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Seu caminho, cada um o terá que descobrir por si. Descobrirá 

caminhando. Contudo, jamais seu caminhar será aleatório. 

Cada um parte de dados reais; apenas o caminho há de lhe 

ensinar como os poderá colocar e com eles irá lidar. 

Caminhando, saberá. Andando, o indivíduo configura o seu 

caminhar. Cria formas, dentro de si e em redor de si. E assim 

como na Arte o artista se procura nas formas da imagem 

criada, cada indivíduo se procura nas formas do seu fazer, nas 

formas do seu viver. Chegará a seu destino. Encontrando, 

saberá o que buscou. 

Faiga Ostrower  
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RESUMO 

 

 

A pesquisa busca mostrar o lúdico como facilitador do processo arteterapêutico. 

Tudo que é capaz de gerar prazer ao ser humano é considerado lúdico. Fazer 

qualquer coisa com prazer é naturalmente bom e agradável. A arteterapia propicia 

um crescimento emocional através do fazer artístico, nas suas mais variadas formas. 

Mas, esse amadurecimento interno, por mexer com questões profundas, nem 

sempre é um caminhar fácil e indolor. Sendo assim, tentou-se mostrar que o lúdico 

pode quebrar as couraças da resistência dessa transformação, trazer bem estar e 

disponibilidade para que o processo de individuação aconteça mais suavemente. 

 

 

Palavras chaves: Arteterapia - Psicologia Analítica - Lúdico - Criatividade. 
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ABSTRACT 

 

 

This research reach to show the ludic could help the terapeutic process Everything 

that is capable to give plasure to the human beeing is assumed ludic. Doing anything 

with plesure is naturelly good and joyfull. The art therapy provides an emotional 

 growth, in every possibles ways. But, this intern ripening process, could move with a 

profound issues, its not always a easy and painless way. Therefor, it was shown that 

the ludic could break the shields of resistence of transformation, bring well-being and 

availability so the invidualization process happens more smoothly. 

 

 

Keywords: Art Therapy - Analytical Psychology - Ludic – Creativity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Imagem 1: Mandala 

 
Disponível em: http://arteymandalas.blogspot.com.br/ 
 
 
Assim como outras manifestações da Musa, a criança é a voz de nosso 
conhecimento interior. E a linguagem primordial desse conhecimento é o 
prazer. À luz desse conceito, o psiquiatra Donald Winnicott definiu o objetivo 
da cura psicológica como “trazer o paciente de um estado em que não é 
capaz de brincar para um estado em que é capaz de brincar. [...] Somente 
através da diversão [...] é capaz de ser criativo e de usar toda a sua 
personalidade, e é sendo criativo que descobre o seu ser mais profundo. 
(NACHMANOVITCH, 1993, p. 56) 

 
 

Esta monografia pretende analisar e compreender a contribuição do lúdico 

como facilitador e colaborador, no processo artererapêutico. O presente estudo foi 

http://arteymandalas.blogspot.com.br/


14 

 

desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de modelos 

bibliográficos de pesquisa. Para tanto, foram pesquisados autores que abordam os 

seguintes temas: Lúdico, arte, criatividade, psicologia analítica e arteterapia. Visto 

que, pretendia-se verificar a estreita relação entre estes assuntos com o assunto em 

questão. 

O ser humano é naturalmente lúdico e desde o tempo das cavernas o brincar 

faz parte da sua vida. Ao tentar compreender o mundo, movido pela curiosidade, ele 

usa a ação, a imaginação e a representação como forma de expressar-se e de 

conhecer a si mesmo, descobrindo seu potencial e força para dominar a natureza, 

adaptar-se e melhorar sua vida. Essa necessidade imperiosa faz com que, aos 

poucos, construa a sociedade e a cultura. Desenhando, cantando, representando, 

jogando, simbolizando, ritualizando e brincando ele vai interiorizando o mundo e 

inserindo-se nele. Mas, para amenizar essa complexa construção da sua relação 

com o mundo, instintivamente, descobre que as atividades livres, alegres, 

descontraídas, agradáveis, divertidas e prazerosas podem contribuem 

significativamente para isso. Então, surge o lúdico! Ele, na sua essência, abrange 

um sentido muito maior do que a simples manifestação de uma necessidade, traz 

significado e sentido para a vida do homem. 

No universo lúdico estão incluídos jogos, brincadeiras, brinquedos, 

divertimento, lazer, dinâmicas, canto, dramatização, dança, desenho, pintura, e tudo 

mais que possa proporcionar alegria, satisfação, realização, contentamento e prazer. 

Através do lúdico o ser humano compreende-se, compreende a vida e aprende a 

relacionar-se. Ao brincar, acumula experiências em sua memória; estimula sua 

criatividade e sua percepção; amadurece, fica preparado para lidar com os conflitos 

e resolver problemas; aprende a controlar suas emoções e adaptar-se 

A arteterapia, usando a arte, através das mais variadas linguagens 

expressivas, e todo material simbólico, que fica imageticamente materializado pelos 

materiais, tem como principal objetivo promover a liberação de conteúdos internos, a 

fim de que sejam reconhecidos, aceitos e trabalhados para que possam gerar a 

transformação desejada. Esse caminho, onde consciente e inconsciente travam um 

diálogo saudável e curativo, chamado por Jung de processo de Individuação, leva o 

indivíduo a aceitação e a superação das suas dores e limitações, ao crescimento e 

ao amadurecimento psíquico, emocional e, até, a melhora física. Assim, passa a se 
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sentir motivado, criativo, com autoestima elevada, bem estar e mais consciente de si 

mesmo. 

O lúdico implica sensibilidade, envolvimento, entrega e uma modificação 

interna que gera uma mudança de atitude. Ele permite, de maneira leve, agradável e 

descontraída que o indivíduo construa e vivencie sua inteireza, sua compreensão, 

sua adaptabilidade e melhore sua autoimagem em um momento próprio e particular. 

A atividade lúdica quebra couraças, despotencializa defesas, desfaz bloqueios, 

estimula a espontaneidade, a autoexpressão, a criatividade, a imaginação e 

promove a flexibilidade, preparando o indivíduo para um crescimento pessoal. Esse 

momento gera, sutil e delicadamente, possibilidade de autoconhecimento e de maior 

consciência dele e do mundo.  

Quando se fala em lúdico, fala-se em brincar, jogar e em se divertir, por isso, 

qualquer atividade que desperte prazer, bem estar e alegria é considerada lúdica. 

Por sua vez, a ludicidade é a ação lúdica que promove contentamento, 

desenvolvimento cognitivo, emocional e afetivo. Sendo assim, para descobrir-se, 

conhecer-se, transformar-se, integrar-se; para criar, superar e despertar para a vida, 

não há nada melhor do que fazer isso brincando!  
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CAPÍTULO I 

 

ARTETERAPIA 

 

 

Imagem 2: Abraço das cores 

 
Disponível em: https://sistershipcircle.com/what-do-you-stand-for-an-international-womens-day-

celebration/ 

 

                
Usamos o espelho para ver o rosto e a arte para ver a alma. 

                                                                 
George Bernard Shaw      

 

 

1.1 O QUE É ARTETERAPIA? 

 

A Arteterapia é um processo terapêutico que objetiva dar ao indivíduo a 

possibilidade de expressar-se por meio do fazer artístico, visando superar traumas, 

conflitos emocionais, sofrimentos, assim como, melhorar a autoimagem, promover o 

autoconhecimento, a autoestima e a melhoria na qualidade de vida. A Arteterapia 

https://sistershipcircle.com/what-do-you-stand-for-an-international-womens-day-celebration/
https://sistershipcircle.com/what-do-you-stand-for-an-international-womens-day-celebration/
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usa a arte, nas suas mais variadas formas de expressão, como meio de 

comunicação para que o indivíduo possa externar, através das formas, imagens e 

símbolos, todos os conteúdos que precisa liberar do inconsciente para serem 

apropriados pela consciência. Uma vez esses conteúdos sendo conhecidos, aceitos 

e compreendidos, a possibilidade de crescimento e amadurecimento interno 

acontece, gerando a transformação do indivíduo.  

 

A Arteterapia tem como objetivo possibilitar a comunicação através da arte 
mantendo uma atitude de busca pessoal e ou coletiva, fazendo contato com 
aspectos do si-mesmo, da persona, da sombra. Trabalhar a autoimagem, a 
percepção da transformação, a superação de obstáculos e a estimulação da 
desinibição. Objetiva também, a arteterapia, desenvolver o pensamento 
crítico e possibilitar a emergência e elaboração dos conflitos íntimos através 
da configuração dos mesmos. Articula a percepção, a imaginação, a 
emoção, a sensibilidade e a reflexão, ao realizar e fruir produções artísticas. 
Favorece a criação de novas formas de expressão que não verbal, 
facilitando o acesso ao universo imaginário e simbólico para uma 
estruturação e ordenação lógica e temporal da linguagem verbal, como 
também, promover a integração dos hemisférios cerebrais. (FREITAS, 2010, 
p. 68). 

 
 
 

  É importante que se diga que a produção artística deve ser prazerosa, livre e 

espontânea, desvinculada de qualquer preocupação, critério, técnica ou estética. O 

objetivo primordial é materializar esses conteúdos e desvendar seus significados 

para promover o autoconhecimento e a superação das dificuldades pessoais. O que 

é desconhecido, o que não está claro ou está impossibilitado de ser verbalizado só 

consegue ser externado através das imagens e símbolos. Essa linguagem simbólica 

falada pelo inconsciente, que também é própria da Arte, faz compreender o porquê 

da eficácia e o perfeito entrosamento entre a expressão artística e o processo 

terapêutico. Portanto, a arte é o caminho mais natural para essa comunicação. 

 
 

Em arteterapia o trajeto marcado por símbolos particulares que assinalam, 
informam e definem sobre os estágios da jornada de individuação da cada 
um. Esse caminho único compreende as transições e transformações em 
direção a tornar-se um “in”- divíduo, aquele que não se divide face às 
pressões externas e que assim procura viver plenamente, integrando 
possibilidades e talentos, às feridas e faltas psíquicas. O processo 
arteterapêutico permite que simbolicamente a de forma perene, através das 
atividades expressivas diferentes, sejam retratadas com precisão as sutis 
transformações que marcam o desenrolar da existência, documentando 
seus contínuos movimentos do vir a ser, que se configuram e materializam 
conflitos e afetos. Ou seja, o conjunto de atos, que genericamente pode-se 
nomear por “fazer terapêutico”, expressa a singularidade e identidade 
criativa de cada um. A descoberta gradual de eventos psíquicos, cujo 
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significado antes era obscuro, amplia possibilidades de estruturação da 
personalidade, ativa potencialidades e contribui para a construção de 
modos mais harmônicos de comunicação, interação e “estar no mundo”. 
(PHILIPPINI, 2013, p. 14).  

 
 

1.2 ARTE 

 

A Arte está presente na vida do ser humano desde a Pré-História. Mesmo 

antes do homem falar e escrever já se comunicava pelas imagens e fazia arte. 

Segundo Fischer (1983, p. 21), “A arte é quase tão antiga quanto o homem”. Ela é a 

forma de comunicação mais completa e verdadeira, é poderosamente reveladora, é 

capaz de mostrar o que o homem tem de mais íntimo, seu poder de observação, 

seus sentimentos, suas opiniões, suas criticas, sua relação com o mundo e consigo 

mesmo.  

 

Imagem 3: Caverna de Lascaux 

 
Disponível em: http://artesnoturno.blogspot.com.br/2010/04/arte-pre-historica.html 

 
 

Todo processo de elaboração e desenvolvimento abrange um processo 
dinâmico de transformação, em que a matéria, que orienta a ação criativa, é 

http://artesnoturno.blogspot.com.br/2010/04/arte-pre-historica.html
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tranformada pela mesma ação. Transformando-se, a matéria não é 
destituída de seu caráter. Pelo contrário, ela é mais diferenciada e, ao 
mesmo tempo, é definida como um modo de ser. Transformando-se e 
adquirindo forma nova, a matéria adquire unicidade e é reafirmada em sua 
essência. Ela se torna matéria configurada, matéria-e-forma, e nessa 
síntese entre o geral e o único é impregnada de significações. [...] ao fazer, 
isso é, ao seguir certos rumos a fim de configurar uma matéria, o próprio 
homem com isso se configura. Quando vemos uma jarra de argila produzida 
há mais de 5 mil anos por um artesão anônimo [...], percebemos o quanto 
esse hommem, com um propósito bem definido de atender certa finalidade 
prática, talvez a de guardar água ou óleo, em moldando a terra moldou a si 
próprio. Seguindo a matéria e sondando-a quanto à “essência de ser”, o 
homem impregnou-a com a presença de sua vida, com a carga de suas 
emoções e de seus conhecimentos. Dando forma à argila, ele deu forma à 
fluidez fugidia de seu próprio existir, captou-o e configurou-o. Estruturando a 
matéria, também dentro de si ele se estruturou. Criando, ele se recriou. 
(OSTROWER, 1986, p. 51).  

 
 

Imagem 4: Vaso cerâmico feito à mão decorado - Pré-História  

 
Disponível em: http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/12042013/1c/es-
an_2013041212_9105442/okupas/paginas/periodos/metales-anda-vaso.htm 

 

Não bastava ao homem modelar um pote, era primordial que ele fosse 

pintado, esculpido, decorado.  O pote, por si só, satisfaz uma necessidade externa, 

mas a decoração preenche uma necessidade interior. A arte é inerente ao homem, é 

uma força que ele não pode controlar e está presente em todas as culturas de todos 
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de os tempos. Ela organiza a existência humana, dá rumo ao seu crescimento 

histórico, explica e dá sentido a vida e, ao mesmo tempo, torna-se objeto de estudo 

para que se possa compreender o passado e o presente e preparar-se para o futuro. 

Não existe vida sem arte e não existe arte sem vida. Com a Arte, a humanidade cria, 

constrói sua história, faz História e aprende com ela.  

 
A arte nasceu com o homem e deu a ele a consciência de uma capacidade, 
da possibilidade de interpretar, de imaginar. Graças à arte, o homem 
elevou-se, compreendeu-se. Criar arte não é privilégio de um povo, de uma 
época, de um mediterrâneo, de uma cultura. Universal e eterna, nada 
contribuiu tanto para demonstrar que o homem é um só, igual nos anseios e 
sonhos, na necessidade de criar, na procura do belo e do bem. [...] A 
necessidade de manifestação artística acompanha a evolução humana 
desde a pré-história, quando as primeiras manifestações estéticas ainda se 
relacionavam apenas a uma necessidade de cumprir um ritual de conquista: 
fosse do animal a ser caçado, fosse da perpetuação da espécie humana. A 
partir de então o homem constantemente vem se utilizando da arte para se 
manifestar expressivamente e também para registrar sua vida, em todos os 
aspectos: um encontro, um nascimento, uma brincadeira, uma festa, um 
trabalho, uma manifestação religiosa, ou ainda, momentos de ilusões, 
devaneios, críticas ou sátiras. Em geral, todas as atividades humanas foram 
em algum momento elementos de representação, nas suas mais diversas 
linguagens. (MATTOS, 2003, p. 10). 

 

A Arte é porta-voz da sociedade humana, é rica linguagem transformadora, e 

sua mola propulsora são os processos criativos que dinamizam e alimentam a 

existência do homem, interligado dois pólos: o individual e cultural, a realidade e a 

fantasia, o conhecido e o desconhecido, o racional e o intuitivo.  

 
A natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural. Todo 
indivíduo se desenvolve em uma realidade social, em cujas necessidades e 
valorações culturais se moldam os próprios valores da vida. No indivíduo 
confrontam-se, por assim dizer, dois pólos de uma mesma relação: a sua 
criatividade que representa as potencialidades de um ser único, e sua 
criação que será a realização dessas potencialidades já dentro do quadro 
de determinada cultura. (OSTROWER, 1986, p. 5). 

 

 

1.3 CRIAR E SIMBOLIZAR EM ARTETERAPIA 

 

“CRIAR – É expressar, registrar sua marca pessoal, seu estilo, seu modo de 

ver e estar no mundo”. (ROCHA, 2009, p. 54). O ser humano cria quando consegue 

relacionar tudo o que acontece dentro e fora dele, quando o que foi relacionado 

passa a fazer sentido, a ter uma coerência, e quando tudo isso pode ser 

compreendido e ordenado. Com esses novos conteúdos já relacionados, coerentes, 

compreendidos e ordenados o Homem já está apto a configurá-los e dar a eles um 
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significado. E porque é imprescindível ao ser humano configurar e significar, que ele 

cria.  

 
Nessa busca de ordenações e significados reside a profunda motivação 
humana de criar. Impelido, como ser consciente, a compreender a vida, o 
homem é impelido a formar. Ele precisa orientar-se, ordenando os 
fenômenos e avaliando o sentido das formas ordenadas; precisa comunicar-
se com os outros seres humanos, novamente através das formas 
ordenadas. Trata-se, pois, de possibilidades, potencialidades do homem 
que se convertem em necessidades existenciais. O homem cria, não 
apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque precisa; ele só pode 
crescer, enquanto ser humano, coerentemente, dando forma, criando. 
(OSTROWER, 1986, p. 9). 

 
 

Quando o ser humano dá forma produz símbolos, simboliza objetos, ideias, 

emoções, correlações. O homem é um ser, essencialmente, simbólico. Constrói do 

mundo de símbolos uma nova realidade, novo ambiente tão real e tão natural quanto 

o do mundo físico. Pois o homem vive num mundo físico e num mundo simbólico. A 

arte, a linguagem, a religião, o mito fazem parte desse universo. (OSTROWER, 

1986).  

As formas simbólicas encarnam não somente os contextos físicos como os 

psíquicos. Figuras, imagens e símbolos revelam dinâmicas internas, indicam estados 

de ânimo, autoimagens e relações como o viver. Sendo assim, a melhor forma de 

configurá-las no indivíduo é trazê-las para a consciência através da projeção e 

materialização no fazer artístico. 

A arteterapia proporciona ao individuo acessar seus conteúdos mais íntimos, 

sua subjetividade, seus conflitos, medos, traumas, aquilo que é desconhecido e 

aquilo que se conhece e se quer esquecer. Ela também proporciona o 

autoconhecimento, o desenvolvimento da personalidade, mudanças psíquicas, a 

expansão da consciência, a dissolução de sintomas e de energias cristalizadas, 

restaura a criatividade, além de expandir o autoconceito, melhorar a autoimagem e a 

autoestima, contribuindo para o processo de individuação. É adequada a qualquer 

público e a qualquer idade. Quando esses conteúdos são acessados, vêm à tona 

sentimentos e emoções que precisam ser conhecidos, aceitos, compreendidos e 

transformados. Essa exteriorização, isto é, essa produção imagética revela um rico 

material simbólico que ao ser apresentado ao cliente leva-o a refletir sobre o que 

precisa trabalhar para a solução dos seus problemas e angústias. Esse processo é 

um caminho que é construído aos poucos. Todo esse conteúdo que vem do 
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inconsciente é confrontado com o consciente, estabelecendo uma comunicação que 

é saudável para a saúde psíquica. Esse equilíbrio estabiliza a energia psíquica e 

amplia a consciência. Segundo Arcuri (2004), a arte possibilita ao indivíduo pensar, 

sentir e agir de acordo consigo mesmo, gerando comunicação entre seus conteúdos 

conscientes e inconscientes. Assim, a expressão artística possibilita liberdade à 

alma, onde sentimentos, emoções, medos, conflitos e tudo o que está aprisionado 

pelo vazio, que muitas vezes não consegue ser nomeado ou compreendido, possa 

ser revelado, reorganizando a desordem interior. 

O processo arteterapêutico só é possível pela utilização do fazer artístico, 

pois usa a arte como forma de comunicação entre o mundo interno e externo. As 

produções plásticas materializam os conteúdos que são configurados através das 

diversas linguagens artísticas e suas modalidades expressivas: desenho, pintura, 

colagem, modelagem, escultura, música, dança, teatro, fotografia, vídeo, historias, 

contos, escrita, tecelagem. As possibilidades são muitas.  

 
A Arteterapia alcança a sua meta como função terapêutica por permitir essa 
passagem de um conteúdo inconsciente, não assimilado, transmutado ou 
transformado em outro conscientizado. Ela busca um visualizar de 
conteúdos expressivos, onde a forma converte a expressão subjetiva em 
comunicação objetiva. (URRUTIGARAY, 2008, p. 25). 

 

O processo arteterapêutico permite o contato com a própria subjetividade e 

estimula o potencial criativo. É o potencial criativo que dinamiza e possibilita a 

exteriorização concreta dos conteúdos que precisam ser trabalhados. Ele é um 

caminho único e pessoal, onde cada um deve descobrir como percorrê-lo. O 

exercício da criatividade é um aprendizado, uma procura pela autoexpressão. 

 
 

O caminho criativo em arteterapia tem o propósito de concretizar, dar forma, 
e materializar ao que é inatingível, difuso, desconhecido ou reprimido. 
Sonhos, conflitos, desejos, afetos, energia psíquica que é bloqueada e 
precisa fluir, ganhar concretude e poder plasmar e configurar símbolos, que, 
assim, cumprem sua função de comunicar, estruturar, transformar e 
transcender. (PHILIPPINI, 2013, p. 61). 

 

A produção imagética materializada na produção artística, através das 

imagens e símbolos, revela os conteúdos internos, criando um vínculo com o 

inconsciente. Só quando se toma consciência desses conteúdos é que tudo começa 

a fazer sentido e o indivíduo torna-se, então, capaz de descobrir quem ele é, e 

tornar-se ele mesmo. Isto é, o que é desvelado coloca-o numa situação 
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incontestável de percepção e reconhecimento, pois a imagem tem o poder de “[...] 

traduzir o indizível em formas visíveis”. (JUNG, 1981, p. 61). 

 
O processo arteterapêutico resulta de uma delicada construção artesanal e 
na escolha adequada de materiais expressivos e de estratégias que 
favoreçam transformações.  Para isso é necessário não perder de vista que 
os processos de criação, apesar de singulares, são regidos por princípios 
universais e arquetípicos, e que os materiais expressivos, como veículos de 
criação, possuem propriedades terapêuticas que devem ser conhecidas e 
respeitadas. Deste modo os recursos expressivos em arteterapia poderão 
permitir que mensagens do inconsciente sejam simbolizadas e configuradas 
em imagens, que perpetuadas no tempo, possam conduzir à consciência, 
informações deste universo profundo. O símbolo materializado, leva à 
compreensão, transformação, estruturação e expansão de toda a 
personalidade do indivíduo que cria. (PHILIPPINI, 2013, s/p). 
 

 

1.4 O PAPEL DO ARTETERAPEUTA 

 

O arteterapeuta é o profissional que precisa estar ciente do poder 

transformador do seu trabalho e da teia de conhecimentos que ele envolve. Deve, 

teoricamente, escolher, conhecer e pautar seu trabalho numa abordagem 

terapêutica: junguiana, gestáltica, comportamental, psicanalítica, cognitiva ou outras. 

É fundamental que conheça o poder transformador da Arte: sua história, suas 

teorias, seu vocabulário, saber decifrar seus códigos e símbolos e que, também, 

creia no poder das imagens. Deve ter ciência dos conceitos sobre as teorias da 

criatividade, os processos criativos e outras áreas do conhecimento, como teorias 

psicólogias e culturais. É importante conhecer, também, diversas modalidades 

expressivas, suas aplicabilidades, adequações e poderes de atuação. Precisa ter 

sua própria experiência com a produção artística e a prática expressiva. É 

importante ter passado, ele próprio, pelo processo artetarapêutico, pois o tendo 

vivenciado poderá compreender melhor a plenitude de todo o processo e conduzi-lo 

com mais conhecimento e confiança. É recomendável que durante o desenrolar do 

seu trabalho tenha, ele próprio, um arteterapeuta para lhe dar suporte, sempre que 

for necessário. 

 
[...] é importante delimitar do que se ocupa um arteterapeuta (em qual 
universo teórico e prático irá transitar, quais processos deverá acompanhar, 
de que elenco de estratégias poderá lançar mão). Considerando-se que um 
dos facilitadores do processo é sua própria expressão criativa, o terapeuta 
deverá ser capaz de conhecer e manejar bem as múltiplas modalidades 
expressivas. Assim poderá instrumentá-las para indivíduos muito diversos. 
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É importante ainda o terapeuta ter uma boa abordagem sobre as teorias da 
criatividade. (PHILIPPINI, 2013, p. 23). 

