo o FERREIRA (2008) apresenta 4 significados 

(qualidade do que é espiritual; característica ou qualidade do que tem ou revela 

intensa atividade religiosa ou mística; tudo o que tem por objeto a vida espiritual e por 

último a elevação, transcendência, sublimidade).  

O seu conceito é mais abrangente do que sabemos e pode-se dizer que ela 

significa tudo que é capaz de produzir em mim, uma mudança de pensamento, 

atitudes e conceitos, que me colocam em um novo rumo e me oferece um novo sentido 
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para a vida.  Ou seja, é a possibilidade que o indivíduo tem de mergulhar no seu 

interior, em si mesma, e, designar toda vivência capaz de produzir experiências e 

mudanças profundas. “[...] o espírito nos permite fazer a experiência da profundidade, 

da captação do simbólico, de mostrar que o que move a vida é um sentido, pois só o 

espírito é capaz de descobrir um sentido para a existência” (GIOVANETTI, 2004, p. 

138) 

 

(...) o espírito e a alma, duas palavras que frequentemente usamos de 
maneira intercambiável, são na verdade bem diferentes em seu significado. 
Para ele o espírito fala de altura, a alma fala de profundidade.  A juventude é 
o tempo do espírito [oficina do espírito] e a meia-idade é o tempo da alma 
[forja da alma].  (ELKINS, 1998, p.29) 

 

No texto “Espiritualidade baseada em evidências”, relata que a espiritualidade 

pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, pois não necessariamente uma 

pessoa espiritualizada é uma pessoa religiosa. Esta passagem demonstra o conflito 

de que os indivíduos têm, por associar a espiritualidade somente quando há a religião, 

quando na verdade, o espiritual faz parte de todo o ser humanos.  

 

“É difícil reconciliar conceitos como Consciência Cósmica, reencarnação ou 
iluminação espiritual com os princípios básicos da ciência materialista.  
Porém não é impossível fazer uma ponte sobre o hiato entre ciência e religião 
se as duas forem compreendidas corretamente. A falha em diferenciar 
espiritualidade de religião é provavelmente a mais importante fonte mal-
entendidos concernentes à relação entre ciência e religião (GROF, 2000, p.5) 

 

Segundo COMTE-SPONVILLE (2007, p.1) existe uma ”espiritualidade sem 

DEUS no sentido de uma abertura para o ilimitado, um reconhecimento de sermos 

seres relativos, mas abertos para o absoluto”. Esta frase representa a recognição com 

outra dimensão mais misteriosa e ilimitada da existência. Esta dimensão não precisa 

estar ligada a nenhuma religião, por ser um fenômeno humano e universal. Como 

ELKINS (1998, p.16) diz: “O sagrado está ao seu redor, e ninguém pode impedi-lo de 

tocar o transcendente ou de beber da corrente sagrada”. 

 

"Confesso" — diz ele — "que me sinto fortemente inclinado a afirmar a 
existência de naturezas imateriais neste mundo, e a colocar minha própria 
alma na categoria destes seres. Um dia, não sei quando nem como, há de 
provar-se que a alma humana, mesmo nesta vida, está indissoluvelmente 
ligada a todas as naturezas imateriais do mundo espiritual, e que atua sobre 
elas e delas recebe impressões. (BLAVATSKY, 1980, p. 287) 
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Ela faz parte da vida do Ser, da nossa essência, nos nossos questionamentos 

sobre a vida, sobre a morte, sobre a busca do real e pelo significado de tudo que está 

ao nosso redor, no universo. 

Desde os primórdios da humanidade existem os questionamentos sobre o 

Universo e suas implicações na nossa evolução. Com o surgimento da filosofia 

apareceram as questões de onde eu vim? O que é feito o Universo? Como surgiu? E 

principalmente o que é DEUS? DEUS é essa dimensão mais profunda que existe 

dentro de cada indivíduo, nos dá a ideia de pertencer, de algo que transcende. De 

acordo, com a primeira questão do livro dos espíritos “Deus é a inteligência suprema, 

causa primária de todas as coisas”. (KARDEC, 1999, p.73) 

Para Jung, a espiritualidade tinha muito que ver com o inconsciente coletivo – 

região mais profunda da mente, que contém  8 os “velhos valores”, do nosso passado 

primordial – e os arquétipos, ou seja, ela tem a ver com os níveis mais profundos da 

psique humana e com os padrões universais da alma humana. 

