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

caminhando. Contudo, jamais seu 
caminhar será aleatório. Cada um 

parte de dados reais; apenas o 
caminho há de lhe ensinar como os 

poderá colocar e com eles irá 
lidar. 

Caminhando, saberá. Andando, o 
indivíduo configura o seu 

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

na Arte o artista se procura nas 
formas da imagem criada, cada 
indivíduo se procura nas formas 
do seu fazer, nas formas do seu 

viver. Chegará a seu destino. 
Encontrando, saberá o que 

buscou.” 
 
 

Faiga Ostrower 
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RESUMO 
 
 

 O presente trabalho apresenta uma analogia entre as transformações da 

energia vital do campo psíquico durante o Processo de Individuação e os níveis de 

intervenção que o campo material pode sofrer durante os processos de construção 

e reconstrução plásticas, tendo como fio condutor a bricolage e a dinâmica do 

bricoleur. Inspirado em experiências e experimentações de prática profissional em 

atelier arteterapêutico, este estudo lança uma proposta para o acompanhamento 

arteterapêutico, fundamentada na Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. 

 

 

Palavras chave: Arteterapia, Transformação Plástica, Bricolage, Psicologia 

Analítica, Carl Gustav Jung. 
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ABSTRACT 
 

 
 The present work shows an analogy between transformations of vital energy in 

psycho field during the Individuation Process, and levels of intervention that the 

material field can suffer during constructions process and plastic reconstructions, 

having as a linkage the bricolage and the dynamic of bricoleur. Inspired in personnal 

experiences and experimentations and in professional practice in arttherapeutic 

atelier, this study introduce a proposition to the arttherapeutic accompaniment, well-

founded in Analytical Psychology of Carl Gustav Jung. 

 

 

Keywords: Arttherapy, Plastic Transformation, Bricolage, Analytical Psychology, Carl 

Gustav Jung. 
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“Sua orientação anterior existe, 
mas o indivíduo não a conhece. 

Ela só lhe é revelada ao longo do 
caminho, através do caminho que 

é o seu, cujo rumo o indivíduo 
também não conhece. 

O caminho engloba, uma série de 
experimentações e de vivências 

onde tudo se mistura e se integra e 
onde a cada decisão e a cada 

passo, a cada configuração que se 
delinea na mente ou no fazer, o 
indivíduo, ao questionar-se, se 

afirma e se recolhe novamente das 
profundezas de seu ser. 

O caminho é um caminho de 
crescimento.” 

 

Faiga Ostrower 
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INTRODUÇÃO 

 

O caminho de um indivíduo é um caminho de crescimento, é um caminho de 

transformação. Caminho pleno e permeado de experimentações e vivências que têm 

a finalidade de propiciar uma integração entre matéria e psique, entre corpo e 

espírito, entre mente e alma. Este caminho de transformação se configura e se 

apresenta através de processos que mantêm o indivíduo em movimento, em 

marcha, em uma sucessão de estados de mudança e reconfigurações. Estes 

processos de transformação que podem ocorrer no campo material e no campo 

psíquico, se observados e relacionados durante o trabalho arteterapêutico, podem 

propiciar ao indivíduo que caminha, uma integração de seus conteúdos materiais e 

imateriais, que se tornam matéria prima essencial ao seu processo de individuação. 

Sob o olhar desta premissa, o presente trabalho busca estabelecer de que 

forma os processos de construção e reconstrução plásticas, se relacionam com o 

conceito de processo de individuação da psicologia Junguiana. Esta monografia 

pretende propor a existência de uma relação estreita entre os processos de 

transformação que a matéria pode sofrer, processos estes relacionados com a 

bricolage, com as transformações que a psique necessita e exige em seu caminho 

para a individuação.  Por este motivo, ressaltamos que é de suma importância o 

arteterapeuta conhecer os processos de construção e reconstrução plásticas – como 

faria um bricoleur - para que sob o olhar Junguiano, possa se utilizar deste saber no 

atelier arteterapêutico. 
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Sendo assim, no primeiro capítulo, apresentaremos os processos de 

transformação na psique, onde conceituaremos arte, Arteterapia e processo 

arteterapêutico, embasados na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. No 

segundo capítulo abordaremos os processos de transformação plástica, onde 

pontuaremos a importância do trabalho transformador das mãos e do trabalhar da 

Bricolage, na figura do Bricoleur, fundamentada no pensar do pós junguiano James 

Hillman. Ainda no segundo capítulo, dissertaremos sobre a importância da 

transformação dos conteúdos materiais e imateriais para a integração da energia 

psíquica sob o olhar da tipologia junguiana e do pensamento hillmaniano, e também 

sobre as etapas de transformação materiais e suas possíveis relações com as fases 

psíquicas no processo de individuação. 