 

O arteterapeuta é um facilitador, precisa ser capaz de despertar, dinamizar e 

estimular as possibilidades criativas do seu cliente para que o processo de 

descobertas e transformações aconteça. Deve encorajar o cliente a vencer suas 

dificuldades e ajudar a identificar os sinais positivos e as revelações significativas 

que darão respostas e estímulos para o prosseguimento do processo terapêutico. 

Auxiliar nas reflexões e descobertas, sempre respeitando o tempo do cliente e a sua 

capacidade de assimilação e compreensão de cada revelação, oferecendo 

estratégias para que possa perceber o que o simbolismo das formas e das imagens 

produzidas está comunicando. Não compete ao arteterapeuta fazer qualquer 

interpretação sobre a produção, isso é tarefa do cliente, ele é quem tem que se 

descobrir o que está sendo comunicado. O arteterapeuta só detecta e aponta 

caminhos. É seu papel ser acolher, companheiro na jornada, apoio na superação 

dos obstáculos e ser testemunha da transformação.  São muitas emoções 

envolvidas, por isso é primordial ser construída uma relação de confiança, visando 

facilitar e aumentar a entrega e o envolvimento do cliente com o processo 

terapêutico.  

 
O ateliê é um lugar privilegiado para viver e tomar consciência, e para o 
terapeuta observar e enquadrar o processo de objetivação expressiva a 
partir de seu nascimento, considerando suas tensões, seus conflitos e suas 
estratégias. O processo terapêutico, consiste em identificar os obstáculos 
encontrados nas diferentes etapas da criatividade e decorrer seu 
significado, admitindo que aqui a forma e o conteúdo são inseparáveis. 
(PAIN, 2009, p. 69). 

 
 

O local das sessões, setting, tem que ser um lugar, acolhedor, que faça o 

cliente sentir-se à vontade e protegido, isso estimulará e facilitará a sua produção 

expressiva. Tudo isso dará condições para ele enfrentar o que for revelado por sua 

produção imagética, reconhecer suas dificuldades, limitações e medos, sentir-se 

encorajado a aceitar-se e buscar sua transformação. É recomendável que o setting 

tenha disponível uma farta variedade de materiais expressivos, para possibilitar ao 

cliente experimentar e usufruir das propriedades, indicações e benefícios de cada 

um. Cabe ao arteterapeuta definir qual a linguagem plástica e o material expressivo 

mais adequado para as necessidades do cliente naquele momento. 
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O arteterapeuta deve ser aquele que oferece o fazer artístico como meio de 

comunicação e expressão, a fim de que haja o encontro do indivíduo com o seu 

próprio ser e para que o seu pleno desenvolvimento pessoal aconteça. 

 
Para transformar-se em observador presente, ativo, empático companheiro 
nessa aventura do construir-se e transformar-se pelas vias das imagens, 
precisará o arteterapeuta do contínuo trabalho do auto desvelar-se 
expressivo do ateliê. Precisará do aprofundamento da pesquisa em sua 
linguagem plástica particular, a qual deve ser reciclada e renovada 
continuamente, para que assegure uma comunicação fluente através de 
estratégias expressivas diversas. Deste modo, estará efetivamente 
contribuindo para amenizar bloqueios no processo criativo de seus clientes 
e facilitando que estes possam encontrar e/ou construir suas próprias 
alternativas de reconhecimento e transformação através da sua produção 
imagética. E isso será então apoiado por sua criatividade e fluência 
expressiva. (PHILIPPINI, 2013, p. 26). 

 
 

1.5 MODALIDADES EXPRESSIVAS 

 

No processo arteterapêutico, a arte se faz presente pelas diferentes 

modalidades expressivas, que são as mediadoras entre a subjetividade, conteúdos 

do inconsciente e a forma, configurando imagens simbólicas materializadas, 

disponíveis para serem acessadas, absorvidas e compreendidas pelo consciente, 

gerando a transformação desejada. 

 
A utilização das técnicas em Arteterapia favorece a individuação, por mediar 
uma conexão amorosa entre a visualização do sentido na imagem 
produzida, com as sensações pertinentes ao uso dos diferentes materiais e 
a descoberta das emoções sentidas no desfrute do trabalho concluído. [...] 
Aprende a se sintonizar com o significado presente em cada imagem, 
acarreta o desbloqueio do canal criativo, trazendo para o indivíduo um fácil 
acesso os seus talentos e habilidades. [...] O confronto tão terrível com a 
sombra, por ter seu canal de comunicação liberado, pode fazer-se presente 
através dos sentimentos despertados e observados na própria produção. 
(URRUTIGARAY, 2008, p. 72). 

 
 

Cada modalidade expressiva tem propriedades, usos e indicações inerentes e 

específicas. O arteterapeuta tem que conhecer cada uma delas para indicar a 

atividade mais apropriada a cada cliente, a cada momento vivenciado na terapia e a 

cada finalidade que se quer atingir. As expressões artísticas têm propriedades 

terapêuticas, deve-se respeitar a sensibilidade e o tempo de cada um para melhor 

conduzir o despertar no processo arteterapêutico. 



26 

 

A linguagem verbal é passível de ser previamente organizada e selecionada 

antes de ser externada, usando-a o indivíduo pode controlar o que quer comunicar, 

pois ela passa pelo racional, pelo o ego. Mas a linguagem formal é pré-verbal, sai do 

inconsciente, vem à tona sem máscaras, sem rédeas, é surpreendente e muito mais 

reveladora. Ela é carregada de símbolos que são possuidores de muitos 

significados. O conjunto de estratégias que busca a compreensão desses 

significados é a Amplificação Simbólica. A produção imagética, através da aplicação 

adequada da variedade de técnicas expressivas, vai mostrando, clareando aos 

poucos, para o indivíduo, os significados relevantes do símbolo materializado. 

Quando isso acontece, o processo de amplificação está encerrado e a consciência 

já se apropriou do conteúdo, produzindo a transformação. Durante o processo 

arteterapêutico são realizadas muitas amplificações.  

 
Cada vez que um símbolo é produzido no processo terapêutico, seus 
significados inconscientes demandam propostas de atividades criativas para 
desvelá-los. Os percursos e caminhos criativos em torno de uma imagem, 
em busca de seus significados ocultos (circum-ambular), requerem a 
combinação de atenção global e da possibilidade e disponibilidade de 
utilizar múltiplas modalidades expressivas, reconhecendo suas indicações 
terapêuticas [...]. Este processo de gradual desvelamento, conseqüência 
das estratégias de amplificação, é mediado pelas linguagens plásticas e 
concretizado pelos materiais expressivos e por seus diversos usos, 
configurados nas técnicas específicas utilizadas neste percurso terapêutico. 
(PHILIPPINI, 2009, p. 17). 

 
 

Ainda segundo Philippini (2009), para finalizar os processos de amplificação 

devem-se usar estratégias de globalização simbólica, isto é, atividades plásticas 

expressivas que integrem, façam a síntese e a conexão entre os símbolos 

trabalhados no processo terapêutico para que haja a compreensão de todo processo 

de modo consciente.  

 

O arteterapeuta como acompanhante desse percurso deve propiciar a 
instrumentalização adequada; a Arteterapia como “terra de criação” nos 
oferece o espaço e a base; e os materiais adequados, o continente para o 
processo de desvelamento. Essa criação conjunta (terapeuta-cliente) requer 
uma semeadura adequada, um cultivo paciente e dedicado, que dependerá 
da escolha da linguagem plástica e expressiva pertinente a cada contexto 
clínico, e de serem providenciados os materiais necessários para o percurso 
de desvelamento e o acompanhamento estimulante e atento à livre 
expressão dos ritmos e das imagens de autoconhecimento. (PHILIPPINI, 
2009, p. 138). 

 
A arteterapia é, então, a utilização de recursos artísticos para fins 

terapêuticos. Desta forma, para facilitar o trabalho em arteterapia é importante a 



27 

 

utilização de materiais expressivos diversos, para  englobar muitas possibilidades e 

atender ao gosto de cada paciente. Os materiais servem para estimular a 

criatividade, desbloquear e trazer à consciência informações guardadas, expressar e 

revelar sentimentos. Os símbolos desvendados na produção imagética, com esta 

diversidade de materiais expressivos, possibilitarão conhecer, compreender, 

recuperar, rememorar a linguagem metafórica do inconsciente, facilitando uma 

melhor compreensão. A arte é uma agente de cura quando permite que o indivíduo 

reencontre os seus símbolos. Segundo Ciornai (2004), a arte pode ser terapêutica 

no momento que possibilita uma fonte de reflexão para a pessoa que a cria.  

 
A linguagem, os materiais e os instrumentos em muito vão estimular à 
produção. É a relação do ser humano com essa matéria que a potencializa 
e transforma. O homem e a matéria interagem e atuam em sua energia 
criativa, e ambos se modificam nessa relação. Há um diálogo, às vezes uma 
"briga", encontros e desencontros, em que o tempo e a dimensão espacial 
se transformam. Entre embates e buscas, a criação se processa e o 
indivíduo vai podendo ver na matéria o que vem de seu mundo subjetivo e 
de seu olhar mais consciente, percebendo sua atuação em outros 
momentos da vida, sentindo e se conscientizando do que aquelas imagens 
que se formam ali à sua frente significam. (CIORNAI, 2004, p. 72). 

 

 

Algumas modalidades expressivas, seus usos, indicações e propriedades, 

segundo Philippini (2009). 

 

 COLAGEM 

 

Imagem 5: Colagem 

 
Acervo pessoal da autora. 
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 Na colagem, ao escolher as imagens, o indivíduo identifica-se e projeta-se, há 

uma comunicação subjetiva entre figura/pessoa. Tanto ele pode escolher as figuras, 

como pode ser escolhido por elas. Facilita a expressão dos conteúdos interiores. 

Quando se trabalha com diversos materiais ela ativa a sensorialidade. Exige análise 

e síntese na construção e transformação das imagens. Trabalha com a experiência 

de corte, ruptura, reparação e reorganização. É indicada para o inicio do processo 

arteterapêutico por ser de fácil execução. É uma atividade barata, e acessível. 

Recomenda-se que o terapeuta tenha um banco de imagens bem variado. Materiais 

mais usados: recortes de jornais e revistas, imagens, figuras, linhas, madeira, 

sucatas, papéis de diversas texturas e cores, tecidos, aviamentos, sementes, folhas, 

as possibilidades são muitas. Para fixar, usa-se cola adequada ao material utilizado. 

A colagem é indicada para qualquer cronologia; tem facilidade operacional; é 

ordenadora, estruturadora e integradora; suscita identificação e projeção; é 

facilitadora do processo arteterapêutico. (PHILIPPINI, 2009). 

 

 PINTURA 

 
Imagem 6: Pintura à guache 

 
Acervo pessoal da autora. 
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 O material, pela sua fluidez e pouco controle operacional, facilita a expressão 

das emoções e estimula movimentos de expansão dos conteúdos internos da 

psique. Ela ativa o fluxo criativo, estimula a flexibilidade, trabalha o bidimensional, a 

coordenação fina e visomotora. As cores revelam e induzem a emersão de 

sentimentos. Há vários tipos de tintas: guache, aquarela, plástica, PVA, ecoline, à 

óleo, vitral, acrílica, de tecido, corante, pigmentos naturais. Para aplicá-las usam-se 

vários tipos de pincéis, cotonete, rolinho, espátulas, os dedos, as mãos e outros.  Os 

suportes podem ser: todo tipo de papel, tela, vidro, madeira, pano ou qualquer 

superfície adequada à tinta que se estiver usando. A pintura tem facilidade 

operacional; desbloqueia; possibilita experimentações sensoriais e lúdicas; propicia 

a percepção emocional das cores; induz a experiência com o inusitado (pigmentos 

líquidos), a dissolução (diluir a cor), a expansão (cobrir superfícies); a descoberta de 

texturas e cromatismos; desenvolve a coordenação e é facilitadora no início dos 

processos em arteterapia. (PHILIPPINI, 2009). 

 

 DESENHO 

 

Imagem 7: Desenho com hidrocor 

 
Acervo pessoal da autora. 
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 É uma atividade que propicia a objetivação do plano mais interno, profundo e 

oculto do pensamento, possibilitando a aproximação dos traumas afetivos. Capta a 

evolução do caminhar do conteúdo inconsciente à consciência, traduzindo e 

transformando o símbolo disforme numa forma compreensível. No desenho, utiliza-

se o “alfabeto visual”: ponto, linha, traço, forma, plano, cor, textura, luz, sombra, 

configuração, perspectiva, proporção. Mas é importante que se diga que não é 

preciso saber desenhar, deve-se,apenas, estar disposto a registrar a forma que vem 

à consciência sem qualquer censura e deixar-se capturar por ela. Os materiais 

gráficos usados são: lápis grafite, lápis de cor, giz de cera, pastel a óleo, pastel a 

seco, hidrocor, carvão, pena de nanquim. Os suportes podem ser os mais variados. 

O desenho é a expressão conceitual através da forma; desenvolve a percepção 

espacial, a relação de Luz e sombra, a expansão do movimento gráfico, a 

objetividade e a concentração; delimita e designa; delineia e configura; aprimora a 

coordenação psicomotora entre figura e fundo, e a coordenação visomotora. 

(PHILIPPINI, 2009). 

 

 TECELAGEM, COSTURA E BORDADO 

 

Imagem 8: Bordando entretela com lã 

 
Acervo pessoal da autora. 
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 Ao tecer, costurar a mão e bordar é preciso domínio do fio para poder 

estruturar ou dar forma a uma imagem. Tramar, reunir e entrelaçar estimula a 

apropriação do fluxo criativo e existencial. Exige atenção, concentração, delicadeza, 

lentidão e paciência. Promovem o desenvolvimento psicomotor.  As atividades com 

fios têm uma grande aplicabilidade terapêutica, podem ser usadas com qualquer 

público, em qualquer faixa etária, inclusive, em pessoas com comprometimentos 

clínicos graves, idosos de idade avançada e crianças menores. São usados os mais 

variados tipos de fios, com cores, espessuras e texturas diferentes; linhas, 

aviamentos, fitas, barbantes, lãs, tiras de pano, tiras de papel, tiras de garrafas pet, 

cordões e fibras naturais. Trabalhar com fios tem as seguintes características: reunir, 

estruturar, tramar, integrar, relacionar, ordenar, urdir, organizar, desembaraçar; 

suscita gradualidade e ritmo. (PHILIPPINI, 2009). 

 

 MODELAGEM 

 
Imagem 9: Modelagem com massinha 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 Propicia a configuração de conteúdos profundos, sonhos, fantasias, medos e 

conflitos. Traz à tona elementos arquetípicos. O manusear da argila gera 
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transformações internas, pois afetos são projetados. Rompe armaduras, facilitando a 

expressão de sentimentos. É uma atividade muito mobilizadora, melhor indicada 

para etapas mais avançadas do processo arteterapêutico. Estimula a função 

sensorial e tridimensional; relaxa e libera tensões; ativa a agilidade e a flexibilidade 

manual; desenvolve a coordenação motora, a percepção táctil e espacial; trabalha-

se com texturas e relevo; promove a consciência de volume, peso e temperatura; 

exige capacidade de formar estruturas em equilíbrio. Materiais usados para modelar: 

argila, massa plástica, massa caseira, gesso, biscuit, papier marche, jornal e 

plástico. (PHILIPPINI, 2009). 

 

 MOSAICO 

 
Imagem 10: Mosaico de EVA 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 É a técnica que une e fixa, através de cola ou argamassa, pequenos pedaços 

de diversos materiais para formar um desenho ou preencher um espaço. Ao reunir 

os pedaços, também reúnem-se afetos, sentimentos, emoções e memórias. Ao 

quebrar o que ainda está inteiro para obter-se os cacos, rompem-se conteúdos 

cristalizados que precisam ser desfeitos, flexibilizados. Nesse processo ocorre 
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desconstrução e/ou construção e há, também, uma ressignificação que dá um novo 

sentido aos conteúdos trabalhados. Essa modalidade mexe com a organização 

interna. Ela trabalha o reunir, o ordenar, a percepção espacial, a integração, a 

reutilização, a ressignificação e, também, reencanta o olhar. Os materiais mais 

utilizados são: azulejos, papéis picados, caca de ovos, cacos de vidro e louça, 

pastilhas, pedras, conchas, madeira, EVA. Os suportes são diversos e para união e 

fixação usam-se colas diversas, gesso ou argamassa. (PHILIPPINI, 2009). 

 

 CONSTRUÇÃO E SUCATAS 

 

Imagem 11: Baú de memórias 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 É uma atividade muito rica, pois a sua execução envolve outras modalidades 

expressivas. Estimula a interação, a orientação espacial e dá uma certa sensação 

de poder, pois o indivíduo se apropria dos materiais, ressignifica, une a outros, 

transformando-os no que quiser, ele cria, inventa. É uma atividade complexa, pois  

demanda simbolicamente a consciência e com a integridade de uma estrutura 
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interna organizada, que abrange percepção de eixo, centramento e integração de 

segmentos. Sem esse equilíbrio interno o externo não aconteceria. Ela edifica, 

estrutura, organiza e elabora; reaproveita materiais ajudando a lidar com o lixo 

interno e a transformar o que é desagradável e indesejável. Tem a capacidade de 

reunir, integrar, compor, coordenar, equilibrar, construir, reconstruir e agregar. 

Trabalhar com sucata é um desafio que exige muita criatividade e imaginação.  São 

usados os mais variados tipos de materiais, sucatas e, também, papier marche, as 

possibilidades são infinitas. Pode-se usar reciclados ou não. Não há limite para a 

criação. (PHILIPPINI, 2009). 

  

 CRIAÇÃO DE PERSONAGENS E DRAMATIZAÇÃO 

 

Imagem 12: Criação de boneco de pano 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

É uma atividade lúdica de faz-de-conta, que permite viver novos papéis. Nela, 

pode-se representar o personagem que quiser. A criação de personagens dá muita 

liberdade, pois o que é representado, personagem ou situação, protege o indivíduo 

que o dramatiza, porque quem está fazendo a ação é o personagem e não a própria 

pessoa, isso permite que o cliente exponha informações e contextos extremamente 
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reveladores, que estavam escondidos, consciente ou inconscientemente, e que 

poderiam ser censuradas em outra situação. Desta forma, o boneco ou personagem 

criados acabam ganhando autonomia, passando a interagir com seu criador, 

contribuindo para grandes revelações e descobertas.  Esse processo libera dados 

desconhecidos, ou rejeitados, mas que trazidos à consciência passam a ser 

compreendidos. Personagens internos ganham vida e voz, mostrando conteúdos 

psíquicos e histórias pessoais. Fazer bonecos ou compor personagens com 

adereços e cenários trabalha a imaginação e a criatividade; cria uma postura crítica 

sobre si mesmo e o contexto onde se está inserido; ativa a expressão e 

comunicação simbólica; faz perceber informações inconscientes; estrutura e elabora 

conteúdos; integra várias linguagens plásticas e expressivas. (PHILIPPINI, 2009). 

   

 ESCRITA CRIATIVA 

 

Imagem 13: Poesia e verso 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 Essa modalidade utiliza-se das palavras como um meio de expressão 

significativo para todos os conteúdos menos conscientes que precisam ser 

trabalhados. A escrita deve ser livre, sem nenhuma censura, regra ou técnica, para 

que a comunicação flua naturalmente e cumpra seu objetivo. O racional não pode 

sobrepor a exteriorização subjetiva do indivíduo, camuflando seu significado. As 
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palavras têm poder simbólico infinito, usados individualmente ou em conjunto, na 

forma de frases, poesias ou textos, trazem revelações do inconsciente, emoções, 

afetos, conflitos, situações mal elaboradas ou não resolvidas. A escrita criativa é 

adequada para dar início ao processo arteterapêutico, onde, primeiramente, as 

palavras trazem à tona conteúdos que poderão ser amplificados simbolicamente 

através de outras atividades como a pintura, o desenho, a modelagem ou qualquer 

uma. Ela pode, também, finalizar o processo, isto é, escrever sobre uma produção 

plástica, uma dramatização, um relaxamento ou uma construção com sucatas, 

sempre com o mesmo objetivo, explorar os significados. A palavra pode gerar a 

produção de imagens e a imagem pode gerar palavras. A escrita criativa 

desbloqueia a criatividade, dinamizando a imaginação ativa e o processo criativo. 

Ela integra o campo simbólico de imagens e palavras; proporciona acesso gradual a 

conteúdos inconscientes; ordena temas; organiza; gera imagens plásticas; possibilita 

e facilita a compreensão de registros imagéticos; promove a fluência de 

comunicação; documenta afetos. A escrita pode servir como desenho de sons 

internos ou externos, e como um diálogo silencioso entre fragmentos de si mesmo. 

Tem facilidade operacional e é uma atividade com baixo custo de execução. 

(PHILIPPINI, 2009). 

 

 TRABALHANDO COM CONTOS 

 

Imagem 14: Encontrando com os contos 

 
Acervo pessoal da autora. 
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 Os contos trazem em suas narrativas, conteúdos arquetípicos do inconsciente 

coletivo, que explicam a evolução psíquica da humanidade. Sendo assim, a trama e 

os personagens dão, para quem os lê ou para quem os ouve, a possibilidade de 

movimentar a energia psíquica, gerando transformações significativas. Eles, na sua 

riqueza simbólica, são cheios de mitemas, (mitemas são partículas ou palavras  do 

conto, de conteúdo imutável, que carregam rica carga simbólica). O indivíduo, ao 

interagir com o conto, estabelece uma conexão com esses conteúdos que vão 

despertar nele questões importantes que precisam ser conhecidas e transformadas: 

medos, desejos, traumas, frustrações. A contação de histórias pode gerar a 

produção de trabalhos plásticos, igualmente reveladores. É uma atividade prazerosa 

e lúdica que ativa a criatividade e a imaginação ativa; desperta reflexão, crítica, 

insights e resolução de conflitos; traz temas arquetípicos e transculturais; ativa o 

imaginário; desenvolve a comunicação oral; estimula o fluxo da energia psíquica, 

levando ao autoconhecimento e à transformação. (PHILIPPINI, 2009). 

 

 CONSCIÊNCIA E EXPRESSÃO CORPORAL 

 

Imagem 15: Música, canto e dança 

 
Acervo pessoal da autora. 
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 É uma linguagem não verbal, que usa o corpo, na sua possibilidade infinita de 

expressão, comunicação, movimentação e autoconhecimento. Nela estão incluídos 

os exercícios de relaxamento, consciência corporal, automassagem, dança, dança 

circular, exercícios de contrair e relaxar, de improvisação, dinâmicas com a utilização 

de sons, ritmos e música. Dentre essas dinâmicas, algumas são mais indicadas para 

introduzir e preparar uma atividade, outras para serem a própria atividade principal 

da sessão arteterapêutica e outras para concluir o processo. Umas são adequadas 

para se trabalhar em grupo e outras individualmente. Os exercícios de relaxamento, 

em geral, por usarem a respiração, são indicados para desacelerar, concentrar, 

amenizar o estresse, harmonizar e reabastecer as energias. Por isso são 

apropriados para início de qualquer processo terapêutico. O trabalho corporal revela 

o estado interior, propicia a tomada de consciência e a transformação; vitaliza; 

desacelera os ritmos vitais; cria consciência proprioceptiva dos movimentos 

respiratórios e dos pontos de articulação do corpo; dá enraizamento, centramento, 

reconhecimento dos limites corporais, relaxamento. Como resultado da vivência, o 

simbolismo corporal pode ser expresso por imagens plásticas, ampliando 

compreensão as descobertas feitas. Corpo e mente estão conectados, um reflete o 

outro. (PHILIPPINI, 2009). 

Toda e qualquer modificação que a modalidade expressiva promova 

externamente, na prática do fazer artístico e com a utilização dos seus materiais 

específicos, corresponderá paralelamente a uma modificação no interior do 

indivíduo. Quando se diz que a colagem tem propriedade ordenadora, estruturadora 

e integradora é porque ao fazê-la o indivíduo ordena-se, estrutura-se e vai 

integrando-se interiormente. Na pintura, quando ele dissolve as tintas, está também 

dissolvendo conteúdos cristalizados. Na tecelagem, quando está desembaraçando 

os fios, está desembaraçando seus sentimentos. Quando no mosaico ele quebra o 

ladrilho, junta os pedaços e os reagrupa, é exatamente isso que está fazendo com 

seus conteúdos internos, quebrando o que precisa ser quebrado e reconstruindo um 

novo ser. Qualquer movimento externo gera um movimento interno, porém a 

transformação não é instantânea, é um processo contínuo de construção, 

reconstrução e mudanças. Enfim, considerando o poder transformador da Arte, do 

fazer artístico e dos materiais envolvidos, pode-se afirmar que toda e qualquer 

modalidade expressiva tem poder terapêutico, poder curativo.  
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Em Arteterapia, através do manuseio e experimentação de materiais 
plásticos diversos nas múltiplas modalidades expressivas, em atmosfera 
acolhedora e protegida, facilita-se o resgate dessas possibilidades e auxilia-
se o despertar da sensorialidade e da percepção e permite a vivência de 
momentos mais soltos e lúdicos. Ao explorar texturas, formas, curvas, 
cavidades, pontas, no reconhecimento da singularidade de cada material 
expressivo, somos beneficiados por suas propriedades terapêuticas e 
teremos em conseqüência o desenvolvimento de algumas destas 
habilidades adormecidas. (PHILIPPINI, 2013, p. 62). 

