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RESUMO 

 

 

Esse estudo monográfico buscou apresentar algumas possibilidades e descobertas 

em Arteterapia, através do “fazer artes”, do criar, experimentando linguagens e 

materiais diversos, construindo imagens e caminhos saudáveis para o 

autoconhecimento, a autonomia e a liberdade de criar. A partir de estratégias 

expressivas em técnica mista, pretende verificar de que maneira esta abordagem 

pode contribuir para o desbloqueio e ativação do fluxo criativo de cada indivíduo. 

Investiga alternativas para despertar uma maneira própria de expressão criativa, 

liberando emoções, buscando equilíbrio e restauração da autonomia expressiva, 

favorecendo a compreensão sobre si e a individuação (dentro do processo 

arteterapêutico). 

 

 

Palavras-chave: arteterapia, criatividade, experimentação, técnicas mistas, 

autonomia, autoconhecimento. 
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ABSTRACT 

 

 

This monographic study seeks to offer some possibilities and findings in Art Therapy, 

through “art-making“, creating, experimenting with diverse languages and materials, 

building images and healthy pathways into self-knowledge, autonomy and the 

freedom to create. From expressive strategy in mixed technique, it intends to verify 

in what way this approach can contribute to the unlocking and activation of the 

creative flow of each individual. It investigates alternatives to awaken a proper way 

of creative expression, releasing emotions, seeking balance and the restoration of 

expressive autonomy, favoring the self-understanding and individuation (within the 

process os Art Therapy). 

 

 

Keywords: arte therapy, creativity, experimentation, mixed techniques, autonomy, 

self-knowledge.  
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APRESENTAÇÃO  

 

 

Imagem 1– Seguir 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

 

Conheci e experimentei a Arteterapia no final de 2014, num momento difícil e 

com a necessidade de renovar, reinventar, reiniciar a minha vida. 

Com poucos meses desta terapia de criar, de fazer, fui em busca do curso de 

Formação Clínica no Pomar e ali, de fato, renovei-me, reinventei-me e reiniciei. E 

com a arte encontrei-me, conheci-me, identifiquei-me. Foi um tempo de ''formação''. 

Intenso, experimentado, superado, vivido. Um tempo de descobertas, de criação, de 

criatividade, de olhar-me, de perceber-me, de muito ler, de escolher, de mergulhar, 

de experimentar, de superar, de encantar-me, de conhecer-me e de crescer. Um 

tempo que eu tanto precisava, no momento que eu tanto procurava. 

Lembro-me da última aula, da auto-avaliação, de ter ficado claro que tudo que 

fora estudado e experimentado tinha sido exclusivamente para a ''minha formação''. 



11 

 

Segui usando como referência uma das frases de Jung em A Prática da 

Psicoterapia (1986) que “[...] ninguém pode levar ninguém além do lugar onde 

conseguiu chegar.” (JUNG apud PHILIPPINI, 2013, p. 26) e entendi que havia 

encontrado um caminho. Uma possibilidade para o autoconhecimento, para as 

transformações, para o crescimento. E quantas outras possibilidades. Quantas 

melhorias. Resolvi continuar estudando e seguir no curso de Pós Graduação, ainda 

no Pomar, onde encontrei excelente instrução, orientação e estímulos. 

Com muita leitura, estudo e pesquisa, muita experimentação plástica, 

visitações à exposições e Centros culturais, inúmeras oficinas, muitos cursos, terapia, 

supervisões, atendimentos, formação de grupos, algumas dinâmicas e muita arte, 

pude escolher como praticar com liberdade e prazer, e escolhi a colagem. 

Encantada com a SoulCollage®, selecionando e colecionando imagens 

maravilhosas, fui fazendo lindos cartões, e lindas colagens maiores, até iniciar um 

caderno de colagens. Acompanhada semanalmente pelo arteterapeuta, fomos 

analisando, estudando, lendo e descobrindo sentidos em todas as produções. 

Sem parar de produzir e estudar, passei da colagem para um trabalho ainda 

mais livre, combinando com outras linguagens expressivas, fazendo grandes 

composições, construindo novas imagens. A colagem era feita numa base 

aquarelada, em papel A3, seguido de desenhos com materiais diversos. Depois 

disso, permiti-me usar diferentes materiais, desde rendas, peças de bijuteria, até 

folhas e flores naturais. Era, sim, o uso da liberdade criativa, onde tudo pode, tudo 

se completa, tudo se organiza e se compõe. E tudo conta de você. Você se descobre  

e descobre o que estava coberto. 

A partir desse trabalho, com várias produções, usando livremente linguagens 

e materiais variados, montei um projeto piloto, com 4 oficinas, onde oferecia 

linguagens, materiais e possibilidades de experimentação, de criação, de livre 

expressão. E foi sempre muito intenso, muitos mergulhos, muitas descobertas e 

muitas possibilidades. Novas possibilidades de transformações, de renovações. 

Possibilidades de criar, de fazer, de expressar. Possibilidades de experimentar e 

especialmente de ser livre.  O resultado encaminhou-me para o objeto de pesquisa 

desse estudo monográfico, que representarei a seguir. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Imagem 2 – A energia psíquica tranforma-se em imagem 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 
 

O processo criativo, quando ativado adequadamente, restaura, recupera, 

resgata, reorganiza e libera o fluxo de energia psíquica, favorecendo o bem estar, a 

expressividade e a saúde do indivíduo. 

Na abordagem junguiana, para este fluxo de energia psíquica ser saudável, 

deve estar desimpedido, espontâneo e livre, assegurando o equilíbrio, a 

comunicação e a restauração das informações entre o consciente e o inconsciente. 

Segundo Jung, o inconsciente não é apenas um depósito do reprimido, havendo, 

também, marcas de vivências, que são geradoras de novos conteúdos. 

Segundo o psicólogo e teórico da criatividade Csikszentmihalyi, que 

desenvolveu a teoria do fluxo criativo, existe um percurso psíquico que deve estar 

desimpedido, livre e fluente, que é a manifestação do processo criativo. A estes 

pressupostos, complementa-se com fundamentos da Psicologia Positiva que é 
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definida como estudo das coisas que fazem a vida valer à pena ser vivida, já que 

estuda os aspectos positivos da vida, como o bem-estar, a felicidade, o propósito e 

os aspectos positivos do ser - humano, como talento, virtude, resiliência, gratidão, 

motivação e   criatividade. 

Estes dois modelos teóricos poderão trazer aportes interessantes para a 

Arteterapia, já que o fazer artístico, exercício do processo criativo, possibilita a busca 

do equilíbrio, do autoconhecimento, da autonomia e da autoestima, podendo 

proporcionar, assim, o resgate da saúde física e psíquica, dialogando com as duas 

teorias citadas. 

A ação terapêutica se processa pela integração de conteúdos conscientes e 

inconscientes, em prol do resgate da unidade do indivíduo. No ato de fazer e 

desfazer, de experimentar materiais e linguagens, de construir imagens, de criar, 

cada pessoa poderá despertar-se, expressar-se, vivenciar e descobrir o potencial 

criativo de cada um, numa relação terapêutica de confiança. 

O contexto deste estudo investigará as contribuições de técnicas mistas na 

ativação do potencial criativo e terapêutico, observando a utilização e 

experimentação de diversas linguagens e materiais expressivos reunidos em 

técnicas mistas, visando estimular a criatividade, o desbloqueio da comunicação, 

novas descobertas, novos significados, além da superação de dificuldades 

emocionais. Assim, este trabalho tem por objetivo mostrar algumas possibilidades de 

autoconhecimento através do fazer artístico, do criar, do compor, experimentando 

materiais diversos, construindo imagens, possibilidades e caminhos saudáveis para 

o autoconhecimento, a autonomia e a liberdade de criar. 

Ilustra algumas estratégias expressivas em técnica mista com 

experimentação e complementadas por depoimentos de seus criadores. Assim este 

estudo monográfico, pretende verificar de que maneira esta estratégia pode 

contribuir para o desbloqueio e ativação do fluxo criativo de cada indivíduo, de forma 

a despertar sua maneira própria e individual do fazer artístico, liberando emoções, 

propiciando equilíbrio e restauração da sua autonomia criativa, favorecendo o 

autoconhecimento e a individuação. 

Em seus capítulos este estudo apresentará alguns conceitos relacionados à 

Arteterapia, sobre a criatividade, o poder de criar, o desbloqueio do processo criativo, 

uso de modalidades expressivas diversas, metodologia arteterapêutica e linguagens 
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plásticas; alguns aspectos da Psicologia Analítica como símbolos, arquétipos, ego, 

self, função transcendente e individuação. Para concluir será apresentada casuística 

relacionada ao processo, incluindo a descrição do método utilizado; 

complementando com elementos de amplificação, como alternativa de melhor 

configuração e compreensão dos símbolos que surgiram nesse percurso criativo. 
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CAPÍTULO I 

 

ARTETERAPIA 

 

 

Imagem 3 - #vivodearte 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

Este capítulo pretende abordar o conceito da Arteterapia com abordagem 

junguiana, apresentar alguns aspectos da representatividade da Arteterapia no Brasil 

e complementará com temas relacionados à criatividade, processo criativo e 

modalidades expressivas diversas. 

 

1.1CONCEITO: O QUE É ARTETERAPIA?  

 

Pode-se encontrar uma fonte de consulta relativa à Arteterapia no livro Para 

entender Arteterapia - CARTOGRAFIAS DA CORAGEM de Angela Philippini, na 
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quinta edição, onde encontram-se definições, explicações e teorias relacionadas ao 

aprendizado de cada trabalho expressivo, de cada produção, de cada imagem.   

Iniciando este projeto de pesquisa, no primeiro capítulo encontro a coragem 

como fonte de todas as imagens ali produzidas, relacionando-as à ação de traduzir 

em materialidade e símbolos o mundo interno. 

 

[...] o exercício desta coragem gera liberdade de expressão e sustenta a 
autonomia criativa. Em cada configuração, surge a possibilidade de 
revelações, reconhecimentos e resgates, indicações para rotas de 
reconstrução e transformação. (PHILIPPINI, 2013, p. 9) 

 

Assim estas imagens são mapas para encontrar a si mesmo, bússolas do self. 

E através desta trilha da criação início este trabalho de pesquisa, e abordo o 

processo arteterapêutico. 

E o que é Arteterapia? Segundo PHILIPPINI, uma ação terapêutica 

abrangente, holística e transdisciplinar. Ou informando de outro modo, um processo 

terapêutico, que utiliza diversas modalidades artísticas e expressivas, que vão 

configurar uma produção simbólica, que permitirá o confronto e gradualmente a 

atribuição de significado às informações de níveis mais profundos da psique, sendo, 

aos poucos, conhecidos pela consciência. Ou ainda, uma terapia através da arte, 

considerando que no contexto arteterapêutico Arte é entendida como Processo 

Expressivo na forma mais ampla que puder ser concebido. 

O conceito de Arteterapia integra vários campos de conhecimento distintos, 

dos quais cabe destacar: arte e terapia. Trata-se de uma abordagem terapêutica que 

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

específicos para, através do desbloqueio criativo, promover transformações e 

autoconhecimento e consequentes melhorias na qualidade de vida, através do 

trabalho criativo.  

A Arteterapia é amplamente definida por vários autores e profissionais da 

área, e todos os conceitos assemelham-se no que diz respeito à autoexpressão. 

Para a Associação Brasileira de Arteterapia (UBAAT), a linguagem artística é a base 

da comunicação entre o arteterapeuta e o cliente/paciente. Essa relação terapêutica 

dá-se de forma triangular: o arteterapeuta, o cliente e as produções artísticas.  