 

A espiritualidade é a dimensão que corresponde à abertura da consciência 
ao significado e à totalidade de vida, possibilitando uma recapitulação 
qualitativa de seu processo vital. Portanto envolve a busca pelo sentido ou 
significado para a existência e está articulada a uma necessidade mitificante, 
ao imaginário e ao simbólico. (MONTEIRO, 2002, p.15). 

  

 

4. 1 EMERGÊNCIA ESPIRITUAL 

 

 

Conforme no capítulo 2, que relato o adoecimento social, devido o mundo no 

qual vivemos, procuramos uma maneira de escaparmos deste processo, através do 

autoconhecimento, na busca a uma religião, seja ela qual for. Porém FROMM (1950, 

p.9) diz que “não é verdade que temos que renunciar ao interesse pela alma se não 

aceitarmos os princípios da religião”. Pois observamos outras formas de conhecer a 

nossa alma, de alimentá-la que são as: psicoterapia ou até mesmo através de 

procedimentos ditos new age – meditação, yoga, entre outros.  
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Entendiam a alma como a matriz de todo o processo formativo, a matriz 
criativa, sendo a Alquimia por base definida como o processo de 
transformação da alma.  A alma seria caracterizada pelo símbolo de Salomão, 
que representa os 4 elementos da natureza. Ela representa a grande síntese 
no nível da alma, a comunhão e a transmutação dos elementos envolvidos, 
de maneira que sua água se torne sólida e seu fogo não queima, um elemento 
incorpora o outro. É o triângulo que abraça o triângulo. (AMORIM, 2000, p.17)  

 

Essa jornada espiritual e seus benefícios estão sendo muito discutidas hoje 

em dia e que muitas vezes essa busca da espiritualidade é vista como uma fuga da 

realidade. Como foi dito acima, ela representa o autodesenvolvimento e que para 

realizar esta caminhada rumo ao espiritual, ao “Eu Supremo” é preciso um 

comprometimento e acima de tudo coragem para poder lidar com as nossas sombras 

 

O sentido da vida é algo que se experimenta emocionalmente, sem que se 
saiba explicar ou justificar (...). É uma transformação de nossa visão de 
mundo, nas quais as coisas se integram, como em uma melodia, o que nos 
faz sentir reconciliados com o universo ao nosso redor, possuídos por um 
sentimento oceânico..., sensação inefável de eternidade e infinitude, de 
comunhão com algo que nos transcende, envolve e embala, como se fosse 
um útero materno de dimensões cósmicas. (ALVES, 1999, p.126).  

 

Conforme mergulhamos mais profundo na consciência, os aspectos internos 

de si mesmo começam a aparecer, no qual este reconhecimento é o início do processo 

de transformação do SER. Dependendo da intensidade deste processo de recognição, 

pode-se entrar em um processo de crise pessoal, que nos meios acadêmicos é 

chamado de crise de emergência espiritual ou crise psicoespiritual. 

 

O conceito de emergência espiritual integra descobertas de muitas 
disciplinas, incluindo-se entre elas a psiquiatria clínica e experimental, a 
moderna pesquisa da consciência, as psicoterapias experienciais, os estudos 
antropológicos, a parapsicologia, a tanatologia, a religião comparada e a 
mitologia. As observações em todos esses campos sugerem de modo 
consistente que as emergências espirituais têm um potencial positivo, não 
devendo ser confundidas com enfermidades de causa biológica que precisam 
de tratamento médico.  (GROF & GROF, 1989, p.06) 

 

No seu livro "A Tempestuosa Busca do Ser", Grof e Grof relatam a emergência 

espiritual que eles vivenciaram e que a partir desta passaram a orientar pessoas que 

experimentavam este processo de encontrar o “Eu Superior”. 
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As Emergências espirituais podem ser definidas como estágios críticos e 
experimentalmente difíceis de uma transformação psicológica profunda que 
envolve todo o ser da pessoa. Tomam a forma de estados incomuns de 
consciência e envolvem emoções intensas, visões e outras alterações 
sensoriais, pensamentos incomuns, assim como várias manifestações 
físicas. Esses episódios que normalmente giram em torno de assuntos 
espirituais, incluem sequências de morte e renascimento psicológico, 
experiências que parecem memórias de vidas passadas, sensações de união 
com o universo, encontro com diversos seres mitológicos e outros temas 
semelhantes. (GROFF, 1989, p. 43) 