 
 

Com a configuração dos símbolos pela materialização das imagens, através 

do fazer artístico, a Arteterapia proporciona mudanças psíquicas, revela e esclarece 

conteúdos do inconsciente, facilita a expansão da consciência, estrutura a 

personalidade, aponta caminhos para a resolução de conflitos internos, superação 

de bloqueios, medos e inseguranças e estimula o desenvolvimento do potencial do 

indivíduo. Ela restaura e dinamiza a criatividade, aumenta a autoestima, melhora a 

autoimagem, produz segurança, constitui o emocional, promove uma reorganização 

interna, contribuindo, desta forma, para o processo de individuação. 

 
No processo arteterapêutico linguagens plásticas e materiais expressivos 
codificam emoções e conteúdos inconscientes. São instrumentos para 
configurar preciosas narrativas referentes à subjetividade de quem cria. 
Cada imagem produzida, em suas cores, formas, texturas ou volumes, no 
“setting” arteterapêutico, expressa um trecho destes relatos afetivos e 
biográficos. Cabe, então, ao arteterapeuta, no desempenho de seu ofício, 
propiciar os materiais adequados à cada etapa deste percurso. E para isso, 
torna-se fundamental reconhecer as melhores indicações clínicas e os 
benefícios terapêuticos inerentes à cada modalidade plástica e expressiva, 
incluindo sua aplicabilidade e adequação às diversas populações-alvo às 
diversas cronologias. (PHILIPPINI, 2009, s/p). 
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CAPÍTULO II 

 

PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

 

Em todo adulto espreita uma criança – uma criança eterna, algo que está 
sempre vindo a ser, que nunca está completo, e que solicita atenção e 
educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer 
desenvolver-se e tornar-se completa. 

Jung 
 
 

Imagem 16: Jung 

 
Disponível em: http://euniverso.net.br/jung-e-experiencia-do-numinoso/ 

 

 

Para entender melhor a Psicologia Analítica é fundamental conhecer um 

pouco sobre Jung e os seus principais conceitos.  

http://euniverso.net.br/jung-e-experiencia-do-numinoso/
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2.1 JUNG 

 

Vários autores como Silveira (1971), Grinberg (2003), Deirdre (2006), Motta 

(2016), Horschutz (2017), Netto (2012) e Nogueira (2016) escreveram sobre a vida 

de Jung e sua relação com Freud. Cabe ressaltar que para o relato dos dados 

históricos apresentados abaixo, todos os autores, já citados, foram consultados. 

 Jung foi um homem curioso e corajoso, que se dedicou a explorar seu próprio 

inconsciente, vivendo na prática o que seriam os fundamentos de muitas das suas 

teorias: sonhos periódicos, busca sobre os conceitos mitológicos e religiosos, 

fenômenos parapsicológicos, sua ideia de possuir dupla personalidade (sua busca 

de tentar integrá-la) e suas reflexões sobre Deus.  

 

A dualidade no pensamento de Jung também foi marcada por sua própria 
experiência. Jung carregava a sensação de que em sua psique viviam duas 
personalidades distintas que ela chamava de número 1 e número 2. Estas 
personalidades se alternavam, sendo a primeira personalidade do garoto 
dedicada a sua vida social e a segunda era uma personalidade mais 
introspectiva com uma ligação com a Idade Média e que ensejava em Jung 
pensamentos reflexivos e proximidade com Deus. O conflito entre estas 
duas personalidades permeou a vida de Jung e tal dualidade foi edificante 
nos personagens que estão presentes no Livro Vermelho e que Jung 
denominou de “espírito dessa época” e “espírito da profundeza”. (MOTTA, 
2016, s/p).       

 
 

Estudou filosofia oriental, literatura, arte, sociologia, mitologia, alquimia, 

ocultismo, e muito mais. Sua busca pelo conhecimento era eclética e intensa. Não 

podia compreender o ser humano sob um único prisma. 

“Durante a sua mocidade, interessou-se igualmente por Literatura e Filosofia, 

especialmente pelas obras de Pitágoras, Empédocles, Heráclito, Platão, Kant, 

Goethe, e Schopenhauer.” (HORSCHUTZ, 2017, s/p). 

Formou-se em Medicina, especializando-se em psiquiatria e tornou-se, 

também, um psicoterapeuta. Foi estagiário na Clínica Psiquiátrica Burgholzli, que se 

dedicava ao tratamento da esquizofrenia. Jung sempre teve uma postura humanista 

com relação aos pacientes, via-os do ponto de vista integral. Ele dizia que cada 

encontro é único, não se pode incorrer em qualquer tipo de padronização. Seu 

conhecimento sobre diversas áreas levou-o a analisar a natureza humana 

considerando variados aspectos simultaneamente. 

 
Em 1900, Jung foi trabalhar na Clínica Psiquiátrica Burgholzli, em Zurique 
[...]. Ali Jung desenvolveu estudos e pesquisa sobre a associação de 
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palavras para obter o diagnóstico psiquiátrico. Na época, Jung já tratava 
seus pacientes como seres únicos e não via a patologia de maneira isolada, 
portanto acreditava que o processo de cada paciente também seria único, 
não existindo uma receita de tratamento para cada doença. (HORSCHUTZ, 
2017, s/p). 

 
 

Segundo Grinberg (2003), Carl Gustav Jung nasceu em 1875, na Suíça, 

numa família protestante, foi o segundo, de três filhos. Seu pai era Pastor 

Protestante, conservador em sua visão de mundo; sua mãe, uma mulher de saúde 

frágil, filha de pastor, porém aberta a outras experiências espirituais. Jung foi uma 

criança sensível, introspectiva e de grande capacidade intelectual. Foi casado, teve 

cinco filhos e morreu em 1961, com 85 anos.  

Ao criar a Psicologia Analítica, Jung desenvolveu vários conceitos: self, tipos 

psicológicos, personalidade introvertida e extrovertida, arquétipo, inconsciente 

coletivo, complexo, sincronicidade, sombra, persona, anima, animus. Mas o ponto 

central de sua teoria é o conceito da individuação, que se define como o processo 

psicológico de integração dos opostos, união do consciente com o inconsciente, sem 

que eles percam as suas relativas autonomias. Considerou a individuação como o 

processo fundamental para o desenvolvimento humano e também entendeu que a 

psique humana era de natureza simbólica, por isso a linguagem simbólica foi o foco 

de suas explorações. 

Por volta de 1902, Jung entra em contato com a obra de Freud e percebe que 

as descobertas dele seriam de grande importância para a compreensão da mente 

humana. Em 1906, Jung escreve “Studies in Word Association” e envia uma cópia 

para Freud, dando início a uma amizade entre eles. O trabalho de Freud teve 

influência sobre as teorias desenvolvidas por Jung, principalmente com relação à 

mente inconsciente. 

 
Em 1906, a psicanálise tornou-se ainda mais importante para Jung quando 
em 1906, concluiu os estudos sobre “Associação de Palavras“ e começou a 
se corresponder com Sigmund Freud. Em 1907, Jung visitou Freud em 
Viena. O encontro entre Jung e Freud em Viena teve 13 horas de duração. 
Jung interessou-se a tal ponto que passou a defender as ideias de Freud e 
formou um pequeno grupo para estudar as suas ideias. (MOTTA, 2016, s/p). 

 

 Mas, com o passar dos anos, essa amizade foi se enfraquecendo e se 

dissolveu. Com o aprofundamento teórico das pesquisas do Jung, começaram a 

aparecer divergências fundamentais em relação a vários conceitos estudados por 

eles. Jung não aceitou a insistência de Freud de que as causas dos conflitos 
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psíquicos sempre envolviam algum trauma de natureza sexual, e Freud, por sua vez, 

não admitia o interesse de Jung pelos fenômenos espirituais como fonte válida de 

estudo e, também, não aceitava a compreensão da mente humana através dos 

sonhos, mitos, arte e filosofia.   

 
Porém, tamanha identidade de pensamentos não resistiu a algumas 
diferenças fundamentais. Jung jamais conseguiu aceitar a insistência de 
Freud de que as causas dos conflitos psíquicos sempre envolveriam algum 
trauma de natureza sexual, e Freud não reconhecia como verdadeira a idéia 
de que o inconsciente é uma instância maior, cujos objetivos vão muito além 
de somente guardar o material reprimido, traumas e o que não interessa 
mais para o indivíduo. Assim, o desgaste da amizade foi inevitável, assim 
como sua ruptura. (HORSCHUTZ, 2017, s/p). 

 
 

A natureza do inconsciente foi fator de discórdia. Para Freud, o inconsciente é 

formado por memórias, pulsões negativas e reprimidas da consciência, que buscam 

vir à consciência. Para Jung, além desse conteúdo pessoal, havia, também, o 

conteúdo coletivo, que são os arquétipos, imagens primordiais herdadas pelo 

homem através da história da psique da humanidade, carregadas de um simbolismo 

inesgotável. 

 
Freud definiu o inconsciente como uma coleção de material pessoal 
reprimido, e Jung foi mais longe. Ele dividiu a psique em três partes: a 
consciência (ego), o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Esta 
última parte foi uma razão importante para sua quebra da associação entre 
os dois. Embora Freud não negasse a existência dos instintos, ele não 
aceitava a profundidade proposta por Jung para o inconsciente coletivo. 
(NETTO, 2012, s/p). 
 

 

Para Freud, a cura consistia na superação dos traumas infantis através da 

aceitação e da transformação dos mesmos para objetos e objetivos mais saudáveis. 

Para Jung, a cura se dá pelo processo de individuação, que é um caminho pessoal e 

único na direção da unidade interna, onde a energia psíquica, ao costurar os 

conteúdos antes desconhecidos e opostos, passa a fluir saudavelmente.   

 

Jung passou o resto de seus quase 50 anos de vida trabalhando, 
pesquisando e escrevendo. Seu legado recolhe uma enorme quantidade de 
idéias, material e perspectivas. Parte do seu trabalho ainda está para ser 
publicado. Ele nunca considerou-se o fundador de uma teoria, nem gostava 
de ter “discípulos” seguindo suas pegadas, pois a essência da visão 
psicológica de Jung é a jornada individual na direção da unidade interna. 
Para ele, os indivíduos são levados por forças interiores na direção de um si 
mesmo superior (ao ego). Isso é chamado de Processo de Individuação. A 
unicidade de cada pessoa está em jogo nas escolhas de todos os dias. 
Como acontece aos heróis de sonhos, mitos, filmes e contos de fada, uma 
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pessoa há de lutar contra obstáculos externos e internos que a aprisionam. 
Esta luta, como a da borboleta esforçando-se para sair do casulo, dá fôlego 
às suas asas. (NOGUEIRA, 2016, s/p). 

 

 

Mesmo a contribuição tendo sido rica para ambos, não puderam superar as 

divergências teóricas, e cada um seguiu seu caminho, deixando um grande legado 

para a Psicologia: Freud como fundador da Psicanálise, e Jung como fundador da 

Psicologia Analítica. Ambos, com abordagens e processos terapêuticos diferentes, 

têm em comum a busca da análise do inconsciente. 

Jung sofreu muito com a separação, como ele mesmo afirma em ‘Memórias, 

Sonhos e Reflexões’. “Depois da ruptura com Freud, começou para mim um período 

de incerteza interior, e mais que isso, de desorientação”. (JUNG, 1963, p. 152). 

 
Foi durante toda esta fase da sua vida que Jung travou o confronto com o 
seu inconsciente, através da interação da sua consciência com os diversos 
personagens que surgiram por meio de sonhos, fantasias e imaginação, 
vivenciando o desenvolvimento do enredo que estas formas inconscientes 
propunham. A este processo Jung chamou “Imaginação ativa”, um método 
para que o indivíduo compreenda seu inconsciente e com ele interaja, de 
modo a transformá-lo e por ele ser transformado. (HORSCHUTZ, 2017, s/p). 

 

Na Psicologia Analítica, o paciente tem uma liberdade relativa, o terapeuta faz 

intervenções, quando necessário, para que o paciente não perca o foco, a essência 

do que precisa ser dito, e vá para caminhos que podem ser distrações ou fugas. O 

Terapeuta, para Jung, está envolvido no processo, ambos constroem uma relação, 

influenciam-se mutuamente. A Psicologia Analítica, além do recurso verbal, pode 

valer-se de outros meios, inclusive dos artísticos, para que o paciente possa 

expressar-se através do desenho, pintura, argila, mitologia, contos de fadas, sonhos, 

personificação, projeção, fantasias. Todos são importantes e ricos na possibilidade 

de exteriorização, trazem à tona informações carregadas de simbologia, que 

merecem ser analisadas, pois darão acesso a conteúdos do inconsciente, ativando, 

assim, o desenvolvimento e a ampliação da personalidade.  

 
 

Deixo você com esta imagem. Você entra no consultório de Freud. Ele o faz 
deitar e senta-se onde você não pode vê-lo para, assim ele acredita, não 
interferir com o seu processo de abertura. Ele sobretudo ouve e deixa você 
falar. Daí, você vai ao consultório de Jung. Você encontrará duas 
confortáveis poltronas, uma de cara para a outra. Você e ele são duas 
pessoas lidando com os mistérios do inconsciente, o primeiro é experiente e 
ajuda o segundo a encontrar seu caminho. Naturalmente, a personalidade 
do analista está envolvida. Jung não acha de jeito nenhum que possa 
esconder-se de você. Ele aposta na honestidade e humildade. Para ele, 
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ambas as pessoas estão numa jornada, ambas aprendendo, ambas 
descobrindo e ambas são influenciadas pela mesma força: o cativante e 
inteligente inconsciente. (NOGUEIRA, 2016, s/p). 

 
 

Jung, por ter explorado conhecimentos dos mais variadas, correlacionando-os 

na busca de um melhor entendimento, só poderia desenvolver uma teoria 

psicológica que pudesse compreender e analisar o indivíduo sob diversas 

perspectivas, sendo assim, na Psicologia Analítica não caberia a possibilidade de 

uma visão unilateral. É nisso que consiste a sua riqueza, sua beleza e o seu 

fascínio, entender o homem como um ser capaz de estar conectado a tudo, e com 

múltiplas possibilidades de se revelar e se conhecer. 

 

Lidamos com uma psicologia fundada na vida real e que age sobre a vida 
real. Nesta psicologia prática, não se trata da alma humana universal, mas 
de homens e mulheres individualizados, cada qual com uma variedade de 
problemas que os afligem diretamente. Uma psicologia que satisfaz 
unicamente ao intelecto, jamais é praticável; pois o intelecto por si só nunca 
seria capaz de abranger a totalidade da alma. Quer queiramos, quer não, 
mais cedo ou mais tarde, o fator cosmovisão terá que ser levado em conta, 
porque a alma está em busca de expressão de sua totalidade. (JUNG, 
2012, p. 132). 

 

2.2 PRINCIPAIS CONCEITOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

Segue uma breve descrição dos principais conceitos analíticos: 

 

 CONSCIENTE 

 
Para Jung, a finalidade da vida humana poderia ser vista como a própria 
construção da consciência. Segundo ele, a consciência, portanto, não é 
simplesmente uma espectadora do mundo, mas participa de sua criação, 
como se o mundo só pudesse existir ao ser conscientemente refletido. 
(GRINBERG, 2003, p. 73). 

 
 

É formado pelo Ego (Eu), que é o centro da consciência pessoal. É composto 

por recordações, pensamentos e sentimentos, tudo o que o indivíduo reconhece e 

sabe dele mesmo. Sua linguagem é a verbal. A consciência tem capacidade seletiva 

e está relacionada à vontade, à própria percepção pessoal, e à percepção do 

mundo. 

 
A função principal da consciência e do ego é a adaptação à vida, tanto 
interior quanto exterior. Viver tende a se tornar mais fácil a medida que a 
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consciência aumenta e o ego se estrutura. Para isso acontecer, o ego 
trabalha com alguns instrumentos, tanto de observação quanto de 
adaptação às solicitações da vida. Chamamos tais instrumentos de Funções 
Psicológicas. Na prática, não deixamos de ter problemas, mas nos 
tornamos mais aptos para lidar com eles. (GRINBERG, 2003, p. 72). 

 

 

Imagem 17: Consciente 

 
Disponível em: https://revistavocesdelmisterio.wordpress.com/2014/02/04/ 

 
 

Só o consciente é competente o bastante para determinar o significado das 
imagens e reconhecer o seu sentido para o homem, aqui e agora, na 
realidade concreta do seu presente. É apenas na interação do consciente 
com o inconsciente que este último pode provar o seu valor e, talvez 
mesmo, revelar uma maneira de vencer a melancolia do vazio. (JUNG, 
2008, p. 347). 

 

Através dos Tipos Psicológicos, Jung, define a maneira como o indivíduo, 

conscientemente, encara e lida com a vida e se adapta a ela. Estes definem os 

diferentes modos de funcionamento e as possíveis atitudes da consciência em 

relação ao mundo. Jung observou que, como meio de adaptar-se, a consciência 

desenvolveu diferentes habilidades, as quais chamou de funções psicológicas: o 

pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação (JUNG, 2009). As duas 

primeiras, pensamento e sentimento, são utilizadas para julgamento, enquanto que 

as duas últimas, intuição e sensação,  são utilizadas para percepção. 

https://revistavocesdelmisterio.wordpress.com/2014/02/04/
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 INCONSCIENTE  

 
Imagem 18: Inconsciente 

 
Disponível em: http://www.fasdapsicanalise.com.br/um-breve-ensaio-sobre-o-inconsciente/ 

 

 Para Jung, o inconsciente se divide em dois, o pessoal e o coletivo. Sua 

linguagem é composta por imagens, símbolos e fantasias. Possui função 

compensatória em relação ao consciente. Se o ego está focado numa única direção, 

o inconsciente se manifesta em direção oposta, buscando o equilíbrio psíquico. 

Segundo Jung, ”[...] o inconsciente não é isso ou aquilo: é o desconhecido que nos 

afeta de imediato.” (JUNG apud GRINBERG, 2003, p. 80). 

 
Além de conter desejos, memórias e instintos reprimidos, o inconsciente 
está sempre agrupando e reagrupando símbolos e imagens, produzindo 
sem cessar sonhos, e fantasias como uma matriz autônoma criadora da 
vida psíquica normal. Também contém as sementes dos futuros aspectos 
da consciência. O inconsciente está sempre ativo, sendo a própria fonte da 
energia psíquica de onde fluem os elementos psíquicos, e não apenas seu 
reservatório. (GRINBERG, 2003, p. 82). 

 

 O Inconsciente Pessoal é formado por conteúdos mentais inacessíveis ao 

ego: repressões vividas, recordações dolorosas, acontecimentos perdidos na 

http://www.fasdapsicanalise.com.br/um-breve-ensaio-sobre-o-inconsciente/
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memória, idéias fracas e indiferenciadas, percepções, sonhos, impressões 

subliminares, todos com carga energética insuficiente para atingir o consciente; ele é 

formado, também, por grupos de representações, carregadas de forte potencial 

afetivo, incompatíveis com a atitude consciente (os complexos). Tudo o que entra na 

consciência e é negado pelo ego vai para o inconsciente. Seu conteúdo é pessoal, 

guarda as experiências do indivíduo. É constituído na sua maioria, pelos complexos. 

O inconsciente pessoal tem sua dinâmica, possui leis e funções próprias. 

(GRINBERG, 2003) 

O Inconsciente Coletivo é a parte mais profunda do inconsciente, contém 

conteúdos que nunca foram conscientes. Seu conteúdo é herdado da psique de toda 

a humanidade, comum a todos os homens, independente de cultura, raça, tempo ou 

lugar, ele transcende a todas as diferenças, representa e traduz toda a história 

humana. O inconsciente coletivo guarda as experiências instintivas repetidas pelo 

homem, desde os tempos mais remotos, ele guarda a sua identidade. É constituído 

essencialmente por arquétipos. (GRINBERG, 2003). 

 

 
Imagem 19: Modelo junguiano da Psique 

 
Disponível em: http://www.google.com.br/seargh?q=modelo+ju nguiano+da+psique&client=ms-

android-americamovil-br&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiVjfDs8rbXAhWE 
G5AKHX0gB8UQ_AUIEgB&biw=360&bih=512#imgrc 
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[...] como estrutura cerebral generalizada, é um espírito “onipresente” e 
“onisciente” que tudo prevalece. Conhece o ser humano como ele sempre 
foi e não como é neste exato momento. Conhece-o como mito. É por isso 
também que a relação com o inconsciente supra-pessoal ou Inconsciente 
Coletivo vem a ser uma expansão do ser humano para além de si mesmo, 
uma morte de seu ser pessoal e um renascer para uma nova dimensão, 
segundo nos informa a literatura de certos mistérios antigos. (JUNG, 2007, 
p. 15). 

 
 
 

 TIPOS PSICOLÓGICOS  

 

Imagem 20: Tipos psicológicos 

 
Disponível em: http://image.slidesharecdn.com/ciclopdcasynetic-12895103074921-phpapp01/95/ciclo-

pdca-e-tipos-psicologicos-no-ser-empresa-8-638.jpg?cb=1422641312 

 
 

Os tipos psicológicos são divididos em atitudes e funções, segundo Grinberg 

(2003): 

Atitude Extrovertida – A energia psíquica é canalizada para o mundo exterior, 

o objeto. 

Atitude Introvertida – A energia psíquica é direcionada para o mundo interno, 

o sujeito. 

Função pensamento – Usa a lógica da razão. Discrimina, julga, classifica, 

nomeia e conceitua os objetos e os fatos percebidos. 

Função Sentimento – Seu critério de avaliação é a dimensão de valor 

(bom/mal, certo/errado, agradável ou não). A referência usada são os valores 

pessoais e os coletivos. 

http://image.slidesharecdn.com/ciclopdcasynetic-12895103074921-phpapp01/95/ciclo-pdca-e-tipos-psicologicos-no-ser-empresa-8-638.jpg?cb=1422641312
http://image.slidesharecdn.com/ciclopdcasynetic-12895103074921-phpapp01/95/ciclo-pdca-e-tipos-psicologicos-no-ser-empresa-8-638.jpg?cb=1422641312
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Função Sensação – A referência vem dos órgãos do sentido. Perceber 

sensorialmente o que está ao redor, aqui e agora. 

Função Intuição – Vai além da percepção (sensação). Busca nas informações 

recebidas, os significados, relações e possibilidades futuras. Segundo Jung é a 

percepção por meio do inconsciente. É um modo diferente de sentir, uma 

adivinhação, um pressentimento, uma premonição.  

 

Jung enfatizou que, mesmo considerando que cada indivíduo utiliza 

predominantemente uma função, é arriscado classificá-lo como deste ou daquele 

tipo. Porque, na verdade, todo indivíduo possui as quatro funções, cada uma nas 

duas atitudes. O que diferencia realmente é a predominância que se dá ao exercício 

desta ou daquela função, e em que atitude a utiliza. Cada indivíduo usa, de forma 

predominante, uma das funções conscientemente, em uma das atitudes, extrovertida 

ou introvertida. A outra função, que é a secundária, é utilizada mais frequentemente 

como auxiliar desta principal, na atitude oposta. As outras funções são utilizadas de 

forma mais inconsciente. (JUNG, 2009). 

 
 

  COMPLEXOS 
 

 

Os complexos são compostos por duas partes, uma externa que são os 

conteúdos pessoais reprimidos e a outra interna, que são os arquétipos.  

