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RESUMO 

 

 

Essa monografia buscou apresentar algumas das diferentes possibilidades e aspectos 

da modalidade expressiva Colagem, como uma das vertentes norteadora do processo 

arteterapêutico. Caracterizou-se sua simplicidade e multiplicidade, buscando 

apresentar sua pertinência e aplicabilidade em diversos momentos da caminhada no 

setting arteterapêutico. Procurou-se elencar benefícios e peculiaridades desta 

modalidade, e apresentar sua produtividade terapêutica em um processo de auto 

conhecimento e, em um processo educacional. 

 

 

Palavras-chave: Arteterapia – colagem – multiplicidade – simplicidade/reveladora – 

autoconhecimento. 
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ABSTRACT 

 

 

This monograph sought to present some of the different possibilities and aspects of 

the expressive modality Collage, as one of the guiding aspects of the art-therapeutic 

process. Its simplicity and multiplicity were characterized, seeking to present its 

pertinence and applicability in different moments of the walk in the art-therapeutic 

setting. We tried to list benefits and peculiarities of this modality, and present its 

therapeutic productivity in a process of self-knowledge and, in an educational process. 

 

 

Keywords: Art therapy - collage - multiplicity – simplicity/revealing - self-knowledge. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Depois de décadas de ensino de Arte, estava fazendo um trabalho de colagem 

com os alunos de uma turma do 5º ano do ensino fundamental, e uma professora que 

trabalhava comigo falou: - Isso é Arteterapia! 

Aquela informação ficou ressoando em minha mente, até que decidi pesquisar 

sobre o assunto na internet. Imediatamente encontrei uma palestra que iria acontecer 

no fim de semana seguinte na livraria Paulus com o tema “Arte e a Arteterapia” com a 

professora Flávia Hargreaves. 

Depois desta palestra, senti-me animado a conhecer mais sobre o assunto. 

Pesquisando, encontrei a Pomar, com um curso de introdução à Arteterapia, uma 

vivência de um dia de técnicas arteterapêuticas. Inscrevi-me, fiz esse mergulho e 

apaixonei-me pela arteterapia. Logo de início, comprei um livro “Linguagens e 

Materiais Expressivos em Arteterapia” de Ângela Philippini. Folheando o livro e lendo 

alguns trechos, iniciei o processo de amadurecimento da ideia de seguir nesta 

jornada, entrar na pós-graduação em Arteterapia. Assim decidido, iniciei o curso na 

Pomar. 

Logo nas primeiras aulas de Atelier Terapêutico com o professor Hilton Miguel, 

deparei-me novamente com a colagem e suas variações. Encantado com esse meio 

expressivo, fui novamente às pesquisas para aprofundar-me neste tema. Novamente 

encontro um curso com a Flávia Hargreaves no Atelier Locus: “Pensando sobre a 

Colagem na Arte e na Arteterapia”, emendando em um curso Introdutório de 

Soucollage® com as facilitadoras Carla Costa e Silva e Marcya Vasconcellos. 

Comecei a compreender melhor como aquela linguagem simples, com uma 

multiplicidade incrível, poderia falar tanto. Dedicando-me às colagens e a suas 

vertentes, fui percebendo que esta delicada técnica já tinha decidido por mim o tema 

de minha monografia a ser entregue no final do curso. 

A colagem chegou e “se instalou como um posseiro dentro do meu coração”. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Imagem 01 – Florescendo com arteterapia 

 
Disponível em: https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/terapias-alternativas/que-es-la-

arteterapia-y-para-quien-esta-indicada 

 
 
 
A arte desenvolve o autoconhecimento e é uma excelente maneira de 
transmitir o resultado a outras pessoas. Partilhar nossas experiências é 
notoriamente difícil; as palavras às vezes parecem insuficiente. (BOTTON, 
2014, p. 47) 
 

 

A colagem é uma expressão artística antiga. Artistas construíam suas obras 

colando umas peças às outras; porém, foi na modernidade, por meio das Vanguardas 

do século XX, que ganhou o status de arte.  

Foram os artistas Cubistas que, ao se valerem da colagem, libertaram-se do 

jugo da superfície do objeto artístico. Ao introduzir em suas obras elementos retirados 

do cotidiano (jornais, papéis de todo tipo, tecidos, madeiras e outros materiais), o 

objeto artístico passa a ser construído sobre o suporte, o que minimiza a fronteira 

rígida que temos na pintura, no desenho ou na escultura. 

Com a percepção da multiplicidade da colagem e seu caráter libertador no fazer 

artístico, os artistas passaram a empregar essa técnica em diferentes escolas e 

movimentos artísticos, com um variado emprego, seja como coadjuvante ou 

protagonista da obra. 

https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/terapias-alternativas/que-es-la-arteterapia-y-para-quien-esta-indicada
https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/terapias-alternativas/que-es-la-arteterapia-y-para-quien-esta-indicada
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Devido a essa liberdade propiciada pela colagem, essa expressividade artística 

passou a ser largamente utilizada em Arteterapia. A colagem é um instrumento que 

pode ser utilizado desde o início dos trabalhos no setting arteterapêutico, perpassando 

por todos os momentos do processo. Dentre outros aspectos, destaca-se a 

simplicidade de materiais, seu fácil entendimento e a segurança no fazer artístico. 

A utilização desse meio expressivo em Arteterapia propiciará o ambiente de 

conforto e segurança desejados, justamente pelas características principais desta 

expressividade. A colagem será um condutor, para que o mundo imagético aflore e 

seja trabalhado. 

O objetivo dessa pesquisa é identificar, algumas contribuições da linguagem 

colagem ao processo arteterapêutico. Ao indicar as qualidades inerentes aos 

diferentes tipos de colagem, acredita-se ser possível demonstrar como ela pode ser 

uma técnica de fácil execução, que proporciona ótimos resultados no processo 

arteterapêutico. Tal observação é possível uma vez que a colagem, além do emprego 

de materiais de fácil controle pelo paciente/cliente, possibilita a emergência de 

aspectos do imaginário, o que pode ser observado e analisado a partir das atividades 

plásticas confeccionadas no setting arteterapêutico. Ao final pretende-se identificar 

algumas contribuições da linguagem Colagem ao processo arteterapêutico. 

Este estudo monográfico é pautado por pressupostos do modelo bibliográfico 

de pesquisa, acompanhado de observações a respeito de um processo pessoal 

realizado por intermédio de colagens, e complementado por um estágio 

supervisionado em que as colagens também utilizadas. 

Nos quatro capítulos presentes nesta pesquisa, o capítulo 1 fala sobre a 

arteterapia em sua historicidade, aplicabilidade e modalidades expressivas. O capítulo 

2 discorre sobre alguns aspectos conceituais da psicologia junguiana que dá o 

embasamento para toda a casuística. O capítulo 3 refere-se à colagem, seu 

surgimento no panorama artístico, sua diversidade e sua aplicabilidade em 

arteterapia. O capítulo 4 apresenta aspectos da prática do fazer artístico em contexto 

de produção autoral, de alunos das escolas em que leciono, e na produção das 

crianças do estágio arteterapêutico.  

Finalmente, são apresentadas as conclusões e as recomendações pertinentes 

à pesquisa em questão. 
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CAPÍTULO 1 

 

ARTETERAPIA 

 

 

1.1  ARTE  

 

A arte é uma das formas de manifestação mais antiga do ser humano. Desde 

o princípio, pessoas registraram nas cavernas cenas do seu cotidiano, seus símbolos, 

seus deuses e seus rituais. Deixaram registrado as suas formas de enxergar o mundo 

e de como nele viviam. Assim, desde a Pré-história, o ser humano fez-se representar 

por sua arte. E através dos séculos, desenvolveu inúmeras formas de expressão.  

 

Arte é conhecimento. A arte é uma das primeiras manifestações da 
humanidade como forma do ser humano marcar sua presença criando 
objetos e formas (pintura nas cavernas, templos religiosos, roupas, quadros, 
filmes etc.) que representam sua vivência no mundo, comunicando e 
expressando suas ideias, sentimentos e sensações para os outros.  
(AZEVEDO JÚNIOR, 2007, p. 6) 
 

 

Imagem 02 - Cova das mãos 

 
Disponível em: https://jp-lugaresfantasticos.blogspot.com/2013/08/la-cueva-de-las-manos.html 

 

 

A observação da arte pré-histórica é um norte para a compreensão do 

surgimento do ser humano e de como destaca-se perante a história, deixando suas 

reflexões acerca do mundo através de seu fazer artístico. Acredita-se que as 

impressões de mãos tenham surgido antes das representações figurativas. Pode-se 

https://jp-lugaresfantasticos.blogspot.com/2013/08/la-cueva-de-las-manos.html
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chamar de um tipo de pré-arte que viria a tornar-se o instrumento para as vindouras 

pinturas mágico/religiosas nas cavernas. Assim, a arte apresenta-se como uma força 

vital, resistindo através de todos os tempos, justificando sua importância em todas as 

épocas e deixando evidente que ela é uma necessidade para a expressividade dos 

seres humanos da sociedade.  

 

As potencialidades e os processos criativos não se restringem, porém, à arte. 
Em nossa época, as artes são vistas como área privilegiada do fazer humano, 
onde ao indivíduo parece facultar uma liberdade de ação em amplitude 
emocional e intelectual inexistente nos outros campos de atividade humana, 
e unicamente o trabalho artístico é qualificado de criativo. Não nos parece 
correta essa visão de criatividade. O criar só pode ser visto num sentido 
global, como um agir integrado em um viver humano. De fato, criar e viver se 
interligam. (OSTROWER, 2014, p. 5) 
 

 

Percebe-se assim, a arte como mantenedora da história do ser humano.  

Quando pessoas se valem da arte como uma extensão do seu corpo e buscam 

traduzindo seus pensamentos, seus anseios e suas crenças através da arte. E que 

através de suas mãos ganham forma e viabilizam a leitura de sua obra pela sociedade 

planetária. Assim, o conceito de arte está ligado não somente a quem faz, e ao mundo 

em que está inserido, está também representando determinado tempo e espaço, 

caracterizando a mutabilidade da arte. 

 

Cada sociedade possui seus próprios valores morais, religiosos, artísticos 
entre outros. Isso forma o que chamamos de cultura de um povo. Mas uma 
cultura não fica isolada e sofre influências de outras, portanto, nenhuma 
cultura é estática e sim dinâmica e mutável.  (AZEVEDO JÚNIOR, 2007, p. 
8). 
 

 

As propriedades contidas em uma obra de arte afeta pessoas e envolve 

marcadamente suas existências. Quando se observa uma obra de arte, seja uma 

pintura, uma música, um filme ou assiste-se um espetáculo de dança, vivenciamos 

uma experiência múltipla, onde o expectador pode sentir o que o artista desejava falar 

e reflete sobre o que lê daquela obra. 

Surge, assim, um questionamento de como se dá a transição de expectador 

para partícipe do fazer artístico. É importante salientar que, segundo inúmeros 

estudiosos, quando uma pessoa deixa de criar, em todos os sentidos, está doente. E de 

que, em vários momentos da história da humanidade, criatividade e saúde sempre 

estiveram correlacionados. "O homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, 
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e sim porque precisa; ele só pode crescer, como ser humano, coerentemente, 

ordenando, dando forma, criando”. (OSTROWER, 2014, p. 10) 

 

1.2  ARTETERAPIA 

 

O uso da arte como processo de tratamento está presente nas sociedades 

desde tempos remotos. Contudo, somente após a segunda Guerra Mundial, a 

arteterapia surge como objeto de reflexão e estudo. É importante relembrar que, assim 

como a arte, a arteterapia se rende ao momento histórico, e seu surgimento se dá em 

sua necessidade temporal. Nesse contexto dá-se início às pesquisas acerca das 

manifestações artísticas e de como elas poderiam explicar de que maneira a arte 

interfere na vida do ser humano e de como esta pode ser reveladora, e de como ela 

pode ser potencializada em atividades terapêuticas. 