Segundo a AATA (Associação Americana de Arteterapia) a Arteterapia é o 

uso terapêutico de atividades artísticas e tem base na crença de que o processo 
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criativo dessas atividades artísticas e terapêuticas é enriquecedor da qualidade de 

vida das pessoas.  

 

Por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e trabalhos 
artísticos  resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e 
dos outros, aumentar  sua autoestima, lidar melhor com sintomas, estresse 
e experiências traumáticas,  desenvolver recursos físicos, cognitivos e 
emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico. (AATA, 2003, 
s/p) 

 

 

Neste contexto pode-se então também referir-se à Arteterapia, considerando-

a como um processo terapêutico que resgata técnicas de promoção, prevenção e 

expansão de saúde, vinculando às teorias da criatividade e autonomia expressiva. 

Ou ainda, um processo terapêutico baseado no processo criativo mediado por 

linguagens artísticas e tudo que nele contém e que dele vem. 

No procedimento arteterapêutico trabalha-se com a produção de imagem, 

uma forma de comunicação não-verbal, onde aspectos inconscientes são acessados 

e materializados, sem submeterem-se à racionalidade ou à resistência do indivíduo. 

Uma jornada criativa e expressiva, individual e independente, pertencente a cada 

um, em seu próprio tempo. 

Um dado fundamental no processo arteterapêutico é o fato de que a 

interpretação das imagens produzidas é feita pelo próprio cliente, cabendo ao 

arteterapeuta apenas favorecer esta investigação. A prática da Arteterapia facilita a 

compreensão do mundo interno, o confronto com as imagens plasmadas e 

configuradas pela energia psíquica. Como mediadores da Arteterapia, diversos 

meios expressivos, como o desenho, a colagem, a pintura, o teatro, a dança, a 

música, etc, permitem um contato direto com a sabedoria inconsciente e estimulam 

a emergência de emoções bloqueadas.  

É um percurso, um trabalho que possibilita reencontro consigo mesmo, 

autoconhecimento, reavaliação biográfica, ativação do fluxo da expressão criativa e 

permite uma reinvenção nos modos de ser e de estar no mundo. É ainda a proposta 

deste estudo e análise de respostas e expressões artísticas simbólicas e criativas, 

buscando prevenção, a recuperação de pontos de equilíbrio, a saúde psíquica, a 

qualidade de vida e o bem estar. 
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A Arteterapia, com abordagem junguiana, baseia seus estudos na função 

estruturadora da produção de imagens, do processo criativo através da arte e a 

relação do indivíduo com sua produção para propiciar sua Individuação. Já que o 

caminho de transformações imagéticas, segundo Jung e a psicologia analítica, é o 

ativador do processo de individuação. 

Assim, através desta metodologia arteterapêutica, pode-se auxiliar o processo 

de autoconhecimento do paciente, possibilitando o desenvolvimento de seus 

potenciais e seu autoconhecimento.  

 
 

Imagem 4 – Criatividade (Beatriz Milhazes) 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

Desde os anos 80, a Arteterapia vem se legitimando como prática eficaz 

promoção de saúde, fortalecendo seu campo de atuação com a formação de novos 

membros e associações, tendo sido criada em 2006, em São Paulo, a união dessas 

associações (UBAAT – União Brasileira de Associações de Arteterapia) para 

estabelecer parâmetros nacionais que regulamentem a prática e a profissão, 

primando pelo processo do cuidado, da ética e da criatividade.  
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Em 1998, foi criada no Rio de Janeiro, a primeira associação de 

Arteterapeutas do Brasil, a AARJ (Associação de Arteterapeutas do Rio de Janeiro), 

vinculada atualmente à UBAAT (União Brasileira de Associações de Arteterapia). E, 

em 31 de janeiro de 2013, a arteterapia foi incluída na Classificação Brasileira de 

Ocupações, do Ministério do Trabalho, integrando o grupo das Terapias Criativas. 

Em janeiro de 2017 a Arteterapia, dentre outras PICS, práticas integrativas e 

complementares de saúde, passou a integrar os procedimentos terapêuticos do 

Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC) através da Portaria n. 145/2017. 

Esta Resolução amplia a visibilidade e a discussão com relação à investimentos em 

práticas terapêuticas na área da saúde, e também sobre a importância e efetividade 

da Arteterapia. Esta portaria defende a ideia que é necessário uma mudança de 

perspectiva na área da saúde, priorizando a qualidade de vida, prevenção de 

doenças e promoção de saúde integral. 

 

1.2 CRIATIVIDADE 

 

Substantivo com origem na palavra do latim creare, que indica a capacidade 

de criar, de dar forma, inventar ou inovar. Segundo o Novo Dicionário Aurélio da 

Língua Portuguesa (1986, p. 498), é a qualidade do criativo, capacidade criadora e 

criar significa dar existência, dar origem, gerar, formar, produzir. Criatividade é a 

capacidade de criar, produzir ou inventar coisa novas, assim como a capacidade de 

transformar situações e inovar no modo de agir (SIGNIFICADOSBR, 2019, s/p).  

Julia Cameron, artista, jornalista e escritora criou o método THE ARTIST's 

WAY para uso da criatividade, e diz em seu livro Criatividade a Mina de Ouro, que 

não se precisa de licença para praticar a própria criatividade, que é parte normal e 

natural de todos. Diz que o indivíduo foi feito para cantar, dançar, desenhar e 

escrever poemas, pois a arte vive nos corações e todo indivíduo tem um. 

O processo arteterapêutico, como um trajeto que tem como uma das suas 

matérias primas a criatividade, é marcado por símbolos que informam e definem 

sobre os estágios da jornada de individuação de cada um. O conjunto de atos do 

“fazer arteterapêutico” expressa a singularidade e a identidade criativa de cada 

indivíduo. 
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Neste contexto, em Arteterapia, dar forma corresponde a organizar para 

compreender e transformar. O dar forma possibilita o informar sobre si, ou seja, 

possibilita a compreensão pela consciência do significado simbólico do que foi feito, 

e desta informação surge a possibilidade de transformação, com um novo modo de 

funcionamento, comunicação e expressão. 

Os conteúdos inconscientes vão surgindo e construindo a compreensão, 

ampliando a estrutura da personalidade do indivíduo, que se permite criar. A energia 

psíquica flui de forma mais espontânea, criando conexões entre o consciente e o 

inconsciente. 

Segundo Philippini (2013), as manifestações artísticas são o documentário 

psíquico da coletividade e configuram representações singulares de cada indivíduo. 

Há séculos a arte é considerada como reveladora, transformadora e colaboradora 

na construção de seres mais criativos e saudáveis. 

No âmbito deste estudo, a representação plástica será definida como um 

processo de construção do pensamento e da compreensão sobre si, fundado sobre 

a objetivação das representações. A criatividade artística realiza-se a partir de um 

diálogo do artista com sua produção. Ou seja, através de uma praxis particular, 

aplicada a uma matéria apta para sofrer transformações, é possível criar um novo 

objeto. A função desse objeto é tornar-se signo. A obra criativa tem estilo próprio e 

originalidade, e representa seu autor, uma época, uma cultura. 

O trabalho criativo em Arteterapia pode possibilitar a reconstrução e 

integração de aspectos diversos de uma personalidade, contribuindo como um 

procedimento prático que permite a aquisição de autonomia, transformações e 

objetivando melhoria de vida.  

A possibilidade de inovar, de fazer diferente, pode aumentar a autoestima, 

fortalecer a personalidade e favorecer a consciência, ativando a energia necessária 

para enfrentar novas escolhas e definições. 

De acordo com Jung (1981), na construção do modelo teórico da Psicologia 

Analítica, o inconsciente dinamiza e cria conteúdos novos, bem como guarda 

conteúdos que a consciência gostaria de libertar. 

A criação como concebida por Jung, possibilita uma reorganização 

expressiva, formando novos caminhos e novos cenários. Jung considerava o valor 

da utilização de técnicas expressivas como elemento do resgate do sentido de viver. 



21 

 

1.2.1 Poder de criar 

 
Criar é tão difícil ou tão fácil como viver.  

E é do mesmo modo necessário. 
 

Fayga Ostrower 

 

 

Criar, segundo Fayga Ostrower (2016), é poder relacionar com precisão, e 

com adequação. No ato criativo define-se algo até então desconhecido. Interligam-

se aspectos múltiplos que se reintegram. O ser livre tem uma condição estruturada 

e seletiva. 

A criatividade é, segundo a autora, a essencialidade da dimensão humana em 

cada pessoa. Quando exerce o seu potencial criador, em qualquer âmbito do seu 

fazer, o indivíduo configura sua vida, lhe dando um sentido. 

Em Arteterapia, o fazer artístico, através de inúmeras linguagens plásticas, 

possibilita a configuração de informações únicas, de acordo com a subjetividade de 

cada criador. Essas inúmeras linguagens são mediadoras para a produção de 

imagens, expressando e amplificando movimentos internos, revelando mapas 

psíquicos. Essa produção de múltiplas imagens configura a formação de iconografias 

e registra profundos processos de transformação e desvelamento. 

A criação espontânea nasce do ser mais profundo, sendo imaculadamente e 

originariamente a representação de cada um, sua essência. O que expressamos já 

existe em nós, como virtualidade assim trabalhar a criatividade é desbloquear o que 

impede o fluxo natural dessa comunicação. 

 

1.2.2 Criatividade e saúde 

Na história da humanidade, desde tempos remotos a Arte tem desempenhado 

um papel não apenas de ornamentar, mas também abre um canal de expressão da 

alma e das emoções. Assim, o encontro com a Arte abre um caminho para a 

recuperação e o resgate da saúde física, mental e emocional através de exercícios 

de criatividade, que levam o indivíduo à redescobertas, inclusive de si mesmo.  

Agente de saúde e mudanças, o arteterapeuta tem o papel de acompanhante 

privilegiado de uma jornada e a tarefa de resgatar as possibilidades criativas de seus 
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clientes, sendo por isso, fundamental que possa construir e ampliar suas próprias 

vivências criativas. 

Jung em A Prática da Psicoterapia (1986, p. 26) afirma que “ninguém, pode 

levar ninguém além do lugar onde conseguiu chegar [...]. 

Em Arteterapia – A transformação pessoal pelas Imagens, Maria Cristina 

Urrutigaray (2011, p. 33), diz que o trabalho de um arteterapeuta é o de estimular o 

sujeito a criar até à finalização de sua obra, observando neste percurso suas 

atividades, reações e expressões orais, durante a execução do trabalho.  

O privilégio de ser acompanhante do processo arteterapêutico é ter a 

possibilidade de ser estimulado por singulares processos de criação. É a promoção 

de saúde por meio da Arte e do exercício constante da prática expressiva, 

aprendendo a criar mecanismos de livre expressão. 

As pessoas saudáveis são criativas. A criatividade é a essência da verdadeira 

saúde. Quando o indivíduo é realmente saudável, a criatividade lhe vem 

naturalmente, ocorre o impulso, a vontade e a necessidade de criar. 

O fazer criativo libera forças regeneradoras presentes na psique, que vão 

possibilitar o resgate do equilíbrio, da saúde e do conhecimento de si mesmo, 

levando à expansão e à estruturação da personalidade. 

 

1.3 PROCESSO CRIATIVO  

 

Trata-se de um caminho feito de cores e de formas, repleto de significados. 
 

Angela Philippini  
 

 

O processo arteterapêutico colabora para a compreensão e resolução de 

estados afetivos conflitivos, favorecendo a estruturação e expansão da 

personalidade através do processo criativo. E permite que se possa compartilhar a 

experimentação, as construções e as transformações que o material expressivo 

possibilita. 