Os complexos são grupos de idéias ou imagens carregadas emocionalmente, 

cada complexo tem um tema emocional. Eles relacionam-se por uma carga 

energética e quando essa energia é ativada despertam um afeto. Têm um 

funcionamento autônomo, pois seu conteúdo é praticamente inconsciente. Quando 

são ativados por algo que tenha relação com eles, sobrepõem-se ao ego e agem por 

conta própria. Sempre que uma emoção domina o indivíduo, ele está sendo 

dominado por um complexo. O ego só assume o controle quando a energia psíquica 

do complexo, em questão, perde força e volta para o inconsciente. Para que esse 

processo aconteça naturalmente é preciso que se tenha a maior consciência 

possível do conteúdo do complexo. Sendo reconhecidos e trabalhados, o indivíduo 

pode perceber quando esse conteúdo está sendo ativado por uma determinada 

situação e pode, então, escolher quando e como usá-lo a seu favor. Quanto maior a 
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consciência, mais forte estará o ego para ter controle da situação vivida, sem estar à 

mercê do poder do complexo. (HORSCHUTZ, 2017). 

Os complexos, visando a saúde psíquica, querem, na verdade, ser 

reconhecidos pela consciência, caso contrário, se são negados e reprimidos, podem 

vir à tona abruptamente e gerar desconfortos, conflitos sérios e até doenças 

mentais.  

 
Imagem 21: Complexos 

 
Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=arquetipo+self&newwindow=1&source 

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiciOyq_rvUAhUFeSYKHeNNCfgQ_AUICigB&biw=931&bih=42
7#imgrc=LU7qlnsXDsazCM 

 

De acordo com Jung (2008), pode-se chegar ao centro dos complexos 

através dos sonhos, do alfabeto cirílico, das meditações sobre uma bola de cristal, 

através de um moinho de orações lamaístas, de um quadro de um pintor ou de uma 

conversa informal. 

É possível comparar os complexos inconscientes com os espíritos que de 
acordo com as crenças populares, atormentam os vivos. Nesse sentido, os 
complexos têm uma verdadeira autonomia, parecendo contar com vontade 
própria e com personalidade independente. [...] Quanto mais inconscientes 
estivermos das projeções dos nossos conteúdos psíquicos, maior será o 

https://www.google.com.br/search?q=arquetipo+self&newwindow=1&source


52 

 

número de “espíritos” que nos visitarão. [...] Jung dizia que não somos nós 
que possuímos um complexo, mas ele é que nos possui. Enquanto o 
complexo estiver no inconsciente, isto é, enquanto não estivermos 
conscientes dele, estaremos sob seu poder, sujeitos às reações mais 
irracionais. Os complexos do inconsciente nos visitam entrando pela porta 
dos fundos, invadindo nossa intimidade nas horas mais inoportunas. Seu 
propósito é o de nos revelar o que menos gostamos de ver em nós 
mesmos: nossa Sombra. (GRINBERG, 2003, p. 125). 

 

 ARQUÉTIPOS  

 

Imagem 22: Imagens arquetípicas 

 
Disponível em: http://paulorogeriodamotta.com.br/o-inconsciente-coletivo/ 

http://paulorogeriodamotta.com.br/o-inconsciente-coletivo/


53 

 

São conjuntos de imagens primordiais originárias de repetições progressivas 

de uma mesma experiência durante muitas gerações.  

 
[...] essas imagens contêm não só o que há de mais belo e grandioso no 
pensamento e sentimento humanos, mas também as piores infâmias e os 
atos mais diabólicos que a humanidade foi capaz de cometer. Graças à sua 
energia específica (pois se comportam como centros autônomos carregados 
de energia), exercem um efeito fascinante e comovente sobre o consciente 
e, conseqüentemente, podem provocar grandes alterações no sujeito. 
(JUNG, 2012, p. 62). 

 
 

São heranças genéticas e instintivas da raça humana, que ficaram gravadas 

na nossa estrutura psíquica. É uma espécie de pensamento universal com carga 

afetiva, que todo ser humano recebe nas profundezas do seu inconsciente. São 

padrões ligados aos instintos, que estruturam o funcionamento psicológico. Os 

arquétipos dão origem  às fantasias individuais e, também, à mitologia de todas as 

épocas. Todo arquétipo traz características positivas e negativas, são responsáveis 

pela formação da personalidade e organizam e direcionam a psique. O arquétipo é a 

forma sem conteúdo, é a potencialidade; já a imagem arquetípica é o conteúdo do 

arquétipo, é como o indivíduo acessa, enxerga e direciona a sua potência. Segundo 

Jung, existem tantos arquétipos quantas as situações típicas da vida. 

 
 

Há tantos arquétipos quantas situações típicas na vida. Intermináveis 
repetições imprimiram essas experiências na constituição psíquica, não sob 
a forma de imagens preenchidas de um conteúdo, mas precipuamente 
apenas formas sem conteúdo, representando a mera possibilidade de um 
determinado tipo percepção e ação. Quando ocorre na vida algo que 
corresponde a um arquétipo, este é ativado e surge uma compulsão que se 
impõe a modo de uma reação instintiva contra toda razão e vontade, ou 
produz um conflito de dimensões eventualmente patológicas. Isto é, uma 
neurose. (JUNG, 2014, p. 58). 

 
 
 

 PRINCIPAIS ARQUÉTIPOS 

 

EGO - É o centro da consciência. É o responsável por dirigir nossa vida 

consciente, ações e escolhas. Representa toda a consciência que o indivíduo tem 

dele mesmo, tudo o que ele aceita sobre si. Dá identidade e coerência à 

personalidade. Visa proteger a consciência de qualquer coisa que a ameace. Sua 

função é a adaptação à vida, tanto a interior como a exterior. Seleciona, através da 

função psíquica, o que ficará consciente ou o que vai para o inconsciente. Quanto 
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mais estruturado for o ego, maior será o nível de consciência e melhor e fácil será a 

relação do indivíduo com seus próprios conflitos e com o mundo. 

 
 

Imagem 23: Ego 

 
Disponível em: http://paulorogeriodamotta.com.br/inconsciente-pessoal-dicionario-unguiano/ 

 

 
Jung define o ego como um complexo de elementos numerosos, formando, 
porém, unidade bastante coesa para transmitir impressão de continuidade e 
de identidade consigo mesma. Dada sua composição feita de múltiplos 
elementos, Jung usa frequentemente a expressão complexo do ego, em vez 
de ego, simplesmente. “A Luz da consciência tem muitos graus de brilho e o 
complexo do ego muitas gradações de força”. (SILVEIRA, 1971, p. 71). 

 

  

SELF OU SI-MESMO - É o arquétipo central, representa a essência de cada 

indivíduo.  

 
Como um diretor teatral o Si-Mesmo é uma espécie de organizador central 
que coordena as inúmeras ações, trocas e relações de vários personagens: 
os aspectos da personalidade. Ele é responsável pela caracterização da 
individualidade de cada pessoa, buscando sua melhor adaptação possível 
nas diversas fases do desenvolvimento ao longo da vida.  (GRINBERG, 
2003, p. 154). 

 
 

O self regula e organiza a psique, é responsável pela totalidade da 

personalidade. É formado pelo consciente e inconsciente juntos, é o centro da 

psique total, expressa nossa totalidade numa dimensão infinitamente maior do que 

aquele que a consciência e o ego conhecem. 

http://paulorogeriodamotta.com.br/inconsciente-pessoal-dicionario-unguiano/
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É impossível chegar a uma consciência aproximada do si-mesmo, porque 
por mais que ampliemos nosso campo de consciência, sempre haverá uma 
quantidade indeterminada e indeterminável de material inconsciente, que 
pertence à totalidade do si-mesmo. Este é o motivo pelo qual o si-mesmo 
sempre constituirá uma grandeza que nos ultrapassa. (JUNG, 2000, p. 53). 

 
 

Imagem 24: Self 

 
Disponível em: http://gostica.com/spiritual-growth/the-4-fundamental-laws-of-spirituality/ 

 
 
 

PERSONA - É o arquétipo que representa os diversos papéis que o indivíduo 

vive na sociedade. Cada papel é desenvolvido para melhor conviver e se adaptar à 

sociedade. 

 A persona pode revelar como o indivíduo gostaria de ser visto no mundo, é 

uma máscara, uma imagem idealizada, é como os outros o enxergam.  Para que 

haja equilíbrio em sua personalidade, é importante que ele desempenhe cada papel 

adequadamente, isso é, transite entre as personas livremente, sem nenhuma fixação 

ou predominância.  

http://gostica.com/spiritual-growth/the-4-fundamental-laws-of-spirituality/
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O desenvolvimento da personalidade sofre assim uma interferência em 
ambos os extremos; uma persona malformada é tão limitadora quanto seu 
oposto. Um relacionamento inadequado com o arquértipo da persona pode 
abranger desde a fixação no seu aspecto puramente coletivo até a 
incapacidade ou a recusa rebelde em aceitar qualquer exigência ou 
adaptação coletiva. [...] Se a persona está “colada” de forma rígida demais, 
se falta a pessoa a distinção necessária entre a pele individual e as vestes 
coletivas, ela se encontra numa posição precária; é como se a pele não 
pudesse respirar. [...] A coletividade e a individualidade são um par de 
opostos polares; daí haver um relacionamento de oposição e de 
compensação entre a persona e a sombra. Quanto mais clara a persona 
mais escura a sombra [...]. Por outro lado, a preocupação excessiva com a 
sombra pode acarretar uma persona bastante negativa, defensiva e infeliz. 
(WHITMONT apud DOWNING, 1991, p. 33 e 34). 

 

Imagem 25: Persona 

 
Disponível em: http://www.taringa.net/posts/arte/18603059/Arte-oscuro-Visiones.html 

 

 

O indivíduo não deve assumir uma determinada persona como sua 

personalidade principal, definitiva, pois isso causaria um desequilíbrio em sua 

personalidade. Viver uma idealização mantém o indivíduo afastado da sua essência 

http://www.taringa.net/posts/arte/18603059/Arte-oscuro-Visiones.html
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e das outras facetas da personalidade. A persona que criamos pode ser utilizada 

para esconder do próprio indivíduo a sua sombra. Quanto mais forte for a persona e 

quanto maior identificação se tiver com ela, mais desconhecida e rejeitada serão 

outras partes do indivíduo, impossibitando-o, assim, de se conhecer, se integrar e 

amadurecer. 

 
Assim como a experiência diária nos autoriza a falar de uma personalidade 
externa, também nos autoriza a aceitar a existência de uma personalidade 
interna. Este é o modo como alguém comporta em relação aos processos 
psíquicos internos, é atitude interna, o caráter que apresenta ao 
inconsciente. Denomino persona a atitude externa, o caráter externo; e a 
atitude interna denomino anima, alma. (JUNG, 2009, p. 391). 

 

 

ANIMA E ANIMUS - São os arquétipos que auxiliam o ego a entrar em 

contato com o inconsciente, melhorando a relação entre eles e, portanto, ajudando 

no processo de individuação. Anima é a parte interna feminina da psique do homem 

e animus é a parte interna masculina da psique da mulher. Juntas dão equilíbrio ao 

sistema psíquico, pois compensam a atitude masculina e feminina da consciência. A 

união dos pares de opostos é fundamental para a formação saudável da 

personalidade.  

 
Imagem 26: Anima e animus 

 
Disponível em: http://www.psicologiaanalitica.com/tag/c-g-jung/ 

http://www.psicologiaanalitica.com/tag/c-g-jung/
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Incorporadas à consciência do indivíduo, contribuem fundamentalmente para 

o seu desenvolvimento e amadurecimento interno. A anima compensa a consciência 

masculina, e o animus compensa a consciência feminina. De uma maneira geral, a 

anima traz para o homem sensibilidade, intuição, afetividade, paciência, flexibilidade; 

para a mulher, o animus traz direcionamento, racionalidade, assertividade. Os 

valores que cada arquétipo representa são, na verdade, imagens arquetípicas, que 

representam o conceito de feminino e masculino desde os nossos ancestrais.  

 

Cada homem sempre carregou dentro de si a imagem da mulher; não é a 
imagem desta determinada mulher, mas a imagem de uma determinada 
mulher. Essa imagem, examinada a fundo, é uma massa hereditária 
inconsciente, gravada no sistema vital e proveniente de eras remotíssimas; 
é um “tipo” (“arquétipo”) de todas as experiências que a série dos 
antepassados teve com o ser feminino, é um precipitado que se formou de 
todas as impressões causadas pela mulher, é um sistema de adaptação 
transmitido por hereditariedade. Se já não existissem mulheres, seria 
possível, a qualquer tempo, indicar como uma mulher deveria ser dotada do 
ponto de vista psíquico, tomando como ponto de partida essa imagem 
inconsciente. O mesmo vale também para a mulher, pois também ela 
carrega igualmente dentro de si uma imagem inata do homem. A 
experiência, porém, nos ensina a sermos mais exatos: é uma imagem de 
homens, enquanto que no homem se trata de uma imagem da mulher. Visto 
esta imagem ser inconsciente, será sempre projetada, inconscientemente, 
na pessoa amada; ela constitui uma das razões importantes para a atração 
passional ou para a repulsa. A essa imagem denominei anima. (JUNG, 
2013, p. 203). 

 

 
SOMBRA - Esse arquétipo guarda tudo que existe de tenebroso no indivíduo, 

tudo o que é negado, rejeitado, reprimido, não aceito pelo próprio ou pela sociedade, 

o que não se gosta, o que é considerado mal ou ruim. O que o consciente não 

consegue lidar, joga para o inconsciente para que fique escondido, esquecido, como 

se esses conteúdos jamais pudessem retornar ou incomodar. Esse processo de 

rejeição ocorre inconscientemente. 

 
 

A sombra, porém, é uma parte viva da personalidade e por isso quer 
comparecer de alguma forma. Não é possível anulá-la argumentando, ou 
torná-la inofensiva através da racionalização. Este problema é 
extremamente difícil, pois não desafia apenas o homem total, mas também 
o adverte acerca do seu desamparo e impotência. (JUNG, 2014, p. 31).  

 

A sombra está no inconsciente pessoal, é complexa, tem vitalidade autônoma 

e é um dos arquétipos que influenciam o ego. Quando seus conteúdos conseguem 

vir à consciência, sendo reconhecidos, confrontados e aceitos, seu poder é 
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despotencializado, ela deixa de ser tão assustadora para o indivíduo e menos a 

sombra o dominará. O conteúdo da sombra é o que falta, por isso conhecê-la 

completa, traz crescimento interno. É preciso que haja um diálogo com ela, pois 

esse relacionamento promove, aos poucos, equilíbrio entre consciente e 

inconsciente, possibilitando um entendimento maior de si mesmo. A sombra faz 

parte da natureza do ser humano, somos feitos de luz e sombra, não podemos 

ignorá-la, pois só conhecendo-a é que teremos a possibilidade de desenvolver 

nossa personalidade e seguir no caminho da individuação. 

 

Imagem 27: Sombra 

 
Disponível em: http://encaminodelheroe.blogspot.com.br/2014/11/claves-practicas-para-trabajar-con-

la.html       

 

Só há uma atitude que parece alcançar algum resultado: voltar-se para as 
trevas que se aproximam, sem nenhum preconceito e com toda 
simplicidade, e tentar descobrir qual o seu objetivo secreto e o que vêm 
solicitar do indivíduo. (JUNG, 2008, p. 22). 

http://encaminodelheroe.blogspot.com.br/2014/11/claves-practicas-para-trabajar-con-la.html
http://encaminodelheroe.blogspot.com.br/2014/11/claves-practicas-para-trabajar-con-la.html
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 EXPRESSÕES DO INCONSCIENTE   

 

 O inconsciente, visando dar equilíbrio à psique e promover a cura interior, faz 

a autoregulação psíquica, isto é, traz à consciência conteúdos não vivenciados ou 

reprimidos. Só de posse destes é que o indivíduo estará apto a se conhecer, 

amadurecer, desenvolver a personalidade e viver seu processo de individuação. A 

linguagem do inconsciente é essencialmente simbólica, ela se expressa, segundo 

Jung, por imagens, mandalas, sonhos, fantasias, mitologia, religião e arte. Os 

símbolos podem ser: uma forma, uma pessoa, uma lembrança, uma vivência, uma 

situação ou um objeto. Eles são tudo o que, num determinado momento, 

movimentando a energia psíquica, possibilita mudanças de atitude da consciência 

em relação ao inconsciente. 

 

MANDALA - É uma palavra sânscrita para designar “círculo de cura”, ”círculo 

mágico”, ou “mundo interior”. 

 
Imagem 28: Mandala 

 
Disponível em: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/e0/00/5a/e0005ab5d9bd4695691848b5237a7377.jpg 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/e0/00/5a/e0005ab5d9bd4695691848b5237a7377.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/e0/00/5a/e0005ab5d9bd4695691848b5237a7377.jpg
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 Os círculos sugerem totalidade, unidade, completude e eternidade. Elas, em 

geral, possuem forma circular com um ponto central.  Podem ser usadas para 

desenvolvimento pessoal, espiritual, harmonização, rituais, magia e arte. Servem 

para energizar, irradiar, concentrar, absorver, transformar, transmutar e curar. 

Segundo Jung, elas expressam conteúdos internos do ser humano, são o símbolo 

do centro, da totalidade da psique ou do si-mesmo. Comumente são representadas 

por quem está em processo de individuação.  

 
Como fenômeno psicológico aparecem espontaneamente em sonhos, em 
certas situações de comflito e em casos de esquisofrenia. [...] É fácil 
verificar como o molde rigoroso imposto pela imagem circular, através da 
construção de um ponto central, com o qual todas as coisas vêm relacionar-
se, ou por um arranjo concêntrico da multiplicidade desordenada de 
elementos contraditórios e irregulares, compensa a desordem e confusão 
do estado psíquico. Isso é evidentemente uma tentativa de autocura que 
não se origina da reflexão consciente, mas de um impulso instintivo. [...] É 
digno de atenção o fato de que as imagens da totalidade espontaneamente 
produzidas pelo inconsciente, os símbolos do self sob a forma de mandala, 
também têm estrutura matemática. Em regra são quaternidades ou seus 
múltiplos. Essas estruturas não só exprimem ordem, elas também criam 
ordem. (JUNG apud SILVEIRA, 2015, p. 60 e 61). 

 

 

SONHOS - Através dos sonhos a psique comunica-se criativa e livremente, 

sem preocupação com tempo, espaço e coerência, contando histórias que, 

aparentemente, num primeiro momento, não possuem sentido algum. Eles revelam 

através de conteúdos simbólicos, uma linguagem que lhe é própria, questões da 

personalidade, informações conscientes e inconscientes. Segundo Jung (1989, s/p), 

“Dentro de cada um de nós há um outro que não conhecemos. Ele fala conosco por 

meio dos sonhos.” 

 Sonhos são um regulador do equilíbrio psíquico, indicam para onde ele está 

se dirigindo. Revelam os complexos, os arquétipos e a sombra, assim como, 

vivências, pensamentos e sentimentos não valorizados, despercebidos ou 

desprezados pela consciência.  
 
 

Os sonhos contêm imagens e associações de pensamentos que não 
criamos através da intenção consciente. Eles aparecem de modo 
espontâneo, sem nossa intervenção e revelam uma atividade psíquica 
alheia à nossa vontade arbitrária. O sonho é, portanto, um produto natural e 
altamente objetivo da psique do qual podemos esperar indicações ou pelo 
menos pistas de certas tendências básicas do processo psíquico. Este 
último, como qualquer outro processo vital, não consiste numa simples 
seqüência causal, sendo também um processo de orientação teleológica. 
Assim, pois, podemos esperar que os sonhos nos forneçam certos indícios 
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sobre a causalidade objetiva e sobre as tendências objetivas, pois são 
verdadeiros auto-retratos do processo psíquico em curso. (JUNG, 2000, p. 
19).  

 

 

Imagem: 29: Sonhos 

 
Disponível em: https://i0.wp.com/www.amigodaalma.com.br/wp-content/uploads/O-Eterno-

Imagin%C3%A1rio-John-Anster.jpg 

 

SÍMBOLOS – Os símbolos são uma linguagem universal, infinitamente rica de 

significados, capaz de exprimir, por meio de imagens, muito mais do que qualquer 

questão que cada indivíduo possa ter. 

Símbolos são pontes de acesso ao inconsciente, responsáveis pela 

passagem da energia psíquica entre inconsciente e consciente.  Revelam algo que 

pode estar claro ou completamente obscuro; têm um aspecto abrangente e relativo 

que nunca é esgotado ou completamente explicado e entendido. 

 
O significado dos símbolos é próprio de cada pessoa e específico do 
momento que ela está vivendo [...] é inadequado interpretar de modo 
genérico os símbolos que aparecem nos sonhos, sem conhecer o sonhador 
e o contexto no qual eles surgiram. (GRINBERG, 2003, p. 103). 

https://i0.wp.com/www.amigodaalma.com.br/wp-content/uploads/O-Eterno-Imagin%C3%A1rio-John-Anster.jpg
https://i0.wp.com/www.amigodaalma.com.br/wp-content/uploads/O-Eterno-Imagin%C3%A1rio-John-Anster.jpg
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Os símbolos são dinâmicos e vivos, têm uma extensão que é incompreensível 

racionalmente. Porém, se o seu conteúdo é totalmente esclarecido ele se esvazia e 

morre, transformando-se apenas num signo ou sinal, algo estático e previsível. A 

importância de um símbolo depende de quem o vivencia, o que é simbólico para 

uma pessoa, pode não ser para a outra.  

 
Imagem 30: Símbolos 

 
Disponível em: https://satwacriativa.files.wordpress.com/2012/04/key_eternity.jpg?w=416&h=524 

 

É importante salientar que, segundo Jung,  

 
[...] o símbolo é a melhor expressão possível de algo relativamente 
desconhecido, pois ele representa por imagens, experiências e vivências 
que incluem aspectos conscientes e inconscientes, isto é, desconhecidas da 
consciência. Como tal, o símbolo participa e existe sob a forma vivencial e 
experiencial, sendo impossível de ter seu significado esgotado ou 
determinado, possibilitando estabelecer múltiplas relações e analogias. Se 
um símbolo perde seu caráter “mágico”, isto é, de atrair a atenção psíquica, 
pode-se dizer que não é mais um símbolo. (apud SERBENA, 2010, s/p). 

https://satwacriativa.files.wordpress.com/2012/04/key_eternity.jpg?w=416&h=524
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MITOLOGIA - Os mitos têm caráter universal, mostram os temas do 

imaginário da humanidade através dos tempos, construindo, revelando e dando 

sentindo à sua história, sua existência. Falam de questões profundas, mistérios e 

problemas comuns a todas as culturas. Seus conteúdos não se esgotam, estarão 

sempre presentes na psique de cada indivíduo, na figura dos arquétipos, no 

inconsciente coletivo.  

 
[...] parece se constituir de motivos mitológicos ou imagens primordiais, 
razão pela qual os mitos de todas as nações são seus reais representantes. 
De fato, a mitologia como um todo poderia ser tomada como uma espécie 
de projeção do inconsciente coletivo [...]. Portanto, podemos estudar o 
inconsciente coletivo de duas maneiras: ou na mitologia ou na análise 
pessoal. (JUNG, 2017, p. 325). 

 

 
Imagem 31: Mitologia 

 
Disponível em: http://www.filosofiacomcrianca.com.br/2013/05/definicao-de-mitologia-grega.html 
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Por meio dos Mitos percorremos o caminho simbólico que nos dá acesso ao 
conteúdo arquetípico em nossa psiquê e que expressa os anseios humanos 
de transcender os desafios da sobrevivência cotidiana que são da ordem da 
natureza/biologia. Se o Mito é a narrativa simbólica de como os deuses 
atuam no mundo e dão origem a toda vida a partir de sua própria gênese; a 
Lenda (e também os Contos de Fadas), narra os caminhos percorridos pelo 
humano para superar sua condição de origem animal e assemelhar-se ao 
divino. Tanto o Mito quanto a Lenda oferecem recursos simbólicos de 
acesso a psiquê mais profunda (Inconsciente Coletivo) e ao mundo 
arquetípico. (SCÁRDUA, 2008, s/p). 

 

Mitos guiam os acontecimentos, pois trazem uma sabedoria metafórica 

coerente, construída e adquirida com o passar do tempo, capaz de dar sentido aos 

questionamentos mais profundos da vida. São capazes de estruturar e organizar 

aquilo que é comum a todos os seres humanos, aquilo que os faz se sentirem seres 

pertencentes à mesma espécie, aquilo que os faz serem iguais e ao mesmo tempo 

tão diferentes.  

  

Além disso, não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os 
heróis de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é 
conhecido em toda a sua extensão. Temos apenas de seguir a trilha do 
herói, e lá, onde temíamos encontrar algo abominável, encontramos um 
deus. E lá, onde esperávamos matar alguém, matamos a nós mesmos. 
Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa 
própria existência. E lá, onde pensávamos estar sós, estaremos na 
companhia do mundo todo. (CAMPBELL, 1990, p. 137). 