Neste cenário conturbado, de pós guerra, Freud surge com seus estudos, onde 

desconstrói o pensamento racional e revela ao mundo a existência do 

inconsciente. O inconsciente refere-se a tudo que o indivíduo sabe, porém não está 

pensando no momento, seus conteúdos atuam sobre o comportamento humano, sem 

que atinjam à consciência, podendo eventualmente tornar-se conscientes. 

Uma das metáforas que Freud fez valer para explicar sua teoria do inconsciente 

é a do iceberg. Ele afirmava que a mente ou "psique" está estruturada em quatro 

partes e apenas uma delas é completamente visível.  

 

Imagem 03 – Metáfora do iceberg 

 
Disponível em: https://images.sul21.com.br/file/sul21site/2017/09/20170904-maxresdefault-7.jpg 

https://images.sul21.com.br/file/sul21site/2017/09/20170904-maxresdefault-7.jpg
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Freud, em trajetória para criar e embasar a psicanálise, fez alguns comentários 

sobre a arte. Em determinado momento, refere-se ao artista diretamente, em outro ao 

processo artístico especificamente. Em parte de seus estudos, discorre mais 

especificamente sobre a própria obra e os efeitos causados no expectador.  

 

Não sou um conhecedor de arte, mas simplesmente um leigo […]. Sou 
incapaz de apreciar corretamente muitos dos métodos utilizados e dos efeitos 
obtidos em arte […]. Não obstante, as obras de arte exercem sobre mim um 
poderoso efeito, especialmente a literatura e a escultura e, com menos 
frequência, a pintura. Isto já me levou a passar longo tempo contemplando-
as, tentando apreendê-las à minha maneira, isto é, explicar a mim mesmo a 
que se deve seu efeito. Onde não consigo fazer isso, como, por exemplo, 
com a música, sou quase incapaz de obter qualquer prazer.” É com tais 
palavras que Freud (1914) se dirige aos seus leitores, tentando assegurar 
indulgência para o resultado de suas incursões no campo das artes. 
(PEREIRA, s/d, s/p) 
 

 

Discípulo de Freud, Jung admitiu que não possuía todo o conhecimento 

adquirido por Freud, e que precisava de muito mais experiência antes de firmar um 

ponto de vista próprio. A partir de então, os dois começaram uma amizade que se 

firmou durante muitos anos, apesar das suas pesquisas serem classificadas em grau 

de importância diferente.  

 
Em 17 de junho de 1910, Jung recebeu de Freud, Leonardo da Vinci e uma 
lembrança de sua infância, livro fundador de toda psicanálise da arte. [...]  De 
fato, esse ensaio de Freud marca o início de uma das primeiras orientações 
para pesquisa em psicanálise da arte [...] A psicobiografia é a arte e a forma 
de relatar, de analisar uma obra de arte em função daquilo que o artista viveu 
em sua infância; portanto, se possível, desde o berço. Mas qual foi a reação 
de Jung à leitura desse texto de Freud? Sua reação foi de grande entusiasmo. 
Escreve imediatamente a Freud: “[Teu] Leonardo é maravilhoso. Li tudo 
imediatamente. [...] Na verdade, é o primeiro de teus escritos a cujas 
orientações internas tenho a priori o sentimento de me integrar plenamente. 
(GAILLARD, 2010. p. 121) 

 
 

Imagem 04 – Autorretrato, Leonardo da Vinci 

 
Disponível em: http://the-history-girls.blogspot.com/2015/11/sigmund-freud-historical-novelist-by.html 

http://the-history-girls.blogspot.com/2015/11/sigmund-freud-historical-novelist-by.html
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Discordando das ideias de Freud quanto à importância exagerada que ele 

dava à sexualidade e ao método interpretativo, o rompimento foi inevitável. 

Mesmo com a ruptura, Jung compartilhou do interesse pela arte com Freud. 

Porém, de discípulo, foi a mestre em seus estudos acerca da arte e suas influencias 

sobre o ser humano.  

Assim sendo, Jung inicia um estudo sistemático onde seu foco era o 

desvendar do que a arte teria a dizer. Ao invés de observá-la cheio de pré-

conhecimentos, propõe deixar fluir o que está interiormente guardado e que naquele 

momento propício se apresenta no objeto artístico. Jung tem uma expressão para este 

primeiro momento de observação da obra: “Deixar acontecer”. É onde quem cria 

deixar-se impregnar de tudo que tem a revelar aquele objeto. Daí, então, é abrir sua 

percepção e sua consciência a tudo o que vira à tona gradualmente. 

Esta abordagem do fazer artístico a partir de um determinado prisma e não 

apenas do produto final, mas sim de seu processo como um todo, propicia uma 

constante retomada do mesmo trabalho, ou melhor dizendo do imaginário surgido, em 

inúmeras materialidades artísticas. E o que Jung chama de circumambulatio,1 que 

significa andar em torno, não circular e sim espiral, ressignificando e transformando 

de maneira a reforçar o imaginário surgido. 

 
Imagem 05 – “Trânsito em espiral”, Remédios Vario.  

 
Disponível em: https://educacion.ufm.edu/remedios-varo-transito-en-espiral-oleo-sobre-tela-1962/ 

                                                           
1 Circumambulação é o ato de se mover em torno de um objeto sagrado ou ídolo. A circuambulação de 

templos ou imagens de divindades é parte integrante da prática devocional hindu e budista. Também 
está presente em outras religiões, incluindo o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. 

https://educacion.ufm.edu/remedios-varo-transito-en-espiral-oleo-sobre-tela-1962/
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Inicia-se assim o uso terapêutico da arte, Jung assume a empreitada de 

utilizar os recursos da arte como forma de atividade criativa e integradora 

da personalidade. “Arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do 

inconsciente de cada um. É a liberdade de expressão, é sensibilidade, criatividade, é 

vida." (Jung, 1920, in ARAGÃO, 2015, s/p) 

Esta corrente de utilização da arte com fins terapêuticos começa a ser 

incentivada pelo médico alemão Johann Christian Reil. Ele organizou um protocolo 

terapêutico, buscando a cura psiquiátrica com o uso contínuo da arte. Este protocolo 

era composto de três estágios, que incluíam 1. O envolvimento do paciente em 

atividades físicas realizadas ao ar livre; 2. Estímulos sensoriais a partir da utilização 

de objetos específicos para uma determinada proposta; 3. Estímulos relacionados ao 

campo intelectual, por meio de desenhos, símbolos e elementos com sentidos no 

campo cognitivo e no campo afetivo. 

O interesse pelo uso da arte como terapia a partir daí, deslancha e surgirão 

em vários lugares estudiosos do assunto. Nos Estados Unidos, temos Margaret 

Naumburg com o trabalho nominado Artepsicoterapia. Em trabalhos com seus 

pacientes ela propunha a liberação de expressão espontânea e incentivo à 

associação. Florence Cane, irmã de Margaret, era arte-educadora e criou uma prática 

de Arte como terapia, que se apresentava como um mecanismo de ensino da Arte a 

partir do movimento, pensamento e sentimento. Seu trabalho já foi estudado por 

gerações de terapeutas e forneceu a base para as primeiras técnicas de terapia com 

o uso da arte. 

Imagem 06 – Florence Cane 

 
Disponível em: https://everyoneanartist.weebly.com/florence-cane.html 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/1920
https://everyoneanartist.weebly.com/florence-cane.html
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No Brasil, o precursor Ulysses Pernambucano, reconheceu as relações entre 

Arte e Psiquiatria, e inspirou Silvio Moura a redigir, em 1923, “Manifestações artísticas 

nos alienados”, trabalho de conclusão de seu curso de Medicina.  

Outro destaque no percurso arteterapêutico brasileiro foi Osório Cesar 2, que 

montou no Hospital Psiquiátrico Juquery, em 1927, oficinas de bordado, desenho, 

pinturas com aquarela, modelagem em barro, dentre outras expressividades plásticas. 

 
Imagem 07 – Desenho, Albino Braz. 

 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/masp-expoe-desenhos-de-

internos-do-juquery-16424678 
 
 

Por fim, tem-se o trabalho de Nise da Silveira que foi uma das primeiras 

mulheres a se formar em medicina no Brasil. Em meados de 1940, inspirada nos 

estudos de Jung, inicia o uso de terapia ocupacional, método que utiliza atividades 

artísticas no tratamento de pacientes psiquiátricos. Deu voz, ou melhor, arte aos 

conflitos internos vivenciados principalmente pelos esquizofrênicos 

Em 1956, Nise fundou a Casa das Palmeiras3, um passo na direção da luta 

contra os hospícios, que chegaria a seu ápice com a Lei Antimanicomial, de 2001. Do 

                                                           
2 Médico psiquiatra do Juquery por mais de quatro décadas, Dr. Osório César foi um dos pioneiros no 

Brasil a pesquisar e a aplicar o uso da arte como recurso terapêutico em pacientes psiquiátricos. Por 
acreditar tanto na potência artística dos internos quanto nas qualidades estéticas de seus trabalhos, 
Dr. Osório César, que foi casado com a artista Tarsila do Amaral, promoveu exposições de desenhos 
e pinturas criados no Juquery.  
3 A Casa das Palmeiras, uma instituição criada pela Dra. Nise da Silveira, em 1956, que funciona em 
regime aberto, com o objetivo de reabilitar seus clientes, pessoas diagnosticadas com doenças mentais, 
como esquizofrenia e autismo, por exemplo. 
O trabalho realizado na Casa funciona de acordo com a idealização da Dra. Nise, ou seja, um trabalho 
baseado na emoção de lidar, influenciado pela terapia ocupacional, porém acrescentado do afeto 
catalisador. 

https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/masp-expoe-desenhos-de-internos-do-juquery-16424678
https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/masp-expoe-desenhos-de-internos-do-juquery-16424678
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esforço da psiquiatra e de seus pacientes foi criado o Museu do Inconsciente, aberto 

até hoje no Rio de Janeiro junto ao Instituto Municipal Nise da Silveira, atual nome do 

Centro Psiquiátrico de Engenho de Dentro, onde a médica construiu seu projeto. 

 
O atelier de pintura era inicialmente apenas um setor de atividades entre 
vários outros setores [...] Mas aconteceu que desenho e pintura espontâneos 
revelaram-se de tão grande interesse científico e artístico que esse atelier 
cedo adquiriu posição especial [...] O atelier de pintura me fez compreender 
que a principal função das atividades na terapia ocupacional seria criar 
oportunidade para que as imagens do inconsciente e seus concomitantes 
motores encontrassem formas de expressão.[...] Será forçoso reconhecer 
que os críticos de arte mostraram-se surpreendentemente mais atentos ao 
fenômeno da produção plástica dos esquizofrênicos que os psiquiatras 
brasileiros. (SILVEIRA, 2015, p. 15) 
 

 
Imagem 08 - Inauguração das instalações do Museu do Inconsciente 1956. 