Na conclusão, apresentaremos o trabalho da Bricolage e a figura do Bricoleur, 

como vínculos essenciais no caminho da transformação. Para isso, discorreremos 

sobre a dinâmica do indivíduo em processo arteterapêutico caracterizando-o como 

um bricoleur de materiais plásticos, que materializados auxiliam na transformação 

psíquica. Apresentaremos também a figura do arteterapeuta como um bricoleur de 

materiais psíquicos, que acompanha e auxilia o processo de individuação do 

paciente que cria, durante o caminho de transformação. 
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“Em todas as matérias com que o 
homem lida se fará sentir sua ação 

simbólica. 

Em todas as linguagens, ao 
articular uma matéria, o homem 

deixa sua marca, simboliza e 
indaga, movido por sua pergunta 

ulterior, que é pelo sentido de 
viver. 

Rearticulada, a matéria retorna ao 
homem. 

Na forma configurada, cada 
pergunta encerra uma resposta.” 

 

Faiga Ostrower 
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Capítulo 1 – PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO NA PSIQUE 

 

 Caminhos de transformação: caminhos da ação de transformar. Caminhos 

que se constroem durante a ação do caminhar. Caminhar que deverá ser descoberto 

através das vivências e experimentações ensinadas e aprendidas durante o 

caminho. Vivendo e experimentando o indivíduo configura o seu caminhar enquanto 

plasma o seu caminho. 

 Caminhos de transformação que se configuram em processos. Processos de 

maturidade que possuem identidade (psique) e forma (matéria). Processos que se 

transmutam e se transformam a partir das experiências vividas, e que aprendem 

com elas. Aprendizado que permite a cada novo momento, a cada novo desafio, 

fazer novas – ou velhas – escolhas. Todo este processo que possui psique e matéria 

permanece registrado no consciente e no inconsciente, material e imaterial do 

indivíduo que cria e recria o seu caminhar. Criando e recriando identidade e forma, o 

sujeito vai transformando sua história psíquica e material.  

Por este motivo se torna essencial ao trabalho arteterapêutico – também 

entendido como processo - a observância dos processos de transformação na 

psique, e dos processos de transformação plástica, que se configuram durante o 

caminhar do indivíduo que constrói a sua própria história de escolhas. 

 O estudo e compreensão dos processos de transformação na psique, que 

configuram o caminhar e plasmam o caminho do indivíduo que busca se integrar, 
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sob o olhar e enfoque da Arteterapia com abordagem junguiana, necessita da 

explanação de alguns conceitos, que passaremos a descrever. 

 

1.1- Arte e Processo Arteterapêutico 

A Arte é um meio de expressão, de comunicação e de linguagem latente na 

vida dos indivíduos e das sociedades, já que quando observamos e estudamos a 

história da humanidade, percebemos sua vital presença na expressão das mais 

profundas emoções humanas. 

 O desenvolvimento da criatividade pode ser intensificado pelas manifestações 

artísticas, que possibilitam a expansão das necessidades emocionais e 

comunicativas do homem. As obras artísticas são o fruto e o registro deste potencial 

criativo da humanidade, pois possibilitam a comunicação e a expressão por 

inúmeras vias, por inúmeros caminhos. 

  A Arte pode possibilitar uma verdadeira troca de energia vital entre a obra 

plasmada e seu criador, energia esta que funciona como via de expressão, refletindo 

uma busca de transformação pessoal, pois uma instância, uma parcela do criador 

está presente no objeto criado. O indivíduo “cria formas dentro de si, em redor de si. 

E assim como na Arte o artista se procura nas formas da imagem criada, cada 

indivíduo se procura nas formas do seu fazer, nas formas do seu viver”. (Ostrower, 

1977, p.76). 

 A Arte se propõe a algo que é pessoal e único, e expressa a linguagem do 

inconsciente, pois é um registro singular do indivíduo que cria. Toda obra de arte é 
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um documento psíquico, e que por envolver várias instâncias humanas, auxilia o 

indivíduo no resgate do saber de si mesmo, que desta forma vai configurando seu 

caminho de transformação, pois fazer arte engloba vários níveis humanos como o 

sensório-motor, o emocional, o cognitivo, o intuitivo, e assim,  o sujeito transforma 

sua realidade e  em conseqüência a si mesmo.  

Mais recentemente, o aspecto simbólico da Arte, enquanto expressão 

humana, tem sido estudado e observado, o que permite que a Arte e também a 

Criatividade passem a ser recuperadas como instrumentos de terapia.  

Segundo Ostrower (1977), a criatividade: 

...é intimamente vinculada ao trabalho humano, ou seja, os 
processos criativos surgem dentro dos processos de trabalho, nesse fazer 
intencional do homem, que é sempre um fazer significativo. (p.142) ... e 
acima de quaisquer outras considerações, o que importa é o processo criador 
visto como um processo de crescimento contínuo no homem e não 
unicamente como fenômeno que caracteriza os vultos extraordinários da 
humanidade. (Ostrower, 1977, p.132)  

A Arte e a Criatividade têm sido, portanto, a matéria prima essencial para 

determinadas áreas de trabalho, que muitas vezes são confundidas entre si, mas 

que possuem enfoque, uso e leitura diferenciados, em diferentes níveis e sob a 

visão de vários referenciais teóricos. A arte é utilizada: 

 em arte-educação - com o objetivo de aprendizagem, em função do 

desenvolvimento mental, emocional e cognitivo, voltando-se mais para o global, o 

grupo;  

 em psicoterapia - através de atividades plásticas que são consideradas 

secundárias no processo terapêutico, e onde, dependendo do referencial teórico, a 

representação simbólica é ignorada;  
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 em terapia ocupacional – através da cópia e da feitura de produtos 

padronizados;  

 e em ARTETERAPIA. 