 
A abordagem junguiana parte da premissa que os indivíduos, no curso 
natural de suas vidas, em seus processos de autoconhecimento e 
transformação, são orientados por símbolos. Estes emanam do self, centro 
de saúde, equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial 
mais pleno, a totalidade da psique e a essência de cada um. (PHILIPPINI, 
2013, p. 15) 
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Vive-se também, no processo criativo, o mútuo desvelar proporcionado pelo 

processo de criação. Neste processo, os materiais expressivos, a adequação do 

setting e o acolhimento do arteterapeuta permitem que a energia psíquica traduza-

se concretamente em imagens, através das produções expressivas diversas e, a 

cada transformação de materiais, analogamente aconteçam transformações no nível 

psíquico. 

Através de diversos materiais gráficos poderão surgir símbolos necessários 

para que o indivíduo faça contato com aspectos a serem compreendidos e 

transformados. As modalidades expressivas em sua concretude, tem o objetivo de 

facilitar a melhor compreensão do símbolo pela consciência, intensificando sua 

função estruturadora.  

Os símbolos trazem a possibilidade de conhecer, compreender, refazer, 

recuperar, rememorar, reparar estruturas e transcender. Tem função integradora e 

reveladora do eixo de si mesmo, entre o que é desconhecido e a consciência. 

No processo arteterapêutico, utiliza-se as mãos como sensíveis instrumentos 

de percepção do mundo, descobrindo texturas, formas, nuances e sentimentos. 

Pode-se movimentá-las rasgando, amassando, rabiscando, experimentando, 

sentindo, criando. Construindo autonomia expressiva e ativando processos criativos. 

Com as mãos se cria e se constrói novas formas de ser e estar no mundo. 

Todos os processos de criação, segundo Fayga Ostrower, representam 

tentativas de estruturação, experimentação e controle. São processos produtivos 

onde o indivíduo se descobre, onde se articula à medida que se identifica com sua 

produção. São transferências simbólicas entre a psique (inconsciente e consciente) 

e as materialidades utilizadas, formando a matéria, produzindo, ordenando, 

configurando, dominando, e assim o indivíduo consegue se ordenar interiormente e 

compreender-se. Conhece-se melhor através de cada experiência expressiva e 

amplia sua consciência nesse processo, recriando suas potencialidades essenciais. 

A criatividade e os processos de criação são estados e comportamentos 

naturais da humanidade. Neste contexto todo fazer do ser humano pode tornar-se 

um formador de novos modos de ser. Assim, a criatividade é inerente à condição 

humana. 

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 
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originalidade, que não significa o que todos nós sabemos, mas que é plena 
e originalmente nós. (NACHMANOVITCH, 1993, p. 24) 

 
 

 

1.3.1 Experimentação  

Em seu livro Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia, Angela 

Philippini (2009, p. 137), diz: 

 
Procurei estabelecer a correlação entre ilustrar a subjetividade através do 
trabalho criativo, com a elaboração do potencial criador através desta 
expressão da subjetividade, com a ajuda da mediação das materialidades 
plásticas e expressivas. 

 
 

Ou seja, é importante relacionar o trabalho criativo com a ilustração da 

subjetividade e a elaboração do potencial criativo. A criação ativa conexões para a 

produção e expansão da consciência. 

A experiência criativa transpassa limites cotidianos, permitindo 

transbordamentos, atravessando limites e resgatando notícias internas. As 

mediações expressivas e o ato criativo são ilimitadas em suas múltiplas 

possibilidades. 

A variedade de meios capazes de ampliar as possibilidades de expressão 

nasce da prática, do divertimento, do exercício, da exploração, da experimentação. 

Deste modo a produtividade da Arteterapia consiste na possibilidade de 

facilitar caminhos expressivos singulares para cada um, e o fluir neste processo vem 

da prática, da experimentação e do estudo das modalidades expressivas adequadas. 

Sendo importante assegurar uma grande variedade de materiais expressivos de boa 

qualidade para que este percurso possa ser vivido de modo produtivo e efetivo. 

 

1.3.2 Livre expressão 

Ser espontâneo significa entre outros aspectos em ser coerente consigo 

mesmo. Para ser espontâneo, para se viver de modo autêntico e coerente 

interiormente o indivíduo precisa integrar sua personalidade, ter alcançado alguma 

realização de suas potencialidades, e uma certa medida de conscientização para 

que busque reconhecer e atender suas necessidades emocionais. 

Ser espontâneo é permitir-se ser livre. Poder expressar-se com liberdade e 

autonomia. Fayga Ostrower, em seu livro Criatividade e Processo de Criação 
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(2014), ressalta essa interação entre espontaneidade e liberdade e diz que a 

espontaneidade corresponde à possível coerência na pessoa, abrangendo uma 

forma de autonomia interior e um grau mais alto de liberdade de ação ante as 

possibilidades de viver e criar. 

A liberdade de criação confunde-se com a liberdade de expressão, uma vez 

que a criação é identificada com a auto-expressão. A produção, a obra criada é 

considerada como uma mensagem sobre vivências pessoais. A expressão plástica 

é utilizada assim como um meio de comunicação singular. Ser livre significa 

compreender-se, significa um entendimento de si. A vivência desse entendimento é 

a mais profunda e plena interiorização. Ser livre é ocupar o seu espaço de vida. Esse 

entendimento de si, essa interiorização tão profunda é um estado de ser, 

caracterizado por um processo que cresce tanto no sentido das delimitações como 

no sentido de ampliações. Assim, a coerência existencial renova-se no exercício das 

potencialidades criativas de cada indivíduo. A criação é um perene desdobramento 

da singularidade e simultaneamente uma perene reestruturação. É uma vida mais 

plena. Neste contexto o trabalho criativo é divertimento, através da livre exploração 

dos materiais expressivos. E o divertimento é a raiz de onde nasce a arte original, 

que fortalece a identidade e a singularidade de cada indivíduo. 

 

1.3.3 Fluxo criativo  

Segundo Nagem (2006) em seu trabalho CAMINHOS DE 

TRANSFORMAÇÃO, Transformar para Integrar da Restauração à Reciclagem 

(2006, ISEPE), o estado de fluidez, de transformação e de um vir a ser, para Jung é 

iniciado através de experiências e experimentações, onde o indivíduo é ao mesmo 

tempo, o agente transformador e transformado, ou seja, trabalha seu próprio material 

psíquico através de sua produção plástica. 

A autora diz ainda que durante este caminho de transformação, seja num 

processo criativo plástico, ou no próprio processo de individuação conforme o 

conceito da psicologia junguiana, utilizamos como matéria-prima o material que 

tivermos nas mãos, e que existindo diversas possibilidades em cada indivíduo, ainda 

que desconhecidas, basta encontrar o caminho para elas, e correr o risco de 

experimentá-las e transformá-las. 

Sobre o mesmo tema Philippini (2013, p. 25) descreve: 
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Tornar-se um indivíduo único e singular configura-se no resultado de 
experiências  e vivências de grandes e profundas transformações, que 
ocorrem durante todo o processo existencial de cada um de nós, ao qual 
Jung denomina processo de individuação. 

 

 

Em relação aos desdobramentos benéficos dos atos criativos Philippini diz 

ainda que:  

 

A transformação plástica por meio trabalho com as mãos, funciona como 
um elo entre o mundo real e o mundo da fantasia, entre consciente e 
inconsciente, que permite viajar para dentro de si e resgatar o sentido de 
sua própria vida. Resgatar o sentido da vida nos auxilia a valorizar e utilizar 
tudo o que está à nossa volta. (Ibidem, 2013, p. 25) 

 
 

Ampliando essas ideias Fayga Ostrower, no seu livro Criatividade e 

Processos de Criação (2014) ressalta que o ser humano cria porque precisa, pois, 

só assim pode crescer como ser humano coerente, ordenado, dando forma e 

criando. 

Na Revista Arteterapia - Imagens da Transformação, n. 6 – Vol. 6 de março 

de 1999/ Pomar, Rodolfo Berg no seu trabalho sobre Arteterapia: da Imagem e do 

método, fala sobre a imagem como um processo, um vir-a-ser contínuo. Destaca ser 

necessário sensibilidade e um “coração desperto” (HILLMAN apud BERG, 1999, p. 

122) para compreender a imagem, e assim compreender o mundo, a alma e a vida. 

E relaciona imagem e Arteterapia, reconhecendo que a primeira ao apresentar 

plasmada na materialidade (tinta, argila etc.) é apenas uma parte da própria imagem, 

ou seja, a imagem apresentada no material expressivo não é uma imagem pronta, e 

o trabalho arteterapêutico pode identificar e reconhecer esse movimento psíquico 

que está sendo comunicado. 

Diz ainda que esse movimento psíquico no processo, não pode ser 

cristalizado pelo material expressivo utilizado. Esse material expressivo é apenas um 

revelador do movimento, e do processo imagético, é um instrumento material que 

pode levar para além da matéria, permitindo uma apresentação e compreensão da 

totalidade psíquica, através da imagem. 

Segundo OSHO, no livro Criatividade, Liberando Sua Força Interior, a 

criatividade é o ato de permitir que algo ocorra por seu intermédio. Prevalece não 
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exatamente o ato de fazer, mas sim o ato de permitir. É o ato de tornar-se uma 

passagem para que o todo flua através de cada um. 

 

1.4 MODALIDADES EXPRESSIVAS 

 

Através de modalidades expressivas diversas, a Arteterapia possibilita o 

desbloqueio, o resgate e o fortalecimento do potencial criativo, promovendo a relação 

dos indivíduos consigo mesmo. O processo arteterapêutico facilita que cada pessoa 

encontre e amplie o seu próprio caminho de auto expressão. Através da metodologia 

arteterapêutica será possível auxiliar, estimular e acompanhar o processo de 

individuação do paciente, possibilitando o desenvolvimento de seus potenciais e seu 

autoconhecimento.  

Pela sua transdiciplinaridade, a Arteterapia permite que potencialidades 

criativas desenvolvam-se por meio de um processo onde o canal criativo seja revisto 

e reconhecido, descoberto e redescoberto, ampliado e enriquecido, por meio de 

variados recursos expressivos, afirma Lima (apud Philippini, 2013, p. 85) em seu 

trabalho sobre Um novo paradigma para tratamento do público asilar na terceira 

idade. Como um mapa, a produção plástica representa o que pensamos, sentimos, 

intuímos, agimos.  

Segundo Lígia Diniz (2001), a Arteterapia é “preferencialmente assentada” 

nas artes plásticas (pintura, desenho, colagem, modelagem, bordado, costura, 

fotografia, construção com sucata, construção de personagens, etc). A dança, 

música, teatro e as histórias são atividades complementares dentro da Arteterapia. 

E cada modalidade tem sua propriedade terapêutica específica, cabendo ao 

arteterapeuta reconhecer as propriedades terapêuticas de cada modalidade para 

definir a atividade adequada para a necessidade do seu paciente. 

 

1.4.1 Metodologia arteterapêutica 

 

Para o observador AAT, não se trata de interpretar uma mensagem ou de 
admirar sua configuração, mas de reconstruir o caminho de pesquisa que 
permitiu ao autor encontrar, ao mesmo tempo, o que tinha a dizer e a 
maneira de dizê-lo.” (PAIN e JARREAU, 1996, p.  14) 

 
 

A Arteterapia é um caminho criativo propício à individuação, um caminho de 

construção do indivíduo. A Arte é uma possibilidade expressiva, é considerada como 
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um instrumento facilitador do universo imaginário e simbólico, permitindo o 

desenvolvimento de potencialidades e o conhecimento de si mesmo. O indivíduo que 

trabalha com materiais plásticos tem a possibilidade de criar novas formas, 

concretizando ideias e exercitando a inteligência ao dar nova forma, uma nova 

configuração a um modo particular de ser.  