 
Disponível em: http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/museu-de-imagens-do-inconsciente.php 

 
 

Imagem 09 - Raphael Domingues. 4 

 
Disponível em: http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/museu-de-imagens-do-inconsciente.php 

                                                           
4 Rafael Domingues nasceu em 1913, no estado de São Paulo, sendo o primogênito de quatro irmãos. 

pai de nacionalidade espanhola, escultor, dedicava-se a construção de monumentos fúnebres. Sua 
mãe descreve-o como um menino tímido, sensível e retraído. Os primeiros sintomas da doença 
manifestaram-se quando ele tinha 15 anos. Um caso grave. Aos dezenove anos de idade foi internado 
no hospital da Praia Vermelha. 
 O prazer de desenhar num ambiente onde era tratado como pessoa querida despertou em Raphael 
insuspeitadas manifestações de força criadora. Seus desenhos atingiram alta qualidade artística, 
reconhecida por críticos de arte. 

http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/museu-de-imagens-do-inconsciente.php
http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/museu-de-imagens-do-inconsciente.php
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Na década de 1960, veio ao Brasil a psicóloga e escultora polonesa Hanna 

Kwiatkowska, incentivadora da arteterapia como modalidade de tratamento, o que 

foi um dos fatores fomentou a formação em arteterapia no contexto nacional. Desde 

então, inúmeros profissionais atuam como arteterapeutas. Assim fez-se necessário 

uma melhor estruturação e consolidação deste campo, e alguns cursos tiveram início. 

Dentre eles a POMAR, em 1982. 

Um fator importante para os caminhos da Arteterapia no Brasil, foi em 2006, 

a fundação da UBAAT, que passou a ter com suas ações, o propósito de regulamentar 

e supervisionar a formação do arteterapeuta, estabelecendo critério mínimos para os 

cursos de especialização. 

 
A arteterapia, que é o uso da arte como base de um processo terapêutico, 
propicia resultados em um breve espaço de tempo. Visa estimular o 
crescimento interior, abrir novos horizontes e ampliar a consciência do 
indivíduo sobre si e sobre sua existência. Utiliza a expressão simbólica, de 
forma espontânea, sem preocupar-se com a estética, através de modalidades 
expressivas como: pintura; modelagem; colagem; desenho;  
tecelagem; expressão corporal; sons; músicas; criação de personagens, 
dentre outras, mas utiliza fundamentalmente as artes visuais. Enquanto a Arte 
Educação ensina arte, a arteterapia possui a finalidade de propiciar 
mudanças psíquicas, assim como a expansão da consciência, a reconciliação 
de conflitos emocionais, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. A 
arteterapia tem também o objetivo de facilitar a resolução de conflitos 
interiores e o desenvolvimento da personalidade. (UBAAT - Site) 
 

 
 

1.3 AS MODALIDADES EXPRESSIVAS 

 

Em arteterapia o indivíduo/cliente pode expressar suas emoções e 

sentimentos por meio de modalidades expressivas. A arteterapia favorece um 

fortalecimento de um vínculo cliente/arteterapeuta que é importantíssimo para o 

desenvolvimento do processo. O fluxo livre dos sentimentos, através das atividades 

expressivas, pode ser mais forte do que a fala.  Através das atividades, os resultados 

podem ser compartilhados, simbolizados e vivenciados. Como facilitadora do 

processo de simbolização, a arteterapia comunga toda a construção daquele 

momento de descoberta, que por meio das expressividades aflora no setting. Segundo 

Philippini (2009), no processo arteterapêutico deve-se ficar atento para compreender 

os múltiplos significados contidos em cada símbolo surgido nas atividades, importante 

estratégia para o processo e a conduta a ser tomada diante de cada conteúdo 
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imagético. Pois cada um deve ser delicadamente acolhido e revisitado quantas vezes 

se fizer necessário. 

 
Cada vez que um símbolo é produzido no processo terapêutico, seus 
significados inconscientes demandam propostas de atividades criativas para 
desvendá-los. O percurso e os caminhos criativos em torno de uma imagem, 
em busca de seus significados ocultos (circum-ambular), requerem a 
combinação de atenção global e da possibilidade e disponibilidade de utilizar 
múltiplas modalidades expressivas, reconhecendo suas indicações 
terapêuticas. (PHILIPPINI, 2009, p. 17) 
 

 
Em arteterapia, não cabe ensinar as técnicas, mas propiciar com elas a busca 

de um caminho para agregar os materiais às necessidades expressivas do indivíduo 

em atendimento. Assim, as diversas modalidades expressivas devem ser 

apresentadas naturalmente de acordo com o caminhar do processo. 

 
Se entendermos a arte como veículo de prazer, esse objetivo jamais será 
alcançado, mas se a considerarmos como uma das condições humanas, 
meio de comunhão entre as pessoas, a tarefa não será das mais difíceis. Para 
Spencer, a arte em origem nas brincadeiras, e estas são cópias das ações 
reais, sendo assim, na ausência de uma definição objetiva da arte, 
entendemos que arte possa ser a manifestação da emoção como plena 
originalidade, comunicando essa emoção ao utilizar-se de conformidade de 
linhas, sons ou palavras adstritas a certos ritmos. 
 Arteterapia é o resultado da ação prática dessas informações básicas, ao 
mesmo tempo fundamentais, combinadas com a experiência no setting 
terapêutico. (COUTINHO, 2013, p. 11) 
 

 
Imagem 10 – Materiais artístico 

 
Disponível em: http://abra.com.br/artigos/a-escolha-dos-materiais/ 

http://abra.com.br/artigos/a-escolha-dos-materiais/
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1.3.1 Colagem 

A colagem é uma linguagem expressiva que consiste em juntar várias 

imagens sobre um mesmo suporte. Existem variações neste processo, como colar 

texturas em relevo, o mosaico e a assemblage. 

De simples confecção, a colagem comumente é utilizada no início dos trabalhos 

arteterapêuticos, podendo ter desdobramentos mais específicos em todos os 

momentos do processo. A colagem propicia aflorar um enorme campo simbólico com 

infinitas possibilidades, devido às imagens disponibilizadas propiciarem essa 

possibilidade. Ao juntá-las, o cliente produz um “mapa do caminho” a seguir.  A 

colagem também pode funcionar como um meio diagnóstico.  

 
Imagem 11 - Colagens de imagens de revista e papeis coloridos 

 
Acervo pessoal do autor. 

  
 
A colagem com suas sedutoras imagens também nos ajuda a vencer as 
barreiras iniciais do tipo: - “não sei desenhar”...; -“não sei pintar”...; - “a última 
vez que fiz estas coisas foi no jardim de infância”[...] a colagem propicia 
composições simbólicas complexas, com pouca dificuldade operacional. 
(PHILIPPINI, 2009, p. 25) 

 

 

1.3.2 Fotografia 

A fotografia é um recurso para ter-se um mosaico da vida do cliente. São pistas, 

fragmentos da história do indivíduo. Cada foto está impregnada de emoções e 

significados. O trabalho com foto é delicado, pois pode despertar vários sentimentos, 

e até conflitos de outrora. 

 
Caminhando com a ideia de que arteterapeutas trabalham com um caldeirão 
de imagens, as fotografias são um primoroso e precioso documentário de 
nossas emoções. Das fotografias que expressam situações percebidas e 
comemoradas, aquelas que anos depois ao contemplarmos a foto, vamos 
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desentranhar espanto e estranheza daquela imagem, porém, em realidade, 
sempre estiveram lá, só que não eram percebidas. (PHILIPPINI, 2009, p. 30) 
 

 

O trabalho com as fotografias podem ser multiexpressivos, juntando com 

colagem, escrita, desenho e pintura. 

 
Imagem 12 – Fotografia com fantasia.  

 
Acervo pessoal do autor. 

 
 
A colagem com suas sedutoras imagens também nos ajuda a vencer as 
barreiras iniciais do tipo: - “não sei desenhar”...; -“não sei pintar”...; - “a última 
vez que fiz estas coisas foi no jardim de infância”[...] a colagem propicia 
composições simbólicas complexas, com pouca dificuldade operacional. 
(PHILIPPINI, 2009, p. 25) 

 

1.3.3 Pintura 

A pintura proporciona uma expressividade complexa, pois o próprio material 

pode mobilizar a vários sentimentos devido a sua fluidez. Por isso poderá ser uma 

modalidade mais significativa e libertária. 

 
[...] deixar fluir, deixar sair, escorrer, extravasar, transbordar, abrir mão do 
controle, não tentar controlar a forma e deixar-se levar pelo prazer da 
descoberta que vem insinuada por cada tom, cada mancha, cada espaço em 
branco. (PHILIPPINI, 2009, p. 38) 
 

 

Pintar numa tela, no papel ou em qualquer superfície que nos permita 

expressar, pode ser uma forma de demonstrar sentimentos e pensamentos para 

pessoas que precisam se comunicar, mas não conseguem fazer isso de outra forma.  
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A pintura tem variações como a aquarela e o espatulado. Um com a leveza da 

fluidez da água, outro com a rigidez da massa.  

 
 

Imagem 13 – Pintura em guache sobre tela, com impressão das mãos 

 
Acervo pessoal do autor. 

 

 

1.3.4 Desenho 

O desenho é uma modalidade que permite a aproximação de conteúdos 

afetivos ocultos. Uma característica importante do ato de desenhar é que, ao fazê-lo, 

tudo que se materializa são imagens criadas internamente para transmitir emoções. 

Com o desenho, a expressividade aflora repleta de significados, dando sentido à visão 

de mundo, ou seja, não é a realidade que se faz representada, e sim, a interpretação 

dela. Daí entende-se a frase de Picasso: “Antes eu desenhava como Rafael, mas 

precisei de toda uma existência para aprender a desenhar como as crianças”. Onde 

nela está implícito a importância do ato do desenho infantil e sua espontaneidade 

reveladora. 

Sobre este tema Hanauer lembra que: 

 
O desenho comunica e atribui sentido a sensações, sentimentos, 
pensamentos e realidade por meio de linhas, formas, traçados e cores. 
Retrata a realidade e o imaginário onde a criança expressa os seus 
sentimentos e sua compreensão de mundo. Cada traço diz muitas vezes mais 
do que palavras.  
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Quando a criança desenha, ela representa situações e personagens do 
mundo adulto manifestando-se simbolicamente. No desenho é possível 
perceber indicativos gráficos do mundo real que é construído e apropriado 
pela observação e imitação do cotidiano e também do imaginário, aquele que 
é construído a partir da absorção da realidade. (HANAUER, 2011, p. 7) 

 
 

Imagem 14 – “Materiais”, Desenho em lápis de cor de Marcelo Cafiero, 2018 

 
Acervo pessoal do autor. 

 

1.3.5 Modelagem 

A modelagem é uma modalidade onde se experimenta a função sensorial e 

adentra a representação do tridimensional.  Durante a modelagem, o cliente 

materializa todo o seu contexto social e representa a si mesmo.  A manipulação para 

plasmar o imaginário possibilita a projeção do inconsciente, ou seja, seus sonhos, 

fantasias, medo e conflitos. A modelagem auxilia no enfrentamento de suas relações 

conflituosas, promovendo um despertar para um novo olhar para estas problemáticas 

relacionais. Modelar e transformar a matéria possibilita mudanças internas. 
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Álvaro Pinheiro de Gouvêa destaca desta forma as propriedades terapêuticas 

do barro: 

 
A argila promove a manifestação ativa dos processos internos mais primários 
porque proporciona fluidez entre material e manipulador, como nenhum outro. 
Através dela tem-se uma sensação de controle e domínio sobre aquilo que 
se produz, podendo-se remanejar, construindo e desmanchando os objetos, 
sem regras específicas e definidas para o seu uso. Não se comete erro ao 
trabalhar com argila. (GOUVEA, 2013, s/p) 
 

 
Imagem 15 - Figura humana, escultura em argila, Adelina Gomes 

 
Disponível em: https://www.capes.gov.br/images/stories/download/pct/2016/Mencoes-

Honrosas/Ciencias-Sociais-Aplicadas-Euripedes-Gomes-Cruz-Junior.PDF 

 
 

1.3.6 Construção 

 A construção oferece múltiplas possibilidades   artísticas. O cliente tem a     

possibilidade de transformar os materiais obsoletos em novos objetos.   Esta 

materialização do que não serve mais em objetos artísticos dá uma nova direção para 

a sua própria vida.  O material, ao ser reutilizado, dando um novo propósito, possibilita 

ao cliente trabalhar com seus “lixos” internos e, assim, efetuar uma transformação das 

partes afetadas, que causam desconforto. Ou seja, esta modalidade expressiva 

possibilita a ressignificação das memorias, feridas e mágoas. 