 A Arteterapia é uma profissão assistencial ao ser humano. Ela oferece 
oportunidades de exploração de problemas e de potencialidades pessoais por 
meio da expressão verbal e não verbal e do desenvolvimento de recursos 
físicos, cognitivos, e emocionais, bem como a aprendizagem de habilidades, 
por meio de experiências terapêuticas por meio de linguagens variadas. 
(AATA American Art Teraphy Association).  

 O próprio fazer artístico, tem por si só um poder terapêutico, mas isso não é a 

mesma coisa que Arteterapia. A Arteterapia possui como finalidade possibilitar a 

emergência de uma imagem inconsciente, transformá-la em imagem produzida - a 

partir da utilização de materiais plásticos e expressivos - para a representação de 

seus conteúdos íntimos, promovendo interações surgidas pelo diálogo estabelecido 

entre autor e obra. Então podemos concluir que a Arteterapia possui seu foco de 

trabalho baseado na integração de três pontos:  

 produção de imagens ------------------------------------- IMAGINAÇÃO 

 processo criativo através da arte, e ------------------- PRODUÇÃO 

 inter-relação do paciente com a obra criada -------- COMUNICAÇÃO 

 É uma terapia de promoção, preservação e recuperação da saúde, pois a 

integração de três áreas de conhecimento – arte, saúde e educação – possibilita 

uma ampla transformação nos indivíduos, facilitando o processo de criação e de 

exteriorização de conteúdos intrínsecos buscando resgatar a dimensão integral do 

homem que caminha para a sua transformação pessoal. 

 Confirmando esta integração das três áreas de conhecimento Berg (1999) 

afirma que a Arteterapia: “tem seu interesse voltado especialmente para a imagem, 
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a criatividade e a expressão humana e toca de forma significativa em questões 

como: a transformação da pessoa, identidade, comunidade, cultura, política, 

ecologia, espiritualidade, etc”. (p.122). 

 Esta transdisciplinaridade permite que a Arteterapia se configure em um 

processo que facilita e promove a comunicação, relação, aprendizagem, 

mobilização, expressão, organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, no 

sentido de alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas, 

promovendo transformações em todos os níveis, conforme afirma Philippini (1995), 

uma das pioneiras da Arteterapia no Brasil: 

Portanto, neste processo, os indivíduos serão auxiliados a 
lidarem melhor com seus conteúdos internos, ajudados a restabelecerem seu 
equilíbrio emocional, encontrar sua própria linguagem expressiva e exorcizar 
seus demônios (imagens e criações associadas a situações conflitivas ou 
traumáticas). Estas imagens se despotencializarão ao serem concretizadas em 
produções artísticas, pois constituem um processo complexo, onde quem cria 
reúne diversos elementos, sua experiência gestando um conjunto peculiar, 
reflexo de suas vivências, emoções e desejos. (Philippini, 1995, p.05) 

 Através deste processo complexo de criação – chamado de Processo 

Arteterapêutico - a Arteterapia objetiva desenvolver potenciais e restabelecer 

funções do indivíduo para que ele possa, trilhando seu caminho de transformação, 

alcançar uma melhor integração intrapessoal e interpessoal e, em conseqüência, 

uma melhor qualidade de vida, pela prevenção, reabilitação ou tratamento. Os 

recursos podem ser utilizados e vivenciados em seus diversos aspectos, ou seja, 

podem enfocar vivências de caráter afetivo, estético, físico, social ou relacional.  

 O Processo Arteterapêutico, possui uma ampla aplicabilidade, 

independentemente da idade, sexo ou dos quadros clínicos, e possibilita progressos 

muito expressivos, para todos os indivíduos, pois a metodologia estabelece uma 
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ponte de ligação entre o consciente e o inconsciente, onde ocorre um intenso tráfego 

de imagens, sonhos, e capacidade imaginativa, que se configurarão como matéria – 

prima essencial durante o caminho de transformação a ser percorrido. 

A Arteterapia possui como propósito primordial possibilitar a utilização de 

recursos expressivos que facilitem a comunicação do paciente consigo mesmo e 

com o terapeuta. Esta comunicação permite que o paciente que cria, possa colher 

símbolos nas imagens produzidas, e se possível, até transformá-los em linguagem 

verbal, diálogo que facilitará a liberação de conteúdos internos conflitantes, 

recompondo e reconstituindo o seu eu interior. 