 
 

 

SINCRONICIDADE - Do grego syn, junto e chronos, tempo. O termo define 

um conjunto de acontecimentos que estão relacionados não por casualidade, mas 

sim por uma conexão significativa. 

Jung (2008) chama a sincronicidade de “coincidências significativas”. São 

situações que acontecem num determinado período de tempo e espaço, e que têm 

relevante significado, do ponto de vista psicológico, para o indivíduo. Também está 

presente quando um ou mais eventos remetem ou reforçam outro evento ocorrido 

anteriormente, é como se uma força vibratória estivesse agindo entorno de um fato 

ou vivência. A sincronicidade para ser entendida não pode ser racionalizada, deve 

ser percebida e sentida. 

 

O princípio da Sincronicidade baseia-se na hipótese de um conhecimento 
interior inconsciente ligar um acontecimento físico a uma condição psíquica, 
de modo que um determinado acontecimento que parece acidental ou 
coincidente pode, na verdade, ser psiquicamente significativo; e o seu 
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sentido é, muitas vezes, indicado simbolicamente pelos sonhos que 
coincidem com o acontecimento. (JUNG, 2008, p. 396). 
 
 

Imagem 32: Sincronicidade 

 
Disponível em: http://www.janeladoconhecimento.com/imagens/sincronicidade1.jpg 

 

 

ARTE - O inconsciente projeta-se através das imagens, e a Arte tem sido 

para o ser humano, desde sempre, um canal pleno de possibilidades para que as 

exteriorize, seja pelo desenho, pintura, escultura, literatura. Através da Arte, o 

homem configura o que vê e sente, com os olhos, o coração, a mente, e, mais que 

isso, com o produto da imaginação ativa do que está acontecendo na sua psique. 

 

O impulso elementar e a força vital para criar provêm de áreas ocultas do 
ser. É possível que delas o indivíduo nunca se dê conta, permanecendo 
inconscientes, refratárias até a tentativa de se querer defini-las em termos 
de conteúdos psíquicos, nas motivações que levam o indivíduo a agir. Além 
dos impulsos do inconsciente, entra nos processos criativos tudo o que o 
homem sabe, os conhecimentos,as conjecturas, as propostas, as dúvidas, 
tudo o que ele pensa e imagina. Utilizando seu saber, o homem fica apto a 
examinar o trabalho e fazer novas opções. O consciente racional nunca se 
desliga das atividades criadoras; constitui um fator fundamental de 
elaboração. Retirar o consciente da criação seria mesmo inadmissível, seria 
retirar uma das dimensões humanas. (OSTROWER, 1986, p. 55).   

http://www.janeladoconhecimento.com/imagens/sincronicidade1.jpg
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Imagem 33: Arte 

 
Disponível em: http://virusdaarte.net/wp-content/uploads/2015/11/PINTURAS.jpg 

 

 

 Segundo Silveira (1992, p. 86), ”O que importa é o indivíduo dar forma, 

mesmo que rudimentar, ao inexprimível pela palavra: imagens carregadas de 

energia, desejos e impulsos”. Só assim, esse conteúdo imagético poderá ser 

apreendido verdadeiramente, e não ser dilacerado pelas inábeis interpretações 

racionais do ego.  

 
 
Arte existe desde sempre por ser fundamental para o crescimento do 
homem. Como quer que seja entendida, tem uma função extremamente 
importante e essencial para o desenvolvimento humano podendo fazer 
integração de elementos conflitantes: impulso-controle, amor-acolhimento, 
versus ódio-agressividade, sentimento-pensamento, fantasia-realidade, 
consciente-inconsciente, verbal, pré-verbal e não verbal. A função das artes 
tem sido explicada dentro de diversas teorias e todas elas reconhecem nela 
uma qualidade integrativa inerente, um poder de unir forças oponentes 
dentro da personalidade. Favorece a reconciliação das necessidades do 
indivíduo com as demandas do mundo exterior e pode ser compreendido 
como a função psicológica da arte. (ANDRADE, 2000, p. 34). 

 

A arte propicia o autoconhecimento e cura quando exerce a função 

transcendente, possibilitando ao indivíduo reconhecer, integrar e assimilar os seus 

símbolos. Por meio dela, essas auto representações, expressões simbólicas da 

http://virusdaarte.net/wp-content/uploads/2015/11/PINTURAS.jpg
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psique, desvelam a trajetória e a dinâmica entre consciente e inconsciente em busca 

da individuação.  

 
Imagem 34: Artes 1 

 
Disponível em:  http://sala7design.com.br/2016/07/as-20-pinturas-mais-famosas-do-mundo.html 

 
 
 
Por sobre todo o processo, paira uma precognição obscura, não só daquilo 
que vai tomando forma, mas também de sua significação. A imagem e a 
significação são idênticas, e à medida que a primeira assume contornos 
definidos, a segunda se torna mais clara. A forma assim adquirida, a rigor, 
não precisa de interpretação, pois ela própria descreve o seu sentido. 
(JUNG 2011, p. 152). 

 

 

 PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO 

 

Individuação significa autoconhecimento; chegar à verdadeira essência; ser o 

próprio si-mesmo, único, singular, homogêneo, incomparável, aquele que não se 

divide, nem se mistura no coletivo; descobrir o para que e o porquê de se estar no 

mundo; desenvolver a totalidade da personalidade; tornar possível a realização do 

vir-a-ser; conquistar inteireza, plenitude, liberdade e realização. 

É um processo doloroso, de luta interna, onde os opostos se integram, isto é, 

todas as facetas conscientes e inconscientes da personalidade se reúnem, gerando 

a comunicação e o equilíbrio do eixo ego-self.   

http://sala7design.com.br/2016/07/as-20-pinturas-mais-famosas-do-mundo.html
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Esse processo [individuação] corresponde ao decorrer natural de uma vida, 
em que o indivíduo se torna o que sempre foi. E porque o homem tem 
consciência, um desenvolvimento desta espécie não decorre sem 
dificuldades; muitas vezes ele é vário e perturbado, porque a consciência se 
desvia sempre de novo da base arquetípica instintual, pondo-se em 
oposição a ela. Disto resulta a necessidade de uma síntese das duas 
posições. (JUNG, 2014, p. 49). 

 
 

Imagem 35: Individuação 

 
Disponível em:  http://planetaseminarov.ru/blogi/nadezhda-295963/2396/ 

 

No processo de individuação, o self passa a ser o centro da psique, e o ego 

deixa de ser o núcleo de toda a personalidade, ocupando, somente, o lugar de 

centro da consciência. A personalidade livra-se do poder sugestivo das imagens 

primordiais, ou seja, da possessão dos arquétipos. Há o destronamento da persona, 

o que possibilita a pessoa passa a agir por si mesma, sem a fantasia dominadora e 

irreal da máscara criada por ela própria, assim, passando a ter ascendência sobre 

http://planetaseminarov.ru/blogi/nadezhda-295963/2396/
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elas, ela pode decidir quando e como usar essa ou aquela mascara. Ocorre o 

confronto com a temida sombra, que uma vez sendo reconhecida e aceita, perde 

seu poder e controle, o que dá a pessoa a oportunidade de absorver o que, de 

verdadeiro, ela traz de ensinamento para o seu crescimento pessoal.  E, finalmente, 

acontece a conquista do equilíbrio entre anima e animus, produzindo a harmonia e o 

equilíbrio desejados.  

 
É claro que o homem quer ser mais do que apenas ele mesmo. Quer ser 
um homem total. Não lhe basta ser um indivíduo separado; além da 
parcialidade da sua vida individual, anseia uma plenitude que sente e tenta 
alcançar, uma plenitude de vida que lhe é fraudada pela individualidade e 
todas as suas limitações; uma plenitude na direção da qual se orienta 
quando busca um mundo mais compreensível e justo, um mundo que tenha 
significação. Rebela-se contra o ter de se consumir no quadro da sua vida 
pessoal, dentro das possibilidades transitórias e limitadas da sua exclusiva 
personalidade. Quer relacionar-se a alguma coisa mais do que o “Eu”, 
alguma coisa que, sendo exterior a ele mesmo, não deixa de ser-lhe 
essencial. O homem anseia por absorver o mundo circundante, integrá-lo a 
si; anseia por estender pela ciência e pela tecnologia o seu “Eu” curioso e 
faminto de mundo até as mais remotas constelações e até os mais 
profundos segredos do átomo; anseia por unir na arte o seu “Eu” limitado 
com uma existência humana coletiva e por tornar social a sua 
individualidade. (FISCHER, 1983, p.12). 

 

A individuação é uma busca que demanda esforço, coragem, paciência e 

determinação. Nela, deve-se permitir que morra o que não é mais útil para que 

coisas novas apareçam, e tragam a transformação. 

 
O principal objetivo da terapia psicológica não é transportar o paciente para 
um possível estado de felicidade, mas sim ajudá-lo a adquirir firmeza e 
paciência diante do sofrimento. A vida acontece no equilíbrio entre a alegria 
e a dor. Quem não se arrisca para além da realidade jamais encontrará a 
verdade. (JUNG s/a, s/p).  

 
 

O processo de individuação não é linear, porém, é contínuo e interminável; é 

pessoal e único, cada indivíduo desenvolve o seu próprio caminhar; é um desejo 

intrínseco do ser humano de crescer internamente para descobrir-se e melhorar sua 

relação com o outro, portanto, nunca é um meio de buscar o isolamento. Individuado 

a consciência amplia-se, tornado o homem capaz de compreender-se, transformar-

se e, consequentemente, entender e mudar o mundo em que vive.  

 
É impossível chegar a uma consciência aproximada do si-mesmo, porque 
por mais que ampliemos nosso campo de consciência, sempre haverá uma 
quantidade indeterminada e indeterminável de material inconsciente, que 
pertence à totalidade do si-mesmo. Este é o motivo pelo qual o si-mesmo 
sempre constituirá uma grandeza que nos ultrapassa [...]. Quanto mais 
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conscientes nos tornamos de nós mesmos através do autoconhecimento 
atuando, consequantemente, tanto mais se reduzirá a camada do 
inconsciente pessoal que recobre o inconsciente coletivo. Desta forma, vai 
emergindo uma consciência livre do mundo mesquinho, suscetível e 
pessoal do eu, aberta para a livre participação de um mundo mais amplo de 
interesses objetivos. Essa consciência ampliada não é mais aquele novelo 
egoísta de desejos, temores, esperanças e ambições de caráter pessoal, 
que sempre deve ser compensado ou corrigido por contratendências 
inconscientes; tornar-se-á uma função de relação com o mundo de objetos, 
colocando o indivíduo numa comunhão incondicional, obrigatória e 
indissolúvel com o mundo. (JUNG, 2000, p. 53). 
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CAPÍTULO III 

 

O LÚDICO 

 

 

O brincar na vida adulta é seríssimo assim como na vida das crianças, pois 
é justamente onde nos realizamos, onde encontramos a nossa fonte de 
satisfação, onde fazemos a integração dos nossos sentimentos, 
pensamentos e ações, onde nos conectamos com nós mesmos, com o 
universo, com a natureza e com o outro, onde rompemos o tempo e o 
espaço e podemos viver o nosso momento também como seres espirituais. 
Seres espirituais que podem acessar a sensação de unidade e que 
experimentam a inspiração, a criatividade e a expansão de consciência. É 
difícil a explicação destes processos, pois fazem parte do mundo invisível e 
subjetivo e percorrem um caminho não racional de preenchimento da alma. 

                                                                             
Karine Faleiros 

 
 

Imagem 36: Com ludicidade X Sem ludicidade 

 
Disponível em: http://bewusst-vegan-froh.de/wp-content/uploads/2016/01/Gehirn1.jpg 

http://bewusst-vegan-froh.de/wp-content/uploads/2016/01/Gehirn1.jpg
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3.1 O QUE É LÚDICO? 

 

A origem da palavra lúdico vem do latim, ludus, que remete a jogos, 

divertimento, ato de brincar, atividade que dá prazer.  

A ludicidade é inerente á natureza do homem. Na Pré-História já havia 

registro de atividades lúdicas nas pinturas rupestres. Com o passar do tempo, todas 

as culturas vieram inserindo novas formas de brincar. O ser humano usa a 

brincadeira, o brinquedo e o jogo como forma de compreender e se inserir no 

mundo. O lúdico ajuda-o a se transformar e evoluir junto com a própria história. 

Segundo Ficher (1983, p. 47),  

 
A arte, em todas as suas manifestações - a linguagem, a dança, os cantos 
rítmicos, as cerimônias mágicas – era a atividade social por excelência, 
comum a todos e levando todos os homens acima da natureza, do mundo 
animal.  

 
 

Pintando, dançando, ritualizando, jogando ou brincando o ser humano 

vivencia suas próprias emoções, desenvolve suas potencialidades, sua saúde 

mental e chega a ao autodomínio. O lúdico proporciona transformação pessoal, 

social, intelectual e afetiva; forma a personalidade; estimula a aprendizagem, a 

comunicação e a expressão; ensina a analisar, criticar e transformar a realidade. 

Para o homem, brincar não é perda de tempo, não é apenas uma diversão, é a 

oportunidade de evoluir, construir sua cultura e apropriar-se dela. Ele  ensina a viver. 

 
A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade, e não 
pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico 
facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, 
colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, 
facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção 
do conhecimento. (ALBUQUERQUE, 2016, p. 46). 

 

 
Quando se brinca, interage-se com objetos e pessoas; melhora-se a 

autoestima; libera-se a criatividade, a imaginação e constróem-se repertórios 

afetivos e de comportamento, ajustados ao meio em que se vive. Tudo, de forma 

divertida e prazerosa. O brincar é importante e pode ser vivenciado de diversas 

formas: através de variados brinquedos, histórias, pintura, desenho, mímica, 

dramatização, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça, dominó; correndo, pulando, 

subindo em árvores, dançando e cantando, pulando corda, tomando banho de 
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mangueira, lendo livros, contando piadas; pelas brincadeiras de roda, pega-pega, 

esconde-esconde, faz-de-conta, de casinha, com animais, e muito mais. Tudo isso 

dará, para quem brinca, garantia de um desenvolvimento saudável com aquisição de 

saberes essenciais para uma vida adaptada e feliz. 

Nas atividades lúdicas há espaço para se transitar entre o subjetivo e o 

objetivo, entre idealização e a realidade. Através da imaginação é permitido que 

essas duas realidades convivam, promovendo descobertas, aprendizado e 

adaptações adequadas.  Sonhos, fantasias e desejos podem ser vivenciados pela 

ilusão do faz de conta que a brincadeira permite.  

Uma postura lúdica envolve sensibilidade, envolvimento, predisposição, 

mudança de atitude , de afetividade e transformação interna; privilegia a criatividade, 

a inventividade e a imaginação. “As atividades lúdicas permitem que o indivíduo 

vivencie sua inteireza e sua autonomia em um tempo-espaço particular. Esse 

momento gera possibilidades de autoconhecimento e de maior consciência de si 

mesmo.” (PEREIRA, 2002, p. 17). 

A importância do lúdico está, também, no fato dele entender o indivíduo como 

um ser integral, um ser que pensa, sente e age. Infelizmente, na atualidade, o 

indivíduo é um ser cibernético-cognitivo, preparado para produzir, consumir e se 

conectar. Nele, não há lugar para o afeto e muito menos para o brincar. Portanto, 

faz-se necessário resgatar a vivência lúdica em todos os contextos. Segundo Gadotti 

(2000, p. 10),  

 
[...] desenvolvimento integral da pessoa: inteligência, sentido ético e 
estático, responsabilidade pessoal, espiritualidade, pensamento autônomo e 
crítico, imaginação, criatividade, iniciativa. Para isso não se deve 
negligenciar nenhuma das potencialidades de cada indivíduo.  

 
 

Maturana (1998, p, 15) reafirma a ideia da importância de se preservar um 

indivíduo integral:  

 
Vivemos uma cultura que desvaloriza as emoções, e não vemos o 
entrelaçamento cotidiano entre razão e emoção, que constitui nosso viver 
humano, e não nos damos conta de que todo sistema racional tem um 
fundamento emocional.  

 
O lúdico tem a capacidade integradora, entende que o ser humano é corpo, 

intelecto e afeto, é um ser racional, criativo e sensível. Portanto, não se pode 

privilegiar nenhum aspecto. 
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Partindo desse princípio, buscamos as discussões de Wallon (2007): ele 
defende que toda atividade que propicia o desenvolvimento integral da 
pessoa (movimento, afetividade, conhecimento) deve ser valorizada. As 
atividades lúdicas têm a característica de estimular essa interação. 
Atividades lúdicas são aquelas que, juntamente com prazer, com a alegria, 
possibilitam à pessoa crescer, tomar posse de si mesma, amadurecer suas 
capacidades e formar sua autoimagem.  (ALBUQUERQUE, 2016, p. 40).  

 

 
O aspecto lúdico atua no campo simbólico, é uma experiência, uma vivência 

para ser sentida e não para ser mensurada ou quantificada; ele é espontâneo, 

jamais deve ser imposto; atua no campo do sonho e da magia. A sua importância se 

dá na capacidade de gerar no indivíduo envolvido na brincadeira ou jogo, um estado 

lúdico, de alegria, de prazer. Do contrário, a atividade perderia seu propósito. O que 

é estimulado e provocado é muito mais importante do que a atividade em si. Definir, 

concretamente, o que é lúdico ou não, é abrangente e relativo. Para um, uma vara é 

somente uma vara, para outro, uma vara pode ser uma espada poderosa, que 

transforma quem a segura num herói destemido, pronto para defender sua amada 

dos monstros terríveis, num lugar distante, num tempo perdido. Quem faz um objeto 

ser lúdico é a relação da pessoa com o objeto, e não o próprio objeto. 

 
Não existem brinquedos ou atividades que magicamente carreguem consigo 
uma ludicidade embutida. Existem sim atitudes lúdicas, atitudes 
brincalhonas, fundamentalmente porque o lúdico se dá acima de valores 
que são construídos por quem livremente adere às propostas. (ACOSTA, 
2011, p. 45). 

 
 

Esta relação no processo lúdico, envolvendo imaginação e fantasia, é inteira e 

plena, pois é um processo onde, mesmo lidando com a realidade circundante, o 

interior do indivíduo se revela. O lúdico está dentro de quem brinca ou joga, ele 

existe de dentro para fora. Quem fantasia, imagina, cria e inventa, é a pessoa. O 

objeto – brincadeira, brinquedo, jogo – permite a concretização dos sentimentos, 

emoções, afetos, sonhos, desejos e vontades. Mas, para cumprir o objetivo lúdico, 

esta relação deve gerar alegria e prazer, pois o que se busca com a ludicidade é a 

leveza, a suavidade, a espontaneidade, e a descontração. 

Na ludicidade existem sete elementos a serem considerados, segundo 

Oliveira (apud Albuquerque, 2016, p. 81): 

 
Plenitude da experiência – a expressão de alegria corporal pelo prazer do 
momento presente; Intencionalidade – o desejo explícito do(s) membro(s) 
participante(s) em se envolver na atividade; Absorção – da atenção intensa 
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de todos os envolvidos; Espontaneidade – liberdade dos participantes na 
atividade; Flexibilidade – possibilidade de regras recombináveis Incerteza 
– dos resultados, efeito surpresa; Relevância dos processos – ênfase 
maior no processo e não no produto, caracteriza-se por produtos 
temporários, com espaço para o uso da criatividade.  

 

A ludicidade pode estar presente nas mais variadas atividades ou formas de 

expressão, contanto que quem a pratique encontre-se predispostamente integrado e 

envolvido com a vivência. Pode-se ter experiência lúdica até mesmo com situações 

que a princípio jamais seriam lúdicas. Só a partir desse comprometimento de 

entrega é que se desfrutará prazerosamente do que se estiver fazendo, usufruindo 

de todo ensinamento possível. Do contrário, nenhum fazer será lúdico e estará 

fadado a se tornar uma aborrecida e entediante tarefa.  

Para reforçar e melhor entender a importância do lúdico em todo esse 

contexto, é importante que se conheça a diferença que existe entre os termos: 

brincadeira, jogo e brinquedo. Brincadeira refere-se à ação de brincar, ao 

comportamento espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada; jogo é a 

brincadeira que envolve regras; brinquedo é o objeto de brincar. Portanto, brincar, 

entendendo-o na sua concepção mais ampla, não pode ser considerado uma 

atividade sem valor, desnecessária, de entretenimento ou passatempo, é uma 

atividade séria, imprescindível ao ser humano em todas as dimensões, pois o 

homem é um ser sensível e essencialmente lúdico. (ALBUQUERQUE, 2016).  

 
[...] aqueles que consideram que a ludicidade seja específica da infância 
podem se surpreender ao ler que há tantas possibilidades para a ludicidade, 
que se torna impossível classificá-la como sendo exclusiva de algum 
momento, ambiente ou faixa etária. (ALBUQUERQUE 2016, p. 13).  

 

 
O lúdico não está só na brincadeira, no jogo ou no brinquedo, está também no 

falar, no escrever, no estudar, no trabalhar, no aprender, no ensinar, no dançar, no 

desenhar, no pintar, no cantar, no compor, nos esportes. Enfim, em qualquer 

atividade que proporcione prazer, seja para criança, jovem, adulto ou idoso. 

 
[...] são processos que se entretecem, formando uma trama de cores, 
formas brilhos e sons. Uma tessitura de pensamentos, sentimentos e ações, 
de estímulo à criatividade, à expressão pessoal, ao contato consigo e com o 
outro. Envolvem adultos, jovens ou crianças, cada grupo com suas 
peculiaridades e necessidades expressivas, gerando entrega e integração, 
estimulando a percepção sensorial, soltando amarras, deixando 
preconceitos para trás. (PEREIRA, 2006, p. 124 e 125). 
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É importante, também, que se compreenda a diferença entre ludicidade e 

atividades lúdicas. Segundo Albuquerque (2016), a ludicidade é um aspecto 

subjetivo, interno e de plenitude, onde o indivíduo sente-se inteiro, em pensamento, 

ação e emoção. O que importa é o significado que traz para a pessoa. Ela refere-se 

a uma atitude, e não a algo ou alguém. Já as atividades lúdicas referem-se ao 

fazer, a ação, aos jogos, às brincadeiras, às artes, aos eventos. Elas possibilitam 

que o lúdico aconteça. Mas, o fato de uma atividade ser lúdica não garante que ela 

desperte a ludicidade.  

 
[...] enquanto estamos participando verdadeiramente de uma atividade 
lúdica, não há lugar, na nossa experiência, para qualquer outra coisa, além 
dessa própria atividade. Não há divisão. Estamos inteiros, plenos, flexíveis, 
alegres, saudáveis. Poderá ocorrer, evidentemente, de estar no meio de 
uma atividade lúdica e, ao mesmo tempo, estarmos divididos com outra 
coisa, mas aí com certeza não estaremos verdadeiramente participando 
dessa atividade. Estaremos com o corpo aí presente, mas com a mente em 
outro lugar e, então, nossa atividade não será plena e, por isso mesmo, não 
será lúdica. (LUCKESI, 2000, p. 21). 

 
 

Brincar é importante, independente da idade e do contexto, aproxima o 

indivíduo da ludicidade; equilibra suas emoções; desenvolve a percepção a 

motricidade, a capacidade afetiva, a sensibilidade, a autoestima, o pensamento e a 

linguagem; amplia a expressão e a comunicação; ajuda no conhecimento das 

possibilidades e limitações; propicia um maior contato com o corpo, os objetos, o 

ambiente; melhora a interação com o outro. Enfim, é uma atividade integradora, e 

mais que isso, é uma vivência interna, que incorpora todas as dimensões humanas. 

 
Não podemos dizer que o brincar ou qualquer outra atividade lúdica não 
seja algo sério. Quando brinca a criança está concentrada ou, como 
esclareceu Luckesi, em estado de consciência focado. Mas o 
comportamento do riso, ainda que somente interno, está presente. 
(MAHEU, 2007, p. 8). 

 

Segundo Luckesi (2000, p. 19), “[...] agir ludicamente implica em operar com a 

dialética dos estados ampliado e focalizado de consciência”. 