Sendo uma abordagem transversal, a Arteterapia pode utilizar várias 

modalidades expressivas para trabalhar uma imagem, tornando visíveis as 

dinâmicas inconscientes, e integrando-a mais com as palavras, através da escrita 

criativa ou da poesia. Assim, imagens que emergem do inconsciente podem ser 

vestígios importantes que através desses processos criativos desbloqueiam a 

energia psíquica, permitindo fluir a totalidade, restaurando o equilíbrio, o bem estar 

e, consequentemente, a saúde física e psíquica, promovendo ainda novas 

possibilidades de autoconhecimento. 

 

 

Imagem 5 – Mãos, como instrumento 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Por meio do exercício da Arte, busca-se o aperfeiçoamento, estimulando-se a 

ordenação de ideias e criando-se a oportunidade de desenvolver ou de configurar 

habilidades expressivas e criativas. 

O lugar do arteterapeuta neste percurso, é acompanhar o processo do 

paciente, ser testemunha da sua aventura de autoconhecimento, onde as 

transformações sucessivas são mais importantes que o resultado final, ajudá-lo a 

superar os obstáculos encontrados, considerando-os de ponto de vista objetivo e 

subjetivo. É um olhar, uma escuta, uma ressonância afetiva e representativa. 

É indispensável que o arteterapeuta conheça de forma satisfatória, tudo aquilo 

que ele propõe, dos materiais plásticos, das estratégias, instrumentos e suportes. E 

para garantir o sucesso de um procedimento novo, ele deve experimentá-lo 

longamente. É pela elaboração de seu desejo de se autoconhecer que o 

arteterapeuta poderá também ajudar o outro a aceitar-se a si próprio. 

O conhecimento vivido nos diversos caminhos de representação imagética 

não é um instrumento que o arteterapeuta utiliza para ensinar ao sujeito como fazer, 

mas sim como pode compreender suas estratégias criativas, permitindo ajudá-lo a 

melhor formular suas intenções, e assim, tirar melhor proveito da experiência criativa. 

Segundo Fayga Ostrower (2009), o fazer artístico envolve possibilidades e 

algumas dificuldades, que embora consideradas limitadoras, são orientadoras e 

estimuladoras para novas descobertas, e para ampliações do trabalho em outras 

direções. 

Para materializar um conteúdo expressivo é preciso fazer ordenações, 

elaborar ideias, dando-lhes novas formas. Para a Arteterapia, a obra de arte em si, 

não é importante, não interessa a questão estética como prioridade. O ponto 

principal, central é o sujeito em busca da imagem, da significação e sua produção 

materializada. E o arteterapeuta não tem o papel de crítico, de julgador, nem de 

observador “objetivo”, o seu lugar de pertencimento encontra-se entre o 

sujeito/paciente e a obra. Lembrando sempre que dessa forma o inconsciente pode 

emergir. 

Em Arteterapia, as produções não devem estar sujeitas a julgamentos de 

valores estéticos, como na arte. A produção expressiva neste contexto tem como 

finalidade trazer à luz um conteúdo inconsciente para ser confrontado e integrado. A 

Arteterapia visa através das produções plásticas e artísticas, a expressão, a 
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comunicação de representações como fantasias e sentimentos, possibilitando um 

espaço para a liberação de energia psíquica, favorecendo a expressão posterior à 

criação estabelecida em palavras daquilo que antes não tinha nome, nem identidade, 

nem espaço para manifestar-se. 

O percurso arteterapêutico possibilita, através de experimentações com 

materiais plásticos, a transição da imaginação para a criação de imagens, que 

transforma-se em produto criado, que expressa conteúdos íntimos. Permite a 

passagem de conteúdos inconscientes para conteúdos conscientes e busca 

visualizar estes conteúdos expressivos, onde a forma converte-se na expressão 

subjetiva, em comunicação objetivada e diálogo interno.  

 

O trabalho com Arteterapia visa exatamente permitir a ação mental, ou a 
elaboração, com o intuito de extrair a emoção (afetividade, sentimento) que 
se encontra “oculta”, como ideia na imagem formada, a princípio, inexistente 
no sentido empírico. (URRUTIGARAY, 2011, p. 29)  

 

1.4.2 Linguagens plásticas e suas propriedades terapêuticas 

A arte, utilizada terapeuticamente, facilita o encontro com o nosso Si-mesmo. 

As linguagens expressivas têm potencial curativo, estruturador e transformador e 

através do uso adequado e específico de seus materiais expressivos, são produtivas 

aliadas, facilitando a compreensão e transformação a partir de imagens produzidas 

no processo arteterapêutico através da sua mediação.  

A tipologia junguiana registra e norteia a caminhada por regiões psíquicas 

profundas e singulares, identificando quatro funções psíquicas básicas: pensamento, 

sentimento, sensação e intuição. A estas funções psíquicas, Jung correlacionou os 

quatro elementos básicos da natureza: ar, água, fogo e terra e dois movimentos 

básicos para a orientação desta energia: movimento predominante para o mundo 

externo (extroversão) e movimento predominante para dentro da própria vida 

psíquica (introversão). Assim, o arteterapeuta poderá estimular, com determinadas 

modalidades expressivas, as funções psíquicas menos desenvolvidas, revitalizando 

áreas não usadas, núcleos bloqueados, resgatando assim, possibilidades do livre 

fluir da energia psíquica. 

No processo arteterapêutico, a compreensão dos diversos significados 

contidos nos símbolos vem do trabalho criativo, plástico e expressivo. A produção 

imagética é consequência de processos primários de elaboração psíquica, tendo a 
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possibilidade de não passar pelo crivo da consciência e do controle do ego. 

Posteriormente, ao ser confrontada através de sua materialidade, poderá oferecer 

alguns dos seus significados à consciência. 

Algumas linguagens plásticas e materiais expressivos que fazem parte das 

estratégias arteterapêuticas e das atividades criativas utilizadas no processo de 

amplificação simbólica, segundo Philippini (2009): 

colagem – ordenadora, sintética, integradora; 

fotografia – documentário, resgate de memórias afetivas, percepção da 

autoimagem; 

pintura – ativação do fluxo criativo, desbloqueio, experimentação com o inusitado 

em movimento, dissolver; 

desenho – percepção espacial, delimitar e designar, objetividade, configurar 

costura, bordado, tecelagem (linhas) – reunir, tramar, estruturar, integrar, ordenar, 

organizar, desembaraçar; 

mosaico e assemblagem – ordenar, ressignificar, reutilizar, integrar; 

modelagem – percepção da tridimensionalidade, de volume e tátil, coordenação 

motora; 

construção – integrar, coordenar, construir, agregar, edificar; 

máscaras e personagens – estruturadora, elaboradora, ordenação espacial, 

ativação do imaginário; 

escrita criativa – fluência da comunicação, documentário de afetos,, simplicidade 

operacional, desbloqueio criativo; 

contos – interação lúdica, ativação do imaginário, favorecer o autoconhecimento 

vídeo – orientação espacial, senso de composição, experiências com imagem e 

movimento; 

consciência corporal – relaxamento, desaceleração dos ritmos vitais, centramento. 

 

Em resumo, a Arteterapia é o processo terapêutico que utiliza a Arte e suas 

diversas modalidades expressivas como instrumento. Essa utilização da Arte torna 

o processo terapêutico mais rico, dinâmico e prazeroso. As atividades artísticas 

possibilitam a materialização de conteúdos do inconsciente, numa produção 

simbólica, que permite o confronto e a gradual atribuição de significados à essas 
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informações vindas das camadas mais profundas da psique, para que possam ser 

apreendidas pela consciência.  

Através do fazer criativo, instaura-se uma comunicação entre o inconsciente 

e o consciente, permitindo que as informações até ali desconhecidas ou reprimidas 

possam ser integradas à consciência. Esse caminho em direção à realização de um 

indivíduo único e integrado denomina-se “processo de individuação” que é o eixo da 

Psicologia Analítica Junguiana. 

A Arteterapia engloba inúmeros campos de conhecimento que se entrelaçam, 

enriquecendo o processo terapêutico, propiciando o autoconhecimento e levando à 

transformações. Pode ser realizada com crianças, adolescentes, adultos, pessoas 

enfermas e saudáveis e portadores de necessidades especiais, viabilizando um novo 

canal de comunicação e expressão, além de possibilitar a descoberta de novas 

habilidades e potencialidades, contribuindo para a superação de limites. 

O arteterapeuta acompanha, apoia, promove e possibilita o contato do 

indivíduo, cliente/paciente com seu mundo mais profundo e íntimo, através das 

imagens que emergem e transformam-se. E para que a imagem possa transformar 

o indivíduo, o arteterapeuta pode contribuir com a alternativa da amplificação, 

investigação plástica, criativa e expressiva buscando significados do símbolo 

produzido para vê-lo melhor ou para aproximá-lo de uma melhor compreensão, 

através da transposição de linguagens expressivas. 

O trabalho do arteterapeuta é bastante abrangente, podendo atuar de forma 

individual ou em grupo. Desenvolve programa de prevenção, promoção de saúde e 

qualidade de vida, além de poder exercer atividades cientificas como estudos, 

pesquisas, organização e participação em eventos arteterapêuticos. 
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CAPÍTULO II 

 

PSICOLOGIA ANALÍTICA  

 

 

Imagem 6 – Meu “kerido” beija-flor 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

Neste capítulo serão tratados alguns conceitos básicos para esse estudo, da 

Psicologia Analítica, modelo teórico elaborado por Carl Gustav Jung, como: símbolo, 

arquétipo, ego/self, a função transcendente e o processo de individuação. 

 

2.1 CONCEITO 

 

O termo Psicologia Analítica foi empregado por Carl Gustav Jung a partir de 

1913, para identificar sua própria abordagem psicológica do inconsciente e seu 

modelo criado com base numa vasta bibliografia. 



34 

 

No modelo teórico junguiano, utiliza-se para descrever a psique, uma imagem 

que apresenta-se composta de várias esferas concêntricas, onde a camada mais 

superficial representa a consciência, orbita do ego, centro coordenador, e as esferas 

mais internas representam os níveis mais profundos do inconsciente. Na esfera 

intermediária fica o inconsciente pessoal, formado pelos complexos, ou grupo de 

ideias com carga emocional que afetam a consciência, e nas esferas mais profundas 

encontra-se o inconsciente coletivo, constituído dos arquétipos. Considera a psique 

um processo dinâmico, em evolução contínua, repleto de energia. 

Com o início do desenvolvimento das bases de sua obra, Jung cria o conceito 

de arquétipo, sendo o conteúdo imagético e simbólico do inconsciente coletivo, cujas 

representações são compartilhadas por toda a humanidade.   

Jung (1992) via a imagem como algo de primordial importância no desvelar 

de conteúdos inconscientes da psique. Considerava que a imagem, que é pura 

energia psíquica, expressa-se por outra linguagem que não é racional, exprimindo-

se por meio de símbolos e mitos, cujo significado desconhecemos ou já esquecemos. 

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

comunicassem através da imagem. 

 

O que importa é o indivíduo dar forma, mesmo que rudimentar, ao 
inexprimível pela palavra: imagens carregadas de energia, desejos e 
impulsos. Somente sob a forma de imagens a libido poderá ser apreendida 
viva, e não esfiapada pelo represamento das tentativas de interpretações 
racionais. (SILVEIRA, 1992, p. 86)  

  

Para Jung (1992) a energia psíquica aproximava-se do conceito de energia 

física, ou energia vital, algo que dava movimento à psique, envolvendo possibilidades, 

aptidões, desejos e vontades, sonhos e fantasias. Algo que movimenta as ações e 

realizações na vida do indivíduo, do fluxo constante do consciente para o 

inconsciente e vice-versa. 