Philippini destaca algumas aplicabilidades da construção relacionadas às 

cronologias: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/pct/2016/Mencoes-Honrosas/Ciencias-Sociais-Aplicadas-Euripedes-Gomes-Cruz-Junior.PDF
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/pct/2016/Mencoes-Honrosas/Ciencias-Sociais-Aplicadas-Euripedes-Gomes-Cruz-Junior.PDF
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Esta atividade é de ampla elegibilidade, mas clientes com alguma cronologia 
específicas adoram trabalhar com caixa. Na infância e na velhice, há sempre 
pequenos tesouros a guardar, e a materialidade da caixa fala de territórios a 
serem protegidos[...] O trabalho com caixas também propicia reciclar 
materiais, pois habitualmente são utilizadas caixas reaproveitadas[...] a 
natureza do trabalho arteterapêutico é naturalmente incentivadora de 
processos de reciclagem. (PHILIPPINI, 2009, p. 90) 
 
 

 
Imagem 16 – Self Box 

  
Acervo pessoal do autor. 

 

1.3.7 Contação de histórias 

O “contar histórias” pode promover descontração, relaxamento e equilíbrio. 

Quando conta-se uma história, sua narrativa poderá desdobrar-se em um bem estar 

emocional, intelectual e social. A contação tem um papel vinculador, pois dá 

oportunidade de transpor-se para o mundo ficcional, objetivando valores do seu 

universo simbólico. Como relatado por inúmeros pesquisadores, as histórias, sejam 

elas de fadas, míticas ou de outro cunho, representam os anseios de toda uma 

conjuntura onde ela está inserida, permitindo, assim, cada vez que é contada, uma 

nova forma de ouvir e vivenciar. Na contação, podem-se utilizar vários recursos 

audiovisuais, conforme ensina Vasconcellos: 

 
 
É preciso atentar para o fato de que histórias são tramas que tecem com 
palavras. Como a aranha que tece sua teia para capturar insetos que possam 
alimentá-la, as histórias capturam a nós, leitores, que muitas das vezes não 
conseguimos nem tirar o olho do papel e devoramos, palavra por palavra, o 
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texto que foi previamente tecido. E ele passa a ser o nosso alimento, a nossa 
salvação (VASCONCELLOS, 2013, p. 112). 
 
 

Imagem 17 – Roda de contação de história 

 
Disponível em: http://www.concordiasl.com.br/portal/Galeria/abre/1622#&gid=1&pid=3 

 

 
 

 1.3.8 Dramatização 

  A dramatização é baseada na “brincadeira do faz de conta”, na qual 

desenvolve-se a criação de personagens, permitindo o uso da imaginação e dando 

margens a fantasias e sonhos. A dramatização tem regras em sua prática.  Deve-se 

apresentar os comportamentos atribuídos ao retratado, a fim de melhor representar o 

mesmo. Assim, a dramatização permitiria desenvolver a percepção de mundo e de si 

mesmo, da mesma forma que permitirá a abstração da realidade, confrontando com 

seus próprios personagens sociais.  

 
Imagem 18 – Encenação de “Pinote, o fracote e Janjão, o fortão”.5 

 
Acervo pessoal do autor. 

                                                           

5 Livre adaptação do livro “Pinote, o Fracote e Janjão, o Fortão” de Fernanda Lopes de Almeida. Peça 

de final de ano da escola Vira-Virou. 

Janjão é o garoto que, por ser o fortão, deseja ser o rei da turma. Ele obriga todos os amiguinhos a 

brincarem de acordo com as suas regras, com a exceção de Pinote, o mais franzino do grupo. Ao ser 

confrontado com a audácia e a astúcia de Pinote, Janjão vê que não basta a força bruta para controlar 

os outros. 

http://www.concordiasl.com.br/portal/Galeria/abre/1622#&gid=1&pid=3
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Sobre as características terapêuticas do teatro Vale lembra: 
 

 
Como diz a frase “arte imita a vida”, o teatro espelha a vida como ela é, com 
todos os matizes do trágico e do cômico. E, por isso, provoca catarse, 
descarga emocional, alívio e enlevo. O teatro é, também, um laboratório de 
vida; no palco, pode-se experimentar diferentes formas de viver, de ser. 
Podemos inverter a frase anterior: “a vida imita arte”, porque o teatro recria a 
vida. (VALE, 2000, p. 1) 

 

1.3.9 Escrita criativa 

A escrita criativa é um recurso terapêutico, em que utiliza-se a escrita de 

maneira espontânea, sem maiores preocupações com as regras ortográficas ou 

gramaticais em primeira instância. O cliente escreve livremente o que vier à mente, 

assim trata-se de um processo intuitivo.  

Neste processo, a escrita caracteriza-se pelo diálogo interno e silencioso do 

cliente e, assim gradativamente, os fragmentos de seu inconsciente vêm à tona, e em 

cada nova escrita tornam-se mais claros seus significados. Philippini sobre essa 

modalidade expressiva afirma que: 

 
Considero que a escrita tem uma importante função no processo 
arteterapêutico: escrever para compreender a si mesmo... Pois as palavras 
guardam em sua essência imagens diversas, que podem surgir em 
associações livres, produtos da singularidade e da subjetividade de cada um. 
E, neste contexto, palavras são fontes geradoras, fornecem o fio de Ariadne 
para a saída de labirintos, e matéria-prima para significativas mutações 
psíquicas.6 
 
 

Imagem 19 – Escrita criativa com colagem de revista 

 
Acervo pessoal do autor. 

 

                                                           

6 Disponível em: https://www.arteterapia .org.br/imagnaspal.pdf. Acessado em: 10/042019. 



34 
 

Encontra-se em Vasconcellos uma complementação sobre a função da escrita 
criativa: 

 
 
No ateliê terapêutico, o uso das palavras é como o uso de um material 
plástico. Moldam-se as palavras, assim como se molda a argila. É a sua 
manipulação que vai permitir surgirem pequenos textos, poemas, contos e, 
por que não, até mesmo um romance. Muitas das vezes as soluções para 
determinados questionamentos brotam no meio da trama que está sendo 
construída. É como se o inconsciente falasse as imagens arquetípicas que 
precisam ser plasmadas no papel, ou seja, na consciência. 
(VASCONCELLOS, 2013, p. 113) 
 
 

Para um melhor entendimento da arteterapia de base junguiana, que é 

destacada nessa pesquisa, no capítulo seguinte serão apresentados alguns conceitos 

básicos de Psicologia Analítica. 
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CAPÍTULO 2 

 

PSICOLOGIA JUNGUIANA 

 

 

Imagem 20 – Psicologia analítica 

 
Disponível em: http://homoessentia.com.br/psicologia/especialidades/psicologia-analitica-de-jung/ 

 

 

A psicologia junguiana parte do conceito de que todos os indivíduos em 

seu desenvolvimento natural são regidos por símbolos. Nesse caminho, a 

atividade artística surge como uma mediadora na materialização destes símbolos do 

inconsciente, revelados através de sonhos, sendo uma porta para o inconsciente. Os 

símbolos são de grande importância no processo terapêutico desenvolvido por Jung, pois 

revelam conteúdo do inconsciente do ser humano. O inconsciente é o direcionador, o 

conselheiro do consciente.  Através deste norteamento feito pelos símbolos do inconsciente 

chega-se ao material a ser trabalhado. 

Jung desenvolve em sua teoria que, além do inconsciente pessoal, existe o 

inconsciente coletivo. Ele o chama de coletivo, pois não é formado de nenhum 

conjunto imagético individual, mas de imagens e símbolos que são universais e que 

aparecem regularmente. São como herança comum a todos os homens. 

A personalidade surge da somatória destes dois conjuntos simbólicos: o individual, 

imagens que representam emoções e experiências vivenciadas pe lo 

ind ivíduo e o  co le t ivo,  imagens arquetípicas, que são de caráter 

impessoal,  configurando-se em vivências primordiais da humanidade.  

http://homoessentia.com.br/psicologia/especialidades/psicologia-analitica-de-jung/
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Hall corrobora este fato quando afirma: 

 
O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens latentes, em geral 
denominadas “imagens primordiais” por Jung. Primordial significa “primeiro” 
ou “original”; conseguinte, uma imagem primordial diz respeito ao 
desenvolvimento mais primitivo da psique. (HALL, 2014, p. 32) 
 
 

 A caracterização desta simbologia primordial arquetípica corresponde aos 

míticos personagens universais. Estes representam imagens e símbolos que 

aparecem de forma recorrente, e em diferentes formas em todas as culturas de 

diferentes sociedades.  

Os arquétipos são imagens que constituem as características básicas 

humanas. Cada arquétipo é composto de valores e significados. As pessoas possuem 

vários arquétipos que caracterizam a formação da personalidade. 

 
 
Os arquétipos não são conceitos com valor apenas teórico. Ganham vida em 
nossa experiência concreta quando se manifestam em nossa totalidade 
emocional particular. Nós os experimentamos por meio das imagens dos 
sonhos e fantasias e dos vários rituais que desempenhamos ao longo da vida, 
nas projeções ou na carga afetiva de um complexo. Sempre que surge um 
determinado arquétipo em um sonho, em uma fantasia ou na vida, devido à 
sua carga energética própria, ele traz consigo certo poder de influência, 
exercido por meio de um efeito numinoso ou fascinante. O efeito numinoso é 
a totalidade emocional que leva o indivíduo a agir como se estivesse possuído 
por um instinto ou demônio desenfreado. Imagine alguém “loucamente” 
apaixonado... É a força do arquétipo que se manifesta. 
(GRINBERG, 2017, p. 172) 
 
 

Existem inúmeros tipos diferentes de arquétipos. Jung destacou alguns, como 

os que mais afetam o ego. São eles: 

● A Persona 

Imagem 21 – Persona 

 
Disponível em: https://metamorfosisyvida.files.wordpress.com/2015/07/1227803149125_f.jpg 

https://metamorfosisyvida.files.wordpress.com/2015/07/1227803149125_f.jpg
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O arquétipo que representa um aspecto de nós mesmos e da relação com o 

mundo externo, fornecendo ao ego estruturas e padrões que se quer compartilhar com 

os outros, ou seja, uma imagem pública. Caracterizado pelo que é esperado 

socialmente de uma pessoa e como ela acha que deva ser perante a sociedade. 

 
Persona é a máscara ou fachada ostentada publicamente com a intenção de 
provocar uma impressão favorável a fim de que a sociedade o aceite. 
Também pode ser denominada arquétipo da conformidade. [...] A persona é 
imprescindível à sobrevivência. Ela nos torna capazes de conviver com as 
pessoas. (HALL, 2014, p. 36) 
 

 

● A Sombra 

Imagem 22 – Sombra 

 
Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/_XZM9I84gyGk/Sl1S1NPY5dI/AAAAAAAAACU/ 

Gy7aPmDDwjA/s1600-h/sombra3.jpg 
 
 

Ao contrário do que acontece com a persona, a sombra representa tudo aquilo 

que se quer que permaneça oculto. Trata-se de um arquétipo privado do controle 

social, e uma compensação em relação a persona. 