 Em Arteterapia, a predominância é do não–verbal, isto é, a abordagem e as 

formas de intervenção destinam-se ao confronto com conteúdos inerentes a 

processos psíquicos primários e pré-verbais (que não passam pelo crivo da 

consciência). Utiliza-se a palavra durante o desenrolar dos processos expressivos, 

mas não de forma abusiva, pois ela poderá dificultar o aprofundar da psique. Por 

este motivo, vale ressaltar que o processo arteterapêutico rompe com o domínio de 

uma sociedade eminentemente racional e permite que as pessoas se expressem por 

outras formas que não seriam possíveis pela linguagem tradicional. 

Portanto, como é conveniente “que todo médico conheça o simbolismo do 

corpo e sua capacidade de expressão simbólica pelo sofrimento de um órgão” 

(Philippini, 1995, p.15), também é essencial que todo arteterapeuta conheça 

profundamente a utilização da simbologia na comunicação sem palavras, que 

transparece nas imagens, sonhos, sons e corpo do indivíduo que se expressa, e que 

desta forma vai configurando o seu caminho de transformação. 
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A Arte na Arteterapia é entendida como um processo expressivo desprendido 

de questões de ordem estética, técnica e acadêmica, conforme afirma Philippini 

(1997): 

 Arte neste processo, deixa de ser vista como prática elitista, 
comprometida com valores acadêmicos e estéticos - formais de camadas 
dominantes e um grupo de iniciados e, portanto, cujo produto deva obedecer 
a certos padrões a ser admirado à distância, e com devida reverência... Arte 
nesta abordagem assume seu papel real de manifestação vital construtiva e 
transformadora, parte do cotidiano, ao alcance das mãos e do coração e por 
isso, capaz de exprimir as reais emoções e criar pela própria práxis, os canais 
necessários para sua compreensão. (Philippini, 1997, p.08) 

 O processo criativo é desbloqueado e desenvolvido através de modalidades 

expressivas, cada uma com propriedades terapêuticas inerentes e específicas, que 

são adequadas pelo Arteterapeuta a cada caso e situação. As diversas modalidades 

expressivas oferecem funções ordenadoras, liberadoras, sensoriais, construtivas... 

Não basta apenas pensar em uma idéia ou solução, é necessário materializá-la, 

concretizá-la. E para que isto ocorra, é preciso que as técnicas expressivas sejam 

apropriadas. 

 As modalidades expressivas mais usadas são: desenho, pintura, modelagem, 

recorte e colagem, gravura, construção, dramatização, criação de personagens, 

tabuleiro de areia, escrita criativa, tecelagem, música, dança, contação de histórias, 

fotografia e cinema. 

 Estas modalidades envolvem percepção visual (tamanho, cor, luz, linha, 

ritmos, proporções, etc); percepção tátil (áspero, liso, quente, macio, ondulado, 

poroso, etc); percepção sonora (altura, timbre, ritmo, etc), que possuem a finalidade 

de propiciar e possibilitar um grande número de contatos e descobertas, 

favorecendo o crescimento cognitivo e sensorial.  
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Toda esta experimentação perceptiva pode plasmar belas composições, pois 

segundo Philippini (1997): 

Mesmo sem privilegiar a idéia de formar artistas, as produções 
podem traduzir-se em imagens harmoniosas, sedutoras, dramáticas, vivas e 
belas, e vir a constituir-se em verdadeiras obras de arte. E não haverá espaço 
para rótulos de arte psicótica ou patológica. Arte é arte, e seja arte abstrata, 
figurativa, ou garatuja caótica, sempre haverá canais para a expressão das 
emoções. (Philippini, 1997, p.05) 

 A Arte em Arteterapia propicia um espaço em que se pode trabalhar com 

liberdade, isto é, livre de condicionamentos e preconceitos, não limitando o trabalho 

apenas a resultados estéticos, formais e nem a padrões culturais ou morais. Mesmo 

o que se considera estranho, feio ou desproporcional é acolhido no processo. A 

meta principal “não é a formação de artistas plásticos, mas entender com quantas 

“artes” se constituirão um indivíduo íntegro e saudável.“ (Philippini, 1997, p.05). 

 Podemos entender que a atividade criativa produz uma liberação de forças 

regeneradoras presentes na psique, onde habita uma incrível capacidade de lutar 

contra a anulação completa e de sobreviver às pressões de doenças e de 

deficiências, sempre presentes na história de vida dos indivíduos sob muitas formas 

e variadas identidades. 

 A recuperação da possibilidade de cada indivíduo criar livremente, torna-se 

via de integração, pois, enquanto cria, o indivíduo comunica-se consigo mesmo; 

entra em contato com os seus próprios sentimentos para então compreendê-los, 

vivenciá-los, expressá-los e transformá-los. 

 Segundo Philippini (1997) “qualquer indivíduo, mesmo aquele considerado 

doente, incapaz e marginalizado pela sociedade, conta com núcleos saudáveis.” E 
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são estes núcleos saudáveis, que se tornam “sementes criativas que encontrarão 

espaço para germinar e crescer através destas produções arteterapêuticas.” (p.06). 