Assim, pode-se afirmar que todos os fenômenos psíquicos vêm dessa energia 

vital deixando a psique em constante atividade, e produzindo símbolos 

continuamente. 

“Jung vê a psique em incessante dinamismo. Correntes de energia cruzam-

se continuamente.  Tensões diferentes, polos opostos, correntes em progressão e 

em regressão entretêm movimentos constantes.” (SILVEIRA, 1981, p. 46) 
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2.1.1 Símbolos 

O símbolo trata de uma expressão indefinida e aponta algo desconhecido, 

podendo ser imagens ou palavras, quando implicam algo que vai além do seu 

significado imediato. Tem uma função integradora e reveladora do eixo do si-mesmo 

– ego (eixo ego-self). A palavra símbolo vem do grego sym + bolon, que significa 

juntar, reunir. É uma linguagem universal. Os símbolos conectam a essência de cada 

ser, fazendo a conexão entre a totalidade da psique (self) e o centro da consciência 

(o ego). (PHILIPPINI, 2013) O símbolo orienta para conteúdos psíquicos que ainda 

não são conhecidos. 

As imagens simbólicas plasmadas através do fazer criativo informam sobre 

os processos psíquicos do indivíduo, e retratam transformações que marcam o 

desenrolar da existência. Tem um significado próprio para cada pessoa e está 

relacionado ao momento de vida específico. 

Uma vez que pode ligar partes do consciente ao inconsciente e vice-versa, o 

símbolo funciona como um transformador de energia psíquica, estando presente em 

todos os lugares, fora e dentro da psique. 

“Ao considerar um determinado fenômeno como símbolo, pode-se dizer que essa 

atitude do EGO é uma atitude simbólica que dá permissão para acolher e elaborar 

os símbolos do inconsciente na busca de estruturação da consciência.” (MAIA, 2016, 

p. 5) 

Para aumentar a possibilidade de compreensão de um símbolo pela 

consciência, a Arteterapia utiliza a amplificação simbólica, ou seja, um conjunto de 

procedimentos expressivos e plásticos, para facilitar sua apreensão. 

Os símbolos configurados em imagens são um documentário dos processos 

psíquicos, mostrando o rumo que a energia psíquica segue. A análise de séries 

dessas produções expressivas permite acompanhar os desdobramentos e o 

desenrolar desse percurso. Segundo Diniz (2009), a análise simbólica é realizada no 

nível objetivo, procurando relacionar conteúdos da realidade do indivíduo e, no nível 

subjetivo, como aspectos e possibilidades que poderão ser desenvolvidas. 

Os símbolos podem vir do “inconsciente pessoal”, denominação de Jung, 

sendo lembranças do passado e de vivências, ou do “inconsciente coletivo”, as 

camadas mais profundas do inconsciente com base na psique comum a todos os 

seres humanos. 
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O consciente é onde desenrolam-se as relações entre conteúdos psíquicos e 

o ego (centro do consciente, complexo de elementos formando unidade coesa para 

transmitir impressão de continuidade e de identidade consigo). Assim, para que 

qualquer conteúdo psíquico torne-se consciente, terá que relacionar-se com e ego. 

Inconsciente, pessoal ou coletivo 

Inconsciente pessoal refere-se às camadas mais superficiais do inconsciente, 

são as percepções e impressões subliminares dotadas de carga energética 

insuficiente para atingir a consciência. 

Inconsciente coletivo corresponde às camadas mais profundas do 

inconsciente, relacionados aos fundamentos estruturais da psique comum a todos 

os indivíduos, seu centro ordenador é o Self, o si mesmo, abrange os instintos e os 

arquétipos, através de suas representações. 

O inconsciente pessoal abrange todos os conteúdos não conscientes, sendo 

a matriz pré formadora da consciência. Seu conteúdo é formado por desejos 

reprimidos, características pessoais indesejáveis e traços de personalidade pouco 

desenvolvidos, que precisam ser integrados. É fonte das potencialidades do ser, da 

atividade criativa e artística, a nossa essência. 

 

Embora seus conteúdos sejam ignorados, a mente inconsciente é bem 
maior do que a psique consciente. Segundo Jung, a psique pode ser 
representada como “um vasto oceano (inconsciente) no qual emerge 
pequena ilha (consciente)”. (apud SILVEIRA, 1997, p. 63).  
Ainda sob a ótica junguiana, o inconsciente pessoal corresponde a uma 
camada mais superficial da psique, enquanto que o coletivo seria a camada 
mais profunda, formada por conteúdos herdados da humanidade e que 
independem de experiências individuais. Aí estaria um substrato psíquico 
comum a todos os seres humanos, os arquétipos. (GUEDES, 2011, p. 33) 

 

O inconsciente coletivo possui as camadas mais profundas da psique, 

formada de matérias herdadas da memória da humanidade. É sentido e 

experienciado a partir de imagens e símbolos que surgem através dos mitos, sonhos, 

contos de fada, rituais, folclore, além de ser formado por instintos e arquétipos, 

podendo até dizer que nesta camada do inconsciente coletivo todos os humanos são 

iguais. 

É no inconsciente coletivo que encontram-se vestígios psíquicos do 

desenvolvimento da evolução humana e onde acumulam-se experiências repetidas 

por muitas gerações. De caráter transpessoal, é considerado um dos conceitos mais 
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originais da teoria junguiana sobre a personalidade. 

Assim, “[...] o símbolo configurado em materialidade, leva à compreensão, 

transformação, estruturação e expansão de toda a personalidade do indivíduo que 

cria.” (PHILIPPINI, 1994, p. 6) 

 

2.1.2 Arquétipos 

 

Imagem 7 – Tributo à minha mãe 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

Arquétipo significa “a matriz”, os padrões, as formas estruturantes comuns à 

toda espécie humana. São possibilidades herdadas, sendo representadas por 

imagens similares que correspondem à instintivas formas de imaginar.  São matrizes 

arcaicas onde configurações tomam forma. Significam tipos antigos de imagens 

presentes em mito, contos, histórias que se repetem. Originam-se de certas 

vivências fundamentais, repetidas por milênios, São registro de emoções e fantasias 

suscitadas por fenômenos da natureza, experiências entra mãe e filho, homem e 

mulher. Algo comum à toda humanidade e da qual emerge a consciência. 
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Conceito criado a partir da observação de temas típicos definidos, presentes 

nos mitos e na literatura universal, que repetem-se em sonhos, fantasias, delírios de 

todos os indivíduos. É uma das manifestações da energia psíquica que torna-se 

visível por meio de imagem arquetípica ou nos comportamentos externos que 

expressam experiências básicas e universais como o nascimento, casamento, 

maternidade etc. 

Representam uma concentração de energia psíquica que ganha forma por 

meio de uma imagem ou de um símbolo acessível à consciência. São fenômenos 

coletivos que são ativados pela experiência de vida de cada indivíduo. São 

predisposições e potencialidades universais que estimulam o comportamento 

pessoal, individual. 

Tendo forte carga energética, a imagem proveniente do arquétipo impressiona 

e fascina, podendo dominar temporariamente o ego. 

As imagens arquetípicas podem variar, de acordo com a época, a cultura e a 

etnia dos indivíduos, mas sua estrutura virtual mantém-se preservada. A essência se 

mantém, as manifestações podem sofrer variações. 

Ao atuarem positivamente, os arquétipos impulsionam a criatividade e 

inspiram as artes e as ciências, dando forma às ideias e imagens. Agem na psique 

como intuição, e podem surgir em sonhos, fantasias etc. (GRINBERG, 2003) 

 

2.1.3 Ego 

Corresponde ao centro da consciência, tem como função responder e 

intermediar as solicitações do mundo exterior e do Si-mesmo, sendo responsável 

pela adaptação dos indivíduos. Em relação às partes da personalidade que ficam na 

Sombra, sua tarefa é reconhecê-las e integrá-las à consciência. 

- Eixo ego/Si-mesmo 

Relacionam por meio dos símbolos. Um depende do outro, o ego depende do 

Si-mesmo para realizar-se na vida, enquanto o Si-mesmo depende do ego para estar 

no mundo e nas relações com os outros. 

Esse eixo firme e estruturado vem de uma relação primária saudável e 

adequada, onde houve equilíbrio entre as funções e necessidades de mãe e filho. 

- SELF ou Si-mesmo 

O símbolo da totalidade, arquétipo que representa a unidade dos sistemas 
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consciente e inconsciente, funcionando como centro regulador da totalidade da 

personalidade. É considerado o arquétipo central da ordem, da totalidade do ser 

humano, representado simbolicamente pelo círculo, pelo quadrado, pela criança, 

pela mandala etc. Centro interior da psique total, personificado nos sonhos como um 

ser superior. (GRINBERG, 2003) 

O Self (si mesmo) pode ser representado por símbolos sob aspectos minerais, 

vegetais, animais, super-homens e Deuses, além das personificações humanas, ou 

de formas abstratas. A denominação do Self não cabe apenas a esse centro profundo, 

mas também à totalidade da psique. Assim, o confronto entre consciente e 

inconsciente (o reconhecimento da sombra, a dissolução de complexos, liquidação 

de projeções etc.) produz um alargamento do mundo interior do qual resulta que o 

centro da nova personalidade não mais coincida com o ego. O centro da 

personalidade vai se estabelecer no Self, e a força energética que este irradia 

englobará todo o sistema psíquico. (NISE, 1981) 

A Arteterapia com abordagem junguiana parte do pressuposto de que os 

indivíduos, ao longo da vida, em seus processos de autoconhecimento e 

transformação, são orientados por símbolos, que emanam do self, centro de saúde, 

equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial mais pleno, a 

totalidade da psique e a essência de cada um. Engloba inúmeros campos de 

conhecimento que se entrelaçam, enriquecendo o processo terapêutico, propiciando 

o autoconhecimento e levando à transformações. (PHILIPPINI, 2013) 

 

2.1.4 Função transcendente 

É a função que promove a união dos opostos, a comunicação entre os 

conteúdos da consciência e do inconsciente. Ocorre de forma espontânea e promove 

a união dos opostos através dos símbolos, elemento comum aos sistemas 

consciente e inconsciente. A união dos opostos permite a transição de uma atitude 

psicológica para outra sem que haja a perda do material inconsciente. Uma forma da 

psique ir além, transcender de um conflito sem cair na parcialidade. Busca equalizar 

as interações entre ego e inconsciente, mantendo o diálogo entre eles, e gerando 

um movimento que vai de compensação, originar uma nova situação. 

Ou seja, todo material que emerge, seja através de sonho, fantasia ou imagem 

deve ser trabalhado para o que o conteúdo inconsciente seja apreendido e integrado 
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à consciência. 

 

Imagem 8 – Duas mulheres\ o feminino 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

Na integração do consciente e inconsciente, ambas as partes estarão em 

posição de igualdade e capazes de estabelecer diálogo. É essa troca de argumentos 

e afetos do consciente e inconsciente que representa a função transcendente dos 

opostos, um movimento para além da suspensão entre polaridades, criando uma 

nova situação de equilíbrio e integração. 

A função transcendente leva à revelação da essência de cada um, produzindo 

uma compreensão e autoconhecimento por meio da experiência. Em cada indivíduo 

esse processo assume as mais variadas formas. Segundo Jung (1992) o único fator 

comum nesse processo é a emergência de certos arquétipos (sombra, herói, grande 

mãe etc.). O símbolo que emerge do inconsciente nesse processo orienta o ego, 

possibilitando a continuação do ciclo de crescimento. 

