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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico foi elaborado no intuito de apresentar algumas 

possibilidades de conexão entre Arteterapia e Arqueologia. Serão abordados  

conceitos, aplicações e, principalmente  similaridades de investigação relativos aos 

dois campos de conhecimento. Complementarmente serão apresentados conceitos 

básicos de Psicologia Analítica, que embasam a Arteterapia e que têm conexão com 

este estudo porque também auxiliam os processos arqueológicos na busca do 

significado simbólico de vestígios. 

 

Palavras-chave: arteterapia  -   arqueologia    -    imagem  -   vestígios – artefatos  -  

mistério. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This monographic work was elaborated in order to presente some possibilities of the 

connection between Art Therapy and Archology. Concepts, applications and, mainly, 

research similarities related to the two fields of knowledge will be approached. 

Additionaly will be presented basic concepts of Analytical Psychology that base the Art 

Therapy and that have connection with this study because they also help the 

archaeological processes in the search of the symbolic meaning of vestiges. 

 

Keywords: art therapy – archeology – image – vestiges – artifacts – mystery. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Imagem 1 – Mistério 

 
Dispovívem em: http://virusdaarte.net/wp-content/uploads/2016/01/farao.png 

 

Desde  minha infância que a Arte fascina-me. Ficava horas desenhando e 

pintando, adorava. Quando adolescente, passei para os artesanatos: pintava madeira 

e cerâmica, pulseiras de linha, bordado e costura. Além disso, eu tinha uma outra 

paixão: a Arqueologia. Era fascinante ver nos livros e nos poucos programas de 

televisão o passado aflorar da terra. Os pesquisadores levantando hipóteses a 

respeito da vida do homem antigo desde a pré-história e fazendo comparações entre 

as diversas culturas.  
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As civilizações mais antigas, mais precisamente a Egípcia  deixavam-me tão 

impressionada que eu aos 14 anos já frequentava simpósios de Egiptologia onde  fazia 

minhas viagens mentais  através da Arte, História e Arqueologia. 

Assim, optei pela Arqueologia na hora do vestibular que cursei por dois anos 

bem intensos e prazerosos, mas acabei  desmotivando-me pelas dificuldades que o 

curso passava na época, e pedi transferência para Psicologia. No novo curso, percebi 

que ter estudado diversas culturas ajudaram-me muito na compreensão do 

comportamento humano, a influência do meio, da cultura e a necessidade primordial 

do ser humano de  expressar-se. 

Passaram-se muitos anos em que atuei como psicóloga clínica, sempre em 

busca de novas abordagens terapêuticas como a Ayurveda, a Medicina Chinesa, mas 

sentia que ainda não tinha chegado aonde eu queria. Foi aí que conheci a Pomar e 

decidi experimentar a Arteterapia, que trouxe-me e tem trazido autoconhecimento e 

satisfação, ao saber que eu podia integrar todas as minhas paixões e  sentir-me à 

vontade com tudo que eu havia feito até agora. Cheguei ao fim da minha busca, e 

agora sinto que entro em uma nova fase, que é aplicar esses conhecimentos e 

pesquisar as relações entre a Arteterapia, a Psicologia e a Arqueologia.  

Espero que esse trabalho contribua para esclarecer conceitos e revelar o 

quanto a Arteterapia e a Arqueologia através de suas diversas expressões e 

interdisciplinaridade passeiam pelo passado individual e coletivo englobando várias 

culturas e civilizações valorizando o ser humano e sua marca no mundo.  
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INTRODUÇÃO 

 

Imagem 2 - Primeiras imagens 

 
Disponível  em: https://4.bp.blogspot.com/ 

 

 A humanidade, desde o início de sua existência, necessitou expressar-se e foi 

através das imagens que conseguiu a maneira mais eficaz de deixar sua marca e seus 

registros cotidianos para as futuras gerações. Esses vestígios, carregados de 

simbolismos sempre causaram muito impacto, despertando a curiosidade acerca das 

civilizações passadas e não somente a respeito das questões práticas como a 

sobrevivência e adaptação ao meio, mas principalmente sobre a maneira de como 

viam o mundo, a natureza e seus mistérios. 
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 Inspirado por esses mistérios que o presente trabalho busca fazer  um paralelo 

entre os processos arqueológicos e arteterapêuticos partindo da noção de que ambos 

os saberes investigam vestígios (artefatos ou imagens), no intuito de compreender e 

restaurar o universo psíquico seja do ser humano primitivo seja do ser humano atual. 

 A psicologia junguiana e seu conceito de inconsciente coletivo oferece um 

embasamento teórico para melhor entendimento desses mistérios humanos e suas 

manifestações arquetípicas. 

 É então através desse caminho, apresentando alguns  métodos de investigação 

empregados pela arqueologia, que pretende-se inspirar arteterapeutas trazendo um 

novo olhar para essa busca incessante de desvendar  mistérios da humanidade. 

 O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos 

metodológicos de modelo bibliográfico de pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

 

ARTETERAPIA 

 

Imagem 3 -  Imagens desveladas 

 
Disponível em:http://4.bp.blogspot.com/ 

 

“ A arte é um caminho recomendado em direção à iluminação; a religião é outro” 

Joseph Campbell 
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 Neste capítulo serão abordados alguns temas referentes à Arteterapia: alguns 

conceitos, um breve histórico, seu campo de atuação e sua importância no campo 

das terapias complementares.  

 

1.1 CONCEITO DE ARTETERAPIA 

 

Imagem 4 - Desvelando 

 

Disponível em:https://portodososlados.files.wordpress.com/2011/09/banner-ny.jpg?w=500 
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 A Arteterapia é amplamente definida por vários autores e profissionais da área, 

mas todos os conceitos  assemelham-se no que diz respeito à auto expressão. Para 

a Associação Brasileira de Arteterapia, a linguagem artística é a base da comunicação 

entre o arteterapeuta e o cliente/paciente. Essa relação terapêutica  dá-se de forma 

triangular: o arteterapeuta, o cliente e as produções artísticas. Outro dado fundamental 

é o fato de que a interpretação das imagens produzidas é feita pelo próprio cliente, 

cabendo ao arteterapeuta apenas instigar esta investigação. 

 O conceito de arteterapia vem de dois campos distintos: a arte e a 

psicoterapia. E isso faz soar estranho para muitas pessoas que escutam a palavra 

pela primeira vez.  

 

[...] analisando a sua dupla origem, é possível mostrar como o termo 

“arteterapia” ajusta-se a uma época histórica e a uma intenção social, e que 

o desenvolvimento da disciplina dependerá das respectivas mudanças 

constatadas no campo da arte e da psicoterapia.(PAIN, 2009, p.11). 

 

 Assim, a Arteterapia  beneficia-se do caráter flutuante dos critérios para 

considerar um objeto como obra de arte. Os critérios variam de acordo com o contexto 

onde o objeto  origina-se: produções artísticas contemporâneas, artefatos de 

escavações arqueológicas, de folclores, das técnicas seriais, ou seja, de toda 

atividade expressiva que elabore imagens. 

 Segundo Duchastel (2010) trata-se de uma abordagem psicoterapêutica que 

vai além do fazer arte. Há uma avaliação clínica onde são traçados objetivos 

específicos para através do desbloqueio criativo, promover transformações e auto-

conhecimento e consequentes melhorias na qualidade de vida.  

 A utilização de diversos meios expressivos ( desenho, colagem, pintura, teatro, 

dança, musica..) permite um contato direto com a sabedoria inconsciente e estimula 

a emergência de emoções bloqueadas. 

 

 

1.2 UMA BREVE HISTÓRIA DA ARTETERAPIA 
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Imagem 5 - Começos 

 

Disponível em: http://novojornal.jor.br/ 

 

 

 A observação de pinturas rupestres revela a função sagrada do imaginário e 

como os primeiros homens viviam sua espiritualidade. As cavernas funcionavam como 

um grande cenário onde os homo sapiens celebravam os mistérios da vida e a cura 

da alma e do corpo. 

Desde o início dos tempos a humanidade apropria-se da arte para confeccionar 

artefatos e expressar o imaginário e o sagrado. Nas pinturas pré-históricas, observa-

se o dia-a-dia dos primeiros homo sapiens: como viviam e como viam o mundo ao seu 

redor. 