 Com o desbloqueio do processo criativo, que é fonte de energia vital inerente 

a todo indivíduo, acessam-se então, os centros de saúde que se transformam em 

fontes de nutrição, no resgate do saber de si mesmo. O processo criativo é, 

portanto, um caminho de transformação, de construção de autonomia, possibilitando 

produção, renda e sustentabilidade. 

 O indivíduo não se torna perfeito, mas a despeito de sua patologia, aprende a 

viver com suas limitações, reinventando sua existência. Possibilita ao indivíduo não 

só a liberdade de expressão, mas conforme afirmamos acima, também sustenta a 

autonomia criativa, ampliando o seu conhecimento sobre o mundo e proporcionando 

seu desenvolvimento tanto emocional, como social. O processo criativo é sem 

dúvida, agente de transformação social, pois re-habilita, torna hábil de novo, 

promovendo a integração de toda energia psíquica. 

Quando o indivíduo descobre seus núcleos saudáveis e eficientes, não só 

resgata o saber sobre si mesmo, mas descobre um caminho de autonomia social. 

Pois, são estas sementes de criatividade, que estão nos núcleos saudáveis de todos 

os indivíduos, que possibilitam a transformação de deficiência em eficiência. 

Sobre a criatividade, Ostrower (1977) afirma que ao indivíduo: 

 ...torna-se possível dar forma aos fenômenos, porque ele parte de uma 
coerência interior que absorve os múltiplos aspectos da realidade externa e 
interna, os contém e os "compreende" coerentemente, e os ordena em novas 
realidades significativas para o indivíduo. Como ser coerente, ele estará mais 
aberto ao novo por que mais seguro dentro de si. Sua flexibilidade de 
questionamento, ou melhor, a ausência de rigidez defensiva ante o mundo, 
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permite-lhe configurar espontaneamente tudo o que toca. (Ostrower, 1977, 
p.132) 

 A Arteterapia orientada na teoria Junguiana - abordagem terapêutica da 

psicologia analítica, baseada em Carl Gustav Jung – propicia segundo Valladares 

(2003): 

...o fornecimento de materiais expressivos diversos e adequados 
para a criação de símbolos presentes no universo imagético singular de cada 
cliente; universo que se traduz em produções simbólicas que retratam 
estruturas psíquicas internas do inconsciente pessoal e do coletivo. 
(Valladares, 2003, p.02).  

Segundo Jung (1964), o inconsciente pessoal corresponde às camadas mais 

superficiais e o inconsciente coletivo refere-se às camadas mais profundas desse 

universo, estruturas psíquicas que são comuns a todos os homens.  

Philippini (1995) refere-se aos símbolos como a via de acesso ao material 

inconsciente, pois são “mensageiros importantes de níveis profundos de nossa 

psique,” já que estão “contidos nas imagens plásticas, nos sonhos”, fantasias e 

devaneios. São os grandes caminhos para o inconsciente profundo e “nos 

comunicam quase diariamente informações essenciais”. (p.21) 

Ainda segundo Philippini (1995) os símbolos “são como jornais do 

inconsciente, cheios de notícias importantes, só que numa linguagem própria. Uma 

linguagem simbólica para a qual é preciso se abrir.” (p.21). Mas não nos limitamos a 

interpretar verbalmente o conteúdo destes símbolos, e sim oferecemos 

oportunidades ao paciente de vivenciá-los. Se o terapeuta tenta interpretar o símbolo 

através de leitura técnica, como se consultasse um manual, “arrisca-se a tirá-lo de 

seu contexto único”. Os símbolos são como “manchetes das notícias de jornal 

apenas indicativas de fatos, quem só lê manchete fica, no mínimo mal informado.” 
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Para que possamos “saber dos fatos que estão por trás”, será necessário “abrir-se 

ao símbolo pelos canais da psique.” (p.22). 

 Valladares (2003) afirma que “as técnicas expressivas são o meio de acesso 

ao inconsciente, onde se conjugam imagem e ação num processo de auto-

organização e desenvolvimento, o qual possibilita que a energia vital caminhe em 

direção da individuação.” (p.54). Ao conjugar imagem e ação, estabelecemos a 

linguagem simbólica que propicia o caminho de transformação, pois segundo 

Philippini (1997) “ao viver o símbolo, estamos ligando a parte consciente à parte 

inconsciente que juntas formam o todo de nossa personalidade.” (p.22). 

A mesma autora (2000) afirma ainda que: 

Em Arteterapia com abordagem Junguiana, o caminho será 
fornecer suportes materiais adequados para que a energia psíquica plasme 
símbolos em criações diversas. Estas produções simbólicas retratam 
múltiplos estágios da psique, ativando e realizando a comunicação entre 
consciente e inconsciente. (Philippini, 2000, p.17) 

 Desta forma, cabe ao arteterapeuta em consonância com seu cliente que cria 

o símbolo, contextualizar o seu significado, tendo em consideração a individualidade 

e a história daquele que se expressa. Para tal, o universo junguiano em Arteterapia, 

fornece uma bússola que orienta no entendimento desta produção simbólica. 