 
 
Para que um indivíduo se torne um membro essencial à comunidade, ser-lhe-
á necessário domesticar os ímpetos animais contidos na sombra. Trabalho 
este a ser feito com a supressão das manifestações da sombra e o 
desenvolvimento de uma poderosa persona que contrabalance o poder da 
sombra. (HALL, 2014, p. 40) 

http://4.bp.blogspot.com/_XZM9I84gyGk/Sl1S1NPY5dI/AAAAAAAAACU/%20Gy7aPmDDwjA/s1600-h/sombra3.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_XZM9I84gyGk/Sl1S1NPY5dI/AAAAAAAAACU/%20Gy7aPmDDwjA/s1600-h/sombra3.jpg
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● Animus e Anima 

 
Imagem 23 – Animus e Anima 

 
Disponível em: https://amenteemaravilhosa.com.br/arquetipo-da-sombra/ 

 

 

O Animus é o lado masculino da personalidade feminina, e a Anima é o lado 

feminino na mente do homem. No inconsciente, todo homem tem uma personalidade 

feminina, assim como toda mulher tem a sua personalidade masculina. 

 

● A Mãe 

 

Imagem 24 – A Mãe 

 
Disponível em: https://www.spiritfanfiction.com/historia/contos-misticos-7053717/capitulo5 

 

 

No arquétipo da mãe são detectados comportamentos e imagens relacionados 

à maternidade tal e como já experimentaram nossos antepassados. 

https://amenteemaravilhosa.com.br/arquetipo-da-sombra/
https://www.spiritfanfiction.com/historia/contos-misticos-7053717/capitulo5
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● O Pai 

Imagem 25 – O Pai 

 
Disponível em: https://pt.aliexpress.com/item/32818758605.html 

 

 

O arquétipo do Pai representa a figura masculina de autoridade, proteção e que 

fornece orientação sobre a vida, tendo ele como seu exemplo. 

 

● O Herói 

Imagem 26 - O Herói 

 
Disponível em: https://caisdamemoria.files.wordpress.com/2015/05/joana-darc-by-gharly-copy-

1121x580.jpg 
 
 

A figura do herói caracteriza-se por seu ímpeto de proteger contra o mal, que 

seria o arquétipo da Sombra.  Ele é responsável por manter tudo o que não deve vir 

https://pt.aliexpress.com/item/32818758605.html
https://caisdamemoria.files.wordpress.com/2015/05/joana-darc-by-gharly-copy-1121x580.jpg
https://caisdamemoria.files.wordpress.com/2015/05/joana-darc-by-gharly-copy-1121x580.jpg
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para o convívio social. O herói é um componente para manter o equilíbrio, ele não 

sabe por que luta, porém sabe que deve lutar. 

 

● O Si-mesmo ou Self 

 

Imagem 27 – O Self 

 
Disponível em: http://estou-sem.blogspot.com/2013/06/as-impressoes-digitais-na-arte-de.html 

 

 

O seu papel é o de organizador, permeia a relação de todos os personagens, 

dá o caráter da individualidade de cada pessoa. Trata-se de um arquétipo adaptável, 

pois molda-se às várias fases da vida do indivíduo. 

 

Nos sonhos, o Si-Mesmo pode aparecer personificado em figuras das quais 
emana sabedoria e superioridade, como deuses, deusas e a figura do Velho 
Sábio. Pode expressar-se ainda por meio de figuras quaternárias, como o 
quadrado, a cruz e o próprio número 4 (as quatro estações, os quatro pontos 
cardeais), além dos símbolos que representam a totalidade como o círculo e 
a mandala. (GRINBERG, 2017, p. 193) 
 
 

Em suas constantes observações, Jung prestou atenção no significado das 

mandalas e de como era recorrente este formato em suas produções plásticas e 

sonhos, assim como nas de seus pacientes.  

A palavra mandala provém, originalmente, do sânscrito e significa “círculo 

mágico”. Refere-se a uma representação de uma figura geométrica onde o círculo 

http://estou-sem.blogspot.com/2013/06/as-impressoes-digitais-na-arte-de.html
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está circunscrito em um quadrado ou ao contrário. Desta figura inicial tem-se 

subdivisões regulares de quatro ou seus múltiplos.  

As mandalas surgem em várias manifestações religiosas em diferentes épocas 

e sociedades. Simbolizam a totalidade, ou a busca dela. 

A essa imagem de esfera deve-se a frase da filosofia hermética e do misticismo 

cristão: “Deus é uma esfera espiritual cujo centro está em toda parte e cuja periferia 

não está em parte alguma.” (VON FRANZ, 1992ª, p. 119) 

 

Imagem 28 – Mandala dos quatro elementos 

 
Disponível em: https://vikas.com.br/2017/11/01/mandalas-em-movimento-2/ 

 
 

Jung, em sua busca constante de um maior aprofundamento de suas teorias e 

práticas psicoterapêuticas, reconheceu o efeito de autocura presente nas mandalas, 

assim passando a utilizá-las em seu processo psicoterapêutico com seus pacientes e 

em si próprio. Através das mandalas, buscou a interpretação e a expressão da psique 

e, em particular do Self, contribuindo, assim, para o processo de individuação, onde 

busca-se o crescimento e o amadurecimento, a realização do vir a ser do homem. 

 
 
Como disse Jung, a individuação se faz entre os homens. Uma vez que o 
indivíduo não é um ser separado, sua existência pressupondo sempre uma 
relação com o outro, o processo de individuação deve levar a relações 
coletivas mais intensas e não ao isolamento. [...] Apenas depois de germinar 
e desenvolver-se no individuo, pode o novo passar ao coletivo para nele 
configurar uma nova forma de comportamento. (GRINBERG, 2017, p. 221) 

https://vikas.com.br/2017/11/01/mandalas-em-movimento-2/
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Imagem 29 – Vir a ser do homem 

 
Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/cd/ac/46/cdac4621bd0e0e42bba42991aa4dd563.jpg 

 

 

A psicologia junguiana fornece à arteterapia uma bússola, que orienta o 

caminho a ser percorrido durante o processo terapêutico, visando uma leitura do 

conjunto dos símbolos surgidos no setting, sempre em comunhão do arteterapeuta 

com o cliente. “A arte não reproduz o visível, a arte torna visível”. (KLEE, 2007, p. 35) 

Seguindo o caminho indicado por Jung e Klee, onde tem-se a arte como um 

caminho de se dar visibilidade ao que está invisível, no capítulo seguinte será 

abordada a expressividade artística da colagem, sua multiplicidade e sua 

aplicabilidade em arteterapia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/cd/ac/46/cdac4621bd0e0e42bba42991aa4dd563.jpg
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CAPÍTULO 3 

 

COLAGEM 

 

 

3.1  A HISTÓRIA DA ARTE DA COLAGEM 

 
 

Imagem 30 – Icarus 

 
Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/henri-matisse/icarus-1944 

 
 
Desenhar com a tesoura, recortar as cores vivas, lembra-me o trabalho direto 
dos escultores[…] uma tesoura é um instrumento maravilhoso e o papel que 
uso para os meus recortes é magnífico[…] trabalhar com a tesoura neste 
papel é uma ocupação na qual me posso perder[…] o meu prazer pelo recorte 
aumenta a cada dia que passa! Por que é que não pensei nisto antes? Cada 
vez me convenço mais de que com um simples recorte se pode expressar as 
mesmas coisas do que com o desenho e a pintura. 

 Henry Matisse 
 

 
O termo colagem é proveniente do verbo francês coller sendo a técnica de 

composição plástica que consiste na utilização de recortes ou fragmentos de materiais 

variados, superpostos ou colocados lado a lado em um suporte. 

https://www.wikiart.org/pt/henri-matisse/icarus-1944
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A história da colagem remonta à antiguidade, os mosaicos romanos foram a 

primeira manifestação onde o uso da colagem ficou registrado. O mosaico e a arte 

decorativa que reúne pequenas peças, tesselas, de diversas cores para formar um 

desenho. 

No século XII, na China, existem registros da utilização da colagem de papeis 

e tecidos na confecção dos suportes para as pinceladas dos poemas orientais. 

Durante a Idade Média, a colagem foi utilizada como complemento da pintura, 

com as aplicações de folha de ouro e pedras preciosas, embora como decorrência da 

Arte Romana, ainda se fez muito uso do mosaico. Após este período, os registros 

fazem um salto temporal para o século XIX, onde faziam colagens em álbuns de 

fotografia, como decorações. 

 
Imagem 31 – Álbum fotográfico, cabinet portrait e carte de visite século XIX 

  
Disponível em: https://www.casadovelho.com.br/1de282/album-contendo-47-fotografias-

cabinet-portrait-e-carte-de-visite-seculo-xix 
 
 

Somente no século XX, a colagem toma o status de Arte, com a introdução da 

técnica nos trabalhos cubistas de Pablo Picasso e Georges Braque. São os Papiers 

Collés, que utilizavam recortes de jornais em suas pinturas.  As obras “Fruteira e copa” 

e “Prato com frutas” de Braque são consideradas as primeiras obras de arte 

modernas, onde se faz presente a colagem. Neste mesmo período, Picasso faz sua 

“Natureza-morta com Palha de cadeira”, onde subverte ainda mais que seu 

companheiro de movimento, colando mais que papel. 

 
Outra derivação da tendência cubista foi chamada de colagem, pois 
introduziu na pintura letras, palavras, números, pedaços de madeira, jornais, 
vidro e metal, isto é, fragmentos reais ou representados, de objetos retirados 
diretamente do cotidiano vivido pelas pessoas. [...] Essa inovação pode ser 
explicada pela intenção do artista de criar novos efeitos plásticos e de 
ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, 
despertando também sensações táteis no observador. (PROENÇA, 2007, p. 
254) 

https://www.casadovelho.com.br/1de282/album-contendo-47-fotografias-cabinet-portrait-e-carte-de-visite-seculo-xix
https://www.casadovelho.com.br/1de282/album-contendo-47-fotografias-cabinet-portrait-e-carte-de-visite-seculo-xix
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Imagem 32 - Natureza-morta com Palha de cadeira 

  
Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/pablo-picasso/still-life-with-the-caned-chair-1912 

 
 

A introdução de colagens na obra de arte desempenhou um papel fundamental 

no desenvolvimento da estética cubista e, mais tarde, viria a ser completamente 

assimilada e adotada por vários movimentos artísticos, como o Fauvismo, o Futurismo 

e o Dadaísmo. 

 Henri Matisse, um dos expoentes do Fauvismo, por decorrência da fragilidade 

em sua saúde, adota a colagem e logo se apaixona. Descrevia a técnica como “pintura 

com tesouras”. As colagens eram simples e cheias de cores, com um caráter quase 

abstrato. As obras “The Snail” e “Blue Nude” são precursoras da Pop Art. 

 
 

Imagem 33 – Blue Nude 

 
Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/henri-matisse/blue-nude-1952ii.htm 

https://www.wikiart.org/pt/pablo-picasso/still-life-with-the-caned-chair-1912
https://www.wikiart.org/pt/henri-matisse/blue-nude-1952
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Os futuristas experimentaram a colagem, colando pedaços de impressos e 

letras, criando uma linguagem expressiva transgressora. As obras futuristas refletem 

a contínua e acelerada imagem da sociedade industrial. Para expressar velocidade, 

os artistas recorrem à repetição das figuras. 