As imagens produzidas traziam e ainda trazem como características o 

imediatismo e a universalidade, sendo um canal eficaz de comunicação entre os seres 

humanos.  

Com o avanço das civilizações, a humanidade passou a contemplar cada vez 

mais a arte e os artefatos que antes eram feitos para uma determinada função 

passaram também a ser trabalhados artística e simbolicamente. 
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 Tomando por base a pesquisa arqueológica, particularmente o estudo 

das pinturas rupestres, vemos que o homem teve, ou tem, um interesse 

constante pelos símbolos. Parece ser quase uma atração íntima, 

profundamente significativa e claramente perceptível nos mitos, nas lendas e 

em outras narrativas literárias. Uma palavra ou uma imagem é simbólica 

quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. 

Tem aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido ou 

de todo explicado. (BELTRÃO E PEREZ, 1997, p.74). 

   

Não somente a pintura, mas a dança, a escultura, o teatro e a música sempre 

estiveram associados a  conduta de cura, porém, por muitos séculos esse poder 

curador da arte caiu no esquecimento, havendo a predominância de  um valor mais 

estético, com fins de entretenimento. 

 Em um dado momento, por volta do final do século XIX, a arte  passou a fazer 

parte das terapias ocupacionais, mas ainda com o intuito de entreter pacientes com 

desordens mentais. Apesar dos médicos observarem uma melhoria no estado 

emocional dos pacientes, a arte ainda não era levada a sério como tratamento. 

 Segundo alguns estudiosos, foi por volta de 1876 que a arte passou a ser 

utilizada para diagnosticar doenças mentais. Essas motivações inconscientes 

abalaram a visão tradicional da época. 

 Entre 1906 e 1913, Sigmund Freud, criador da psicanálise, apontou a 

comunicação simbólica como função catártica, e por volta dos anos vinte Carl Gustav 

Jung insere a arte como um recurso psicoterápico e desenvolve o conceito de 

inconsciente coletivo. O imaginário passa a ser considerado, visto que a arte, os 

sonhos e a imaginação ativa tornam-se o centro da conduta da psicologia analítica. 

 A arte passa a ser prescrita como tratamento médico por alguns médicos 

europeus e na década de 40 nos Estados Unidos Margareth Naumburg sistematiza a 

arteterapia impulsionada pela emergência de um público diferenciado do pós-guerra 

suprindo as práticas convencionais da época. 

 Aqui no Brasil, em 1925, o psiquiatra Osório César incentivado por seus 

estudos sobre a arte dos alienados fundou  a Escola Livre de Artes Plásticas no 

Hospital Juquerí na Grande São Paulo. E, em 1946, a psiquiatra Nise da Silveira 

incluiu oficinas de arte nas sessões de terapia ocupacional no Centro Psiquiátrico 
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D.Pedro II e seis anos depois  inaugurou o Museu do Inconsciente. Em 1981 publicou 

seu livro “Imagens do Inconsciente”. 

 A partir daí o conceito e a função da arteterapia foi  desenhando-se até chegar 

aos dias de hoje com os cursos de formação e especialização com objetivos clínicos 

definidos e todo um plano terapêutico.  

 

1.3 O “SETTING” ARTETERAPEUTICO  

 

Imagem 6 - Lugar Sagrado 

 

Disponível em: https://1.bp.blogspot.com/ 

 

Neste setting, lugar que é real, mas também imaginário, representa-se o 

percurso criativo da individuação, comunicando o seu caminhar por meio da 

configuração em imagens, dos conteúdos inconscientes até a consciência por 

intermédio da expressão e da elaboração dos afetos, eventualmente por 
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“catarsis”, mas sempre priorizando a expressão e a materialização de 

emoções em formas , cores e volumes, buscando a posterior compreensão 

de seus significados e, finalmente, quando possível, auxiliando na efetivação 

da Função Transcendente. (PHILIPPINIi, 2011, p.45).  

 

 É no setting arteterapêutico o lugar onde tudo acontece. Funciona como um 

laboratório de pesquisa onde o que se pesquisa é o inconsciente e suas 

manifestações. É por isso que esse espaço  apresenta-se muitas vezes como  um 

lugar mágico e sagrado onde os conteúdos inconscientes emergem através da 

estimulação de canais sensoriais diversos: auditivo, visual, tátil, olfativo, gustativo, 

sinestésico entre outros. 

O ateliê arteterapêutico deve estabelecer um lugar seguro, confidencial e bem 

protegido, podendo assim dizer-se que a eficácia deste processo mediado pelas  artes 

depende muito da qualidade ética e profissional da interação construída nesta relação. 

 No ateliê arteterapêutico é muito importante ter uma abordagem 

transdisciplinar para que sejam apresentadas diversas formas de expressões 

criativas. 

 

Na arteterapia, a arte é concebida como metáfora, ou melhor, algo que se 

assemelha à arte, indicada por sua dupla condição: por um lado, aquele que 

frequenta o ateliê não se compromete com um aprendizado sistemático das 

regras do ofício, nem com a criação de idéias plásticas cuja coerência estética 

seja completa e socialmente reconhecida; por outro lado, a arteterapia 

demanda da arte um serviço útil. Este serviço terapêutico constitui a própria 

definição de arte, projetando simultaneamente sobre o paciente a tensão 

contraditória inerente à possibilidade de cura. (PAIN, 2009, p.12). 

 

 É, portanto, no “setting” arteterapêutico que dramatiza-se a realidade  social e 

histórica de cada indivíduo, que poderá integrar-se ao exercitar sua imaginação. No 

decorrer das sessões a pessoa vai naturalmente aprimorar o olhar estético que 

somado ao cuidado terapêutico, propiciará o acesso à compreensão da cultura onde 

poderá reconhecer-se ao desvelar sua própria história. 
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1.4 ARTETERAPIA E AUTO-CONHECIMENTO 

 

Imagem 7 - Desvelar-se 

  

Disponível em: https://encripted- 

 A arteterapia exige tanto do arteterapeuta quanto do cliente/grupo. Do 

arteterapeuta exige presença, paciência, humildade, e dos clientes a permissão para 

deixar-se levar pelo imaginário em busca de autoconhecimento. 

   

 A arteterapia permite tornar visível os movimentos da psique e fornece, 

assim, a ocasião de entrar em um diálogo com suas imagens íntimas e de 

melhor compreender o que se passa no mais profundo de si. Sobre o caminho 

do imaginário, somos convidados a encontrar o Outro-em-si, considera-se a 

imagem, o desenho, a escultura, o movimento, o personagem ou 

simplesmente a sensação física como uma alteridade capaz de nos 

responder e de nos surpreender; nós nos aproximamos da imagem 

vagarosamente, bem devagar, como acolheríamos um novo amigo vindo de 

longe e que teria muito a nos ensinar. (DUCHASTEL, 2010,p.48). 

 

 O arteterapeuta apoia, acompanha e promove um contato verdadeiro, 

permitindo que o cliente entre em contato com seu mundo íntimo através das imagens 

https://encripted-/


27 
 

que emergem e  transformam-se. Para que a imagem também transforme o cliente, 

muitas vezes é preciso amplificá-la para vê-la melhor, ou na verdade aproximá-la  para 

uma melhor compreensão. 

 As atividades plásticas, bem como o teatro, a dança e a escrita criativa entre 

outras possibilidades expressivas auxiliam no desbloqueio criativo, principalmente dos 

adultos que vão perdendo ao longo do tempo a espontaneidade, e ficam receosos de 

não conseguirem realizar as tarefas apresentadas no setting arteterapêutico. Trata-se 

do medo de errar e por isso é importante esclarecer que neste local não existe certo 

nem errado, expressar-se é o que é o mais importante. 

Sendo uma abordagem transdisciplinar, a arteterapia utiliza várias modalidades 

para trabalhar a imagem e os sonhos. Assim, para Duchastel (2010) as artes plásticas 

tornam “visíveis” as dinâmicas inconscientes, a escrita e a poesia permitem colocar 

palavras e integrar mais a imagem; a dança e o movimento  ajudam a retomar posse 

do nosso corpo e experimentar o poder do símbolo; o trabalho de respiração pode 

contribuir para um melhor conhecimento dos ritmos interiores, a exploração vocal  

permite-nos “ouvir” as imagens íntimas; o jogo dramático, quanto a ele, permite-nos 

habitá-lo totalmente, dar-lhes uma voz e assim compreender-se mais globalmente. 