 

O indivíduo que vivencia esse tipo de emergência pode “sofrer” um despertar 

da dimensão espiritual na sua vida e em sua relação com o Universo. Durante este 

processo o SER experimenta um conflito entre as suas psiques, por elas ser 

envolvidas por vários sentimentos, como a morte, medo e a loucura. Apesar de todo 

o processo ocorrer intrinsicamente, o indivíduo transmite ao seu redor a ideia de um 

estado de desequilíbrio, uma doença, no entanto é necessário deixar que está crise 

flua naturalmente.  

 

 

4. 2   DISPARADORES DE UMA EMERGÊNCIA ESPIRITUAL 

 

 

A emergência espiritual pode ser disparada por várias ocorrências que 

indivíduo sofre e que os leva a um sofrimento tão profundo que faz com que a 

transformação. Segundo GROF (2000) este tipo de emergência pode ser de origem 

física, um trauma emocional ou até mesmo uma podendo ser uma perda simbólica ou 

o uso de substâncias psicoativas. Essa transformação ocorre quando se encontra o 

equilíbrio entre os processos conscientes e inconscientes que não conseguimos lidar. 

Ou seja, ela é um processo complexo de evolução, um despertar espiritual. 

Este despertar é sutil e gradual, entretanto, pode ocorrer de forma acelerada, 

nos casos que não há a aceitação do processo de mudança de forma consciente, 

nestes casos, as crenças são abaladas, surgem questionamentos, e alteração na 

forma que se enxerga e se relaciona com a realidade e o mundo. Ou seja, quanto 

maior é a resistência, mais difícil será este processo.  

Como foi dito acima, a crise – despertar - é causada pela resistência nesta 

busca interna que pode ocorrer por nosso apego material, causado por crenças 

distorcidas que somos somente corpo ou somente a mente e não um homem integral. 
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Às vezes, elas podem ocorrer por um longo período porque as pessoas se perdem 

em uma busca externa, quando está tem que ser interna, não realizando então a 

transformação do “Eu Interior”.  

Susan Thesenga em seu livro "O Eu sem Defesa" relata que a nossa 

experiência de vida é o reflexo do que temos no mais íntimo. E cada vez que 

ampliamos o território interior, ou seja, reconhecemos nossas sombras, o mundo ao 

nosso redor se amplia, mudando nossa forma que lidar e se relacionar com o exterior.  

 

 

4. 3 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 

 

O que é diagnóstico? A palavra diagnóstico é definido como: capaz de 

discernir, conhecimento ou determinação de uma doença pela observação dos 

sintomas, conjunto dos sintomas que servem de base a essa determinação.  

 

Falamos eloquentemente do mundo em que estamos, mas não sabemos falar 
do mundo que somos, de nós mesmos, dos nossos sonhos, dos nossos 
projetos mais íntimos...o ser moderno é prolixo para comentar o mundo em 
que está, mas emudece diante do mundo que é. (CURY, 2006, p.34)  

 

Como citado anteriormente, o modo como a Sociedade vive proporciona o 

aparecimento ou não de vários transtornos, porém estes, nem todos, tem uma causa 

física, mas são tratados como tal.  

 

(...) embora ainda não tenha sido descoberta uma base orgânica para a 
maioria dos problemas tratados pelos psiquiatras. Devido a esse 
desenvolvimento histórico, pessoas com várias desordens emocionais e 
psicossomáticas são consideradas automaticamente pacientes, e as 
dificuldades que têm são consideradas enfermidades de origem 
desconhecida, mesmo sem nenhum apoio de descobertas clínicas e 
laboratoriais para esses rótulos. (GROF; GROF, 1989, p.15) 

 

A psiquiatria moderna não faz diferença entre estados espirituais ou místicos 

e episódios psicóticos, porém os critérios de separação ainda estão sendo estudados 

e é preciso ter cuidado em seus diagnósticos, por que toda a complexidade do ser 

humano merece uma atenção especial, livre de preconceitos. 

É observado na prática, como esses pacientes são tratados de forma 

inadequada, por ser considerados uma patologia mental. Esse tratamento muita das 



51 
 

vezes é através de medicamentos que os leva, em sua maioria, à dependência 

química medicamentosa ou até mesmo a um empobrecimento da personalidade. 