 
 
Os princípios de composição inaugurados pelas colagens encontram 
seguidores em todo o mundo, o que não significa falar em generalização 
uniforme, mas em interpretações distintas de um mesmo procedimento. Na 
Itália, um diálogo cerrado com o meio francês leva os artistas reunidos em 
torno do futurismo a praticar colagens em sentido cubista estrito. Um traço 
destacado da produção futurista - em Umberto Boccioni (1882-1916) e Gino 
Severini (1883-1966), por exemplo - diz respeito à atenção dedicada ao 
mundo moderno, sobre o qual os artistas se debruçam sistematicamente, por 
meio de comentários que fazem à guerra, - tecnologia, velocidade, violência 
etc. (ITAÚ CULTURAL, s/d, s/p) 
 

 
Imagem 34 - Manifesto Intervencionista, 1914. Colagem sobre papelão 

 
Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/carlo-carra/interventionist-demonstration-patriotic-holiday-

freeword-painting-1914-1914 
 
 
 

O Dadaísmo valeu-se desta técnica para dar uma conotação non sense, 

irreverente e espontânea em trabalhos, muitas das vezes feitos ao acaso, buscando 

o calor do momento da confecção da obra. 

 

Há uma dualidade no cerne do Dadaísmo, pois este fenômeno cultural, que 
surgiu entre 1916 e 1922, possuía ao mesmo tempo um ímpeto 
profundamente destrutivo e uma inventividade jocosa que parecia ilimitada. 
Os artistas dadaístas desafiaram as noções prévias do mérito artístico: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo358/futurismo
https://www.wikiart.org/pt/carlo-carra/interventionist-demonstration-patriotic-holiday-freeword-painting-1914-1914
https://www.wikiart.org/pt/carlo-carra/interventionist-demonstration-patriotic-holiday-freeword-painting-1914-1914
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Menosprezaram a ênfase tradicional posta na estética pictórica e na 
expressividade e santidade da própria obra de arte. (FARTHING, 2011, p. 
410) 
 
 

Dentre os artistas dadaístas que transformaram a colagem como meio 

expressivo há Hannah Höch, única mulher do movimento neste período, sendo 

reconhecida como uma das pioneiras da fotomontagem. 

 

Imagem 35 - Strauss, fotomontagem. 

 
Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/hannah-hoch/strauss-1965 

 
 

As colagens no decorrer do século XX aderem ao Construtivismo, movimento 

artístico que propunha a integração entre as técnicas artesanais, a produção industrial 

e o uso de formas geométricas. Ganha um destaque os princípios de composição 

propriamente ditos e o poder expressivo dos variados materiais sobrepostos, por 

exemplo, nos "Relevos Pictóricos" de Vladimir Tatlin. 

 
 
[...] Colagens e assemblages, montadas com base em materiais 
heterogêneos, expressam a lógica de produção surrealista, amparada na 
idéia de acaso e de escolha aleatória, princípios centrais de criação para os 
dadaístas. [...] na justaposição de objetos desconexos e nas associações à 
primeira vista impossíveis que particularizam as colagens e objetos 
surrealistas. O termo assemblage é incorporado às artes em 1953, cunhado 
por Jean Dubuffet (1901 - 1985) para fazer referência a trabalhos que, 
segundo ele, vão além das colagens. O princípio que orienta a feitura de 
assemblages é a da acumulação de todo e qualquer tipo de material pode ser 
incorporado à obra de arte. O trabalho artístico visa romper definitivamente 
as fronteiras entre arte e vida cotidiana; ruptura já ensaiada pelo dadaísmo, 
sobretudo pelo ready-made de Marcel). (ITAÚ CULTURAL) 

https://www.wikiart.org/pt/hannah-hoch/strauss-1965
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Imagem 36 – Relieve, 1914, metal e couro sobre madeira. 

 
Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/vladimir-tatlin/relief 

 

Continuando no Construtivismo e também na sobreposição de materiais 

encontram-se as fotomontagens de Rodchenko que brilhantemente inovam os 

trabalhos iniciados por Hannah Höch nas colagens com fotografias. No campo das 

fotomontagens, Rodchenko uniu sua experiência compositiva da pintura com seu 

olhar inovador como fotógrafo, criando um imaginário singular cheio de mensagens 

com um grande teor político. 

Imagem 37 - Fotomontagem para Pro Eto 1923 

 
Disponível em:  https://www.pinterest.com.mx/pin/370984088026650345/ 

https://www.wikiart.org/pt/vladimir-tatlin/relief
https://www.pinterest.com.mx/pin/370984088026650345/
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Seguindo a linha do tempo da arte, chega-se ao Surrealismo, movimento 

artístico repleto de influências e de descobertas. Direcionados pelo viés político e 

influenciados pela obra de Freud, propunham a revelação do inconsciente, usando um 

imaginário onírico que ultrapassava a realidade. Na colagem, os surrealistas se 

apropriavam das imagens reais, transformando-as em um imaginário resultante de 

seus delírios, libertando a imaginação. Foi a partir desse norte que Max Ernst iniciou 

suas experimentações com a técnica. Ele entendia que o fazer da colagem não se 

esgotava no ato artístico, deveria haver um diálogo profundo com as imagens 

escolhidas, com o processo da colagem e com o objeto plástico final. A esse processo 

artístico, Ernest deu o nome de Collage.  Obtendo resultados diferentes dos papéis 

collés cubistas e de outras colagens utilizadas pelos vários movimentos modernos, os 

surrealistas viram na colagem uma forte relação com a imagem pré-existente e com a 

modificação do contexto das mesmas neste processo. 

 
De imaginação exaltada, cheia de ferocidade e humor, Max Ernst divertia-se 
desde muito cedo a cultivar as visões da semivigília. Ainda criança, descobria 
num painel de falso acaju do seu quarto “uma grande cabeça de pássaro com 
uma espessa cabeleira negra”; já rapaz, ao adormecer, via aos pés da cama 
uma mulher transparente, de vestido vermelho, cujo esqueleto aparecia em 
filigrana. (ALEXANDRIAN, 1973, p. 65) 
 

 
Imagem 38 - Commonplaces – Frontpiece. 

 
Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/max-ernst/commonplaces-frontpiece-1971 

 
 

Na década de 60, a Pop Art deu continuidade e força ao uso da colagem. A 

colagem utiliza-se de ícones a cultura de massa, e faz referências ao consumo 

excessivo. Alguns artistas começaram a utilizar símbolos e produtos da propaganda 

https://www.wikiart.org/pt/max-ernst/commonplaces-frontpiece-1971
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e das novas mídias em suas colagens, uma crítica irônica da sociedade esvaziada 

pelo consumismo. Muitos artistas se destacam neste período entre eles Richard 

Hamilton e Andy Warhol. 

 
Imagem 39 - Just what is it that makes today's homes so different, so appealing? 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/richard-hamilton/http-en-wikipedia-org-wiki-file-hamilton-
appealing2-jpg-1956 

 

A contemporaneidade chega avassaladora e permissiva, e toda forma de arte 

é válida, tudo é arte. Afinal, o que é arte contemporânea? Com esta indagação a 

colagem se perpetua no mundo das artes, ganhando inúmeras possibilidades 

imagéticas e técnicas.  

 
[...] A imagem pós-moderna tende à multimídia, à mistura, à hibridação, 
empregando diversas possibilidades expressivas visuais (fotos, desenhos, 
pinturas, gravuras, modelos 3D, vídeo, etc) e/ou acionado vários outros 
sentidos simultaneamente à visão (audição, tato, olfato, etc.) (CAUDURO, 
2019, p. 115) 
 

 

Considerando todo o percurso historiográfico da colagem, percebe-se que as 

representações imagéticas com que se deparam em todos os tempos apresentam 

peculiaridades que são decorrentes daquele tempo, daquele artista, sempre buscando 

romper com o passado e dar um caráter inovador progressista. Mas é nas 

transgressões que encontra-se a morada do contemporâneo, onde permite-se ser, 

expor-se. Colando os fragmentos e se permitindo. 

 

A hibridação costuma ser definida como uma mistura de elementos visuais 
heterogêneos, que normalmente não apareceriam juntos numa mesma 
representação clássica ou moderna, devido às convenções e regras 

https://www.wikiart.org/pt/richard-hamilton/http-en-wikipedia-org-wiki-file-hamilton-appealing2-jpg-1956
https://www.wikiart.org/pt/richard-hamilton/http-en-wikipedia-org-wiki-file-hamilton-appealing2-jpg-1956
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estilísticas (onde o ecletismo é mal visto). Por isso poderíamos dizer que a 
hibridação é a maneira mais direta da pós-modernidade expressar sua 
rejeição à qualquer regra excludente, à qualquer tentativa de hierarquização, 
à toda e qualquer noção preconceituosa de pureza – enfim, seria a maneira 
mais direta (e talvez a mais chocante) da pós-modernidade expressar sua 
oposição a toda e qualquer regulamentação que pretenda proibir, impedir, 
excluir a agregação de quaisquer elementos nas manifestações visuais 
contemporâneas. Portanto, as imagens que produzem a hibridação são 
aquelas que articulam a mistura e a combinação das mais distintas 
possibilidades de comunicação, numa única representação, através de uma 
acentuada diversificação de seus atributos visuais. (CAUDURO, 2007, p. 278) 

 

A Arte Contemporânea é plural e permite uma multiplicidade nunca antes vista 

nas artes. O hibridismo na arte é um assunto muito discutido hoje no que chamamos 

de Arte Contemporânea. E pode-se apontar alguns caminhos importantes, surgidos 

pelo conceito de hibridismo artístico, a performance, a videoarte e a artemídia7.  

E nesse nicho da artemídia que encontramos alguns artistas que fazem uma 

aproximação entre arte e vida. A série Faces [UN]bonded do artista brasileiro Marcelo 

Monreal, mostra retratos de celebridades e top models, revelando elementos florais 

saindo de suas faces, criando colagens surrealistas digitais. As criações de Marcelo 

Monreal sequestram os ícones e os códigos de moda para revelar a beleza interior 

florida e colorida. 

 
Imagem 40 – Cultura pop na arte digital, Marcelo Monreal 

 
Disponível em: https://trendland.com/marcelo-monreals-pop-culture-collages/ 

                                                           
7 Artemídia e a forma aportuguesada do inglês para designar formas de expressão artística que se 

apropriam de recursos tecnológicos das mídias e da indústria do entretenimento. 

https://trendland.com/marcelo-monreals-pop-culture-collages/
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Nesta mesma linha de apropriação das imagens do universo midiático temos o 

também brasileiro Andesson Thives, que faz um trabalho de mosaico com quadrados 

de papel. 

Imagem 41 – Mosaico, Anderson Thives. 

 
Disponível em: https://muitosustentavel.files.wordpress.com/2011/10/anderson-thives-5.jpg 

 

Desenvolvendo um importante trabalho de resistência ao dedicar-se ao meio 

de expressão da colagem, aparece o trabalho de Maurício Kiffer, que é a multiplicidade 

de informações visuais. Cada quadro é um verdadeiro delírio visual, unindo fotos, 

recortes, moedas, botões, fios e muitos outros objetos. 

 

Imagem 42 – Cria, Mauricio Kiffer. 

 
Disponível em:  https://maukif.wixsite.com/mauricio-kiffer/trabalhos 

https://muitosustentavel.files.wordpress.com/2011/10/anderson-thives-5.jpg
https://maukif.wixsite.com/mauricio-kiffer/trabalhos
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[...] a   imagem   pós-moderna   tende   à   multimídia, à   mistura, à hibridação, 
empregando diversas possibilidades expressivas visuais (fotos, desenhos, 
pinturas, gravuras, modelos 3D, vídeo, etc.)  e/ou acionando  vários  outros  
sentidos  simultaneamente  à visão  (audição, tato, olfato, etc.) (CAUDURO, 
2019, p. 115).  
 

 

3.2   A MULTIPLICIDADE DA COLAGEM 

 

No processo da colagem, há que destacar-se dois elementos na confecção 

artística: a fragmentação inicial das imagens, e a posterior junção destes fragmentos. 

Trata-se da expressão artística onde cola-se elementos com seus significados 

próprios em uma nova composição, ressignificando-os.  