Segundo Philippini: 

 A jornada arteterapêutica, como todo processo terapêutico, será 

permeada por processos trensferenciais e contratransferenciais e pelas 

situações de construção vincular, inerentes à natureza de todo trabalho 

terapêutico. Por estas razões, torna-se essencial também que haja um 

acompanhamento terapêutico para o próprio arteterapeuta, uma vez que, 

além das dificuldades naturais de dialogar com conteúdos inconscientes 

(próprios e alheios..), ao iniciar um grupo arteterapêutico, é bastante comum 

a experiência de orquestrar muitas variáveis adversas, tais como: público alvo 

com pouca ou nenhuma familiaridade com materiais expressivos, 

apresentando baixa estima, e demais sintomas decorrentes, como 

insegurança, pouca concentração, baixa resistência à frustração etc. Nesta 

caminhada de peregrinos rumo ao self, são necessários paciência, estudos 

contínuos e fé na transformação propriciada pelo fazer criativo. (2011, p.46). 

  

É muito importante que o arteterapeuta associe-se à instituições que sigam o 

código de ética profissional e que promovam encontros, oficinas e congressos. Essa 
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rede de auxílio mútuo exercita a noção de grupo e de cooperatividade. Além disso, o 

arteterapeuta deve exercitar-se nas próprias modalidades expressivas que apresenta 

a seus clientes bem como estar em terapia para elaborar seus próprios conteúdos 

inconscientes. 

As imagens que emergem do inconsciente são verdadeiros tesouros. São 

vestígios que através dos processos criativos  desbloqueiam a energia psíquica, 

permitindo-a fluir em sua totalidade, restaurando o equilíbrio e o bem estar. 

Ao   expressar-se através da arte, os “territórios psíquicos” são escavados e o 

que encontra-se são imagens, muitas vezes misteriosas que podem emergir das 

camadas mais profundas do inconsciente. Com a possibilidade de  desvendar seus 

mistérios a pessoa tem a oportunidade de restaurar sua saúde física e psíquica, 

promovendo seu autoconhecimento. 
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CAPÍTULO 2 

 

ARQUEOLOGIA 

 

Imagem 8 – Desenterrando artefatos 

 
Disponivem em:http://cdn1.mundodastribos.com/765043-Curso-de-bacharelado-em-Arqueologia-3.jpg 

 

“A não ser aquilo com que lida esteja para ele vivo, é melhor procurar outra 

profissão. De forma muito direta, a arqueologia é uma ciência que deve ser 

vivida, precisa ser “temperada com humanidade”. A arqueologia morta é a 

poeira mais seca que se possa soprar. O arqueólogo não é um mero 

funcionário que conta cacos, nem tampouco um mero desenhador de 

fragmentos. Paixão, entusiasmo, chame como quiser – “vitalidade”, o já 

batido élan vital servirá – estas são as qualidades básicas que nossa 

disciplina exige”.  

                                                                                     Mortimer Wheeler  

http://cdn1.mundodastribos.com/765043-Curso-de-bacharelado-em-Arqueologia-3.jpg
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 Neste capítulo serão apresentados os elementos básicos que integram a 

arqueologia:  conceito, trajetória e  etapas  importantes de sua prática na busca de 

vestígios. 

 

2.1 CONCEITO DE ARQUEOLOGIA 

 

Imagem 9 - Conhecendo o antigo 

 
Disponível em:http://1.bp.blogspot.com- 

 

 

 

Não há sociedade ou homem sem consciência histórica. A humanidade não 

pode compreender-se, nem delinear seu futuro, sem apreciar e acolher seu 

passado. 

Joachim Herrman 

 

http://1.bp.blogspot.com-/
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Arqueologia (do grego “arkhé”). O que está à frente e por isso é o começo ou o 

princípio de tudo – e “logos”, discurso, linguagem, pensamento ou razão; 

conhecimento de; explicação racional de) é a disciplina científica que estuda as 

culturas e os modos de vida do passado a partir dos vestígios materiais, sejam estes 

móveis (como por exemplo um objeto de arte) ou objetos imóveis (como é o caso das 

estruturas arquitetônicas)...Alguns arqueólogos definiram a arqueologia como o 

estudo sistemático dos restos materiais da vida humana já outros enfatizaram 

aspectos psicológico-comportamentais e definiram-a como uma forma de 

reconstrução da vida dos povos antigos. 

Apesar da associação direta da arqueologia com o passado, atualmente, 

segundo Funari: 

 
[...] o campo de ação da arqueologia vem  expandindo-se para o estudo da 

cultura material de qualquer época passada ou presente. Para o famoso 

arqueólogo V. Gordom Childe, além dos “artefatos”, também são estudados 

os ecofatos e os biofatos, ambos ligados à apropriação da natureza pelo ser 

humano.(2015, p.14) 

 

 

Os ecofatos são objetos produzidos por ações da natureza que podem muitas 

vezes induzir à falsa suposição de que são artefatos, ou seja, não são cultura material. 

Já os biofatos são elementos da natureza aos quais   atribui-se um valor religioso ou 

cultural. 

Percebe-se então que a arqueologia investiga diretamente a totalidade material 

apropriada pelas sociedades humanas, como uma parte de uma cultura total, que 

integra o material e o imaterial, o passado, o presente e o futuro. 

 Esse novo olhar da arqueologia veio fortalecer o pensamento daqueles que 

buscam compreender as relações sociais e suas transformações  sinalizadas pelo 

estudo da cultura material. 

 

 
2.2 ARQUEOLOGIA DA ARQUEOLOGIA 

 
 

 



32 
 

 

Imagem 10 - Começos 

 
Disponível em: http://www.visitmexico.com/work/models/VisitMexico30/_ 

 

 Pode-se dizer que a Arqueologia teve várias origens, pois  estabeleceu-se de 

acordo com cada lugar onde foi associada a outros saberes o que  deu-se uma 

característica interdisciplinar. 

 Conforme alguns historiadores, os estudos arqueológicos teriam surgido por 

volta do século XVI durante o movimento Renascentista, que apresentou um conjunto 

de discussões relacionadas com os métodos usados para analisar os achados de 

organizações sociais que viveram em  períodos nos quais a escrita não era 

desenvolvida. 

 Até o final do século XVIII, o estudioso da Antiguidade era o antiquário que aos 

poucos foi sendo  substituído pelo arqueólogo. No início as pesquisas eram realizadas 

individualmente até que se tornasse uma atividade coletiva ao longo do séc. XIX. 

 Na Europa, a Arqueologia era voltada para as origens e vestígios da civilização 

ocidental. A Arqueologia Clássica, já no início do séc XIX foi a primeira a surgir para 

investigar as civilizações grega e romana da Antiguidade. E, a partir de então surgiram 

as Arqueologias: egípcia, bíblica, mesopotâmica entre outras. 

 Outro dado importante, que de certa forma contribuiu para as pesquisas acerca 

de nossas origens, foi a publicação do livro A Origem das Espécies de Charles 

Darwin em 1859. Houve, então, um grande interesse pelo estudo dos primeiros 

hominídeos e seus artefatos, surgindo assim, a Arqueologia Pré- Histórica.  A partir 

do séc.XX, com a ampliação do interesse pela Antropologia, a Arqueologia pega 

carona neste campo de conhecimento  e ao estudar a própria sociedade euro-

http://www.visitmexico.com/work/models/VisitMexico30/_
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americana passou a chamar-se de Arqueologia Histórica que abrange o “mundo 

moderno” ( a partir do séc.XV). 