 No pensar da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, podemos entender 

este caminho de transformação, sob o conceito do processo de individuação, que se 

constitui numa diferenciação psicológica que possui como finalidade o 

desenvolvimento da personalidade individual. De um modo geral, é o processo pelo 

qual, os seres individuais se formam e se diferenciam. A meta não é sobrepujar a 

própria psicologia pessoal, tornar-se perfeito, mas familiarizar-se com ela. Assim, a 
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individuação envolve uma consciência crescente da nossa realidade psicológica 

única, incluindo as forças e as limitações pessoais. 

 O processo de individuação se configura em um caminho transformador para 

a integração, pois segundo Jung (1991), a individuação tem dois princípios: em 

primeiro lugar, é um processo interno e subjetivo de integração, e, em segundo, é 

um processo igualmente indispensável de relacionamento objetivo... nenhum pode 

existir sem o outro... (Jung in Sharp, 1991, p.91). E este caminho para a integração, 

possibilita o contato do indivíduo com o numinoso – que é uma qualidade ou 

presença invisível, que causa uma alteração peculiar da consciência. 

 A Arteterapia, então auxilia no processo de individuação do sujeito, que 

possibilita o desenvolvimento de potenciais latentes e do auto-conhecimento. Ao 

desenvolver esse seu potencial, pela aquisição da liberdade e da autoconfiança, a 

pessoa torna-se capaz de superar seus próprios problemas, enquanto segue 

configurando o seu caminho de transformação psíquica e material. 

 Segundo Philippini (1997): 

 A Arteterapia vai buscar o vínculo perdido entre imagem e verbo, 
imaginação e conceito, e procura auxiliar o paciente a ser “aquele que sente, 
aquilo que pensa”; portanto, o paciente é levado a recuperar a sua intuição e 
potencialidade artística, é auxiliado a mergulhar no seu próprio inconsciente, 
para dele retirar a matéria prima do conhecimento sobre si mesmo. 
(Philippini, 1997, p.12) 

 Este vínculo perdido entre imagem e verbo, servirá de guia neste caminho de 

transformação, que plasmará os passos do sujeito durante o caminhar em seu 

processo de individuação. Recuperando seu potencial criativo, que é fruto de seu 

processo de trabalho e de crescimento contínuo, o homem criador, toma posse da 

matéria-prima essencial ao seu processo transformador psíquico e plástico, imaterial 
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e material, de sua identidade e de sua forma. Então, o indivíduo - em processo 

arteterapêutico - conhece e reconhece seus conteúdos conscientes e inconscientes, 

e neste movimento transformador, busca a integração, restaurando, reformando, 

reaproveitando e reciclando, através somente do material psíquico e plástico que 

está ao alcance de suas mãos, exatamente como um bricoleur. 
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Simplesmente Mãos 

Marise Ribeiro 

Há mãos que amparam o 
surgimento da vida são o esteio da 
natividade...orientam, mais tarde, 

o equilíbrio dos que começam a 
descobrir a realidade. 

...................................................... 

Há mãos que escrevem, desenham, 
criam, são as mãos que 

transbordam arte e que embelezam 
o espírito sofrido com o dom a elas 

concedido. 

....................................................... 

As mãos, juntas com o olhar, 
talvez comuniquem, em ênfase, o 
que se fala, o que se sente, muito 

mais do que o falar. 
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Capítulo 2 – PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA 

 

 Durante o caminho de crescimento, transformador e transformado pelo 

processo criativo do indivíduo que se encontra em acompanhamento 

arteterapêutico, muitos materiais tornam-se o veículo plástico, onde as imagens se 

configurarão em símbolos integradores de toda a energia psíquica que caminha para 

a individuação. 

 Em Arteterapia, como apresentamos no Capítulo 1, através de modalidades 

expressivas, poderemos nos utilizar de muitos materiais, para plasmar e configurar 

estes símbolos trazidos do inconsciente pessoal ou coletivo. As modalidades 

expressivas mais usadas são: desenho, pintura, modelagem, recorte e colagem, 

gravura, construção, dramatização, criação de personagens, tabuleiro de areia, 

escrita criativa, tecelagem, música, dança, contação de histórias, fotografia e 

cinema. O arteterapeuta poderá se utilizar da modalidade que lhe parecer mais 

adequada para a configuração dos símbolos que se apresentarem durante este 

caminho de transformação. 

 Grande parte destas modalidades expressivas, exigem para a sua execução, 

do trabalho transformador das mãos agindo diretamente sobre a matéria, 

transmutando e reconfigurando forma e identidade, de acordo com a necessidade 

deste caminhar de crescimento contínuo e pleno de vivências e experimentações. 

Portanto, para a compreensão destes processos de transformação plásticos, 

que configuram o caminhar e plasmam o caminho do indivíduo que busca se 
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integrar, discorreremos sobre a importância do trabalho transformador das mãos, e 

da dinâmica transformadora do trabalho do bricoleur. 

 

2.1 - O Trabalho Transformador das Mãos 

 O homem possui cinco sentidos para a sua percepção e sobrevivência. 