Este fascínio a que aludimos (sua fascinação e sua erótica) decorre da função 

simbólica da imagem (como linguagem da experiência vivenciada mesmo) e que 

revista, subvertida, revolucionada na sua forma poética/plástica, readquire o sensível 

(LIMA, 1984, p. 303)”.  

A colagem tem inúmeras variações. Dentre as várias possibilidades pode-se 

destacar algumas formas de trabalhar essa técnica:  

●Colagem com formas geométricas variadas - desenvolverá a coordenação 

motora, a atenção, a noção de espaço, a relação com as cores e contrastes, a limpeza 

na elaboração do trabalho e a noção de proporção. 

 
 

Imagem 43 – Colagem com formas geométricas. 

 
Acervo pessoal do autor. 

 
 

●Colagem com formas decompostas - Essa atividade desenvolve a atenção 

visual, a direção e o espaçamento. 
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Imagem 44 – Colagem decomposta. 

 
Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/ 

0000002041/0000024293.jpg 
 
 

●Colagem com figura fragmentada - Nesta atividade deverão prestar bastante 

atenção, é como um quebra-cabeças. Fragmentação consiste na separação dos 

elementos da imagem, remontando com ou sem a preocupação de repetição da forma 

original. 

 
Imagem 45 – Colagem fragmentada 

 
Disponível em: https://www.facebook.com/brno.delzou/photos/marion-2018/2203658559908778/ 

 

●Mosaico - Nestas produções trabalharão a composição, sobreposição e 

contraste. Se as partes não forem de uma cor totalmente igual, não tem problema, a 

proposta acontecerá assim mesmo, pois as cores se misturam visualmente no todo 

da obra. Sobre a propriedade de reconstrução e organização do mosaico conta 

Philippini que: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/%200000002041/0000024293.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/%200000002041/0000024293.jpg
https://www.facebook.com/brno.delzou/photos/marion-2018/2203658559908778/
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 A atividade de reunir cacos permite partir de um caos e de uma 
desconstrução para, passo a passo, ressignificar, reconstruir, atribuir um 
novo sentido e descobrir beleza no material quebrado, descartado, 
amontoado e confuso. (PHILIPPINI, 2009, p. 82) 
 
 

Imagem 46 – Mosaico. 

 
Acervo pessoal do autor. 

 
 

●Colagem com jornal ou revistas - Consiste em uma mistura de elementos que 

normalmente fazem sentido individualmente, como recortes de revistas e jornais. 

Estas partes são incorporados a uma composição, onde unidas ganham um novo 

sentido, uma nova imagem partindo de imagens pré-existentes. 

 

Imagem 47 – Colagem com revistas. 

 
Disponível em: http://www.blckdmnds.com/wp-content/uploads/2013/08/cola9.jpg 

http://www.blckdmnds.com/wp-content/uploads/2013/08/cola9.jpg
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●Colagem com papéis rasgados – Para esta atividade, inicia-se com o ato de 

rasgar papeis e depois montar imagens com este material, que além de desenvolver 

a coordenação motora estimula o relaxamento, auxiliando a liberar a tensão na 

rasgadura. 

 

Imagem 48 – Colagem com papéis rasgados. 

 
Disponível em: https://www.facebook.com/pg/Heckscher.org/photos/?tab=album&album_ 

id=10153646811502420 
 
 

●Colagem de papel colorido com desenho ou pintura – Nesta possibilidade de 

uso da colagem, faz-se uma técnica mista, misturando modalidades expressivas 

variadas. 

●Fotomontagem – técnica onde utilizam-se fotos para a composição. 

 

Imagem 49 – Fotomontagem, Marcelo Cafiero 

 
Acervo pessoal do autor. 

https://www.facebook.com/pg/Heckscher.org/photos/?tab=album&album_%20id=10153646811502420
https://www.facebook.com/pg/Heckscher.org/photos/?tab=album&album_%20id=10153646811502420
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●Soucollage® - É um processo intuitivo e experiencial que tem como objetivo 

acessar o inconsciente, a sabedoria interior. Soul – Alma, Collage - colagem “Colagem 

da alma”, é a produção de imagens criativas que dão forma às várias faces da alma. 

É um processo que convida ao autoconhecimento, um mergulho nas imagens 

interiores. Soulcollage® foi criado por Senna Frost, teóloga e mestra em Psicologia, 

no final dos anos 80. Momento em que estava imersa no mundo dos mitos, da 

psicologia do arquétipo, e explorando diversos caminhos espirituais. Fazer é simples: 

Primeiro acontece a escolha intuitiva das imagens, em seguida a brincadeira de 

montar, cortar e colar. Depois do cartão pronto, é o momento de olhar, perceber e 

sentir que imagem é essa. O que ela veio dizer? O diálogo interno começou; “Eu Sou 

Alguém Que...”8 

 

Imagem 50 – Liberdade, Marcelo Cafiero 

 
Acervo pessoal do autor. 

                                                           
8 Disponível em: http://wwwsoucollagebrasil.com 
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 Assemblage – Colagem onde é utilizada a incorporação de objetos e materiais 

tridimensionais.  

 

Imagem 51 – Quarto de criança, Marcelo Cafiero. 

 
Acervo pessoal do autor. 

 
 

 Escrita criativa com revista – Colagem feita com fragmentos de palavras 

oriundas de revistas, jornais e livros, para composição plástica. 

 
 

Imagem52 – Família 

 
Acervo pessoal do autor. 

 
 

Além das possibilidades aqui apresentadas, a colagem permite inúmeras 

outras, com variações de materiais e suportes. 
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3.3  A COLAGEM E ARTETERAPIA 

 

A colagem é uma modalidade expressiva estruturante e dependendo da técnica 

utilizada poderá oferecer recursos de controle. Trata-se de uma linguagem plástica de 

operacionalidade simples e de custo reduzido. Devido a sua multiplicidade permite 

inúmeras possibilidades artísticas. (PHILIPPINI, 2009). 

As modalidades expressivas utilizadas têm potencialidades diversas em 

Arteterapia, para estimular as quatro funções psíquicas descritas por Jung9. Assim em 

cada uma das modalidades, uma função é mais estimulada e torna-se protagonista. 

Na experiência da colagem, a função protagonista é a Função Pensamento, função 

do conhecimento intelectual e da formação lógica de conclusões.   

 

No primeiro tempo é trabalhada a desconstrução, fragmentação, quebra do 
estabelecido, o abrir mão: experiências que não raras vezes a vida impõe de 
forma avassaladora na biografia de um sujeito. Entretanto no segundo tempo, 
é proporcionada a experiência do controle: as linhas/traços são feitos com a 
tesoura; o processo envolve escolher, delinear, compor; a composição 
estimula a organização de múltiplos elementos, associações entre as partes, 
integração do fragmentado; a imagem se estrutura através dos contornos, 
limites, localização, circunscrição, tamanho definido. (MORAES, 2018, s/p) 
 
 

No processo arteterapêutico torna-se produtivo permitir que o indivíduo crie 

uma intimidade com o material, o que significa colocá-lo em ação sobre as suas 

questões. Criada esta integração com os materiais cabe ao arteterapeuta a 

observação das formas de linguagem simbólica presentes em toda a atividade 

artística, atentar-se para o que cada material proporcionará em seu paciente/cliente. 

 
Imagem 53 - Resumo 

 
Disponível em: PHILIPPINI, 2009, p. 27. 

                                                           
9 Jung distinguiu quatro funções psíquicas: Sensação, Intuição, Pensamento e Sentimento. 
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Recentes estudos em neurociência colocam a colagem como um recurso 

favorecedor de experiências somatossensoriais, onde o imagético aflora, auxiliando 

na interação entre corpo e cérebro, devido às conexões neurais estimuladas através 

dos materiais utilizados e do estímulo de produção e armazenamento de imagens 

(memória). 

 
Muito se tem avançado nestas pesquisas, dadas as crescentes inovações 
dos já referidos estudos de ressonância magnética funcional, que permitem 
estudar o cérebro em atividade. Herculano-Houzel (2009), bióloga e 
neurocientista brasileira, denomina esta área como neurociência do 
aprendizado. Para Damásio (1996), o centro da neurobiologia seria o 
processo por meio do qual as representações neurais se transformam em 
imagens nas nossas mentes, o que cada sujeito experiência de modo 
particular. 
Damásio (1996) faz interessante distinção conceitual entre corpo, cérebro e 
mente. Para ele, o organismo é o resultado da interação entre corpo e cérebro 
em duas vias de interconexão: pela via dos nervos motores e sensoriais 
periféricos, e pela via mais antiga em termos evolutivos, a corrente 
sanguínea, que transporta sinais químicos – hormônios, neurotransmissores 
e neuromoduladores.  (FERNADES, 2015, p. 396) 
 
 
 

Nesta perspectiva a colagem permite uma aplicação nos mais variados 

momentos do processo arteterapêutico, buscando sempre a diversificação de 

materiais, para construirmos um novo olhar sobre esta modalidade. Assim no capítulo 

seguinte será relatado o processo da casuística desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

 

DEPOIS DE COLAR, UM NOVO OLHAR 

 

 

Imagem 54 – Bússola do self 

 
Acervo pessoal do autor. 

 

[...] para entender arteterapia apresenta registros, reflexões e depoimentos, 
histórias de Cor-ação, daqueles que movidos por Cor-agem se expressaram, 
criando seus próprios mapas, rotas e delimitações, para alcançar 
desconhecidos territórios psíquicos. [...] E se para percorrer os novos 
territórios forem necessárias cartas de navegação ou planos de voo, nunca 
deixem de levar a infalível bússola do self... (PHILIPPINI, 2013, p. 9) 

 

A casuística desta pesquisa perpassa duas situações: a primeira abrangendo 

a produção artística autoral, no processo de formação em arteterapia, e o 

desdobramento profissional do autor em sala de aula, sob a influência da colagem. 
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No segundo momento haverá também a observação dos trabalhos plásticos 

realizados no estágio supervisionado na Casa de Acolhimento Frei Carmelo Cox, e 

como a modalidade expressiva colagem beneficiou o processo de transformação do 

grupo. 

  

4.1 UM NOVO APRENDIZADO 

A colagem provocou um novo olhar sobre vários aspectos na vida do autor. O 

primeiro foi a constatação de que a colagem já se fazia presente em seus trabalhos 

plásticos, mesmo sem ser notada. A percepção de que a colagem fazia também parte 

da formação como artista, aguçou mais ainda a busca por elementos que 

embasassem a escolha da colagem como caminho de estudo e de desenvolvimento 

específico em Arteterapia. 

 
Imagem 55 – Reportagem 

 
Acervo pessoal do autor. 
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Algumas características foram bem marcantes durante as observações para a 

pesquisa no âmbito pessoal do autor: 

● sobre a delicadeza do papel; 

● a destreza operacional com a tesoura; 

● a descoberta do prazer de colar; 

● uma possibilidade de desenvolvimento da Anima, libertada suavemente. 

Estas questões acima listadas foram firmando- se e dando base para as demais 

situações em que a colagem protagonizou- se na história do autor. Durante esta busca 

de informações acerca da colagem, surgiu o Soucollage®, método que despertou uma 

delicadeza antes nunca percebida e que deu subsídio para inúmeros trabalhos com 

colagem, assim como uma busca incessante de materiais para a produção não só de 

cartas de Soucollage®, como também de colagens livres em outros tamanhos e com 

materiais variados inseridos na produção plástica. 

A intenção do SoulCollage®: oferecer uma prática criativa para explorar, curar 

e desenvolver nossas almas multifacetadas, para que todas as almas possam 

manifestar sua SoulEssence única em formas cada vez mais equilibradas e cheias de 

alegria. (FROST, 2016) 

 

Imagem 56 – Produção de carta de Soucollage®. 