No caminho do inconsciente para o consciente o indivíduo compreende e 

integra-se rumo à individuação. 
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2.2 INDIVIDUAÇÃO: CAMINHAR PARA DENTRO 

 

Imagem 9 – MUITO MEDO

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

Através do fazer criativo, estabelece-se uma comunicação entre o 

inconsciente e o consciente, permitindo que informações desconhecidas ou 

reprimidas possam ser integradas à consciência. Esse caminho em direção à 

realização de um indivíduo único e integrado é denominado processo de 

Individuação, eixo conceitual da Psicologia Analítica Junguiana. 

Jung usava a palavra individuação para designar um processo onde um ser 

torna-se um ‘individum’ psicológico, uma unidade autônoma e indivisível, uma 

totalidade. Trata-se da realização de seu si mesmo, mais íntimo, mais pessoal. 

No processo de individuação, além de ordenação, da totalidade, ocorre a 

integração de vários arquétipos da personalidade, como a sombra, a persona e 

outros. 

Jung emprega a expressão “individuação” para designar o processo pelo qual 

um ser torna-se um indivíduo psicológico, uma unidade autônoma e indivisível, uma 
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totalidade. 

Diferente de tornar-se perfeito, quem procura individuar-se visa completar-se, 

necessitando aceitar e conviver com tendências opostas à sua natureza, sua sombra. 

A sombra é um arquétipo de central importância na personalidade, núcleo 

onde se encontra o material reprimido, tendências, características, memórias ou 

experiências rejeitadas, aspectos inferiores, imaturos, forças negativas, destruidoras. 

Na sombra existem também traços positivos, como material reprimido, aptidões não 

desenvolvidas. Quanto mais a sombra for reprimida, maior e mais assustadora ela 

torna-se, fazendo com que o indivíduo faça projeções nos outros de suas 

características indesejáveis. Neste contexto, lidar com a sombra e integrá-la contribui 

na expansão da estrutura psíquica. E para que isso aconteça, é necessário o 

“desvestimento das falsas roupagens da persona”, o rosto que usamos para o 

encontro com o mundo social. Este é um arquétipo da psique subjetiva e está 

relacionado com o desempenho de papéis na sociedade. 

Dentro do processo arteterapêutico poderão ser empregadas certas 

modalidades expressivas específicas com o objetivo de estimular funções psíquicas 

menos desenvolvidas, iluminando aspectos sombrios da psique, revitalizando áreas 

em desuso, núcleos bloqueados, resgatando a possibilidade do livre fluir da energia 

psíquica. 

Assim, através da utilização de modalidades expressivas diversas, a 

Arteterapia propicia o desbloqueio, o resgate e o fortalecimento do potencial criativo, 

possibilitando a relação do indivíduo consigo mesmo, através do acesso à conteúdos 

reprimidos, esquecidos ou desconhecidos. 

O processo arteterapêutico facilita que cada um encontre e amplie o seu 

caminho de expressão. No caminho do fazer criativo são liberadas forças 

regeneradoras presentes na psique, que vão possibilitar o resgate do equilíbrio, da 

saúde e do conhecimento de si mesmo, levando à expansão e à estruturação da 

personalidade. 

O processo de individuação é um caminho em direção à realização de um 

indivíduo único e integrado, aquele que não se divide. É quando o indivíduo torna-se 

consciente de sua identidade profunda como um ser único e autêntico no mundo. 

Este percurso de autoconhecimento é o eixo da Psicologia Analítica 

Junguiana. Conduz ao censo de totalidade psíquica. Nesse processo, a 
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personalidade desenvolve-se e unifica-se. Quando os símbolos emergem do 

inconsciente, integrando-se à consciência, surge a multiplicidade psíquica, surgindo 

um novo centro, denominado de Self, ou si-mesmo. Quando consciente e 

inconsciente vêm ordenar-se em torno do Self, a personalidade completa-se. O self 

será o centro da personalidade total, como o ego é o centro do campo consciente. 

Assim o indivíduo não estará mais fragmentado interiormente, será sua 

“esferificação”, a totalização do ser. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num 

nível mais alto da consciência. O indivíduo se tornará um ser completo, composto de 

consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e 

femininos, de forma ordenada. 

Este processo de individuação tem como base uma intencionalidade, uma 

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

da personalidade originária. Individuar-se significa tornar-se único, o Si mesmo, 

diferenciar-se. 

E a partir do seu processo, o indivíduo passa a observar que a estrutura básica 

de sua vida psíquica é a mesma do todos os seres humanos. (SILVEIRA, 1981) 
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CAPITULO III 

 

CASUÍSTICA – ATIVANDO O PROCESSO CRIATIVO 

 

 

Imagem 10 – Elegância 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

O presente estudo busca investigar como, no processo arteterapêutico, a 

utilização de estratégias expressivas diversas em técnica mista pode facilitar o fluxo 

criativo, o autoconhecimento e a individuação. 

Parte do pressuposto que, quando ativado adequadamente, o processo 

criativo restaura, recupera, resgata, reorganiza e libera o fluxo de energia psíquica, 

favorecendo o bem estar, a expressividade e a saúde do indivíduo. E que, através 

do fazer criativo, estabelece-se uma comunicação entre o inconsciente e o 

consciente, permitindo que informações desconhecidas ou reprimidas possam ser 

integradas à consciência. Esse caminho em direção à realização de um indivíduo 
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único e integrado é denominado processo de individuação, conceito considerado 

como eixo da Psicologia Analítica Junguiana. 

Na abordagem junguiana, para este fluxo de energia psíquica ser saudável, 

deve estar desimpedido, espontâneo e livre, assegurando o equilíbrio, a 

comunicação e a restauração das informações entre o consciente e o inconsciente. 

 

3.1 TRANSPASSANDO PORTAIS 

 

Imagem 11 – O PORTAL 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

Este Projeto sobre o Processo Criativo, ativado por técnicas mistas no 

processo arteterapêutico, tem, especificamente, o objetivo de entender como a 
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Arteterapia, com a utilização de estratégias expressivas diversas, pode promover e 

facilitar o fluxo criativo, o autoconhecimento e a individuação, a partir de experiências 

práticas em grupos de adultos. 

E foi num processo de experimentação livre, com o fazer, o criar, o construir 

imagens, utilizando linguagens diversas e materiais plásticos variados, com 

acompanhamento arteterapêutico e análise das produções que descobri o sentido 

de encontrar-se. 

A partir daí, pensando no modelo teórico da Psicologia Analítica, sobre a 

realização do indivíduo único e integrado com acompanhamento de um 

arteterapeuta e da Psicologia Positiva, onde a criatividade se manifesta a partir do 

fluir livremente de energias psíquicas, investindo em aspectos como felicidade, 

propósito, talento, virtudes etc, foi entendido que o fazer artístico encontra caminhos 

de livre expressão e de autoconhecimento. Além de ser atividade criativa e prazerosa. 

Considerando a importância dos arteterapeutas identificarem suas linguagens 

plásticas facilitadoras, que possam permitir uma expressão mais livre, produtiva e 

fértil, podendo inclusive mergulhar e atingir o estado de “fluxo criativo”, estado 

alterado da consciência em que o criador mergulha em sua profundidade psíquica, 

com prazer, bem-estar e fluência expressiva, segundo Csikszentmihalyi, teórico da 

Psicologia Positiva. 

Foi considerado no escopo deste estudo que a técnica mista, como linguagem 

e com suas estratégias expressivas diversas, tem potencial curativo, terapêutico, 

estruturador e transformador, pela utilização e experimentação de inúmeras e 

diferentes linguagens e materiais plásticos. Pode estimular o fluxo criativo de cada 

indivíduo, o desbloqueio, novas descobertas e caminhos, novos significados, 

liberando emoções e buscando equilíbrio e restauração da autonomia criativa. 

Sendo autonomia criativa sinônimo de liberdade de criar, quando o indivíduo 

que trabalha com arte, com materiais plásticos, tem a possibilidade de criar novas 

formas de experimentar, de executar ideias, de criar de modo próprio e misturar 

técnicas plásticas e expressivas, ele pode amplificar esses resultados já que por 

meio do exercício da Arte busca-se o aperfeiçoamento, estimula-se a ordenação de 

ideias e cria-se a oportunidade de desenvolver potencialidades e habilidades. 

Segundo Fayga Ostrower (2014), todos os processos de criação representam 

tentativas de estruturação, experimentação e controle. 



47 

 

3.2 EXPERIMENTAR E CRIAR 

 

Imagem 12 - #amomuito 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

Este estudo vai investigar a técnica mista, com suas estratégias expressivas 

diversas, no processo arteterapêutico, verificando se tem potencial curativo e 

terapêutico pela utilização e experimentação de inúmeras linguagens e materiais 

plásticos. Observará suas contribuições para estimular o fluxo criativo de cada 

indivíduo, o desbloqueio, as novas descobertas, novos significados, suas 

possibilidades de liberar emoções e propiciar equilíbrio e restauração da autonomia 

criativa. Irá pesquisar como o fazer artístico, a partir da técnica mista, pode 

possibilitar importantes descobertas e caminhos saudáveis para o autoconhecimento, 

a autonomia e a liberdade de criar. 

Partirá do pressuposto que o processo criativo pode ser organizador, 

restaurador, recuperador e liberador do fluxo da energia psíquica, levando ao bem 

estar, à expressividade, ao autoconhecimento e à saúde. E vai buscar corroborar a 

premissa de que a Arteterapia, através da utilização de modalidades expressivas 
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diversas, facilita o desbloqueio da criatividade, restaurando e fortalecendo este 

potencial criativo. Parte-se da hipótese de que no ato de fazer e desfazer, de 

experimentar, de construir, de criar, que desperta-se, acredita-se que expressa-se, 

vivencia-se e descobre-se o potencial criativo de cada um. Formando a matéria, o 

indivíduo consegue ordenar-se interiormente e dominar-se. Assim vão ser descritos 

aspectos de como a Arteterapia poderá facilitar o encontro e a ampliação de 

caminhos expressivos e o fluir deste processo criativo, assentado na prática e na 

experimentação.   

 

3.3 O MÉTODO 

 

 Para viabilizar esta proposta de estudo, a seguir será relatado o processo 

criativo de utilização de estratégias expressivas diversas, reunidas em técnica mista, 

primeiro vivenciado pela pesquisadora, e, a partir dessa experiência, aplicado à 

outras pessoas. 

Imagem 13 -  Método 
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Acervo pessoal da autora. 

 

A colagem sempre foi a linguagem expressiva da minha preferência, por suas 

propriedades sintéticas, organizadoras e integradoras, que facilitaram a minha 

expressão, as minhas produções e, especialmente, as minhas leituras e descobertas 

no âmbito da Artetrapia. 

Foi a partir de muito estudo, muitas leituras, pesquisas, experimentações 

plásticas e atividades de fazer arte, que me percebi com liberdade e autonomia para 

criar, produzir imagens, falar de mim e me descobrir. 

Fiquei encantada também com o método do SoulCollage®, onde produzi 

dezenas de cartas, colecionei lindas imagens, mas me senti com limites; tive, então, 

a necessidade de uma produção de imagens maiores e mais livres. O 

acompanhamento arteterapêutico e análise das imagens produzidas, levou-me a 

criar colagens avulsas, e a organizar cadernos próprios para novas produções.  