Durante o seu percurso de vida, na maioria das vezes, esses sentidos são utilizados 

superficialmente, mas na vida do artesão-artista, ou daquele que começou a tomar 

posse de seu processo de criação, eles são muito valorizados. 

Durante os processos de transformação plástica, a ferramenta principal são 

as mãos, que trabalham como um prolongamento da psique. Hillman (1998) nos fala 

das mãos de uma forma especial: “[...] Elas são nosso primeiro contato com o 

concreto, são como nos defendemos, como nos expressamos, aquilo que damos 

uns aos outros. Nelas está nossa sensibilidade.” (p.133). Tão importante quanto as 

mãos, são os olhos que tudo vêem e percebem, e também o olfato, a audição e o 

paladar, que em conjunto, inspiram e aguçam a percepção.  

 A sensação de conflito, que por algumas vezes se faz presente no caminho 

de transformação, induz o indivíduo voltar-se para o seu interior, e buscar em seu 

inconsciente uma resposta para suas mais freqüentes dúvidas. Para o artesão-

artista, ou qualquer pessoa que busque o dom de criar pelas próprias mãos, o 

confronto entre o real (a matéria, o consciente) e o imaginário (o inconsciente 

externado pela arte) é a melhor forma de resolução de conflitos, pois integra as 

dimensões consciente e inconsciente, através de uma solução criativa, real e 

palpável. O conflito nada mais é do que um apelo à auto-regulação da psique. O 
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inconsciente chamando a atenção do indivíduo: pare, pense, mostre-se e ponha pra 

fora o que tem em seu interior, para desta forma poder vivenciar uma vida plena.  

 O conflito aparentemente insuportável, é uma prova da retidão de sua 
vida. Uma vida sem contradição interior é uma vida pela metade ou uma 
vida no além, que é destinada somente aos anjos; mas Deus ama os seres 
humanos mais do que os anjos.” pois “o Self manifesta-se nos opostos e no 
conflito entre eles; é uma coincidentia oppositorum (coincidência de opostos). 
Por isso, o caminho para o Self começa com o conflito. (Jung,in Sharp, 1991, 
p.45 e 46). 

 Então concluímos que o caminho para o self – centro regulador da psique – 

passa necessariamente por um conflito de opostos, que será vivenciado em algumas 

ocasiões durante o percurso de vida dos indivíduos. Conflito que pode ser plasmado, 

transmutado e configurado, através das mãos em composições plásticas, já que o 

psiquismo está presente em todo o corpo. Configuração que pode proporcionar um 

encontro com o numinoso, que está psicologicamente associado à experiência do 

self. Podemos através das imagens que se seguem, observar este trabalho 

transformador, sendo executado por mãos que materializam seus conteúdos 

internos, em atendimentos arteterapêuticos. 

 

 

Mãos que recortam                                     Mãos que modelam 
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Mãos que dão formas                                  Mãos que se pintam 

 

Mãos que pintam                                Mãos que constróem 

 

 

Mãos que costuram                                        Mãos que colam 

 

Mãos que colorem                             Mãos que juntam pedaços 
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Mãos que se movem                                      Mãos que desenham 

 

2.2 - O Trabalho Transformador do Bricoleur 

 O estado de fluidez, de transformação e de um vir a ser, de que nos fala Jung, 

é iniciado através de experiências e experimentações, onde o próprio paciente é 

agente transformador e transformado ao mesmo tempo, pois trabalha com seu 

próprio material psíquico, e pode ser plasmado através das mãos em composições 

plásticas, se assemelhando muito ao trabalho de um Bricoleur, conforme descreve 

Boechat (2004): 

Vivemos a fantasia de que toda a nossa consciência está no 
cérebro, o córtex cerebral, tutor da racionalidade. Como bem lembrou José 
Saramago em seu livro “A Caverna”, esquecemos que a consciência está ao 
contrário do que muitos pensam, por todo o corpo, em especial na 
criatividade das mãos. Desde aquilo que os franceses gostam de chamar 
bricolage, uma brincadeira aparentemente sem sentido, mas ao contrário 
com muito sentido, até a mais sofisticada obra de arte, vemos a consciência 
das mãos em ação, sua criatividade. Libertadas da tirania cerebral, as mãos 
podem elaborar imagens, construir objetos de grande significado simbólico, 
expressão de conteúdos do inconsciente, que terão significado terapêutico, 
não só para o criador, mas muitas vezes para o próprio observador que saiba 
ver. (Boechat, 2004, p.08) 

 Um engenheiro, responsável por uma construção, desenvolve seu trabalho 

em função de um projeto, possui um plano pré-estabelecido, baseado em plantas, 
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cortes e perspectivas, constrói a partir de matérias-primas virgens, na sua grande 

maioria, nunca utilizadas anteriormente. 

 Um bricoleur, ao contrário, não possui um projeto pré-concebido, mas atinge 

seu objetivo operando sem este plano previamente definido e a partir de materiais 

improvisados, escolhidos intuitivamente, pois se afasta do caminho conhecido, 

constrói a partir de sobras, pedaços de material já utilizado e do desmonte de peças, 

construindo desta forma um caminho de antemão desconhecido e totalmente 

particular. 