 
Acero pessoal do autor. 
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Diante da percepção da colagem como partícipe da vida artística, veio a busca 

desta modalidade expressiva nos demais campos de atuação do autor. A presença 

da colagem na sala de aula foi uma grata surpresa, assim como os inúmeros 

benefícios que esta constatação trouxe para o próprio comportamento docente, 

principalmente na flexibilização em análise das produções plásticas dos alunos. 

Anteriormente extremamente crítico e incisivo, o autor passou a ser menos castrador, 

possibilitando uma livre expressão por parte dos alunos, ensejando ver na arte uma 

grata aquisição em seu aprendizado. 

 
Os conteúdos de Artes Plásticas a serem ensinados e aprendidos nas 
escolas formam um vasto leque, cuja diversidade coincide com a própria arte 
produzida ao longo da história nas distintas culturas. 
Acreditamos que o modo de aprendizagem dos alunos é o fio um condutor 
importante nas propostas de ensino. (IAVEMBERG in TATIT, 2003, p. XVII) 
 

 
Imagem 57 – Mandalas de lantejoulas 

 
Acero pessoal do autor. 

 
 

Juntamente com as descobertas pessoais do autor, vieram as descobertas do 

processo de formação em Arteterapia, onde a colagem fez-se presente desde o início, 

despertando sempre o fascínio desta modalidade expressiva. Durante as aulas 

iniciais, inúmeras oportunidades surgiram para o uso da colagem e o desenvolvimento 

da mesma. Inicialmente muito rígida e com a necessidade de contornos, foi 

suavizando-se e tornando-se mais solta e fluida, permitindo o surgimento de uma nova 

experiência da criação de uma intimidade com os materiais e a operacionalidade que 

a modalidade necessita.  “A colagem como estratégia expressiva é fundamental em 
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Arteterapia. É uma técnica operacionalmente simples, de custo reduzido, e, 

eventualmente sedutora em suas múltiplas possibilidades plásticas e estéticas.” 

(PHILIPPINI, 2009, p. 23) 

 

4.2 COLANDO COM OS MENINOS 

 

 Colando com os meninos, trata-se das observações feitas durante o estágio 

supervisionado na Casa de Acolhimento Frei Carmelo Cox, com meninos entre 7 e 14 

anos, em situação de vulnerabilidade social. Os encontros iniciaram-se com 20 

meninos, que foram diminuindo ao longo do processo, por variados motivos, 

finalizando com 5 meninos.  

Inicialmente muito agressivos, apresentavam uma total indiferença entre os 

participantes e com os estagiários. Constantemente desqualificavam a atividade 

arteterapêutica, com um uso desordenado de materiais (desperdício).  

A colagem foi a primeira atividade, onde montaram caixas portfólio com 

adesivos variados. 

Imagem 58 – Caixas portfólio 

 
Acervo pessoal do autor. 

 

Em um segundo momento, foram oferecidos papeis coloridos para a confecção 

de mosaicos; provocados a criarem livremente, continuaram com o mesmo ímpeto de 

usar todo o material, sem se preocupar com o ordenamento dos trabalhos, sempre 
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com muitos gritos e ofensas entre eles. Alguns criaram de forma abstrata e outros 

tentaram uma figuração.10 

 
Imagem 59 – Mosaicos 

  
 

Acero pessoal do autor. 
 

 
Depois de terminado o ciclo diagnóstico do estágio, o número de crianças 

reduziu-se, devido a inúmeros fatores. Na segunda fase já mais calmos, concentrados 

e com um respeito pelas atividades, e uma reação clara ao vínculo criado pelas 

crianças com os estagiários.  

A colagem foi retomada outras ocasiões com diferentes abordagens, nos ciclos 

seguintes.  Os estímulos geradores foram iniciados em uma sessão fotográfica com 

fantasias. Depois da sessão de fotos, foram feitas colagens com as mesmas e 

acrescentando imagens variadas de um arquivo imagético. A atividade transcorreu 

com descontração, muita curiosidade pelas fotos e pelas imagens do arquivo. Esta 

atividade foi desdobrada em várias outras, com diferentes modalidades expressivas, 

sempre despertando uma excitação iniciada com a sessão de fotos. 

 
Imagem 60 – Colagem com fotos 

 
Acero pessoal do autor. 

                                                           
10 O estágio supervisionado foi dividido em três ciclos: o primeiro Diagnóstico, o segundo de Estímulos 
Geradores e por fim o ciclo de Estímulos Autogestivo. Cada ciclo com 12 encontros semanais de 2 
horas de duração. 
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Durante o ciclo dos Estímulos Geradores, a colagem foi utilizada em outros 

momentos. Quando foram confeccionadas escritas criativas com palavras recortadas 

de revista, fazendo uma referência às atividades anteriores onde eles modelaram 

máscaras em gesso nos próprios rostos e fizeram pinturas. 

 

Imagem 61 – Escrita criativa com revista 

 
Acervo pessoal do autor. 

 

 
Não se trata, então, de acontecimentos aleatórios, no sentido de não estarem 
relacionados com a pessoa que os percebeu. Antes, pelo contrário, devemos 
entender que, embora os acasos jamais possam ser planejados, 
programados ou controlados de maneira alguma, eles aconteceram às 
pessoas porquê de algum modo já eram esperados. Sim, os acasos são 
imprevistos, mas não são de todo inesperados – ainda que numa expectativa 
inconsciente [...]. Os acasos identificariam, então, certas possibilidades 
nossas latentes, que encontram num incidente fortuito o momento oportuno 
de se realizarem. Parecem assim fornecer um trampolim para darmos um 
salto adiante – salto este, que de alguma maneira nós já queríamos dar 
porque estávamos prontos. (OSTROWER, 1990, p. 4 e 23) 
 
 

A colagem teve um papel importante na estruturação do grupo, devido a seu 

efeito organizador, fortaleceu uma integração, visto que tinham que compartilhar 

alguns materiais, respeitando espaço e tempo individual de cada um dos partícipes. 

Mesmo que em alguns momentos tenham acontecido atritos, sempre retomavam a 

produção plástica. 

Ainda na fase de estímulos geradores, a colagem entrou como coadjuvante 

numa atividade onde misturou-se ao bordado e a aquarela. Atividade bastante 

expressiva que rendeu inúmeras conversas e também foi a atividade de despedida de 

dois meninos que foram adotados.  
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Imagem 62 – Tela com múltiplas expressões 

  
Acervo pessoal doa autor. 

 
 

Ao término do ciclo de estímulos geradores, partiu-se para a conversa 

preparatória do início do ciclo autogestivo. Para surpresa minha, propuseram a criação 

dos “filhos de Godofredo”, o boneco de pelúcia mediador. Desde o início, o Godofredo 

despertou fascínio nos meninos, criando um elo de ligação com o vínculo familiar. 

Fazer o filho dele, deu a entender que cada um queria o seu próprio Godofredo. 

Assim, iniciaram as atividades autogestivas, construindo os “filhos do 

Godofredo” com colagem de materiais variados. A atividade foi muito divertida e muito 

produtiva. Todos fizeram seus “Godozinhos”, cada um com sua característica autoral 

bem marcada. 

 
Imagem 63 – Confecção dos filhos de Godofredo. 

   
Acervo pessoal doa autor. 
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Ao final desde encontro os meninos falaram sobre a atividade, e confessaram 

que não era bem isto que eles queriam, e, sim, ter um coelho para abraçar e dormir 

com eles. Daí surgiu a atividade de costura e pintura de bonecos de pano, com a 

colagem como coadjuvante do processo, fazendo os olhos e os detalhes dos mesmos. 

 
 

Imagem 64 – Confecção dos filhos de Godofredo II 

  
Acervo pessoal doa autor. 

 
 

Ao final desta jornada certos de que foi muito gratificante este encontro com 

estes meninos deixamos como legado para eles, além de todo o vínculo afetivo criado 

ao longo deste estágio, foram entregues a cada um, mini ateliês (caixas) com todos 

os materiais utilizados nas atividades para que continuassem as produções plásticas. 

Também foi montada uma pequena biblioteca, para ser compartilhada com todos os 

demais integrantes da casa. 

Imagem 65 – Todos juntos 

  
Acervo pessoal doa autor. 
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Imagem 66 – Passeio 

 
Acervo pessoal doa autor. 

 

 

Imagem 67 – Entrega do mini ateliês 

 
Acervo pessoal doa autor. 

 

 

O que significa levar ARTE para a vida de alguém? E o que é mesmo arte? 
Frederico Moraes (1997) dedica-se a enumerar 801 definições para ARTE, o 
que pode nos levar a pensar, que talvez não haja muito consenso à respeito... 
Mas que conceituar ARTE, como arte terapeutas quero localizar e repetir 
sobre a possibilidade de construir, expandir e multiplicar espaços de criação, 
a princípio internos e depois materializados externamente em múltiplas 
formas expressivas pela coletividade. Aí então, suponho, algo que pode ser 
chamado de ARTE acontece... (PHILIPPINI, 2013, p. 67) 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A colagem, em meu processo formativo arteterapêutico, desvendou inúmeras 

rotas a serem percorridas; algumas que já estavam ali, outras que foram apresentadas 

ao longo desta pesquisa e da formação em Arteterapia.  

Ao montar a sequência desta monografia, desde a conceituação de arte e 

arteterapia e suas histórias, adquirindo e recordando conhecimentos, entre eles o da 

Colagem em seu percurso e desenvolvimento como arte, e na utilização como fio 

condutor de processos arteterapêuticos. Assim, foi se desenvolvendo esta 

monografia, com o embasamento na Psicologia Junguiana. 

Por intermédio da colagem foi possível a construção de um novo olhar, onde 

foi permitido ser delicado no fazer artístico, descobrindo novas rotas a serem traçadas, 

e revendo mapas antigos. Assim a observância do processo plástico autoral se fez 

muito claro a presença silenciosa da colagem, mostrando que ela já era uma 

companheira de longa data. 

Com a colagem aflorou o carinho no cotidiano de sala de aula, onde a 

exigência passou a ser o coadjuvante, e não o protagonista das atividades plásticas, 

refletindo em todo o âmbito educativo, possibilitando uma nova relação de alunos e 

professor, antes extremamente voltada a um perfeccionismo plástico e a um rígido 

controle de prazos. Deu-se lugar à fluidez nas atividades respeitando o tempo de 

produção individual e o gosto pessoal, sem interferência. 

Com os meninos da Casa de Acolhida, foi a grata surpresa do processo, 

depois da tempestade veio a bonança. Os meninos não foram somente os 

observados, eles foram responsáveis pela construção de um arteterapeuta. O 

crescimento individual de cada um deles foi visível em cada encontro, permitindo-me 

conhecer da delicadeza existente em cada um daqueles meninos. Recolhendo 

fragmentos da jornada individual puderam montar seus mosaicos, mesmo com todos 

os obstáculos que a jornada de cada um apresentou. 

Através deste percurso de encontros criativos com a colagem, permito-me 

afirmar que esta linguagem contribui com inúmeros benefícios no processo 

arteterapêutico, devido à sua facilidade operacional, sua versatilidade e praticidade. 
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Assim como em seu percurso histórico, que propiciou um novo devir, a 

colagem possibilita o surgimento de pistas para o processo arteterapêutico que se 

inicia. Portanto a colagem demostra sua relevância em arteterapia, podendo ser 

adequada para todos os públicos, desde que seja com as devidas adaptações. 

Devido a amplitude de possibilidades da utilização da linguagem da colagem 

no processo arteterapêutico, recomenda-se a ampliação desta pesquisa para outros 

públicos, cronologias e outros contextos. 
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