 
Um estado ampliado permite ver o todo, caracterizado pela inclusão, e um 
estado focalizado propicia a tomada de decisões, caracterizado pela 
restrição, pela concentração. Tal vivência interna é manifestada e 
intermediada por relações com o mundo externo e oferece a esse sujeito 
um espaço de experimentação de consciência focada e ampliada, o que 
promove um estado saudável de desenvolvimento. Portanto, o equilíbrio 
consiste em se vivenciar ambos os lados, dialeticamente, em diferentes 
contextos. A leitura de um livro, uma dança, uma produção textual e 
qualquer atividade que traga plenitude e bem-estar a quem a vivencia e, aos 
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que estão ao seu redor, pode tornar-se uma experiência lúdica desde que 
seja a vivência de um momento em que pensar, sentir e agir se mostrem 
indissociáveis, e na qual se está por inteiro. (ALBUQUERQUE, 2016, p. 43). 

 
 

A sociedade, em geral, desconhecendo os verdadeiros benefícios do lúdico, 

acredita que a ludicidade está associada apenas ao ato de brincar, a brincadeira, 

como se o brincar, por si só, já não fosse suficientemente importante. Desconhecem 

que o brincar tem uma dimensão complexa e abrangente, que contribui para a 

formação do homem.  A sociedade considera que o que importa é o trabalhar e o 

estudar, o brincar não é tido como coisa séria, é distração e perda de tempo. Por 

isso trabalhar, estudar e brincar estão em situações antagônica. Este equívoco 

explica o porquê da desvalorização do lúdico em vários contextos. É necessário que 

reiterem sua importância e compreendam que ele pode estar inserido em qualquer 

atividade. O brincar leva ao lúdico, que leva à criatividade, que leva ao pensamento 

divergente. 

 
[...] sinônimo de “pensamento divergente”, isto é, da capacidade de romper 
continuamente os esquemas da experiência. É criativa uma mente que 
trabalha, que sempre faz perguntas, que descobre problemas onde os 
outros encontram respostas satisfatórias [...] que é capaz de juízos 
autônomos e independentes [...] que recusa o cotidiano, que renuncia 
objetos e conceitos sem se deixar inibir pelo conformismo. (FATTORI apud 
RODARI, 1982, p. 142). 
 

 

 É desse homem criativo, audacioso e realizado, que, sábia e espertamente, 

consegue se adaptar com conforto às tarefas do trabalho e do seu dia-a-dia, pois 

está fazendo aquilo que gosta e com gosta, porque sente prazer no que realiza, é 

que a sociedade precisa.  É o homem pleno e feliz que mudará o mundo pra melhor.  

 

A dificuldade que muitas vezes encontramos em levar o lúdico para a sala 
de aula decorre do fato de que seu exílio foi longo. Desde o início foi 
repelido, em benefício de tarefas mais racionais, que tivessem maior 
utilidade social. Viu as crianças sentadas em banco, obedientes, 
silenciosas, passivas; viu o brilho da infância se apagar aos poucos de seus 
olhos enquanto o refrão “Primeiro o dever, depois o prazer” era cantado em 
seus ouvidos. E o prazer foi ficando dada vez mais para depois, tão depois 
que já nem sabemos muito como vivenciá-lo. (OLIVIER, 2003, p. 22). 

 
 

A atividade lúdica envolve vivência e entrega, portanto, demanda um 

comprometimento emocional, e é isso que aproxima o indivíduo da essência da 

ludicidade: a busca do prazer e da alegria. Viver a experiência lúdica exige inteireza 

e plenitude; ela é permeada por elementos íntimos e próprios de cada pessoa, é 
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uma expressão subjetiva; é um diálogo do mundo interior com o mundo externo; 

requer sensibilidade, pois é carregada de afetos, sentimentos, conteúdos internos, 

interesses e positividade. Por tudo isso, o lúdico é capaz de provocar descobertas, 

de desenvolver a autoconfiança, de promover o autoconhecimento, e de gerar 

transformações. 

 

O que mais caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude que ela 
possibilita a quem a vivencia em seus atos. A experiência pessoal de cada 
um de nós pode ser um bom exemplo de como ela pode ser plena quando a 
vivenciamos com ludicidade. É mais fácil compreender isso, em nossa 
experiência, quando nos entregamos totalmente a uma atividade que 
possibilita a abertura de cada um de nós para a vida. (LUCKESI apud 
ALBUQUERQUE, 2016, p. 80). 

 

Oliveira (2002, p. 64) diz que a principal característica de uma atividade lúdica 

é a “[...] presença da inteireza, com ou sem a expressão externa de contentamento – 

inteireza sendo tomada como máxima expressão possível da não divisão entre 

pensamento, sentimento e ação”. 

  
Gomes completa, afirmando que:  

 
Uma vivência lúdica pode ser experimentada através de jogos e 
brincadeiras – ações estas mais comumente associadas ao lúdico - mas, 
também, através de outras atividades em que as dimensões humanas 
interajam e estejam condicionadas ao bem-estar, à motivação, com 
liberdade responsável e ética, com uma interação confiante e ações 
criativas, interligando, assim, o pensar, o sentir e o agir. (GOMES apud 
ALBUQUERQUE, 2016, p. 111). 

 
 
 

3.2 CULTURA LÚDICA 

 

A ludicidade vem fazendo parte da vida do ser humano desde sempre, não 

importando idade, sexo, lugar, situação cultural, social, econômica, histórica ou 

qualquer outro contexto. É inerente ao homem, pois o ajuda a se conhecer, a 

compreender tudo o que o cerca e o faz estar inserido ao meio.  

Para Huizinga (1996), a dimensão lúdica está na base da civilização. É no 

jogo e através do jogo que ela surge e se desenvolve. O jogo possibilita o exercício 

da criatividade humana. A criação, ou seja, a possibilidade de transformação e de 

descoberta pela dimensão lúdica ocorre no ato de brincar. E Huizinga (ibidem) ainda 

completa dizendo que o lúdico refere-se à essencialidade humana de ser livre, de 
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explorar, de conhecer, e de realizar ações espontâneas. Portanto, o lúdico 

ultrapassa as demarcações do jogo e do brincar, torna-se uma necessidade básica 

da personalidade, do corpo e da mente. O lúdico faz parte das atividades 

indispensáveis para a dinâmica humana.   

 
[...] todos os atos criativos são formas de divertimento, o ponto de partida da 
criatividade no ciclo de desenvolvimento humano e uma das funções vitais 
básicas. Sem divertimento, o aprendizado e a evolução são impossíveis. 
[...]. A mente criativa brinda com os objetos que ama. (NACHMANOVITCH, 
1993, p. 49). 
 
 

Imagem 37: Na Pré-História brincavam 

 
Disponível em: http://www.portalsaofrancisco.com.br/arte/pintura-rupestre 

 

Muito antes do surgimento da humanidade, o lúdico já estava presente no 

mundo dos animais. Para eles, o jogo e o brincar se confundiam. Os animais não 

esperaram que os homens os iniciassem na atividade lúdica. Instintivamente, 

brincando e/ou jogando, os animais estabeleciam regras de convivência, domínio e 

limites, determinavam estratégias para entrar e sair do jogo, faziam brincadeiras de 

alegria, de zanga, de autoridade, de raiva. Isso fica claro, até hoje, entre os animais 

filhotes e também com os adultos. O ser humano não inventou o ato de brincar, 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/arte/pintura-rupestre
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aprendeu observado o convívio dos animais e se relacionando com eles. Contudo, 

seja pelo aprendizado da observação, seja pela necessidade intrínseca, e também 

instintiva, do ser humano de organizar e se desenvolver, foi que ele, certamente, deu 

ao lúdico um significado muito mais amplo. Sendo assim, pode-se afirmar que 

brincar é anterior a cultura, tendo em conta que a cultura pressupõe a ação humana. 

(HUIZINGA, 1996). 

 
Imagem 38: Na Pré-História jogavam 

 
Disponível em:  http://www.pbase.com/alexuchoa/pinturas_rupestres 

 

 
Através da brincadeira ou da diversão, os animais, as pessoas ou as 
sociedades experimentam todos os tipos de combinações e permutas de 
formas corporais, formas sociais, formas de pensamento, imagens e regras 
que não seriam possíveis num mundo regido apenas por valores imediatos 
de sobrevivência. A criatura que brinca está mais apta a se adaptar à 
mudanças de contextos e de condições. A brincadeira, na forma da livre 
improvisação, desenvolve nossa capacidade de lidar com o mundo em 
constante mutação. Brincando com uma enorme variedade de adaptações 
culturais, a humanidade se espaçou por todo o globo terrestre, sobreviveu a 
várias idades do gelo e criou artefatos surpreendentes. 
(NACHMANOVITCH, 1993, p. 51). 

 
Toda cultura tem suas peculiaridades e são estas que irão determinar quais 

serão os comportamentos típicos de brincadeira e os não típicos. O que é objeto de 

http://www.pbase.com/alexuchoa/pinturas_rupestres
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brincar para uma cultura, pode não ser para outra. Essas especificações nem 

sempre são claras e precisa, mas serão elas que vão nortear a maneira como se 

brinca, com o que se brinca, com quem brinca, quando e onde se brinca. O contexto 

no qual tudo acontece será fator decisivo. Vários aspectos influenciarão as 

mudanças relativas ao brincar: hábitos sociais, condições climáticas, condições 

especiais, idade, sexo, ambiente, a concepção de infância, mudanças estruturais da 

sociedade e novas significações do real. A cultura lúdica possui características 

coletivas, mas também individuais. Cada indivíduo é sujeito ao construir sua cultura 

lúdica, brincando dará à atividade significados seus e ressignificará outros que farão 

com que interaja com o ambiente estabelecendo novas relações. (BROUGÈRE, 

1998). 

 
Imagem 39: Na Pré-História dançavam 

 
Disponível em: http://www.globalrockart2009.ab-arterupestre.org.br/arterupestre.asp 

 

 

Todas as culturas, através da história, deixaram registrado como o lúdico 

estava presente em suas vidas. Baseado em Modesto (2009), será feito um breve 

relato da história da cultura lúdica na Pré-História, Antiguidade, Idade Média, 

Moderna e Contemporânea. 

http://www.globalrockart2009.ab-arterupestre.org.br/arterupestre.asp
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PRÉ-HISTÓRIA 

As primeiras manifestações lúdicas feitas pelo ser humano ficaram 

registradas nas pinturas e desenhos rupestres feitos nas cavernas e nos artefatos, 

como ferramentas, armas e utensílios. Eram cenas do cotidiano que revelavam 

como eles viviam. Foram, também, encontrados objetos talhados em osso ou 

madeira que nos remetem a possíveis brinquedos e/ou objetos para rituais místicos 

ou festas.  De acordo com Huizinga (1996), nas sociedades primitivas, as atividades 

essenciais de sobrevivência - caça, ritos de passagem ou relogiosos, sacrifícios, 

qualquer atos de comemoração e confraternização - poderiam, muitas vezes, 

assumir espírito de jogo, isto é,  forma lúdica.  Lidar com a os desafios da vida, com 

as descobertas, aprimoramentos, conquistas, sobrevivência, exigia do homem agir 

com coragem, determinação, mas, também, com prazer e alegria. 

 

ANTIGUIDADE 

 EGITO 

Os egípcios praticavam pesca, caça e outras atividades sobre carros puxados 

a cavalo. Estas ocupações geravam disputas, que acabavam tendo o cunho de 

jogos. Eram momentos prazerosos desde a organização, passando pela atividade 

propriamente dita, até a comemoração do êxito final. Havia competição, também, na 

natação e nas lutas. Jogavam uma espécie de xadrez e jogo de damas. As crianças 

brincavam de bonecas e bola de couro. Na arte, era típico da cultura egípcia 

registrar, através da pintura, desenho, escultura e escrita, todos os costumes diários, 

cultos, lutas, feitos, e conquistas. Para eles, arte a religião se confundiam.  

 

 GRÉCIA 

Os Jogos Olímpicos iniciaram na Grécia. Os esportes, com suas respectivas 

disputas, e a prática da ginástica, eram comuns entre os gregos.  Além das 

atividades esportivas, eles valorizavam todas as manifestações artísticas: música, 

teatro, dança, pintura, escultura. E a cultura de valorização da beleza do corpo 

ficava nítida nas obras de arte. O lúdico estava presente em suas vidas de diversas 

maneiras. Almeida (apud Modesto, 2009, s/p), diz, Platão entendia que a cultura e o 

esporte tinham valor educativo e moral e que eram importantes para o 

desenvolvimento integral do indivíduo, formando seu caráter e sua personalidade. 
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 ROMA 

Os romanos difundiam o uso dos divertimentos populares, jogos e 

espetáculos, como forma de manipulação, porque o intuito era distrair o povo e 

mantê-lo ocupado para que não refletisse sobre sua condição de vida e não 

questionasse os seus direitos. Havia lutas de gladiadores, animais ferozes, corridas, 

treinamentos, jogo de bola e outros esportes. O esporte, os jogos e as disputas 

faziam parte da vida do povo, eles os praticavam ativamente, pois traziam 

divertimento, alegria e entusiasmo. Conforme disse Modesto (2009), os romanos 

acreditavam que através dos jogos atingia-se o equilíbrio emocional e aprendia-se a 

estabelecer relações mais profundas, para melhor viverem em conjunto. 

 

IDADE MEDIA 

A idade média caracterizava-se pelo poderio dos ricos senhores feudais, o 

domínio da poderosa igreja e a exploração e submissão do povo miserável. A 

educação doutrinária ficava a cargo do clero. Nessa situação degradante da 

população, não sobrava espaço nenhum para as manifestações lúdicas. Contudo, 

mesmo assim, têm-se registros do teatro, da dança e da música profana, com os 

chamados menestréis, porém essas atividades eram manifestações adultas, e não 

infantis.  As crianças não tinham nenhum espaço na sociedade, eram tratadas como 

se fossem adultos que ainda não tinham crescido, não havia distinção, As pinturas 

dessa época retratam claramente isso, as crianças eram representadas como 

adultos mirins. Segundo Aries (apud Modesto, 2009), o artista da era medieval não 

fazia questão de representar a criança, assim como a sociedade, ignoravam a sua 

existência social. Quando queria registrar a imagem uma criança, pintava um adulto 

em tamanho reduzido, somente a estatura os distinguia, nada mais.  

 

IDADE MODERNA 

A idade moderna trouxe grandes transformações em todos os sentidos: o 

renascimento do comércio, o aparecimento das cidades, o afloramento das artes, e 

surgimento da burguesia. O humanismo, movimento intelectual, dinamizou a cultura, 

as ciências e as artes, trazendo novos conhecimentos e valores. Só bem mais tarde 

é que surgiu o capitalismo, com a valorização do lucro. Nesse contexto, Segundo 

Aries (apud Modesto, 2009), mesmo nesse contexto mais evoluído, as crianças 

ainda eram desvalorizadas e tratadas de forma desigual, sem qualquer importância, 
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independente de seu status social. Devido ao alto índice de mortandade de bebês, 

era comum que elas fossem criadas ignoradas, e sem a menor manifestação de 

afeto. Só quando estavam maiores, já fora do perigo eminente de morte, é que os 

pais interagiam com eles. Desta forma, não tinham um papel definido na sociedade, 

o período da infância era curto e menosprezando, as crianças, muito precocemente, 

eram introduzidas no mundo adulto, exercendo as mesmas atividades que eles. 

Segundo Aries (apud Modesto, 2009, s/p), “[...] assim que tinha condições de viver 

sem a solicitude da mãe ou de sua ama, ela, criança, ingressava na sociedade dos 

adultos e não se distinguia mais destes”. Portanto, o lúdico não era valorizado e 

muito menos incentivado. As bonecas já existiam nessa época, mas não eram 

exclusividade infantil, eram comuns entre os adultos. O jogo era realizado por todos 

nas horas livres, nos cultos e ritos.  Como escape para as atividades lúdicas, as 

crianças faziam seus próprios brinquedos, miniaturas das coisas da vida cotidiana. 

No final da época moderna e inicio da contemporânea as crianças já passaram a 

conquistar um papel mais relevante na sociedade. 

 

IDADE CONTEMPORÂNEA 

Período de transformações profundas: revolução industrial; significativo 

desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social; surgimento das grandes 

cidades e de indústrias; máquinas substituindo o trabalho manual; produção em 

série; pessoas saindo do campo para viver nas cidades. Enfim, grandes mudanças 

estruturais. Nessa época a infância já ocupava um lugar bem maior na sociedade e 

o brincar também. Porém, nesse novo contexto, todos tiveram que mudar seus 

hábitos para acompanhar as solicitações da nova realidade. Até as crianças 

começaram a trabalhar para atender a demanda de mão de obra e aumentar o 

ganho familiar. Por conta disso, tiveram sua infância comprometida e, 

consequentemente, o tempo para o lúdico ficou diminuído. O brincar passou a ter 

hora e lugar marcado para acontecer. De acordo com Modesto (2009), quando as 

crianças, durante seus afazeres ou obrigações, encontravam uma brecha para 

brincar, não conseguiam desfrutar desse momento lúdico de forma integral, porque 

sabiam que a qualquer instante poderiam ser interrompidas no seu “faz de conta”, 

sendo obrigadas a voltar à dura realidade. O brincar passou refletir uma diferença 

social, pobres e ricos exerciam a ludicidade diferentemente. Era comum as pessoas 

abastadas não permitirem que seus filhos brincassem nas ruas, para não se 
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misturarem com os filhos dos operários. O ricos brincavam dentro dos seus quintais, 

nas ruas brincavam os menos favorecidos e dentro das escolas brincava quem tinha 

oportunidade de estudar, Contudo, aos poucos, o brincar foi ganhando mais 

importância e  passou a ser uma possibilidade real para as crianças. Vários tipos 

brinquedos e muitas brincadeiras difundem-se nessa época. Crianças e atividades 

lúdicas foram representadas nas artes em geral, muitos artistas pintaram em seus 

quadros atividades lúdicas. Segundo Kishimoto (1993, p. 77), “Na obra ilustrada de 

Vera Pacheco Jordão, denominada: A Imagem da Criança Na Pintura Brasileira, 

destaca-se o brincar como típico da criança em 30% dos quadros selecionados”.  

 
Imagem 40: Brincadeiras de criança 

 
Disponível em: https://peregrinacultural.wordpress.com/2013/10/10/brincadeiras-de-criancas-arte-

brasileira/ 

 
Com o passar do tempo, a infância começou assumir um papel de maior 

destaque socialmente e o lúdico foi sendo valorizado, ganhando mais espaço. A 

criança, então, começa a conquistar o ato de brincar como um direito e como uma 

forma de poder se desenvolver e de se expressar livremente.  

 Aos poucos surgem os brinquedos industrializados, que vão substituindo os 

artesanais e os construídos pelas próprias crianças. Os brinquedos feitos por 

https://peregrinacultural.wordpress.com/2013/10/10/brincadeiras-de-criancas-arte-brasileira/
https://peregrinacultural.wordpress.com/2013/10/10/brincadeiras-de-criancas-arte-brasileira/
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artesãos e pelas crianças desenvolvem muito mais a criatividade e a imaginação, do 

que os industrializados. Pois, quando são construído manualmente eles contém as 

características de quem os constrói. A indústria e a mídia começam a ter influência 

sobre o brincar. Confirmando a ideia acima, Modesto (2009, p. 22) diz, “[...] estes 

favorecem o desaparecimento do brincar criativo que é próprio da criança, e que traz 

no seu intimo, o simbolismo, a fascinação e imaginação que esta cria e se apropria 

como forma de expressão em suas atitudes lúdicas”.  

Com a proliferação do mundo digital a concepção do brincar e do socializar, 

essenciais ao lúdico, sofre mudanças significativas. O brinquedo mudou, está cheio 

de botões e fios, a brincadeira e os jogos são vivenciados na relação fria e isolada 

do indivíduo com a máquina. Os espaços para o brincar estão cada vez menores ou 

inexistentes. E o tempo de brincar tornou-se escasso, considerando, o número de 

tarefas extra escolares das crianças hoje em dia. 

 Esta proliferação cibernética que aprisiona o sentir, padroniza o agir, e castra 

a criatividade e a imaginação, tornando as pessoas descaracterizadas e impessoais 

não afeta somente as crianças, afeta todos nós. Por tudo isso, o espaço do lúdico 

tem que ser reconquistado e ampliado, afim de que as pessoas possam se 

transformar em indivíduos inteiros e realizados, tornando suas vidas muito mais 

prazerosas e coloridas. 

 
A criança que fomos e ainda somos aprende explorando e experimentando, 
bisbilhotando constantemente em todos os cantos – inclusive nos cantos 
proibidos! Mas, mais cedo ou mais tarde nossas asas são cortadas. O 
mundo real criado pelos adultos acaba se abatendo sobre as crianças, 
moldando-as gradualmente até transformá-las nos cidadãos que a 
sociedade espera que elas sejam. Esse processo involutivo é reforçado 
durante todo o nosso ciclo de vida, do jardim-de-infância à universidade, na 
vida social e política e, espacialmente, no campo profissional. Nossas mais 
modernas e poderosas instituições educacionais, a televisão e a música 
pop, são ainda mais eficientes do que a escola na inculcação de uma 
conformidade de massa. As pessoas são criadas como uma espécie de 
alimento para ser engolido pelo sistema. Lentamente, nossa visão começa a 
se estreitar. E então a simplicidade, a inteligência, o poder da mente que 
brinca se pasteurizam na complexidade, na conformidade e na fraqueza. 
(NACHMANOVITCH, 1993, p. 108).  

 

3.3 O LÚDICO VISTO SOB SEIS DIFERENTES ENFOQUES  

 

Santos (1999) analisou teoricamente o lúdico, sob diferentes pontos de vista: 

 Filosófico: Contrapõe a racionalidade. Historicamente a razão sempre 

foi valorizada em detrimento da emoção. Razão e emoção sempre foram vistas 
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como condutas antagônicas, onde uma não poderia conviver com a outra, como se o 

ser humano fosse um ser dividido, quando usasse uma a outra estaria excluída, não 

agindo de forma integral. Atualmente compreende-se que elas podem e devem estar 

juntas, uma completa a outra, trazendo equilíbrio para o indivíduo. O lúdico resgata a 

importância da emoção na vida do homem, com seu contexto subjetivo, simbólico, 

afetivo e sentimental, busca trazer igualdade e equilíbrio. 

 Sociológico: Insere o indivíduo na sociedade. Brincando são 

assimilados costumes, papéis, valores, crenças, regras, hábitos. Por meio do lúdico 

ele compreende o contexto no qual vive e se torna apto a transformá-lo. O ser 

humano se acultura. 

 Psicológico: Através do brincar, o indivíduo vai se estruturando 

internamente, adquirindo saúde mental e equilíbrio emocional.  Tem a oportunidade 

de se conhecer; descobre potencialidades e limites; aprende a entender e a superar 

conflitos; socializa-se; desperta a criatividade e a imaginação; pode vivenciar sonhos 

e fantasias; consegue expressar sua subjetividade; elabora conteúdos internos; 

constrói sua inteireza; melhora a autoestima.  

 Criatividade: Brincado e criando, o indivíduo desenvolve a 

subjetividade, o autoconhecimento e chega ao amadurecimento. Ambos são 

processos que levam a busca do “eu”. Criar é um processo libertador e prazeroso. 

Brincando se cria e ao criar brinca-se com as imagens e símbolos, caminhos da 

descoberta do novo. Brincando ou criando todo potencial é desenvolvido. 

 Pedagógico: Colabora com os processos de aprendizado; ameniza a 

aquisição de conteúdos; estimula a inteligência, o pensamento e as funções mentais 

superiores. O lúdico é um meio favorável para a construção do conhecimento.  

 Psicoterapêutico: O lúdico busca entender o processo de 

desenvolvimento do indivíduo e a remover os bloqueios. Brincar é uma ampla e 

poderosa forma de comunicação e expressão, pois a pessoa acaba “falando”, isto é, 

exteriorizando, de maneira suave, lúdica e prazerosa, conteúdos que precisam estar 

conscientes para poderem ser trabalhados: medos, angústias, dificuldades, 

bloqueios. Ludicamente, através de diferentes e variadas formas de expressão – 

brinquedos, brincadeiras, jogos, atividades artísticas variadas e outros – o indivíduo 

revela suas emoções e sentimentos livremente, sem a censura do racional que é 
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previsível e controlável. Brincar é terapêutico; promove o autoconhecimento; resgata 

a autoestima, o entusiasmo, e a alegria. 

O brincar (o lúdico) está presente em todas as dimensões da vida humana 

.   

Estudos apontam a ludicidade como uma necessidade humana que não 
pode ser vista apenas como uma diversão. O desenvolvimento do aspecto 
lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, 
colabora para a saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita 
os processos de socialização, comunicação, expressão e construção do 
conhecimento. (SANTOS, 1997, p. 12).  