 Aqui, no Brasil, a Arqueologia foi uma das pioneiras com a chegada ao país 

dos primeiros artefatos arqueológicos, como múmias egípcias e outros materiais 

trazidos por D.Pedro I. Por décadas seguintes, a arqueologia foi o centro da ideologia 

imperial do Brasil e isso explica o seu desenvolvimento precoce com a criação do 

Museu Histórico Nacional e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

 Com o fim da monarquia, a Arqueologia no Brasil entrou em declínio sendo 

revitalizada tempos depois pelo ativista político democrata Paulo Duarte que inspirado 

pelo modelo parisiense tinha o sonho de criar o Museu do Homem Americano e, ao 

retornar ao Brasil, liderou um movimento pelos direitos indígenas  e como 

consequência da arqueologia pré-histórica. Duarte conseguiu atrair vários 

arqueólogos profissionais para o Brasil que faziam parte de um movimento humanista 

decorrente de Lévi- Strauss, Marcel Mauss e André Leroi-Gourhan, todos eles 

enfatizando, cada um à sua maneira, como todos os seres humanos são capazes de 

representar o mundo através de símbolos. A arte rupestre desempenhou um papel 

especial, revelando uma característica humana: a comunicação. 

 Na década de 70, a arqueóloga Niède Guidon ficou bastante conhecida no 

cenário da arqueologia brasileira, pois trouxe pesquisadores franceses para estudar a 

arte rupestre no Piauí, no sítio arqueológico da Serra da Capivara. No trabalho de 

campo fizeram descobertas surpreendentes nas datações de carbono das fogueiras 

encontradas. Esses achados levantaram muitos questionamentos acerca  do tempo 

que os humanos chegaram às Américas e isso teve uma repercussão mundial. 

 Já a arqueologia histórica brasileira desenvolveu-se mais tardiamente com os 

estudos direcionados para as missões jesuítas no sul, os quilombos em Minas Gerais, 

a revolta de Canudos na Bahia entre outros. 

 Os resultados da Arqueologia Histórica foram inovadores por terem sustentado 

uma discussão social sobre a sociedade brasileira que sempre considerou as raízes 

multiétnicas. 

 Atualmente, a arqueologia brasileira tem produzido bastante material 

acadêmico e tem sido reconhecida como um das principais contribuidoras para o 

avanço da disciplina na arqueologia pública mundial. 
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2.3 A PRÁTICA DA ARQUEOLOGIA 

 

 
Imagem 11 -  Descobertas 

 

Disponível em: https://laughingsquid.com/wp-content/uploads/2014/11/mosaic-1-1024x685.jpg 

 

A renovação dos estudos arqueológicos , a chamada Nova Arqueologia, surgiu 

há algumas décadas entre arqueólogos de língua inglesa e tem influenciado as mais 

diversas correntes arqueológicas.Um grande número de pessoas confunde 

arqueologia com outras disciplinas. As confusões mais frequentes são com:  

Paleontologia, História,  Antropologia, entre outras. 

 Por isso, muitos olham a arqueologia como uma disciplina auxiliar, apenas uma 

técnica. E modificar esse pensamento é um desafio para os arqueólogos, que são 

vistos apenas como trabalhadores braçais ajoelhados com um pincel na mão. A parte 

subjetiva, a interpretação ficaria para os historiadores e antropólogos.  

 

https://laughingsquid.com/wp-content/uploads/2014/11/mosaic-1-1024x685.jpg
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Há um agravante, no caso da arqueologia vista como uma mera técnica, pois 

não se trataria apenas da necessidade de cientistas que pensem pelos 

arqueólogos, mas de uma incapacidade original da própria arqueologia. Essa 

concepção subordinada, “servil”, da arqueologia tem sido, como já foi dito, 

questionada mediante uma aproximação dos seus objetivos aos das outras 

ciências humanas, ou seja, o estudo das sociedades humanas em seu 

funcionamento e transformações. A apresentação e formulação de princípios 

relativos aos processos culturais, visando a compreensão do comportamento 

humano em geral, tornou-se, em particular nos estudos da New Archaeology, 

uma proposta arqueólogo-antropológica que se opunha à mera tentativa de 

recuperação de resquícios do passado.(FUNARI, 2015, p.16). 

  

Assim, cresce cada vez mais o grupo que entende que a Arqueologia deve ter 

seus próprios métodos, mas que deve envolver-se com os objetivos históricos e 

socioantropológicos, preocupando-se tanto com as transformações das sociedades 

no tempo como com o seu funcionamento. A arqueologia seria, assim, histórica e 

antropológica, pois compartilha muitas questões com outros saberes, precisando de 

uma abordagem interdisciplinar para explicar a complexidade de seu objeto de estudo. 

Imagem 12 - Pessoas 

 

Disponível em: http://meioambiente.culturamix.com/blog/wp 

http://meioambiente.culturamix.com/blog/wp
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Ao demarcar a área, o arqueólogo dá início à escavação, tendo cuidado de não 

danificar o que emerge da terra. Arqueólogos devem fotografar, desenhar e catalogar 

tudo que é encontrado, para depois partirem para uma investigação mais subjetiva. 

 O objetivo primário da Arqueologia consiste em tratar, particularmente, da 

cultura material, das coisas em termos concretos, que  referem-se à vida humana, no 

passado e no presente. 

 Assim, quando  fala-se em Arqueologia, pensa-se logo em escavação, mas 

antes disso acontecer há muito o que pesquisar em documentos , fotos, pinturas e 

testemunhos orais. Faz-se o reconhecimento do terreno por meio de uma prospecção. 

 Nesta prospecção, com o aparecimento de vestígios superficiais, a área é 

demarcada. Usam-se pás, picaretas, colher de pedreiro, pincéis, juntamente com 

baldes, peneiras,cordas, fitas métricas, papel para anotações, desenhos, bem como 

máquinas fotográficas e outros equipamentos para registros. No momento da 

escavação, além de arqueólogos profissionais há também a presença de voluntários, 

estagiários e muitas vezes operários para o trabalho mais pesado 

 A unidade básica do trabalho arqueológico é o aprofundamento das camadas. 

Partindo do que  encontra-se no solo o arqueológico, vai definindo os estratos com 

certa dose de subjetividade. Cada estrato pode definir tanto a ação natural (depósitos 

de aluvião, inundações etc.) quanto a atividade humana. 

 O registro dos artefatos é feito por meio de desenhos, de modo que se possa 

saber exatamente sua localização. São desenhadas as sessões estratigráficas e 

planos horizontais. 

 Além do desenho representando a distribuição espacial dos objetos é feita a 

anotação do que foi encontrado, bem como reconstitui-se o estado do material no 

momento da descoberta. Trata-se de uma reconstituição subjetiva que exigirá muito 

da imaginação e dos conhecimentos do arqueólogo sobre o povo e a época estudada.  

 

A arqueologia nada mais é que uma leitura, ainda que um tipo particular de 

leitura, na medida que o “texto” sobre o qual se debruça não é composto de 

palavras, mas de objetos concretos, em geral mutilados e deslocados do seu 

local de utilização original. (FUNARI, 2015, p.32). 
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 Os restos materiais são produções humanas que apresentam duas facetas: 

uma função prática, primária e uma função simbólica. Nesse contexto, outras 

disciplinas podem auxiliar no processo de interpretação, como por exemplo algumas 

abordagens psicológicas como a psicanálise e a psicologia analítica  através da leitura 

de imagens e seus conteúdos simbólicos. 

 

 

 

Imagem 13 -  Homenagem 

 

Disponível em:http://wp.clicrbs.com.br/viajandoporviajar/files/2012/08/guerreiros-de-Xian.jpg 

 

A investigação subjetiva tem como meta levantar hipóteses acerca do tipo de 

relação social de um determinado grupo: suas crenças, seus costumes e valores. Os 

artefatos indicam não somente a função prática, mas também a simbólica.  

 O objeto encontrado é um meio de relação entre os indivíduos que vivem em 

sociedade pois o relacionamento das pessoas com o mundo passa pelos artefatos”. 

Além disso, ao ser catalogado e exposto ao público assume um novo propósito que é 

a sua reapropriação pelos cidadãos. Um exemplo é a influência indígena em nossa 

http://wp.clicrbs.com.br/viajandoporviajar/files/2012/08/guerreiros-de-Xian.jpg
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cultura brasileira que vai da lígua à culinária, passando pelos nossos costumes de 

asseio pessoal com os banhos frequentes. Nesse caso, os vestígios arqueológicos 

indígenas podem adquirir um grande potencial de conscientização cultural. 

A arqueologia também busca resgatar a memória não somente de um grupo 

específico mas também de tudo que é pertinente à humanidade e seus vestígios.  