Como mostra o psicólogo David Rosenhan em seu experimento.  

Este experimento teve participação de 8 indivíduos sãos que fingiram ser 

loucos em 8 clínicas diferentes. Rosenhan se dirigiu a um hospital psiquiátrico 

alegando escutar vozes que lhe diziam as palavras “oco” “vazio” e o som “tum-tum”. 

De resto, comportou-se de maneira calma e respondeu a perguntas sobre sua vida e 

seus relacionamentos sem mentir uma única vez. Os outros fizeram a mesma coisa, 

porém no final deste experimento percebeu que todos, exceto um, receberam o 

diagnóstico de esquizofrenia e foram internados. Através deste estudo demonstrou 

bem claro a ineficiência em se fazer um diagnóstico preciso.  

Em cima disso, pode se questionar como diferenciar o limiar entre a simples 

imaginação humana de uma patologia mental. 

 

Quando entendidas adequadamente e tratadas de maneira compreensiva, 
em vez de suprimidas pelas rotinas psiquiátricas padronizadas, essas 
experiências podem ter um efeito de cura e produzir efeitos benéficos nas 
pessoas que passam por elas. Esse potencial positivo é expresso pelo termo 
“emergência espiritual”, que é um jogo de palavras, sugerindo tanto uma crise 
(emergência no sentido de “urgência”), como uma oportunidade de ascensão 
a um novo nível de consciência (emergência como elevação). (GROF; GROF, 
1989, p.11) 

 

Este diagnóstico é feito através de um manual que descreve todos os 

distúrbios a partir dos sintomas, listando uma variedade imensa de emoções 

humanas, condutas e regras de relacionamentos como desvios patológicos, como por 

exemplo, comportar mal na sala de aula. A partir daí, podemos perguntar o que é 

normal? Já que podemos nos identificar em uma ou outra patologia. De acordo com a 

psiquiatra Mel Levine, em uma entrevista para a revista superinteressante, “Todo 

comportamento humano está sendo transformado em patologia. Fazendo isso, cria-

se um sistema verdadeiramente louco, onde todos estão doentes”.  

Como GABBARD (1982) afirmaram: 

 

É incumbência dos psiquiatras estarem familiarizados com o amplo leque de 
experiências humanas, saudáveis ou patológicas. Precisamos respeitar e 
diferenciar as experiências incomuns, mas integradoras, das que são (...) 
desorganizadoras.  
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Um exemplo que pode ser erroneamente diagnosticada como um transtorno 

mental é a dissociação, que pode ocorrer tanto no âmbito religioso – transe mediúnico 

- quanto patológico.  

Segundo FERREIRA (2008), mediunidade é a condição de médium; e médium 

é o intermediário entre os vivos e as almas dos mortos. No “Livro dos Médiuns”, 

Kardec defini a como uma habilidade de um espírito encarnado (o ser humano) ceder 

e/ou dominar, segundo sua vontade ou não, o fluido cósmico universal ou energia que 

emana de seu períspirito. E de acordo com KIMO (1998) é a comunicação provinda 

de uma dimensão além da realidade física conhecida e que também não proviria da 

mente normal do médium.     

 

Evidente é, pois, e o vosso raciocínio, estou certo, o sancionará, que os fatos 
de tangibilidade, como pancadas, suspensão e movimentos, são fenômenos 
simples, que se operam mediante a concentração e a dilatação de certos 
fluidos e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e pelo trabalho 
dos médiuns aptos a isso, quando secundados por Espíritos amigos e 
benevolentes, ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, 
exigem um concurso de circunstâncias especiais, não se podem operar 
senão por um único Espírito e um único médium e necessitam, além do que 
a tangibilidade reclama, uma combinação muito especial, para isolar e tornar 
invisíveis o objeto, ou os objetos destinados ao transporte. (KARDEC, 2001, 
p.139) 

 

Essas vivências ditas como mediúnica aparecem desde o início da 

humanidade, onde é observado a enorme influência destas com aqueles que a 

vivenciam, como foi, no caso de Jung com o Philemon ou Sócrates com o seu Daimon. 

Outros exemplos de experiências que podem ser ditas como mediúnicas, foram a 

consulta dos reis e filósofos com a Pitonisa do Oráculo de Delfos ou os casos relatados 

na bíblia, como  a conversão de Paulo às portas de Damasco.  