 

 

3.4 A LUDICIDADE E SEUS BENEFÍCIOS 

 

Quando se pensa em lúdico, não se pensa somente em brincar e jogar, se 

pensa, também, em alegria, riso, descontração, prazer, lazer, diversão.  Porque sem 

eles a ludicidade não aconteceria.   

 

Imagem 41: Ludicidade 

 
Disponível em: http://www.downloadswallpapers.com/download-diversao-em-familia-13357.htm 

 

http://www.downloadswallpapers.com/download-diversao-em-familia-13357.htm
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Desta forma, seria interessante refletir sobre alguns destes conceitos. Ao 

consultar no dicionário sobre o que cada termo citado anteriormente significa, são 

encontradas algumas pequenas definições comuns a todos eles. Por isso, será 

descrito abaixo, sob alguns pontos de vista específicos, o que cada conceito pode 

representar. 

 

Imagem 42: Diversão - Prazer - Alegria - Riso 

 
Disponível em: http://dudaanaferreira.wixsite.com/fashion-blog/single-post/2016/02/16/Voc%C3%AA-

sabe-os-verdadeiros-significados-do-emojis-fofinhos-do-WhatsApp 

 

O termo diversão é definido como: ”[...] passatempo; entretenimento; 

distração; recreio; mudança de direção; manobra para desviar a atenção.” 

(KOOGAN; HOUAISS, 2OOO, p. 534). 

Segundo Poli (s/a), a medicina tem provado que várias doenças da atualidade 

estão relacionadas com o estresse. O mundo moderno tem progressivamente 

afastado as pessoas do convívio lúdico. A ideia, errônea, de que tempo livre é sinal 

http://dudaanaferreira.wixsite.com/fashion-blog/single-post/2016/02/16/Voc%C3%AA-sabe-os-verdadeiros-significados-do-emojis-fofinhos-do-WhatsApp
http://dudaanaferreira.wixsite.com/fashion-blog/single-post/2016/02/16/Voc%C3%AA-sabe-os-verdadeiros-significados-do-emojis-fofinhos-do-WhatsApp
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de improdutividade coloca o lazer como algo sem importância. Como solução, a 

diversão e a descontração têm sido consideradas alternativas para superar o 

enorme desgaste mental, físico e psicológico vivido pelo homem na atualidade. 

Desta forma, considerando as atividades lúdicas uma necessidade do ser humano, 

Pereira (2002, s/p) reforça a afirmação dizendo, ”falar em ludicidade é falar em 

prazer, emoção, imaginação, criatividade, sensibilidade, vivência da corporeidade. A 

ludicidade, portanto, traz a ideia de bem-estar, de prazer, de alegria”. 

 
Diversão é um mecanismo biológico. É o ato de desviar qualquer coisa de 
seu curso natural. Quando a concentração de esforço em qualquer parte do 
corpo ou na mente é muito intensa, certas diversões podem ser eficazes, 
como por exemplo: esportes, dança, música, leitura, viagens, etc. São 
atividades que promovem a desconcentração de nossos esforços, que 
sempre nos auxiliam a restabelecer o equilíbrio, reduzindo o estresse. 
(POLI, s/a, s/p). 

 
Ferrari (2016) diz que, hoje, a preocupação é viver com qualidade de vida, 

isto é, buscar a saúde física (reduzir o estresse e reforçar a ação do sistema 

imunológico), a saúde emocional, social e espiritual, o que, consequentemente, trará 

possibilidade de maior sucesso profissional, estimulação da criatividade, 

automotivação, concentração, e maior facilidade de lidar com situações 

desagradáveis, enfim, estar pleno, realizado e feliz. Uma vida com qualidade 

pressupõe equilíbrio entre trabalho e lazer. Então, o indivíduo para viver de forma 

plena e equilibrada, deve entender que a diversão tem um papel relevante e 

imprescindível na sua vida. 

Para Poli (s/a), a diversão é uma decisão pessoal, uma mudança de postura. 

Quem decide divertir-se tem que procurar meios, ações, acontecimentos que tragam 

vitalidade, descontração, prazer e alegria para sua vida; algo que já conheça e 

funcione positivamente. A diversão não depende do outro, depende da própria 

pessoa. O estresse desencoraja, provoca desânimo, pensamentos desagradáveis e 

negativos, já o divertimento dá ânimo e dinamismo, pensamentos agradáveis e 

positivos. Estar predisposto a se divertir já é um grande passo. Não existe a 

categoria de coisas divertidas ou não divertidas, pois a diversão varia de pessoa 

para pessoa, o que é divertido para um, pode não ser para o outro, e o que já foi 

divertido pode não ser mais. O que é comum à diversão é a sensação de bem-estar 

e alivio de tensão que ela causa no indivíduo. Cada pessoa sabe aquilo que lhe 

agrada, dá prazer e a faz divertir-se, então, que busque a possibilidade que for mais 
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favorável, adequada e disponível naquele momento, porque as formas de diversão 

são muitas, pode-se encontrar diversão em pequeníssimas e grandes coisas, e até 

no inesperado. 

 
Existe uma palavra alemã, funktionslust, que significa o prazer de fazer 
alguma coisa ou produzir um efeito, e que é diferente do prazer de ter 
alguma coisa ou obter um efeito. A criatividade está presente mais na busca 
do que na conquista. Obtemos prazer na energética, na pratica, no ritual. 
Sob a forma de divertimento, o ato é um fim em si mesmo. A ênfase está no 
processo, não no resultado. O divertimento é intrinsecamente satisfatório. 
Não está condicionado a alguma coisa. O divertimento, a criatividade, a 
arte, a espontaneidade, todas essas experiências contêm em si suas 
próprias recompensas. (NACHMANOVITCH, 1993, p. 52). 
 

 

A palavra prazer tem os seguintes significados: ”[...] estado afetivo agradável; 

satisfação; contentamento; alegria; jovialidade; deleite; delícia; boa vontade; agrado; 

bem estar; divertimento; distração; gozo”. (KOOGAN; HOUAISS, 2000, p. 1294). 

O prazer é uma necessidade natural do homem, é a sensação ou emoção 

agradável que o indivíduo sente a respeito da realização de alguma vontade, 

atividade ou necessidade. De acordo com sua definição, promove bem-estar, 

alegria, euforia, satisfação, agrado, distração e diversão. É sempre um sentimento 

positivo pra quem sente, mesmo que o outro não concorde. Pois, assim como o 

divertir, o prazer é pessoal e relativo, depende do referencial da pessoa envolvida. 

Ele acontece em nossas vidas naturalmente, toda vez que algo faz com que nos 

sintamos plenos. Existem múltiplas fontes de prazer, portanto ele pode estar 

presente nas mais variadas circunstâncias, desde as mais básicas às mais 

complexas. Existe o prazer físico, o prazer estético, o intelectual, o psíquico, o 

lúdico, o prazer emotivo, o espiritual, o de vencer desafios.  (QUECONCEITO, 2017). 

Quando nosso organismo encontra-se experimentando qualquer tipo de 

prazer é comum estarem presentes os seguintes hormônios: endorfinas, 

serotoninas, dopamina, e oxitocinas – o chamado, quarteto da felicidade. 

Segundo Loretta Breuning (2016), pesquisadora, professora da Universidade 

da Califórnia (EUA) e autora do livro Habits of a happy brain "Los Habitos de Un 

Cerebro Feliz”, essas substâncias não surgem todo o tempo no organismo, o 

cérebro só as emite estimulado por situações próprias, e quando elas são liberadas 

a pessoa se sente muito bem. Cada uma tem uma função específica, e assim que 

cumpre seu objetivo no organismo ela pára de ser produzida e desaparece. (in BBC, 

2017). 
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Na reportagem: Os hormônios da felicidade - Como desencadear efeitos da 

endorfina, oxitocina, dopamina e serotonina, disponível no site da BBC (2017), está 

descrito como essas substâncias afetam o organismo humano. 

1. Endorfina - As endorfinas são consideradas a morfina do corpo, uma 

espécie de analgésico natural. Provocam uma breve euforia que mascara a dor 

física. Pimenta, filmes, dançar, cantar e atividades em grupo liberam a endorfina. 

2. Serotonina - Dá ao indivíduo a sensação de importância e poder. A falta 

dela no organismo dá sentimento de solidão e pode causar depressão. Exercícios 

físicos liberam a serotonina. 

3. Dopamina - A dopamina está associada ao amor, prazer e a luxúria. Ela 

está relacionada à motivação para se fazer algo e o prazer em conseguir. 

4. Oxitocina - É conhecida como o “hormônio dos vínculos emocionais” e 

como o “hormônio do abraço”. Ela é fundamental para a construção da confiança e, 

portanto, importante para se viver em grupo e desenvolver relacionamentos 

emocionais. Abraçar libera a oxitocina.  

O termo alegria significa: “[...] forte impressão de prazer causada pela posse 

de um bem real ou imaginário; estado de grande satisfação; contentamento; júbilo; 

gáudio; felicidade que em geral se manifesta exteriormente; aquilo que alegra e 

contenta; sucesso feliz; festa; divertimento.” (KOOGAN;HOUAISS, 2000, p.48). 

 

Imagem 43: Alegria 

 
Disponível em: http://imprazdnik.uz/p55674-vozdushnye_shary_napolnennye_geliem/ 

http://imprazdnik.uz/p55674-vozdushnye_shary_napolnennye_geliem/


94 

 

Segundo Cunha (2011, p. 29), “A alegria é uma sensação muito saudável, 

pois o sentimento de felicidade provoca a manifestação de potencialidades, desperta 

coragem para enfrentar desafios e motivação para criar”. 

Mihaly (2002) diz que “Flow” é um estado psicológico que o indivíduo entra 

quando faz algo que realmente gosta, no qual perde a nação de tempo, sentindo-se 

absorvido por completo, gerando, então, uma sensação de plena satisfação, 

realização e contentamento. 

Segundo Mihaly (apud Lucas, 2010), existe uma diferença entre os conceitos 

de prazer e de alegria. Prazer seria a realização biológica da saciação (ficar 

saciado), e estaria relacionado ao comer, beber, descansar, ver um filme, 

videogames, ao sexo e a outros afazeres mais momentâneos. Envolve pouca 

determinação, força de vontade e um baixo nível de desafio. Essas atividades de 

puro prazer levam ao relaxamento, mas podem, também, levar ao tédio ou, pior, a 

apatia, porque não promovem crescimento, não exigem um grande envolvimento 

psicológico, e nenhuma habilidade. Promovem uma felicidade momentânea que, 

raramente, não dura mais que um bom par de horas, atinge um pico e depois 

decresce. A alegria e o gozo são mais profundos, envolvem sempre o uso de uma 

habilidade ou capacidade e a noção de desafio. Por isso levam a realização e ao 

crescimento psicológico. O interesse, a busca, a construção do aprendizado e a 

vontade de superar obstáculos é que dão dinamismo à vida, e trazem um estado 

psicológico de preenchimento, produzindo alegria e felicidade.  A tudo isso Mihaly 

chama de Fluxo. 

 
É o envolvimento pleno do fluxo, em vez da felicidade, que gera a 
excelência na vida. Quando estamos no fluxo, não estamos felizes, porque 
para experimentar a felicidade precisamos focalizar nossos estados 
interiores, e isso retiraria nossa atenção da tarefa que estamos realizando. 
Só depois de completada a tarefa é que temos tempo para olhar para trás e 
ver o que aconteceu, e então somos inundados com a gratidão pela 
excelência da experiência – desse modo, retrospectivamente, somos 
felizes. (MIHALY, 1999, p. 39). 

 

Prazer, alegria, gozo, felicidade, tudo é essencial ao ser humano. Nenhuma 

atividade deve ser considerada melhor ou pior, mais ou menos completa. É 

fundamental que se viva todas elas na busca de se ter uma vida saudável, 

equilibrada, plena e realizada. 

 
Quando estamos envolvidos em atividades de puro prazer, provavelmente 
estamos apenas a consumir. O cheiro do perfume, a sensualidade de uma 



95 

 

pedra preciosa, o sabor de um bom vinho, são sem dúvida momentos de 
deleite, mas eles não nos acrescentam qualquer valor para o futuro. Não 
são investimentos, nada está a ser acumulado. Em contraste, quando nos 
envolvemos (no estado de fluxo), posso admitir com alguma certeza que 
estaremos a investir, a construir capital psicológico para o futuro. Talvez o 
estado de fluxo seja um marco no crescimento psicológico. (LUCAS, 2010, 
s/p). 

 

Para a palavra riso são encontradas estas definições:  

 

[...] contração dos músculos da cara, mostrando uma expressão alegre, 
acompanhada por uma emissão de sons, geralmente, cadenciados e 
ruidosos, como reação a algo engraçado ou cômico; assumir uma 
expressão alegre; ter aspecto agradável; achar graça; fazer graça (de); 
escarnecer (de); tratar sem seriedade; gracejar (de); ação ou efeito de rir; 
risada; gargalhada; zombaria; júbilo; regozijo. (KOOGAN; HOUAISS, 2000, 
p. 1395). 

 
 

Segundo Araia (2012), o riso é uma resposta psicofisiológica ao humor ou a 

outros estímulos, que provoca no organismo algumas reações. O riso é capaz de 

trazer, rapidamente, equilíbrio ao corpo e a mente, promovendo bem-estar e bom 

humor, ajudando a suportar e a superar os problemas, inspirando esperança. O 

esforço muscular que ocorre no ato de rir aumenta a concentração de endorfina, 

substância química que promove a sensação de bem-estar, euforia e maior 

resistência à dor. Boas gargalhadas trazem variados benefícios para a saúde: 

desperta alergia, diminui o estresse e a depressão, melhora o sistema imunológico e 

proporciona outros correlatos fisiológicos benéficos. O riso é uma poderosa arma 

contra o estresse, a dor e os conflitos. Ele é “contagioso”, a risada de uma pessoa 

pode provocar riso nos demais. 

A Equipe Oásis (2015, s/p), que escreveu o artigo: “Sorrir, a chave da 

felicidade: os benefícios do bom humor e do riso para a saúde”, afirma que os 

vantagens do riso podem manifestar-se no físico, na mente e socialmente: 

Físicos – Aumenta a imunidade; reduz os hormônios do estresse; relaxa os 

músculos; previne doenças cardíacas; libera a endorfina gerando bem-estar e 

diminuindo a dor.  

Mentais – Acrescenta alegria, diversão e entusiasmo à vida; reduz a 

ansiedade, a angústia e o medo; alivia o estresse e a irritabilidade; melhora o humor; 

amplia a resiliência; induz a uma visão otimista e positiva; diminui a tristeza e a dor; 

amenizua as situações difíceis, de decepção e perda.  
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Sociais – Fortalece relacionamentos; atrai pessoas; aprimora trabalhar em 

equipe; ajuda a resolver conflitos e a superar decepções e mágoas; promove união; 

desinibe. 

O termo brincar é definido como: “[...] divertir-se (com jogos); entreter-se 

(com brincadeiras infantis); gracejar; zombar; proceder com leviandade (em relação 

ao algo); recrear-se; distrair-se; folgar; escarnecer; mexer distraidamente em (algo).” 

(KOOGAN; HOUAISS, 2000, p. 268). 

 

Imagem 44: Brincar, brincar, brincar. 

 
Disponível em: http://iconerecife.com.br/a-importancia-do-brincar-para-o-desenvolvimento-infantil/ 

 

Ao brincar a criança, de acordo com Adamuz, Batista e Zamberlan (in Santos 

2011), estimula a curiosidade, a confiança, a autonomia, a autoestima, a 

cooperação, a iniciativa, a autoconfiança, a independência, o prazer e a 

socialização; desenvolve a expressão dos sentimentos, o pensamento, a 

imaginação, a criatividade; a linguagem, a aprendizagem, a concentração e a 

atenção; unifica e integra a personalidade; revela o seu interior; aprende a se 

conhecer e a compreender o mundo. 

http://iconerecife.com.br/a-importancia-do-brincar-para-o-desenvolvimento-infantil/
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Segundo Antunes (in Santos, 2011, p. 38):  

 
Toda criança vive agitada e em intenso processo de desenvolvimento 
corporal e mental. Nesse desenvolvimento se expressa a própria natureza 
da evolução e esta exige a cada instante uma nova função e a exploração 
de nova habilidade. Essas funções e essas novas habilidades, ao entrarem 
em ação, impelem a criança a buscar um tipo de habilidade que lhe permite 
manifestar-se de forma mais completa. A imprescindível “linguagem” dessa 
atividade é o brincar, é o jogar. Portanto, a brincadeira infantil está muito 
mais relacionada a estímulos internos do que a contingências exteriores. A 
criança não é atraída por algum jogo por forças externas inerentes a ele, 
mas sim por uma força interna, pela chama acesa de sua evolução. É por 
essa chama que busca no meio exterior os jogos que lhe permitem 
satisfazer a necessidade imperiosa imposta por seu crescimento. 

 

Complementando a ideia, Heygi (2015) fala que há importantes motivos para 

a criança brincar e se divertir: combate a obesidade; permite o autoconhecimento 

corporal; estimula o otimismo e a negociação; gera resiliência; ensina a ter respeito; 

desenvolve o autocontrole; acaba com o tédio e a tristeza; incentiva o trabalho em 

equipe; instiga o raciocínio estratégico; estabelece regras e limites. 

O brincar está diretamente associado ao lúdico e, comumente, relacionado à 

ideia de que é uma atividade exclusiva às crianças. O que não é verdade. Todos o 

benefícios relatados acima não poderiam ser exclusivos de uma única faixa etária. 

Atualmente, estudiosos e especialistas têm comprovado o importante valor do 

lúdico, também, na vida adulta. Brincar, na verdade, é fundamental em qualquer 

idade. Segundo Winnicott (1975, p. 80), “É no brincar, e somente no brincar, que o 

indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral; e 

é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self)”. 
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CAPITULO IV 

 

CRIATIVIDADE, LUDICO E ARTETERAPIA 

 

 

O processo criativo, [...] e a batalha, que é certamente para toda a vida, vale 
a pena.  É uma batalha que gera um incrível prazer e uma enorme alegria. 
Todas as nossas tentativas são imperfeitas, mas cada uma dessas 
tentativas imperfeitas traz em si a oportunidade de desfrutar um prazer que 
não se iguala a nada nesse mundo. O processo criativo é um caminho 
espiritual. E essa aventura fala de nós, de nosso ser mais profundo, do 
criador que existe em cada um de nós, da originalidade, que não significa o 
que todos nós sabemos, mas que é plena e originalmente nós. 

 
Nachmanovich  

 
 

Imagem 45: Criatividade 

 
Disponível em: https://saberblogar.wordpress.com/2016/05/03/criando-conteudo-para-blog-com-

mapa-mental/ 

 

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade. Além de 

manifestar-se através das brincadeiras, brinquedos e jogos, está presente em muitas 

outras atividades, inclusive, no fazer artístico. Logo, falar do Lúdico na Arteterapia 

é reconhecer a capacidade lúdica da arte e das modalidades expressivas e, por 

conseguinte, reconhecer seu poder transformador. 

https://saberblogar.wordpress.com/2016/05/03/criando-conteudo-para-blog-com-mapa-mental/
https://saberblogar.wordpress.com/2016/05/03/criando-conteudo-para-blog-com-mapa-mental/
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As ações vividas e sentidas são impossíveis de se definirem por palavras, 
são compreendidas pela fruição, cheias de fantasia, de imaginação e de 
sonhos que se articulam como teias tecidas simbolicamente. [...] possuem a 
marca da peculiaridade do sujeito que as experimenta. (SANTIN-1994- apud 
Albuquerque, 2016, p. 46). 

 

Conforme Albuquerque (2016), o lúdico proporciona um desenvolvimento 

global, sadio e harmonioso. Através dele, há a ativação da imaginação, da 

criatividade, da sensibilidade, do saber, da independência emocional e intelectual; 

ocorre o aumento da sensibilidade visual, auditiva, motora, e a diminuição da 

agressividade. Com o lúdico, o indivíduo torna-se um ser consciente, integrado e 

participante, capaz de se expressar, analisar, criticar, fazer descobertas e 

transformar a sua realidade. 

 
Imagem 46: Criar 

 
Disponível em: https://thenextweb.com/creativity/2016/12/19/11-brutal-truths-about-creativity-that-no-

one-wants-to-talk-about/#.tnw_GbflL5Mg 
 

 

Segundo Rocha (2009), todo trabalho criativo desperta sentimentos, 

emoções, conteúdos internos, descobertas, conhecimento, novas relações, 

combinações e soluções. A criatividade implica fluência, flexibilidade, entendimento, 

https://thenextweb.com/creativity/2016/12/19/11-brutal-truths-about-creativity-that-no-one-wants-to-talk-about/#.tnw_GbflL5Mg
https://thenextweb.com/creativity/2016/12/19/11-brutal-truths-about-creativity-that-no-one-wants-to-talk-about/#.tnw_GbflL5Mg
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fantasia, imaginação, novas experiências, impulsividade, espontaneidade, entrega, 

pensar simbólico e humor. Por meio dela desenvolve-se a autoestima, busca-se a 

autorrealização e trabalha-se aspectos positivos do indivíduo.  

 
A criatividade é a essencialidade do humano no homem. Ao exercer o seu 
potencial criador, trabalhando, criando em todos os âmbitos do seu fazer, o 
homem configura a sua vida e lhe dá um sentindo. Criar é tão difícil ou tão 
fácil como viver. E é do mesmo modo necessário. (OSTROWER, 1987, p. 
166). 

 

Andrade (apud Albuquerque, 2016, p. 51) afirma que, “[...] criação e 

ludicidade têm muitas semelhanças e são essenciais no processo de formação do 

ser humano”. 

 

[...] todos os atos criativos são formas de divertimento, o ponto de partida da 
criatividade no ciclo de desenvolvimento humano e uma das funções vitais 
básicas. Sem divertimento, o aprendizado e a evolução são impossíveis. [...] 
O Trabalho criativo é divertimento; é a livre exploração dos materiais que 
cada um escolheu. A mente criativa brinca com os objetos que ama. O 
pintor brinca com a cor e o espaço. O músico brinca com o som e o silêncio. 
Eros brinca com os amantes. Os deuses brincam com o universo. As 
crianças brincam com qualquer coisa em que possam botar as mãos. 
(NACHMANOVITCH, 1993, p. 49). 

 

De acordo com Albuquerque (2016), todas as atividade com brinquedos, ou 

que envolvam brincadeiras, jogos, dança, desenho, colagem, pintura, escultura, 

argila, sucata, canto, música, teatro, filmes, livros, ou o corpo, e que, portanto, 

utilizem as emoções, os sentimentos e o pensamento, para criar e expressar-se a 

partir de uma linguagem sensível e acessível ao seu mundo interno ou externo, é 

considerada lúdica. Pereira, complementa, traçando uma relação entre a arte-

educação e a ludicidade, 

 

[...] são processos que se entretecem, formando uma trama de cores, 
formas, brilhos e sons. Uma tessitura de pensamentos, sentimentos e 
ações, de estímulos à criatividade, à expressão pessoal, ao contato consigo 
e com o outro. Envolvem adultos, jovens ou crianças, cada grupo com suas 
peculiaridades e necessidades expressivas, gerando entrega e integração, 
estimulando a percepção sensorial, soltando amarras, deixando 
preconceitos para traz. (PEREIRA, 2006, p. 124 e 125). 

 

Para Duarte Junior (2001), a experiência estética vivenciada através das artes 

é considerada uma experiência sensível, vai além de uma simples experiência 

sensorial, porque carrega um sentido, uma significação que ultrapassa os estímulos 
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elementares oriundos dos materiais empregados. “Ela nos fala de vida e morte, de 

alegria e tristeza, de sorte e fatalidade, de sonhos e desencantos, dialogando com a 

inteireza de nossa corporeidade”. (DUARTE JUNIOR, 2001, p.155), 

A importância das atividades lúdicas e artísticas vai além das atividades 

propriamente ditas, sua relevância está em como elas são conduzidas é 

vivenciadas. Porque são momentos ricos de descobertas, de construção, de 

aprendizado, de autoconhecimento, que favorecem um contato profundo consigo 

mesmo, pois unem a mente e o coração. 

 

[...] uma dinâmica de interação grupal ou de sensibilização, um trabalho de 
recorte e colagem, uma das muitas expressões dos jogos dramáticos, 
exercícios de relaxamento e respiração, uma ciranda, movimentos 
expressivos, atividades rítmicas, entre outras. Mais importante, porém, do 
que o tipo de atividade é a forma como é orientada o como é 
experimentada, e o porquê de estar sendo realizada. Ela deve permitir que 
cada um possa se expressar livre e solidariamente, unindo razão e emoção. 
(PEREIRA, 2006, p. 124). 