 

2.4 MNEMÓSINE: O ARQUÉTIPO DA MEMÓRIA 

 

Imagem 14 - A Deusa da Memória : Mnemósine 

 

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/- 

  

Mnemosine se mostrará em sua complexidade de deusa, que por natureza 

não é dogmática e segue uma interdependência com o sagrado. Sendo um 

arquétipo, é também a criação coletiva da imaginação ocidental conectada às 

artes, à cultura e à história das idéias. 

Luciana Aires Mesquita 

 

http://1.bp.blogspot.com/-
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 A busca do ser humano por suas origens e seu passado fizeram da memória 

um ser divino. Na mitologia grega, ela foi personificada por Mnemósine, protetora das 

artes e da história, do que ressalta a sua íntima relação com o patrimônio cultural. Ela 

carrega  o bastão da sabedoria e tem como função primordial revelar o que foi e o que 

será, além de conceder aos poetas e adivinhos o poder de voltar às origens e à 

essência e lembrá-las para a coletividade. 

 A deusa da memória também tem a função de responder às questões que 

intrigam a humanidade, bem como selecionar as informações que seriam transmitidas. 

 

Os gregos personificaram a Memória como uma das gigantescas deusas da 

criação, de voz e alma feminina, uma galáxia de sentimentos e emoções, 

cosmicamente visionária, doadora de identidade ao passado, presente e 

futuro e ainda libertária, já que re-inventa e cria novas dimensões, lançando 

imagens. Suas filhas são as fontes da cultura, pois nos inspiram e nos 

deliciam na arte da união com o divino. Sem Mnemósine e suas filhas, não 

temos memória, não temos histórias,  não temos imagens, não temos mitos, 

não temos significado, nem música, nem poesia, nem canto. Dançar a 

memória personificada em Mnemósine é comungar com o passado para 

vislumbrar um futuro repleto de imagens e histórias com qualidades 

arquetípicas, que nos permitam tecer associações em comunhão com a 

natureza, com a vida, com o coração e com a alma. Mnemósine é, sobretudo, 

arcaica generatrix . (MESQUITA, 1997, p.84). 

 

 Ambientes terapêuticos como consultórios de psicologia ou ateliês 

arteterapeuticos são santuários de Mnemósine onde pode-se deixar o arcaico 

expressar-se, oferecendo a oportunidade de curar e trazer memórias para serem 

reordernadas e ressignificadas. 
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CAPÍTULO 3 

 

PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

Imagem 15 – Integrando os opostos 

 
Disponível em:https://seletynof.files.wordpress.com/2007/04/invi.jpg?w=604 

 

Se, na qualidade de psicoterapeuta, eu me sentir como autoridade diante do 

paciente e, como médico, tiver a pretensão de saber algo sobre a sua 

individualidade e fazer afirmações válidas a seu respeito, estarei 

demonstrando falta de espírito crítico, pois não estarei reconhecendo que não 

tenho condições de julgar a totalidade da personalidade que está lá à minha 

frente. 

Carl Gustav Jung  
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 Neste capítulo serão tratados alguns aspectos da trajetória de Carl Gustav 

Jung, alguns conceitos básicos da Psicologia Analítica, bem como indicar 

pressupostos fundamentais no embasamento teórico da arteterapia de abordagem 

junguiana. 

 

3.1 JUNG E SUA TRAJETÓRIA 

 

Imagem 16 - O criativo 

 
       Disponível em: http://www.cbettencourt.com/uploads/5/5/7/.jpg 

 

Carl Gustav Jung (1875-1961), criou a Psicologia Analítica e produziu vasta 

bibliografia a respeito dela. Em 1895 inicia seus estudos de Medicina na Basiléia, 

tornando-se em 1900 assistente de Eugen Bleuler e três anos depois vai à Paris seguir 

os cursos de Pierre Janet. Em 1906 inicia sua amizade com Freud e passa a trocar 

uma longa correspondência com o pai da psicanálise que compreende 359 cartas. 

Jung tem 36 anos e Freud 50 e por sete anos Jung ficou envolvido com a Psicanálise, 

mas ao mesmo tempo começou a elaborar o modelo da Psicologia Analítica que o 

levou ao rompimento com Freud. 
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Jung dá inicio ao desenvolvimento das bases de sua obra e em 1919 produz o 

conceito de arquétipo, que compreende o conteúdo imagístico e simbólico do 

inconsciente coletivo, compartilhado por toda a humanidade. 

Com o passar do tempo Jung passa a  interessar-se muito pelas civilizações 

arcaicas, e na década de 1920 fez várias viagens ao México e à Africa para conhecer 

tribos indígenas e africanas. 

Nas décadas seguintes Jung produziu bastante teoria com suas publicações e 

seminários que o levou ao reconhecimento acadêmico. Ele  tornou-se doutor honoris 

causa na Universidade de Harvard e na Universidade de Genebra. 

Três anos antes de seu falecimento, Jung dá início à sua autobiografia 

publicada em língua portuguesa com o título Memórias, Sonhos e Reflexões e deixa 

uma obra que tem fascinado as novas gerações. 

 

Imagem 17 - A busca 

 
Disponível em:http://static.wixstatic.com/media/7 

 

Só aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar 

Carl Gustav Jung 

 

 Jung, diferentemente de Freud, via a imagem como algo de primordial 

importância no desvelar de conteúdos inconscientes da psique. Considerava que a 

imagem, que é pura energia psíquica,  expressa-se por outra linguagem que não é 
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racional, pois exprime-se por meio de símbolos e mitos, cujo significado 

desconhecemos ou já esquecemos. 

 Ao sugerir a pintura para os seus pacientes, Jung pretendia que eles se 

comunicassem através da imagem. 

 

 O que importa é o indivíduo dar forma, mesmo que rudimentar, ao 

inexprimível pela palavra: imagens carregadas de energia, desejos e 

impulsos. Somente sob a forma de imagens a libido poderá ser apreendida 

viva, e não esfiapada pelo represamento das tentativas de interpretações 

racionais. ( SILVEIRA, 1992, p.86). 

 

3.2 ENERGIA PSÍQUICA E SÍMBOLO 

 

Imagem 18 - Energia 

 
Disponível em: http://www.portaljericoacoara.com.br/jpg 

 

 Energia psíquica, para Jung, aproxima-se do conceito de energia da física. 

Inicialmente utilizou o termo libido, mas passou a chamá-la de energia vital ou energia 

psíquica, pois, para ele, tratava-se de algo muito mais abrangente, algo que dava 

mobilidade à psique. 

http://www.portaljericoacoara.com.br/jpg
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 A energia psíquica envolve  possibilidades, aptidões, desejos e vontades, 

sonhos e fantasias. É algo que movimenta as ações e realizações na vida de cada 

pessoa. Está em fluxo constante,  conecta um sistema de personalidade a outro, ou 

seja, do consciente para o inconsciente e vice-versa. 

 A função sentimento é quem dá a medida da intensidade de determinadas 

emoções e idéias. Ou seja, se a pessoa valoriza uma determinada idéia ou emoção, 

esse conteúdo exercerá uma certa força e influência em sua personalidade. O 

contrário também ocorre: se algo é banal, dedica-se pouca energia.  “Podemos afirmar 

que todos os fenômenos psíquicos são de natureza energética e que a psique está 

em constante atividade, produzindo símbolos continuamente.”(GRINBERG,1997, 

p.103). 

 Um símbolo traz em si um mistério, pois trata-se de uma expressão indefinida 

e aponta para algo que não é muito conhecido. Dessa forma, imagens e palavras 

também tornam-se símbolos quando implicam algo que vai além do seu significado 

imediato. “Uma teoria que apresente uma hipótese, por antecipar a descrição de algo 

ainda desconhecido, pode ser considerada um símbolo”.(GRINBERG,1997, p.103). 

Outro dado muito importante é o fato de que o símbolo tem um significado 

próprio para cada pessoa e está relacionado ao momento de vida específico. E, 

quando são feitas analogias e associações com algo conhecido, o símbolo morre, 

perde força, transformando-se em um mero sinal, ou seja, perde o seu mistério. 

O símbolo funciona como um transformador de energia psíquica visto que pode  

ligar  partes do consciente ao inconsciente e vice-versa, proporcionando a 

comunicação e dando sentido aos conteúdos psíquicos. Os símbolos estão presentes 

em todos os lugares, estão fora e dentro da psique. Ao considerar um determinado 

fenômeno como símbolo pode-se dizer que essa atitude do EGO é uma atitude 

simbólica que dá permissão para acolher e elaborar os símbolos do inconsciente na 

busca de estruturação da consciência. 