Saindo desse formato de cadernos, iniciei um novo estilo da colagem. Nesse 

momento, interessei-me em estudar as técnicas utilizadas pela artista plástica 

brasileira Beatriz Milhazes, que usa em seus belos trabalhos, além da colagem, a 

pintura, o decalque, o estêncil e outras modalidades expressivas, numa composição 

estética que considero maravilhosa e rica como resultado. 
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Assim, comecei a criar imagens a partir deste processo, com mais liberdade, 

criatividade e coragem de experimentar o novo. Uma produção com mais liberdade, 

onde tudo se completa, se organiza, se compõe e tudo conta sobre minha 

subjetividade. 

Produzia sempre em papel A3 de gramatura maior que 180gr, que era 

preparado inicialmente com cores de pintura em aquarela e depois misturando, 

combinando e integrando diversas linguagens expressivas, inclusive a colagem, com 

papéis e outros materiais diferentes, na construção de novas imagens. 

Assim, fui utilizando, em uma mesma produção, diversas linguagens plásticas 

como a pintura em aquarela na preparação das bases dos trabalhos, o desenho com 

materiais diversos, a colagem tanto de imagens de revistas como a colagem com 

recortes em papeis coloridos, e ainda colagens de inúmeros objetos como, por 

exemplo, botões, rendas, fios, aviamentos, paetês, plantas e flores naturais, etc. 

Foram muitas experimentações, havendo ainda outras infinitas possibilidades de 

novas interferências com linguagens e materiais diversos.  

Neste contexto foi importante também utilizar a escrita criativa, para registros 

da produção, documentação de afetos, na ação de escrever para compreender. 

Foi um trajeto com experiências muito interessantes para o processo de 

autoconhecimento, de possibilidades de transformações, e ainda de puro prazer e 

exercício de liberdade, promovendo equilíbrio e mais saúde psíquica reverberando 

na vida de modo geral. 

Uma das importantes transformações, além do encontrar-me e descobrir-me 

em facetas novas, foi sentir-me estimulada para continuar e seguir observando os 

efeitos do fazer arte, do experimentar e do criar com os outros. 

Assim, a partir destes insights, foi possível organizar um conjunto imagético e 

simbólico, relacionado às estratégias experimentadas, o que configurou uma 

“metodologia criativa” que, pelos efeitos benéficos produzidos, levou-me a montar 

um Projeto Expressivo Piloto, com quatro encontros, de três horas de duração cada 

um, onde foram oferecidos materiais, linguagens expressivas e possibilidades 

plásticas diversas para essas atividades de experimentação e criação de imagens,  

estimulando a livre expressão. Foram compostos 4 grupos distintos, com 35 

participantes no total, de adultos, basicamente de gênero feminino, com média de 

idade de 50 anos. 
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A metodologia do Projeto Expressivo Piloto foi organizada com o seguinte 

formato: 

No primeiro encontro, após uma breve apresentação da proposta, iniciou-se 

a etapa da preparação das bases em papel A3 de gramatura de 250gr, com o uso 

de pintura aquarelada e tintas bem diluídas, onde considerou-se que a pintura era 

indicada pela facilidade operacional, facilitando desbloqueios criativos. Esta 

linguagem também proporciona experimentações lúdicas e vivências com aspectos 

relativos ao inusitado por dissolver, expandir, e também favorecendo a percepção 

emocional das cores. A pintura propicia o deixar fluir, extravasar, transbordar, abrir 

mão do controle, deixar-se levar pelo prazer da descoberta do que pode aparecer, 

do que vai se formando livremente. Por esses atributos, pode auxiliar na liberação 

do fluxo criativo, ultrapassando e superando o medo de criar. Com a tinta de várias 

cores e bastante aguada, os participantes poderiam fazer quantas bases quisessem, 

experimentando o movimento e mistura das cores, utilizando mais ou menos tintas 

ou aguadas, e exercendo a liberdade criativa. Em uma das produções foi proposto o 

início do trabalho com a colagem de uma imagem de revista, integrando- a na base 

feita com a pintura. 

Este encontro finalizou com a reserva de uma produção para o trabalho final, 

e o registro da atividade com uma experiência de escrita criativa. 

No segundo encontro, houve o reencontro com as produções feitas na sessão 

anterior, e a atividade proposta foi a interferência com desenhos e colagens, usando 

papéis coloridos e criatividade, integrando linguagens. Com propriedades bastante 

diferentes da pintura, o desenho delimita, delineia, trabalhando a objetividade e a 

configuração; e a colagem que pode ser ordenadora, estruturadora, integradora e 

sintética. 

 Para isso, foi disponibilizado lápis de cor, giz de cera, giz pastel seco e oleoso, 

canetinhas diversas, moldes, estêncil, régua e compasso, cortadores, papéis 

coloridos, estampados e brilhantes, de texturas e gramaturas diversas. A variedade 

e a qualidade do material oferecido foi importante como estímulo expressivo e 

facilitador do criar. Finalizando sempre com a escrita criativa. 

A proposta do terceiro encontro foi interferir ainda mais na produção já feita, 

trabalhando a construção da imagem, usando materiais como tecidos, rendas, linhas, 

botões, aviamentos, peças de bijuteria, purpurina, EVA com brilho, flores artificiais, 
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folhas naturais, palitos de madeira, e outros materiais. Utilizou-se cola branca, cola 

de silicone, cola pano e cola quente. Finalizou-se a primeira produção, registrando 

com a escrita, e possibilitando o início de um novo trabalho, uma nova imagem, 

aproveitando outra base aquarelada. 

Para a criação desta segunda produção, com uma dinâmica diferente, os 

participantes escolheram uma “carta imagética” (carta com 7,5cm de largura e 12,5 

cm de cumprimento, com imagens de temas variados, coloridos), e a integraram em 

sua pintura. Assim continuou o processo de construção da imagem, seguindo com 

interferência de desenhos, colagens e o registro com a escrita criativa. 

A proposta foi encerrada com o quarto encontro que incluiu uma dinâmica 

própria de análise e amplificação das produções, o que pode facilitar a possibilidade 

de novas descobertas. Revisitar os trabalhos realizados, observando, analisando e 

refletindo sobre essas produções e suas escritas criativas, assinalando as 

sensações e as palavras mais presentes ou mais significativas e encontrar o título 

da última produção deste Projeto, que deve ser feito na base aquarelada reservada. 

Este suporte poderia ser usado como a pessoa quisesse, com total liberdade, com 

os materiais e linguagens da preferência de quem estava se expressando. A tarefa 

era buscar uma imagem-símbolo, imagem síntese, imagem livre, imagem da 

descoberta, do encontrar-se, resultado deste percurso criativo. 

 Apenas neste dia aconteceu o compartilhamento das experiências individuais 

com o grupo. E assim foi organizado o Projeto Expressivo Piloto, e posteriormente a 

formação de novos grupos. 

 

O PRIMEIRO GRUPO: Iniciou em julho de 2018, com 13 participantes, tendo 

3 desistências durante o processo. Os que permaneceram pareciam muito 

interessados, ansiosos e curiosos com os resultados. A fluidez, a falta de controle e 

as emoções provocadas pelo material funcionaram, positiva ou negativamente, mas 

de modo geral propiciaram o criar mais livre. Este grupo evitou interferências nas 

imagens integradas, mostrando algumas dificuldades para liberar-se da “busca pela 

perfeição”, e ao mesmo tempo encantou-se com a liberdade expressiva, com as 

novidades plásticas e com as possibilidades estéticas experimentadas. Ao som de 

música instrumental, todos trabalhavam em silêncio absoluto, mudando os 

movimentos, pintando cada vez com mais agilidade, com mistura de cores, com 
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pinceladas grossas, jogando água, fazendo um e depois mais outro, e mais outro, 

separando imagens; uns mais que outros. Mas todos produzindo sem olhar para o 

lado. Pareciam mergulhados nas pinturas, nas próprias e coloridas produções. A 

fluidez do material utilizado possibilitou as experimentações, o encantamento, a 

surpresa e o prazer. Pareceu realmente ter acontecido um mergulho nas cores. Foi 

possível observar que rapidamente os participantes começaram a fazer ligações de 

significados e contato com algumas questões e começaram a se ver, a se descobrir, 

encantados, ansiosos, gratos e felizes. Foi um grupo grande, muito intenso e muito 

interessado nas possíveis descobertas e transformações. Todos que completaram o 

processo com os 4 encontros, de alguma forma, encontraram em si algo importante 

para ser transformado. 

Uma das participantes, psicóloga, trabalhando com a Gestalterapia, explica 

que este método equivale, a seu ver, a três meses de terapia clínica. Outra, 

arteterapeuta, apresenta-se muito agradecida por descobrir caminhos, 

possibilidades, referindo-se “a vida como sucessão de oportunidades”. Outra mais, 

fisioterapeuta, descobre-se buscando a sua própria identidade. A pedagoga relata o 

encontro como um “caminho de luz” e de reencontro com a espiritualidade. Outra 

participante, psicóloga e arteterapeuta, fala da potência desse trabalho continuado, 

dos insights que oferece e da maneira eficiente em conseguir olhar-se. 

 

O SEGUNDO GRUPO: com início em agosto de 2018, com apenas três 

participantes, mulheres adultas, curiosas, interessadas, e todas com bom 

conhecimento e domínio de técnicas e linguagens de artes, porém com algumas 

resistências com relação aos resultados de atividades arteterapêuticas. Trabalharam 

sempre silenciosamente, sem muitas dificuldades e com prazer provocado pelo uso 

dos materiais plásticos oferecidos. Apenas no terceiro encontro parecem mais 

envolvidas com o processo, mais livres, ousando, experimentando e descobrindo 

novas sensações e novas maneiras de se verem. E com isso a satisfação de 

encontrar um novo modo de agir ou funcionar. Cada participante relata ter 

conseguido alguma forma de encontro consigo mesma. Nesse dia, o 

compartilhamento deveria ser breve, traduzido, se possível, em uma palavra. E 

assim foi feito. Chegaram à palavras como “confusão”, “controle” e “integração”. 

Nesse dia, uma das participantes, designer, declara sentir-se rica, por usar 



54 

 

bons materiais de arte, no entanto assusta-se com sua produção confusa, mas 

consegue entender e mudar, fazendo paralelos com sua vida, e entendendo a 

necessidade de transformar-se. 

 

O TERCEIRO GRUPO: com início em setembro de 2018, com 11 participantes, 

teve uma desistência durante o processo e uma participante que retornou para 

refazer todo o processo, buscando mais resultados e entendimentos. Mostraram 

curiosidade e interesse, especialmente por autonomia criativa, para experimentar e 

criar com liberdade. O grupo trabalhou experimentando, conhecendo, usando, 

aproveitando e criando. Muitos sentiram medo ou dificuldade, mas insistiram, 

superaram e souberam aproveitar o processo de forma prazerosa. Como era um 

grupo grande, conhecido e amigo, teve uma interação muito boa, de companheirismo 

e solidariedade. Um ajudando o outro. Todos juntos no processo de analisar-se e de 

descobrir-se. Foram muitas experimentações. E trabalhavam em silêncio. 

Falaram sobre coragem, superação, medo, brilho, “mais amor, por favor”, 

transformação. 

Uma participante, advogada, escreve sobre suas impressões deste trabalho, 

apontando especialmente para suas conquistas e desenvolvimento em busca de 

liberdade e harmonia, e relatando estar feliz com a frase recebida dizendo: ...”por 

meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e trabalhos, pode-se ampliar o 

conhecimento de si e dos outros, aumentar a autoestima...”, entendi que sou capaz 

e posso o que quiser. 

Outra participante, médica, fala de ter se visto por inteiro, evoluindo a cada 

passo, ganhando autoconfiança e autoestima. “Impressionante como o trabalho é o 

retrato do inconsciente e, depois da avaliação, se encaixa perfeitamente na nossa 

maneira de nos vermos e nos sentirmos.” 