Segundo BOURGUIGNON (1978), em uma pesquisa antropológica constatou 

no total de 488 sociedades, 90 % possuíam formas institucionalizadas de transe em 

52 % destas 90% são atribuídos à possessão por espíritos. CASTILLO (2003) aposta 

que essas formas de institucionalizadas podem ser utilizadas para várias funções, 

como conforto emocional, inserção social, contato com os espíritos e atribuição de 

significado à vida.   

 

 
 
 



53 
 

Pode-se dizer, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, 
essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade bem 
caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que 
depende de uma organização mais ou menos sensitiva. (KARDEC, 2001, 
p.159) 

 

Após estes estudos é necessário um melhor cuidado para não diagnosticar 

essas vivências a um mau funcionamento psicológicos, diagnosticando com 

indivíduos mentalmente doentes. Então fica a pergunta como diferenciar um 

transtorno de uma emergência espiritual?   

Esse diagnóstico diferencial entre estes dois fenômenos tem uma grande 

importância, mas além disso, engendra uma abertura para uma maior compreensão 

do funcionamento da psique. Karls Jaspers, no livro “Psicopatologia Geral”, afirmou 

que o estudo destes fenômenos seria de grande importância para entender como a 

consciência/ psique é constituída no ser humano. 

 Esse para ser realizado tem que se observar de forma profunda o processo 

e o comportamento do indivíduo no seu dia-a-dia e como este, se relaciona com outras 

pessoas. Além da realização de exames clínicos e laboratoriais para excluir condições 

médicas de natureza orgânica.  

Pode se fechar este item dizendo que o SELF não é somente um arquétipo, 

mas o também o espírito com vivências de todas as suas existências, ou seja, 

experiências iniciais e profundas de processos anteriores. É natural que este possua, 

pela grande caminhada do seu psiquismo no processo evolutivo, conteúdos presentes 

no inconsciente coletivo – heranças, crenças, valores – e no inconsciente pessoal – 

as suas próprias descobertas, sonhos e desejos. 

 

“O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento 
individual. ” (Santo Agostinho) 
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CONCLUSÃO 

 

Um fato que percebi quando contei para todos o meu tema da monografia foi 

que todos gostaram, mas ao mesmo tempo perguntaram se a academia “deixou” eu 

escrevê-las. Por ser um tema não muito estudado na academia, além disso este tema 

visa um novo paradigma que muitos da comunidade científica criticam, ou por não 

conhecer, ou por não entender. 

Através desta pesquisa bibliográfica percebi que é muito complexo a 

diferenciação entre as desordens psiquiátricas, das emergências espirituais devido 

não haver muitos estudos neste campo específico. 

Um fato muito importante que posso é que a espiritualidade é intrínseca a 

personalidade humana e que esta é uma dimensão da realidade, na qual faz com que 

tenhamos a possibilidade de ter contato com o nosso íntimo mais profundo e que 

através desta vivenciamos experiência que nos transformam. 

Outro elemento que foi observado é que a emergência espiritual pode ocorrer 

com cada um, ao longo da vida, pois como foi visto, esta crise, são causadas pelo 

desequilíbrio da psique gerando uma resistência no processo de transformação, a 

bloqueando neste despertar. 

Logo, os profissionais de saúde, sejam eles, da soma ou da psique precisam 

entender que o indivíduo é um ser completo, integral, no qual não há separação entre 

a soma e a psique, além destes dois temos que integrar o espiritual, pois como 

podemos ver todos são conectados entre eles. Pois enquanto formos tratados de 

forma desfragmentada, os resultados serão limitados. E com este entendimento de 

que o homem é um ser holístico facilitará cada vez mais este diagnóstico diferencial. 

Este trabalho do ponto de vista pessoal representou a esperança rumo aquilo 

que acredito, e com poucos estudos pretendo continuar a pesquisa deste campo de 

forma aprofundada no mestrado e doutorado. Por perceber que este tipo de 

diagnóstico é complexo e envolve não só o indivíduo em si, mas também suas 

crenças, valores e ideais.  

E quem sabe também posso fazer um trabalho utilizando a meditação, 

sonhos, arteterapia, o jogo de areia, entre outros como, ferramenta para facilitar a 

entrada deste processo espiritual, como também uma forma de expressá-las. 
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