Esses símbolos estruturantes apresentam-se não somente nos sonhos, mas 

também nos relacionamentos, no corpo, no contato com os ritmos da natureza e nos 

rituais. 

Nos primórdios da humanidade e ainda hoje, os rituais trazem uma grande 

carga simbólica, podendo transformar não só uma pessoa mas grupos inteiros. O ritual 
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simbólico prepara a energia psíquica para atividades exteriores como o preparo do 

solo para o plantio, a concentração antes de uma batalha, nascimentos, casamentos 

e funerais.  

 

3.3 INCONSCIENTE COLETIVO E  ARQUÉTIPOS 

Imagem 19 - Humanidade 

 
Disponível em: https://ograndejardim.files.wordpress.com.jpg 

  

 Lado a lado com as fontes pessoais, a fantasia criativa também 
desenterra a mente primitiva com suas imagens, encontradas nas mitologias 
de todas as épocas e de todos os povos. A totalidade dessas imagens 
constitui o inconsciente coletivo, uma herança potencialmente presente em 
todos os indivíduos.  

Carl Gustav Jung 

 

 Jung percebeu através de suas próprias experiências que além das memórias 

pessoais estavam presentes no inconsciente um outro tipo de fantasia que, no seu 

entendimento, eram herdadas da imaginação humana. Ou seja, a herança não é 

somente genética, o indivíduo herda a memória da humanidade.  

 Através da observação dos relatos de seus pacientes e suas próprias 

experiências oníricas, Jung definiu duas camadas no inconsciente: o inconsciente 

pessoal e o inconsciente coletivo.  

https://ograndejardim.files.wordpress.com.jpg/
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 É no inconsciente coletivo que encontram-se vestígios psíquicos do 

desenvolvimento da evolução humana e que  acumulam-se em consequência de 

repetidas experiências ao longo de muitas gerações. Possui um caráter transpessoal 

sendo  um dos aspectos mais originais da teoria de Jung acerca da personalidade. 

 O inconsciente coletivo possui as camadas mais profundas da psique e 

constitui-se dos matérias herdados da humanidade. O ser humano recebe uma 

herança biológica vinda da evolução das gerações e também herda o inconsciente da 

humanidade. O Inconsciente Coletivo é sentido e experenciado a partir das várias 

imagens e símbolos que surgem nos mitos, nos contos de fadas, nos sonhos, nos 

rituais, nos folclores de todas as épocas e lugares. É um campo invisível que torna-se  

visível em algumas situações específicas. 

 Além disso, o Inconsciente Coletivo distingue-se do inconsciente pessoal, 

porque é formado por instintos e arquétipos. Pode-se dizer que é nessa camada do 

Inconsciente Coletivo que todos os humanos são iguais. 

 

Imagem 20 - A Grande Mãe 

 

Disponível em: https://psiqueobjetiva.files.wordpress.com/2009/01/frida_kahlo 
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 Os arquétipos significam tipos antigos de imagens presentes em mitos, contos, 

e histórias que  repetem-se em lugares e culturas distintas. Pode-se chamá-los de 

matriz. Algo comum a toda humanidade e da qual emerge a consciência. Ao atuarem 

positivamente, os arquétipos impulsionam a criatividade e inspiram as artes e as 

ciências, dando forma a idéias e imagens de um determinado momento cultural. 

 Os arquétipos também são fenômenos coletivos que são ativados pela 

experiência de vida de cada indivíduo. São predisposições e potencialidades 

universais que estimulam o comportamento pessoal. 

 

Arquétipos são conceitos vazios, não preenchidos. São formas universais 

coletivas, básicas e típicas de vivência de determinadas experiências 

recorrentes, que expressam a capacidade criativa única e autônoma da 

psique. São conteúdos coletivos todos os instintos e formas básicas de 

pensamento e sentimento, tudo aquilo que consideramos como universal e 

que pertence ao senso comum. (GRINBERG,1997,p.136). 

 

Um dado importante é que o arquétipo não é uma experiência que se herda, 

mas o potencial de repetição dessa experiência. Os arquétipos levam o indivíduo a 

repetir certas situações típicas de comportamento e também a adquirir determinadas 

experiências. Eles fornecem um significado simbólico, auxiliando na integração da 

percepção sensorial externa com as vivências internas e consequentemente liberam 

a energia psíquica funcionando como um guia nas ações do indivíduo de acordo com 

esse significado. Ou seja, o ser humano vive arquetipicamente, é guiado pelos 

arquétipos. 

Os arquétipos têm uma dupla função: biológica e espiritual. Essas imagens 

primordiais agiriam na psique como intuições. As escolhas e o comportamento em 

geral são influenciados por essa potencialidade para experimentar papéis e situações 

de determinada maneira. 

 

 Não podemos conhecer um arquétipo, mas apenas perceber suas 

manifestações, que tomam basicamente a forma de metáforas. As 

manifestações do arquétipo são princípios organizadores que facilitam a 

compreensão da experiência. (GRINBERG, 1997,p.138). 
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O arquétipo quando surge em um sonho, em uma fantasia ou na vida traz um 

efeito fascinante, emocionante. É como quando uma pessoa  apaixona-se 

“loucamente”. É o arquétipo mostrando sua força ao manifestar-se.Os arquétipos 

podem ativar complexos por similaridade:  

 

 O bebê, ao mesmo tempo que vivencia o arquétipo da Grande Mãe no 

contato íntimo com a própria mãe, vai desenvolvendo seu complexo materno, 

que reunirá todas as experiências, emoções e imagens correlatas, boas e 

más, dessa fase de desenvolvimento. O complexo materno diz respeito tanto 

à experiência do bebê relativa ao arquétipo da Grande Mãe quanto à 

experiência do relacionamento com a própria mãe. Posteriormente esse 

complexo materno poderá ser projetado em figuras femininas próximas, como 

a irmã, a namorada, a professora ou, então, em instituições, como a igreja, a 

escola, o partido político. (GRINBERG, 1997,p.139). 

 

3.4 FUNÇÃO TRANSCENDENTE 

 

Imagem 21 - Mandala 

 
Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/- 

http://2.bp.blogspot.com/-
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 Através do aprofundamento nas camadas da psique, um mundo interior 

constituído de imagens emerge. A pessoa, então, molda essas imagens de uma forma 

muito particular, mas como se opõem à mente inconsciente, essas imagens precisam 

de um meio, uma ponte para que inconsciente e consciente se comuniquem. Jung 

chamou esse fenômeno da psique de função transcendente, função que promove a 

união entre os conteúdos da consciência e do inconsciente. 

 A função transcendente ocorre espontaneamente e promove a união dos 

opostos através dos símbolos. Seria um recurso da psique de ir além (transcender) 

de um conflito sem cair na parcialidade. 

 

 Jung baseou-se fundamentalmente nas polaridades consciente – 

inconsciente e natureza-espírito, concebendo a psique como um sistema 

constituído de pares opostos que podem intercambiar-se, quer dizer, um pólo 

é capaz de transformar-se no outro e vice-versa. Assim, enfocando a 

consciência e o inconsciente com o mesmo valor, Jung visualizou a 

importância de uma troca entre dois sistemas. Segundo ele, a pedra 

fundamental para a construção da realidade objetiva seria essa capacidade 

de diálogo interior.(GRINBERG, 1997, p.192). 

 

 Dessa forma, a função transcendente busca equalizar ego e inconsciente, 

diferenciando-os e ao mesmo tempo colocando-os em posição de igualdade 

promovendo um diálogo entre ambos. Esse intercambio de afetos e argumentos entre 

inconsciente e consciente que a função transcendente gera um movimento que vai 

além da suspensão entre os opostos, pois origina uma nova situação. 

 Assim, todo o material inconsciente que surge através dos sonhos, fantasias e 

imagens deve ser trabalahado para provocar intencionalmente o que a natureza 

produz inconsciente e espontaneamente, e integrar tal matéria à consciência. 

 O símbolo que emerge nesse processo orienta o ego dando a possibilidade de 

continuar nesse ciclo de crescimento e diferenciação, revelando a essência de cada 

pessoa e produzindo uma compreensão através da experiência. 