 

O QUARTO GRUPO: com início em novembro de 2018, com 8 participantes, 

teve 2 desistências durante o processo. Mostraram muito interesse e vontade de 

fazer arte, para descobrir os resultados. Esse grupo não aparentou dificuldades ou 

medo, produzindo em silêncio e com bastante liberdade. Parecem autônomos e 

criativos. Trabalham bem com as linguagens propostas e com os materiais 

selecionados. Experimentam, testam e inventam. Alguns participantes preferem 
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levar suas produções para casa e interferir, analisar ou estudar melhor. Uma delas 

trouxe, do seu acervo pessoal, uma imagem para compor sua produção. O grupo 

mostrava-se cada vez mais ansioso em busca das descobertas surgidas nas suas 

produções. Todos muito atentos. 

Uma arteterapeuta declara uma grande vontade de produzir mais e mais em 

casa e, no final do processo, percebe um novo olhar sobre si mesma e, que se 

permitir e transformar. 

Uma psicanalista diz ter passado a semana inteira pensando nos seus 

trabalhos, sentindo-se admirada com sua própria produção e a clareza de sua 

análise. 

Esses foram os grupos que experenciaram o método, o projeto de fazer arte 

com liberdade e autonomia criativa, percorrendo com estes recursos expressivos um 

caminho para dentro, para nos encontrar e encontrar a vontade de criar, a 

criatividade, descobrindo quem somos. A partir da vontade, da coragem e da 

superação. 

Os resultados desta experiência com grupos ofereceram relatos tão profundos 

e significativos que, a partir da experiência pessoal e dos registros deste trabalho, 

decidi usá-los como tema de estudo monográfico do curso de Pós Graduação em 

Arteterapia. 

Foram muitas atividades expressivas que geraram muitas emoções e 

sensações. Entenderam que o trabalho era feito em etapas, que precisavam de 

tempo para compor, gestar, formar e expressar. Alguns disseram que poderiam 

passar o dia inteiro criando com prazer as novas imagens. E, como de praxe, a 

reclamação era referente ao “pouco” tempo da atividade. 

Criaram, experimentaram e se perceberam nas próprias produções plásticas 

e perceberam também, neste percurso, o seu estilo próprio de criar. Em relatos 

emocionantes e emocionados, mostraram várias descobertas, vários caminhos, 

vários encontros. 

Foi assim que este Projeto Expressivo Piloto proporcionou as condições 

necessárias para efetivar a pesquisa proposta, estímulos criativos, com muitas 

possibilidades plásticas, muita experimentação artística e bastante conteúdo 

arteterapêutico, com o surgimento de símbolos e imagens recorrentes. O uso de 

inúmeras linguagens e materiais, propiciando autonomia e liberdade para que cada 
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indivíduo encontre o seu modo de criar, de dar forma, de organizar para compreender 

e poder transformar. A criatividade pode contar segredos sobre cada um que cria e 

dá possibilidade de conhecer-se melhor. 

 

3.4 INTENSIFICANDO OCONTATO CONSIGO: AMPLIFICAÇÃO 

 

Imagem 14 – A união/ O grupo

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 

O arteterapeuta acompanha, apoia, promove e possibilita o contato do 

indivíduo, cliente/paciente com seu mundo mais profundo e íntimo, através das 

imagens que emergem e transformam-se. E para que a imagem possa transformar 

o indivíduo, o arteterapeuta tem de intensificar o processo através da alternativa da 

amplificação, para que a imagem seja mais investigada e para aproximá-la de uma 

melhor compreensão. 

Os símbolos configurados em imagens são um documentário dos processos 

psíquicos, mostrando o rumo que a energia psíquica segue. (SILVEIRA, 1981) 

A amplificação simbólica é o conjunto de estratégias expressivas que facilitam 

a compreensão do significado de um símbolo. Assim, buscando encontrar um canal 

mais fácil para cada indivíduo/paciente, e materiais que ofereçam melhores 
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condições expressivas para configurar um determinado símbolo, utiliza-se 

estratégias e atividades que permitam uma elaboração não verbal. 

As linguagens plásticas e materiais expressivos fazem parte desta estratégia 

do processo de amplificação simbólica, configurando a ação de circum-ambular, 

andar em torno do símbolo para compreendê-lo melhor. As modalidades expressivas 

diversas têm o objetivo de facilitar a melhor compreensão do símbolo pela 

consciência, intensificando sua função estruturadora.  

Em Arteterapia, o fazer artístico, através de inúmeras linguagens, possibilita a 

configuração de informações únicas de acordo com a subjetividade de cada criador. 

E essas inúmeras linguagens são concretizadas através da produção de imagens, 

expressando e amplificando movimentos internos, revelando mapas psíquicos. Essa 

produção de múltiplas imagens, a formação destas iconografias registra profundos 

processos de transformação e desvelamento. (PHILIPPINI, 2009) 

O lugar do arteterapeuta é acompanhar o processo de autoconhecimento do 

paciente, ser testemunha da sua aventura, onde transformações sucessivas são 

mais importantes que o resultado final, e ajudá-lo a superar os obstáculos 

encontrados, aliados para o autoconhecimento, a autonomia e a liberdade de criar. 

 

A amplificação de símbolos em Arteterapia se dá ao se examinar as 
produções e seus significados psíquicos e, a partir delas, cria-se algo novo, 
deixando fluir outros significados simbólicos. Com a diversidade de 
materiais, tem-se maior acesso a essas possibilidades interiores. (LIMA 
apud PHILIPPINI, 2013, p. 94) 

 

No método de abordagem junguiana dos sonhos, busca-se alargar e 

aprofundar o significado de uma imagem onírica por meio de associações com 

símbolos universais, encontrados na mitologia, na história e nos diversos campos da 

cultura, com o objetivo de esclarecer e intensificar seu significado metafórico. Com 

a amplificação deste tipo (arquetípica), tanto o sonhador quanto o terapeuta podem 

abrir mão do enfoque exclusivamente pessoal da imagem. Esta estratégia possibilita 

uma interpretação da imagem segundo padrões coletivos. Igualmente essa 

metodologia poderá ser utilizada em outras abordagens terapêuticas, como no caso 

da psicoterapia junguiana que também utiliza a amplificação para aumentar a 

possibilidade de compreensão, de entendimento de um símbolo pela consciência, 

utilizando um conjunto de procedimentos expressivos e plásticos, para facilitar e 
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ampliar sua apreensão. 

Sobre essas estratégias assim se refere Jung: 

 

Alargamento e aprofundamento de uma imagem onírica por meio de 
associações dirigidas e de paralelos tirados das ciências humanas e da 
história dos símbolos (mitologia, mística, folclore, religião, etnologia, arte 
etc.), mediante o que o sonho se torna acessível à interpretação. (JUNG 
apud JAFFÉ, 2015, p. 400) 

 

Deste modo, pode-se entender a amplificação simbólica como um conjunto de 

estratégias expressivas que facilitam a compreensão do significado de um símbolo. 

Assim, buscando encontrar um canal mais fácil para cada indivíduo/paciente, e 

materiais que ofereçam melhores condições expressivas para configurar um 

determinado símbolo, utilizam-se estratégias e atividades plásticas que permitam 

uma elaboração não verbal, mergulhando nas origens daquela imagem. 

Segundo Phillipini (2013), a partir do surgimento dos símbolos, é indicado 

utilizar estratégias básicas do processo de amplificação, ou transposição de 

linguagens plásticas, que permitirão a melhor configuração e, consequentemente, a 

melhor compreensão do símbolo. 

Eveline Carrano e Maria Helena Requião (2013) falam que, após a 

experimentação de um determinado material de arte, é fundamental se fazer a 

associação deste, com outras técnicas, pois esta diversidade pode ajudar a ampliar 

o entendimento dos seus recursos plásticos e terapêuticos.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Através da utilização de estratégias expressivas em técnica mista com 

experimentações e uso de linguagens e materiais diversos nas atividades 

arteterapêuticas, foi possível constatar que no fazer criativo, na construção de 

imagens a partir desta experimentação tanto de linguagens diversas, como de 

materiais variados, indivíduos puderam perceber-se criando com liberdade e 

autonomia, ativando seu fluxo criativo e favorecendo o seu autoconhecimento. 

Dentro do processo arteterapêutico poderão ser empregadas modalidades 

expressivas específicas com o objetivo de estimular funções psíquicas menos 

desenvolvidas, iluminando, assim, aspectos sombrios da psique, revitalizando áreas 

em desuso, núcleos bloqueados, resgatando a possibilidade do livre fluir da energia 

psíquica. 

Assim, através da utilização de modalidades expressivas diversas, a 

Arteterapia propicia o desbloqueio, o resgate e o fortalecimento do potencial criativo, 

possibilitando uma relação melhor do indivíduo consigo mesmo, através do acesso 

a conteúdos reprimidos, esquecidos ou desconhecidos. O caminho do “fazer arte” é 

o caminho que seguimos para dentro de nós, para encontrar a criatividade e a alegria 

de praticar a forma própria de criar. 

Apesar do medo, da tensão e de alguma resistência apresentada no início das 

atividades, ao serem disponibilizados instrumentos e alternativas de apoio 

possibilitando o fazer, o criar e com isso o desbloqueio criativo, as novas 

descobertas, a superação, serão a consequência natural deste percurso. As imagens 

produzidas e construídas nas etapas descritas, apresentam a força do inconsciente, 

algumas descobertas do Si-mesmo, um mapa psíquico, uma bússola para o 

autoconhecimento.  

Segundo a Psicologia Positiva, ou Psicologia do Fluxo (da consciência), 

desenvolvida pelo psicólogo e teórico Csikszentmihalyi, na teoria do fluxo criativo 

existe um percurso psíquico de energia que deve estar desimpedido e fluir livremente, 

sendo esta a manifestação da criatividade. A Psicologia Positiva estuda aspectos 

positivos da vida e do ser-humano, isto é, estuda as coisas que fazem a vida valer à 
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pena de ser vivida, estuda a felicidade. 

Durante o processo de criar, utilizando os materiais oferecidos e as linguagens 

propostas para cada etapa, foi possível observar uma liberação do fluxo de energia 

criativa mais intensa, retratando a expansão da criatividade que foi sendo plasmada 

em cada trabalho, juntamente com a admiração e o encantamento de quem as 

produzia. E essa sensação, esse sentimento de autonomia e de liberdade, junto com 

a descoberta de novas potencialidades, fez os participantes dos grupos se 

interessarem cada vez mais e quererem produzir, produzir, descobrir e encontrar-se. 

Foram utilizadas diversas linguagens expressivas provocando sensações e 

reações variadas e profundas.  Através das imagens construídas, buscou-se a 

compreensão, o entendimento e o conhecimento de aspectos do mundo interno, 

tornando possível as transformações a partir do autoconhecer-se. 

E foi assim, fazendo, criando, construindo imagens, experimentando, 

superando dificuldades, observando e escrevendo que cada um foi se descobrindo, 

se conhecendo e se reconhecendo. Foi um processo de criar e de se expressar, um 

processo de se conhecer. 

O presente estudo monográfico não envolve todas as questões relativas ao 

tema, que é muito amplo por abordar o processo criativo. Trata-se apenas do início 

de uma pesquisa que poderá ser ampliada e explorada em novos e inúmeros 

aspectos, através de outras técnicas mistas, combinando outros materiais e 

apontando outros benefícios que podem surgir a partir dessas experimentações e 

considerando que as estratégias descritas podem ser aplicadas a outros públicos e 

contextos de variadas cronologias. 
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