 

Através das atividades lúdicas são desenvolvidas duas importantes funções: a 

imaginação a criatividade.  

 
Imagem 47: Imaginação 

 
Disponível em: https://papodehomem.com.br/cirque-du-soleil-corteo-o-papodehomem-assistiu/ 
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Santo Agostinho (apud Rodari, 1982, p. 69), descreve o trabalho da 

imaginação como o: “[...] dispor, multiplicar, reduzir, estender, ordenar, recompor de 

algum modo as imagens [...]”.  Rodari (Ibidem) completa a ideia, exemplificando que: 

 

A função criativa da imaginação pertence ao homem comum, ao cientista, 
ao técnico; é essencial para descobertas científicas bem como para o 
nascimento da obra de arte; é realmente condição necessária da vida. [...] A 
mente humana é uma só. Sua criatividade pode ser cultivada em muitas 
direções. [...] Às fábulas [...] à poesia, à música, à utopia, à política: em 
suma, ao homem inteiro. [...] Servem ao homem completo. (RODARI, 1982, 
p. 69). 

 
A imaginação leva o indivíduo a ser criativo, e sendo criativo será capaz de 

transforma-se e mudar o que estiver a sua volta. Fattori entende a criatividade como: 

  
“Criatividade” é sinônimo de “pensamento divergente”, isto é, da capacidade  
de romper continuamente os esquemas de experiência. É “criativa” uma 
mente que trabalha, que sempre faz perguntas, que descobre problemas 
onde os outros encontram respostas satisfatórias (na comodidade das 
situações onde se deve farejar o perigo), que é capaz de juízos autônomos 
e independentes (do pai, do professor e da sociedade), que recusa o 
codificado, que remanuseia objetos e conceitos sem se deixar inibir pelo 
conformismo. Todas essas qualidades manifestam-se no processo criativo. 
(FATTORI apud RODARI, 1982, p. 140). 

 
  

Segundo Rocha (2009), ao criar, o indivíduo alcança sentimentos, sensações 

e conteúdos internos, conhecidos ou não. O trabalho criativo estimula o trânsito de 

informações, imagens e questões do inconsciente para o consciente e vice versa. 

Esta movimentação é saudável, porque promove a troca de conteúdos negativos, 

indesejados e dolorosos por conteúdos positivos, estimulantes e agradáveis.  

 

Quando criamos, colocamos um pouco de nós, do nosso universo interior 
no que fazemos na nossa criação. Desta forma, temos a oportunidade de 
entrar em contato com o nosso universo interior e conhecê-lo um pouco 
mais. Assim podemos entender, mudar transformar, significar, ressignificar, 
transmutar, transcender, se e quando necessário. (ROCHA, 2009, p. 87). 

 
 

O desenvolvimento da criatividade através do lúdico, no processo 

arteterapêutico, possibilita aprender a lidar com o mundo interno e externo, com o 

outro e consigo mesmo, e viabiliza a compreensão das sutilezas do viver: 

comunicar-se, movimentar-se, adaptar-se, estruturar a personalidade, superar as 

limitações, construir o pensamento e as emoções, aprender sobre os papéis sociais, 

aprimorar a inteligência e o poder cognitivo, adquirir conhecimento formal, construir 

um universo simbólico, desenvolver potencialidades, descobrir novos significados, 
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criar, divertir-se, descobrir-se e conhecer-se em todas as dimensões. Tudo isso, 

capacita o indivíduo a entender e a lidar com o seu mundo, tornando-o apto a 

transformá-lo para buscar o bem-estar, a satisfação, a alegria e o prazer de viver. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA PESSOA CRIATIVA 

 

Wechsler, Maslow e Macknnon, Vidal, Morgan, Kneller (apud Rocha, 2009), 

através de suas pesquisas, indicaram traços de personalidade que caracterizam as 

pessoas criativas.  

 

 FLUÊNCIA E FLEXIBILIDADE – A fluência é a habilidade de produzir 

inúmeras idéias ou soluções; a flexibilidade é a aptidão de mudar ou compreender 

alguma coisa de maneira diferente. 

 IDEIAS ORIGINAIS E INOVADORAS – Formular pensamentos 

incomuns, distintos, inusitados e raros, para uma situação qualquer. 

 SENSIBILIDADE EXTERNA E INTERNA – A sensibilidade interna  

leva-nos a contactar nossos sentimentos e incômodos internos; já a externa 

capacita-nos a descobrir erros ou imperfeições na comunicação, seja ela emitida ou 

recebida. 

 FANTASIA E IMAGINAÇÃO – Imaginar e fantasiar são ingredientes 

básicos para desenvolver a criatividade. Como criar tendo como foco apenas o 

inflexível e a rígida realidade.  

 ABERTURA ÀS NOVAS EXPERIÊNCIAS, INDEPENDÊNCIA DE 

JULGAMENTOS E INCONFORMISMO – Sendo flexível, tendo liberdade para 

pensar, criticar, questionar, decidir e estando determinada a mudar, a pessoa estará 

preparada para viver novas possibilidades. 

 USO DE ANALOGIAS OU COMBINAÇÕES INCOMUNS – 

Recombinar, aproximar, inverter, juntar, conectar, correlacionar, sobrepor e 

rearranjar, sejam ideias, valores, conceitos, formas, cores, sentimentos, palavras, 

objetivando buscar o novo, o inusitado, o diferente, e a transformação, é caminhar 

com criatividade.  

 IDEIAS ENRIQUECEDORAS E ELABORADAS – Não basta ter idéias, 

é preciso trabalhar, desenvolver, aprimorar, ajustar, adequar, lapidar para extrapolar 

e obter uma excelência.  
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 PREFERÊNCIA POR SITUAÇÕES DE RISCO, MOTIVAÇÃO E 

CURIOSIDADE – Motivado pela curiosidade, sem medo de vencer desafios e 

acreditando em si mesmo, é que se estará seguro, pronto e com coragem para 

questionar e enfrentar situações problema, buscando novas possibilidades. 

 HUMOR, IMPULSIVIDADE E ESPONTANEIDADE – Brincando com 

conceitos, pensamentos, lembranças, situações e imagens; fazendo arranjos, 

coligações e comparações singulares, despretensiosas, inesperadas e engraçadas, 

se chega à situações criativas. 

 CONFIANÇA EM SI E SENTIDO DE DESTINO CRIATIVO – Com 

convicção, segurança e determinação não haverá medo, haverá coragem e 

atrevimento necessários para viver criativamente. 

Analisando todas as definições acima é fácil perceber como elas estão, direta 

ou indiretamente, correlacionadas. Não funcionariam isoladamente. São 

características que, em proporções diferentes, com maior ou menor intensidade, 

todas as pessoas possuem.  

 
 

Imagem 48: Pessoa criativa 

 
Disponível em: https://s-media-

cacheak0.pinimg.com/736x/f4/1e/47/f41e47e25f8f95009316f9f6c64b65dc.jpg 

https://s-media-cacheak0.pinimg.com/736x/f4/1e/47/f41e47e25f8f95009316f9f6c64b65dc.jpg
https://s-media-cacheak0.pinimg.com/736x/f4/1e/47/f41e47e25f8f95009316f9f6c64b65dc.jpg
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Criar é inerente ao ser humano, em algum momento todos vivenciam a 

criatividade de alguma maneira. Segundo Fliger (apud ROCHA, 2009, p. 54), 

 

Todos os indivíduos são criadores por diversas maneiras e em diversos 
graus. A natureza da criatividade permanece a mesma, quer se produza um 
novo jogo ou uma sinfonia [...]. A criatividade situa-se na região que, em 
cada indivíduo, depende da área de expressão e capacidade dele. 

 

4.2 ARTE, CRIATIVIDADE E PROCESSO ARTETERAPÊUTICO 

 

A arte, na sua concepção mais ampla, é o meio natural para que tudo 

aconteça: emoção, comunicação, expressão, descobertas, revelações, superações, 

transformações.  O ser humano cria, faz arte, brinca, tudo isso na busca de construir 

sua inteireza, encontrar sua essência, conhecer-se, transformar-se. 

 

Uma das mais recentes aplicações da arte é o seu uso terapêutico. [...] a 
arte tem uma relação muito bem definida com a personalidade do seu 
criador. Estas influências da arte sobre o indivíduo têm aplicações 
terapêuticas. Compreende-se facilmente a utilização da arte como saída 
emocional. Assim como nos sentimos melhor depois de havermos falado 
com alguém, a respeito de nossos problemas, as pessoas se sentem 
melhores, quando podem libertar-se de suas tensões, por meio da 
expressão artística. (LOWENFELD apud ROCHA, 2009, p. 86). 

 

Traçando um paralelo entre a Arte e o poder de criar, Philippini (2013, p. 67) fala 

da importância da Arteterapia nesse processo: 

 

O que significa levar Arte para a vida de alguém? E o que é mesmo Arte? 
[...] Mas que conceituar arte, como arte terapeuta quero localizar e repetir 
sobre a possibilidade de construir, expandir e multiplicar espaços de 
criação, a princípio internos e depois materializados externamente em 
múltiplas formas expressivas pela coletividade. Aí então, suponho, algo que 
pode ser chamado de Arte acontece [...].  

 
 

 E complementa: 

 

Nessa busca, a Arteterapia terá muito a contribuir, uma vez que é um 
processo terapêutico que auxilia a resgatar, desbloquear e fortalecer 
potenciais criativos, através de formas de expressão diversas. Deste modo, 
este processo terapêutico facilita a cada um que encontre, comunique e 
expanda o seu próprio caminho criativo singular. Favorece através do ato 
criativo a expressão, a revelação e o reconhecimento do mundo interno e 
inconsciente e permite liberar criaturas que nunca vieram à Luz, presas que 
estavam, em modos antigos de funcionar. [...] Criemos no presente um 
espaço interno e atemporal do cuidar-se, nutrir-se, criar-se, recriar-se e 
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transformar-se, para retornarmos ao que sempre fomos, criaturas à imagem 
e semelhança do seu Criador. Mas agora criaturas que podem criar o seu 
próprio paraíso, tecido no tempo da tranqüilidade ao pensar sobre si 
mesmo, ao sonhar, relaxando o corpo das tensões, pintando, bordando, 
modelando, desenhando ou cantando. Construindo um lugar de meditar e 
contemplar “o dentro e o fora”. Um território para rir, brincar e amar, colorido 
por todas as atividades criativas que dêem prazer e assim contribuam para 
o equilíbrio e a harmonia pessoais e também coletivas. (PHILIPPINI, 2013, 
p. 73). 

 

 
Imagem 49: Arteterapia 

 
Disponível em: http://opheliecurado.wixsite.com/lejournaldeslettres/single-post/2016/01/01/Les-
personnages-litt%C3%A9raires-Quand-la-fiction-se-sculpte-en-tant-que-r%C3%A9alit%C3%A9 

 

Achterberg (apud Rocha, 2009, p. 87), em seus estudos, constatou que “[...] 

quando uma pessoa está imersa em um processo criativo, produz o mesmo tipo de 

onda cerebral que se produz nos processos de cura”.  

 

Ao lidar com arte, vamos despertando, pouco a pouco, a nossa imaginação, 
percepção, cognição, criatividade e sensibilidade de se expressar 
livremente por meio das linhas, das cores, das formas, da música, da 
dança, da poesia, da pintura, entre outras técnicas. Dessa forma, torna-se 
altamente lúdico o trabalho com a arte.  

http://opheliecurado.wixsite.com/lejournaldeslettres/single-post/2016/01/01/Les-personnages-litt%C3%A9raires-Quand-la-fiction-se-sculpte-en-tant-que-r%C3%A9alit%C3%A9
http://opheliecurado.wixsite.com/lejournaldeslettres/single-post/2016/01/01/Les-personnages-litt%C3%A9raires-Quand-la-fiction-se-sculpte-en-tant-que-r%C3%A9alit%C3%A9
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Quando falamos em arte, estamos nos referindo às produções, sejam elas 
“simples técnicas” aplicadas em uma sala de aula, ateliê, consultório ou 
obras de arte encontradas em museus e exposições. 
Ao comparar as atividades lúdicas das crianças e as atividades artísticas, 
Souza (2003), em sua publicação, afirma que encontraremos mais 
igualdades do que diferenças. Veja o que o autor diz ao comparar as 
atividades lúdicas e artísticas: 
- ambas constituem atividades desinteressadas, sem qualquer fim utilitário, 
que não seja o da ação em si; 
- ambas proporcionam prazer a quem as pratica; 
- ambas brotam espontaneamente, emergindo do mais profundo do ser 
psíquico, como pulsões com imperiosa necessidade de ser satisfeitas; 
- ambas produzem envolvimento afetivo-emocional, delícia, paixão, êxtase, 
estados de exaltação;  
- ambas requerem imaginação, invenção, criatividade, estando 
estreitamente ligadas ao novo, à inovação, ao original, ao inédito, ao fora do 
vulgar; 
- ambas se dirigem para algo espiritual, para algo que é belo, que é bom, 
que é o bem, que satisfaz plenamente. (ROCHA, 2009, p. 89). 

 
 

Winnicott (1975) diz que a psicoterapia acontece entre duas áreas do brincar, 

a do paciente e do terapeuta, e que se o brindar não é possível, então, é dever do 

terapeuta trazer o paciente do estado de não brincar para o estado de brincar. 

Portanto, o terapeuta deva focar sua atenção muito mais em como o paciente brinca, 

do que no tipo de brincadeira, pois a maneira como se brinda é que é capaz de 

traduzir e revelar todas as sutilezas. O natural é o brincar, brincando o paciente 

manifesta sua criatividade e descobre o seu eu. As revelações terapêuticas, através 

do lúdico, não acontecem num passe de mágica, elas precisam de um ambiente 

propício, que possibilite relaxamento e confiança para que a terapia dure o tempo 

que for necessário, até que o paciente esteja pronto. 

 

O que quer que se diga sobre o brincar de crianças aplica-se também aos 
adultos; apenas, a descrição torna-se mais difícil quando o material do 
paciente aparece principalmente em termos de comunicação verbal. Sugiro 
que devemos encontrar o brincar tão em evidência nas análises de adultos 
quanto o é no caso de nosso trabalho com crianças. Manifesta-se, por 
exemplo, na escolha das palavras, nas inflexões de voz e, na verdade, no 
senso de humor. (WINNICOTT, 1975, p. 61). 

 
 

Para Philippini (2013), o manuseio prazeroso dos materiais artísticos, através 

das variadas modalidades expressivas e um local acolhedor que promova 

segurança, não isentarão o cliente de vivenciar momentos duros e difíceis, mas 

possibilitarão o desabrochar da sensorialidade e da percepção de momentos leves, 

descontraídos e lúdicos, que com certeza, amenizarão e facilitarão o desenrolar de 

todo o processo arteterapêutico. 
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Imagem 50: Processo Arteterapêutico 

 
Disponível em: https://thepsychedelicscientist.com/2016/08/19/turning-up-the-creativity-dial/ 

 
 

A arteterapia é um processo em que fundamentalmente terapeutas e 
clientes colocam a “mão na massa”. E uma das fontes de informação mais 
significativas para esta prática está na obra de Jung, A Pratica da 
Psicoterapia (1977), onde este processo é descrito com clareza, através de 
seu questionamento: “Mas, afinal, por que razão levo os pacientes a se 
exprimirem por meio de um pincel, de um lápis, de uma pena, quando 
atingem um certo estágio de sue evolução?” E o próprio responde: “Antes 
de mais nada, o que interessa é que se produza um efeito. No estágio 
infantil...O paciente permanece passivo. Nesta fase, passa a ser ativo. 
Passa a representar coisas que antes só via passivamente e, dessa 
maneira, elas se transformam em um ato seu. Não se limita a falar do 
assunto. Também o executa”. (PHILIPPINI, 2013, p. 62). 

 

 

O processo terapêutico, em busca do autoconhecimento e da transformação, 

é uma experiência muito intensa, vivencia-se todo tipo de emoções, as agradáveis e 

as desagradáveis. Isso é inevitável, faz parte de qualquer crescimento. Contudo, as 

revelações e as descobertas feitas durante essa trajetória, podem ser amenizadas 

se a ludicidade estiver presente. A maneira como tudo é conduzido será 

determinante. 

https://thepsychedelicscientist.com/2016/08/19/turning-up-the-creativity-dial/
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Esta passagem do passivo para o ativo é uma transformação emocionante 
e às vezes aterrorizante, sendo permitida, ampliada, fortalecida e 
compreendida via materiais expressivos. E esta materialidade que registra e 
constrói, transforma, reconstrói e corporifica presenças internas passo a 
passo, traço a traço, cor a cor. É nossa chance de ouvir o próprio self, 
descobrir o espaço da “verdadeira casa” interna, no meio do turbilhão de 

imagens e ruídos dispersivos da multidão. (PHILIPPINI, 2013, p. 62). 

 
 

Imagem 51: Dança das cores 

 
Disponível em: https://poeticxpressions.com/2017/04/29/colours-hues-that-make-up-our-world/ 

 
 

O que se vive na Arteterapia, através da arte, do lúdico e da criatividade, é um 

caminho de desafios resgates e reencontros, na busca da plenitude, da realização, 

da melhora da qualidade de vida, e da felicidade. Reforçando, Philipinni (2013, s/p) 

fala, “Os settings de arteterapia são locais onde é possível experimentar e 

reaprender a ludicidade...”.  

 

O arteterapêuta estará facilitando o surgimento de uma trama criativa, uma 
urdidura tecida pelas próprias mãos no espaço receptivo do setting 
arteterapêutico. No afeto que se pode comunicar, percorrendo o eixo do si-
mesmo, uma rota que organiza e ativa o processo criativo singular, 
religando o mundo interno/externo e, por isso, abrindo novas formas de 
comunicação do mundo interno e a recriação do ambiente à sua volta. 
(PHILIPPINI, 2013, p. 62).  

https://poeticxpressions.com/2017/04/29/colours-hues-that-make-up-our-world/
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Imagem 52: Transformação 

 
Disponível em: http://retreat.guru/teachers/5899/judee-gee 

 
No desenvolver dessa pesquisa monográfica, no intuito de comprovar a 

importância do lúdico como facilitador no processo arteterapêutico, e com a proposta 

de explorar o universo conceitual do tema em questão foram abordados alguns 

assuntos fundamentais: arte, Jung, psicologia analítica, processo de individuação, 

diversão, prazer, alegria, riso, brincar, criatividade, ludicidade e arteterapia. Sendo 

assim, verificou-se que o lúdico é facilitador do processo arteterapêutico, pois traz 

consigo alegria, espontaneidade, positividade e leveza para contribuir em situações 

de superação, aprendizado e descobertas, a âmbito interno, externo, emocional, 

afetivo, cognitivo e social, promovendo o crescimento, a adaptação e a 

transformação pessoal. Assim como a Arte, o lúdico desperta e desenvolve a 

http://retreat.guru/teachers/5899/judee-gee
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criatividade e capacidade plena de expressão. Tal como a psicologia analítica, ele 

ajuda no autoconhecimento, na transformação e, portanto, no processo de 

individuação.  

Todos os temas abordados têm características fundamentais ao ser humano, 

que contribuem para a formação da sua essencialidade e plenitude, e que são 

caminhos que o leva à busca incessante do crescimento interno, da compreensão 

de si mesmo e de tudo que o cerca. 

A Arte e a Criatividade são tão imprescindíveis ao homem quanto viver. Sem 

elas, a humanidade, não teria saído das cavernas e chegado aonde chegou. Elas 

dão ao homem a capacidade de se reinventar. 

A diversão, o prazer, a alegria, o riso e o brincar trazem leveza à trajetória de 

vencer desafios internos e externos para alcançar a sua inteireza e chegar aonde se 

deseja, cumprindo seu destino em conquistar a realização, a satisfação e a 

felicidade.  

Porém, essa caminhada, instintiva, fundamental e necessária, exige coragem, 

força, vontade e determinação. Não é um processo simples, é uma batalha difícil, 

assustadora e complexa, onde se entrelaçam muitos fios: o homem físico, o homem 

emocional e o homem espiritual. É um andar rumo ao desconhecido, ao desafio, ao 

surpreendente. O caminhar é importante, porém o que é fundamental é chegar onde 

se deseja, sentindo-se pleno e renovado. 

Esse processo, que é contínuo e não tem fim, é coletivo, de toda a 

humanidade e ao mesmo tempo é pessoal, único e singular. Cada ser humano 

passa por ele imprimindo sua originalidade. Jung denomina essa caminhada de 

Processo de Individuação, que é a necessidade de descobrir o si-mesmo; 

estabelecer o equilíbrio entre consciente e inconsciente, integrar os opostos, formar 

e fortalecer a personalidade. Nesse processo deve morrer o que é inútil para nascer 

o novo que trará o crescimento, e a transformação. Assim, o homem poderá ser tudo 

aquilo para que veio ser. 

A Arteterapia, usando a arte como forma de expressão e comunicação, 

visando superar conflitos emocionais, medos, traumas e sofrimentos, possibilita e 

proporciona, uma caminhada de autoconhecimento, autorrealização, autoestima, 

melhoria da autoimagem e da qualidade de vida. Todos os conteúdos internos que 

precisam chegar à consciência, para promover a transformação do indivíduo, vêm a 

tona por meio de imagens e símbolos, pelo fazer artístico. Esse processo mobiliza 
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sentimentos e emoções, provoca descobertas e transformações, desperta a 

imaginação e a criatividade, traz conhecimento e amadurecimento internos, exige 

fluência, flexibilidade, espontaneidade, entrega e humor. Na Arteterapia o objetivo é 

usar a Arte para criar, pois quando se cria, um pouco de quem cria fica impresso na 

coisa criada.  

O lúdico, também desenvolve emoções e sentimentos; estimula as funções 

sensoriais e cognitivas; possibilita o equilíbrio emocional; permite o acesso a 

situações internas; ajuda a lidar com e realidade interna e externa; dá significado a 

existência; integra a personalidade; usa a imaginação e a criatividade; faz 

descobertas; relaxa; produz crescimento e transformação. E tem uma peculiaridade, 

que é fazer tudo com liberdade, espontaneidade, descontração, prazer e alegria.  

Onde há o ser humano, há arte. Onde há arte, há criatividade. Onde há arte e 

criatividade, há crescimento e transformação. Contudo, alegria só há onde houver 

ludicidade.  

Na realidade, é possível fazer tudo que se queira, tudo o que desejar, 

qualquer atividade humana: pintar, ler, dançar, cantar, escrever, jogar, compor, 

caminhar, cozinhar, estudar, trabalhar e até brincar, mas, todas elas só darão 

prazer, despertarão entrega, interesse e contentamento se a ludicidade estiver 

presente. Caso contrário, serão atividades obrigatórias e irrelevantes. O lúdico torna 

tudo mais leve, mais fluido, mais autêntico, mais essencial. O Lúdico faz tudo valer a 

pena. 

Considerando que a Arte, a Criatividade e o Lúdico são próprios do ser 

humano e que funcionam integrados na busca e na realização do processo pessoal 

de autoconhecimento, crescimento e transformação, essência da Individuação e 

objetivo central da Arteterapia, esta pesquisa, então, pôde mostrar que o Lúdico é 

um facilitador, e mais que isso, um parceiro no Processo Arteterapêutico. Pois, todo 

e qualquer o processo criativo é sempre motivado pelo prazer.   

 A semelhança de características e a afinidade de objetivos entre o Lúdico e a 

Arteterapia permitem a eles uma ação harmônica e complementar. O Lúdico traz 

sutileza, suavidade, bem estar, satisfação e alegria à caminhada que, muitas fezes, 

pode encontrar dolorosos desafios. No processo arteterapêutico, o desconhecido 

inevitavelmente se apresenta: sombra, persona, conteúdos inconscientes. Estes 

trazem à tona: traumas, conflitos, sofrimentos, medos, inseguranças, limitações, 

grandes desafios a serem vencidos. É preciso ter ânimo, valentia, atrevimento e 
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estar determinado para chegar aonde é preciso, a fim de conseguir o que se quer: a 

inteireza, o equilíbrio, a harmonia, o auto conhecimento e a transformação. Este 

novo ser, realizado e pleno de toda a sua capacidade será muito mais feliz e viverá 

sua vida com muito mais prazer.   

Ciente de que muito mais pode ser explorado, recomenda-se a continuação e 

a ampliação deste estudo, particularizando-o para públicos específicos e de 

cronologias diversas. 
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