 Tal processo de desenvolvimento ocorreria de forma espiral, um ir e vir pelas 

mesmas questões, porém transformado e modificado diferenciando-as das  
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anteriores. Nesse caminho do inconsciente para o consciente a pessoa compreende 

e integra, compreende e integra, sucessivamente levando-a à individuação. 

 

3.5 O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO 

 

 

Imagem 22 -  Indivíduo 

 

Disponível em:http://i0.wp.com/paulorogeriodamotta.com.br/ 

  

Encontramos nosso símbolo a partir de nosso mundo,  e ele se torna o sinal 

“secreto” de cada um, nossa personalidade simbólica. 

Arthur Burton 
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Segundo Jung, é um processo do in-divíduo, ou seja, aquele que não se divide. 

É quando a pessoa torna-se consciente de sua identidade profunda como ser único e 

autêntico no mundo. 

 O processo de individuação conduz ao senso de totalidade. Os símbolos 

(imagens/artefatos) emergem à consciência, integrando a multiplicidade psíquica. 

 Para Nise da Silveira, o processo de individuação não consiste num 

desenvolvimento linear. É um movimento de circunvolução que conduz a um novo 

centro psíquico. Jung denominou esse centro de Self  ( si mesmo). 

 Na estruturação de sua consciência, a pessoa, em seu desenvolvimento, passa 

a diferenciar-se do outro. Ou seja, o que forma a consciência é a separação entre o 

ego e o outro. O diferente provoca uma reflexão, daí a importância dos símbolos que 

emergem do inconsciente, pois são processos desconhecidos que precisam ser 

integrados à consciência. 

 

Sempre que um arquétipo é acionado, ele força, por bem ou por mal, a 

direção da consciência a partir do inconsciente , o brigando a encontrar 

naquele estágio de diferenciação uma nova interpretação que permita uma 

conexão de vida atual com as raízes do passado que existe em cada um de 

nós. (GRINBERG, 1997, p.173). 

 

 O processo de diferenciação, intermediado através da ação simbólica, ocorre 

através da operação do eixo ego-si mesmo. Esse eixo é a via de comunicação entre 

inconsciente e consciente. 

 Com o amadurecimento, o ego transforma-se no sujeito da consciência, e o si 

mesmo no sujeito da totalidade psíquica ao qual inclui o inconsciente. Nesse instante 

o ego  transforma-se em administrador, intermediário entre a realidade objetiva do 

mundo e das pessoas e a realidade subjetiva do Si-Mesmo, fazendo a mediação entre 

o mundo exterior e o mundo interior. Segundo Jung, esse eixo ego – Si Mesmo deveria 

estar desenvolvido até à primeira metade da vida. A partir daí, o indivíduo chegaria 

em um clímax,  ao qual Jung denominou Metanóia, momento máximo de separação 

entre o ego e o Si-Mesmo, atingindo um estado de sabedoria. 
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 O processo de individuação tem como base uma intencionalidade, uma busca 

por realização da totalidade individual, com a integração de todos os aspectos de 

nossa personalidade originária. Individuar-se significaria tornar-se o Si Mesmo.O 

individuar-se ocorreria através das relações coletivas e não através do isolamento pois 

é justamente o diferenciar-se entre os outros que o indivíduo torna-se Si Mesmo. 

 

Note-se que o trabalho no sentido de individuação toma em atenta 

consideração os componentes coletivos da psique humana (conteúdos do 

inconsciente coletivo), o que desde logo permite esperar que daí resulte um 

melhor funcionamento do indivíduo dentro da coletividade. (SILVEIRA, 1997 

p.78). 

 

O indivíduo através de seu processo de individuação passaria a observar que 

a estrutura básica de sua vida psíquica é a mesma estrutura de todos os seres 

humanos. 
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CAPÍTULO 4 

 

DIALOGANDO COM VESTÍGIOS 

 

Imagem 23 -  Artefatos/imagens arquetípicas 

 

Disponível em:http://inconscientecoletivo.net/wp-content/uploads/2010/01/templo-ale4.jpg 

 

 A antiquíssima amizade entre alma e pedra é fundamental para a história da 

humanidade. Uma é toda substância; outra, imaterial. A pedra guardou para 

a posteridade o registro das primeiras imagens da alma. A pintura rupestre e 

os artefatos líticos são a certidão de nascimento da imaginação. 

Roberto Gambini 

 

Nesse capítulo serão apresentadas algumas das semelhanças entre 

Arteterapia e Arqueologia, em seus processos de pesquisa acerca dos vestígios, 

http://inconscientecoletivo.net/wp-content/uploads/2010/01/templo-ale4.jpg
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sejam eles imagens que emergem de um “setting” arteterapêutico ou vestígios de 

artefatos desenterrados por um arqueólogo, buscando responder à questão central 

deste estudo. 

 

4.1 VESTÍGIOS PARA A ARTETERAPIA 

 

Imagem 24 - Ampliando 

 

Disponível em:http://www.psicologiasdobrasil.com.br/capa-artigo-psico.jpg 

 

A experiência criativa nos “transpassa” e permite que  “trans-bordemos” e 

atravessemos limites e interdições, resgatando “notícias de nós mesmos”, 

nem sempre claras e acessíveis no meio dos inúmeros ruídos e dispersões 

da vida cotidiana. 

Angela Philippini 

 

As imagens que emergem em um “setting” arteterapêutico são os vestígios para 

a arterapia. E um dos recursos para desvendar o mistério simbólico é o método de 

amplificação. 

 Jung utilizou a amplificação para a compreensão dos sonhos e suas imagens 

carregadas de mensagens simbólicas. Segundo Grinberg (1997, p.183), “Jung, via de 

http://www.psicologiasdobrasil.com.br/capa-artigo-psico.jpg
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regra, costumava dizer a si mesmo que não fazia idéia do que as imagens 

significavam”. Dessa forma, a compreensão dessas imagens iam além de qualquer 

manual de interpretação. Era preciso muita empatia psicológica, intuição, habilidade 

com as idéias, conhecimentos acerca do mundo e das pessoas e uma astúcia especial 

“uma inteligência do coração”. 

 A psique funciona como qualquer órgão do corpo, cada ser humano traz em si 

a história da humanidade que estaria inscrita no repertório de imagens arquetípicas. 

 O método de amplificação consiste em analisar e comparar as imagens que 

surgem, sejam nos sonhos ou nas expressões artísticas. Ao serem “garimpadas” 

deve-se traçar um paralelo entre elas e os símbolos primitivos e históricos. 

 A amplificação é então utilizada para uma melhor compreensão do campo de 

significados e das relações afetivas- emocionais que as imagens provocam. Nesse 

caso o arteterapeuta deverá integrar-se com várias áreas de conhecimento, 

principalmente a mitologia, história das religiões, das artes e das civilizações. 

 

 A partir do surgimento dos símbolos iniciais, já será indicado utilizar 

estratégias básicas do processo de amplificação simbólica (transposição de 

linguagens plásticas) que permitirão a melhor materialidade e 

consequentemente, a melhor compreensão de um símbolo.(PHILIPPINI, 

2009,p.137). 

 

 Assim, para que o resultado terapêutico seja satisfatório, o arteterapeuta 

precisa estudar e praticar as diversas linguagens expressivas que o levarão a 

reconhecer o momento oportuno, e qual a linguagem plástica mais adequada para 

que os conteúdos inconscientes possam ser comunicados e materializados. Todo 

esse processo tem como objetivo principal trazer à consciência os conteúdos 

inconscientes de uma forma gradual e harmônica. 

 

Todo vestigium não indica apenas o caminho ou a presença de algo pelos 

traços que evidencia, mas trata também da busca e do encontro. Deparar-se 

com o vestigium é, dessa forma, duplamente desvelar... Complexo e 

dinâmico, o vestígio tem um suporte material (ou não) e nos remete à 

construção da paisagem, a depender sempre do nosso momento de leitura. 
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A similitude entre aquilo que se busca e aquilo que se encontra – que está na 

base do processo de analogia, inferência, dedução, indução ou abdução – é 

o que permite uma perlaboração capaz de ser assimilada à consciência. Se 

o conteúdo de tal experiência não for suportado, o próprio inconsciente utiliza-

se de procedimentos (resistência, esquecimento, bloqueio etc.) para 

salvaguardar a consciência. (SANTOS, 1997 p. 156). 

 

4.2 VESTÍGIOS PARA A ARQUEOLOGIA 

 

Imagem 25 - Encontros com vestígios 

 

Disponível em: http://hypescience.com/wp-content/uploads/3013/06/LostCity3.jpg 

 

Parece-me não ser exagero  tratar do aparecimento dos vestígios (seja na 

arqueologia seja na psicologia analítica junguiana) como epifania, já que em 

ambas as buscas arqueofílicas o encontro do fragmento sublima o instante e 

demarca o lugar na tarefa de reconstituição da paisagem. 

Marcos Ferreira Santos 

  

 O contato é o meio pelo qual as relações humanas em qualquer sociedade  se 

estabelece. Os artefatos são ferramentas de contato que promovem o encontro entre 

o ser humano  e sua cultura. Ou seja, tudo aquilo que é criado, feito e modificado pelo 

homem influencia o seu meio. Essa capacidade do homem de desenvolver a si mesmo 

http://hypescience.com/wp-content/uploads/3013/06/LostCity3.jpg
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representa uma qualidade fundamental que torna possível a própria história da 

humanidade. Para a arqueologia o artefato surge do objeto apropriado ou 

desenvolvido pelo homem como uma assinatura própria, um vestígio. 

 O artefato parece às vezes distante do seu criador, como se tivesse vida 

própria, adquirindo uma espécie de autonomia, carregado de valores simbólicos que 

não deixam de confundir tanto seus usuários quanto o arqueólogo, ainda que este 

observador esteja de fora, vindo de outra sociedade. 

 Percebe-se um paradoxo, pois ao contrário dessa “humanização” dos artefatos, 

ocorre também uma falsa crença de que as relações humanas sejam apenas naturais 

e não históricas e sociais. 

 É comum o artefato ser analisado por uma forma de classificação chamada de 

seriação, que parte do pressuposto que o objeto segue um esquema: 

nascimento/crescimento/ápice/declínio. O objeto começa a ser produzido em 

pequenas quantidades e, com o passar do tempo, torna-se comum e sua produção 

cresce, até cair em desuso e desaparecer. Mas isso não é uma regra, pois os artefatos 

sofrem altos e baixos. 

 Da mesma forma ocorre nas relações sociais, pois as mudanças nem sempre 

são por causas naturais, podem ser motivadas por questões políticas, psicológicas, 

ideológicas, religiosas entre outras que influenciaram no povoamento dos espaços no 

passado. 

 A abordagem etnográfica é utilizada quando a única informação que se tem é 

o material e seu contexto ambiental. A analogia é um recurso que traça paralelos do 

que é encontrado com tribos vivas, é um meio alternativo para a interpretação dos 

vestígios. 

  

4.3 DIÁLOGOS ENTRE ARTETERAPIA E ARQUEOLOGIA 

 As semelhanças entre a arqueologia e arteterapia de abordagem junguiana 

partem de um aspecto arqueofílico. A arqueologia busca reconstituir uma paisagem 

de um tempo remoto enquanto que os processos arterapeuticos visam reconstituir a 

paisagem arquetípica e subjetiva. 
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 Os vestígios em arqueologia partem das escavações enquanto em arteterapia 

partem da amplificação de imagens, pautadas por uma antropologia simbólica. 

 Curiosamente, o trabalho de ambas as especificidades (arqueologia e 

analítica junguiana) revela o extremo cuidado com seu campo investigado. 

Esse cuidado, zelo, carinho, parece ser o resultado das metamorfoses de 

Eros (filia) no trato com a ancestralidade (arché). (SANTOS, 2006, p.158). 

 

Em um setting  arteterapêutico, os vestígios surgem através das imagens 

produzidas, revelando o inconsciente coletivo nas mentes contemporâneas. A seguir 

serão apresentados dois exemplos que representam bem as similaridades entre esses 

dois saberes. 

 As imagens 26 e 28 foram produzidas por mulheres de um grupo 

arteterapêutico em 2016. O tema proposto para a modelagem em argila  era o 

feminino, pois a sessão aconteceu na semana do Dia Internacional da Mulher. 

 

Imagem 26 -  Vênus de “L” 

 

Acervo Pessoal da Autora 

 A imagem produzida por “L”, uma integrante do grupo, foi confeccionada com 

suas formas robustas que  lembram a Vênus de Willendorf (imagem 27). Essa vênus 
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pré- histórica é considerada a escultura mais antiga de que  se tem conhecimento. 

Essa Vênus faz parte das Vênus chamadas Esteatopígeas: esculturas feitas em pedra 

ou marfim com as formas muito acentuadas, encontradas em prospecções 

arqueológicas realizadas na Europa, Ásia e África. São manifestações artísticas muito 

primitivas que atribuíam um sentido mágico e simbólico às questões da fertilidade 

feminina. 

 

Imagem 27 -  Vênus de Willendorf 

 

Disponível em:http://s5.static.brasilescola.uol.com.br/img/2016/05/venus.jpg 

 

 A Vênus de Willendorf está no Museu de História Natural de Viena e possui 

apenas 11 centímetros de altura. 

A seguir, outra imagem confeccionada por “A”, outra participante do mesmo 

grupo arteterapêutico. 
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Imagem 28 - Vênus de “A” 

 

Acervo Pessoal da Autora 

 

Aqui, outro modelo feminino sem os braços lembrando a forma como foi 

encontrada a Vênus de Milo (imagem 29).  Um estilo mais clássico com formas que 

buscam a perfeição. A Vênus de Milo é uma escultura grega feita em mármore 

representando Afrodite, a deusa da beleza. Datada de 100-190 a.C encontra-se no 

Museu do Louvre em Paris. É considerada uma das obras que mais possuem 

releituras e apropriações no mundo das artes. 

Imagem 29 - Vênus de Milo 

 

                Disponível em: https://upload.wikimedia.org/Venus_de_Milo_Louvre 

https://upload.wikimedia.org/Venus_de_Milo_Louvre
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 Essas imagens representam a forte influência do inconsciente coletivo, repleto 

de arquétipos e assinaturas (vestígios) promovendo autoconhecimento e integração 

com o que há de mais humano que é reinventar-se. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Imagem 30 - Integração 

 
Disponível em:https://impressoesamazonicas.files.wordpress.com/2012/10/1208flexal349.jpg 

  

O presente estudo concluiu que as estratégias utilizadas em arqueologia 

podem auxiliar na compreensão da imagem em processos arteterapeuticos. 

 Arqueólogos e arteterapeutas apresentam curiosidade e admiração pelas 

imagens que emergem sejam através de artefatos ou expressões que surgem em um 

setting arteterapêutico. Nota-se que há um grande respeito e interesse pelas 

materialidades, pelos vestígios e pistas produzidas tanto no passado quanto no 

presente. 

 Os vestígios em arteterapia concretizam-se em imagens, formas, cores, 

volumes, configurando uma produção simbólica ao mesmo tempo singular pois é do 
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indivíduo e ao mesmo tempo comum, e em alguns casos arquetípica, que emerge do 

inconsciente coletivo. 

 Arqueólogos desenvolvem estratégias específicas de resgate, restauração, 

investigação e documentação. Esses métodos podem inspirar os arteterapeutas, 

trazendo um novo olhar para as materialidades, auxiliando-os na compreensão 

arquetípica da evolução da consciência humana. 

 Arqueólogos, assim como arteterapeutas, buscam elucidar o mistério através 

da cuidadosa prospecção para dentro, para baixo, na busca de atingir as camadas 

mais profundas dos territórios pesquisados, guiados por vestígios, fragmentos e 

imagens carregadas de simbolismos. Tudo que emerge seja da terra ou do 

inconsciente, deve ser tratado com cuidado e respeito para não ser danificado. 

 O presente estudo é apenas o início de uma pesquisa e um breve passeio pelo 

imaginário materializado nos vestígios deixados pela humanidade e nas imagens 

produzidas em arteterapia. 

 Recomenda-se o aprofundamento das pesquisas sobre similaridades entre 

estratégias arqueológicas e arteterapêuticas, ampliando o banco de dados sobre as 

materialidades e seus simbolismos. 
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