 Levi-Strauss (2005) faz uma comparação, entre o pensamento mítico e o 

bricolage. Ele afirma que o pensamento mítico é, em sua natureza, uma forma de 

bricolage, pois pensa com coisas e não com conceitos, e contrapõe o método de 

pensar do engenheiro ao do bricoleur. 

 Segundo Nachmanovitch (1993):  

Um Bricoleur é uma espécie de homem dos sete instrumentos, 
capaz de consertar qualquer coisa. Nos filmes de aventura, o poder de 
Bricolage é simbolizado pelo herói cheio de truques que salva o mundo 
apenas com seu canivete suíço e com sua esperteza. O Bricoleur é um artista 
dos limites. (Nachmanovitch, 1993, p.85). 

 A palavra bricoleur evidencia, portanto, o sentido de um trabalhar com o 

inesperado, com aquilo que se apresenta, com o que se tem à mão, um adaptar-se 

às circunstâncias. O trabalhar do bricoleur assemelha-se ao jogo, à brincadeira, ao 

passatempo, ao movimento incidental, ao lúdico. O bricoleur é alguém que trabalha 

com as mãos, de forma artesanal, e sempre coloca algo de si em seu trabalho 

sabendo que este está sempre em construção. 
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 Bricolage significa: “trabalho de amador; na antropologia é o trabalho onde a 

técnica é improvisada, adaptada ao material, às circunstâncias” (Michaelis, 1998). A 

bricolage é como um jogo de decomposição e recomposição, onde coisas velhas ou 

estragadas podem ser reconstituídas, ou a partir do trabalho com objetos usados 

algo novo pode surgir. 

 Nachmanovitch (1993) afirma ainda que: 

  Bricolage é o que vemos nas crianças que incorporam qualquer coisa às 
suas brincadeiras – qualquer trapo ou objeto que encontrem pelo chão, 
qualquer coisa que lhes caia no ouvido. Os sonhos e mitos funcionam da 
mesma maneira: quando sonhamos, pegamos qualquer coisa que tenha 
acontecido durante o dia, pedaços de fatos, e os transformamos no mais 
profundo simbolismo de nossa mitologia pessoal. (Nachmanovitch, 1993, 
p.85).  

 Dentre os artistas plásticos brasileiros, que produzem e trabalham esta 

dinâmica do bricoleur, incorporando tudo que lhes chega às mãos, podemos 

destacar dois artistas paranaenses, que expõem suas obras na Feira de Arte e 

Artesanato no Largo da Ordem em Curitiba. São eles Hélio Leites e Efigênia Rolim, 

personagens que revelam uma face mais popular e criativa, artistas performáticos, 

arquitetos de sonhos, que praticam um jogo cuja regra consiste em reinventar, 

transformando a vida, com uma classe especial de refugos e restos que se 

espalham por toda parte numa grande metrópole.  

Waldeck (2006), narra sobre os dois artistas: 

 Ao vermos Hélio Leites e Efigênia Rolim, temos a impressão de estar 
diante de esculturas vivas, assemblages ambulantes, que desvelam o papel 
inestimável da presença, do movimento de seus corpos expressando-se 
amparados nas narrativas que inventam ou mesmo aquelas que sempre 
retomam de seu vasto repertório de histórias. (Waldeck, 2006, p.09) 
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                                         Hélio Leites                                                         Efigênia Rolim 

Estes artistas através de suas produções, demonstram que a bricolage seria 

um método que trabalha a fantasia conforme afirma Hillman (1979): 

...um método primário de trabalhar a fantasia [...] brincar e mexer com isto 
ou aquilo [...] Podemos apanhar apenas coisas pequenas, uma por vez, tentar 
isto com aquilo [...] O Bricoleur do sonho é um trabalhador manual, que 
toma os pedaços de lixo abandonados pelo dia, e brinca com eles, juntando os 
resíduos numa colagem. Ao mesmo tempo que os dedos que formam um 
sonho destroem o sentido original desses resíduos, também os formam num 
novo sentido dentro de um novo contexto. (Hillman, 1979, p.127). 

 Podemos então considerar que todo o material consciente e inconsciente 

psíquico, é a matéria prima primordial para o trabalho do bricoleur. Wenth em seu 

trabalho entitulado “Bricoleur – Uma Possível Imagem para o Trabalhar da Análise - 

de Levi-Strauss a James Hillman” e apresentado no III Congresso Latino-Americano 

de Psicologia Junguiana, em maio 2003, Salvador - Bahia, afirma que: 

Hillman torna claro que a própria imaginação, a fantasia, o 
sonho, faz este trabalho de Bricolagem. E que, seguindo o princípio do igual 
cura o igual, devemos também utilizar este método para o trabalho com as 
imagens. (Wenth, 2003, p.05). 

Observamos, então, que a imaginação e todo o trabalho com o material 

psíquico, relaciona-se diretamente com o fazer artístico da colcha de retalhos da 
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bricolage: deformando, alterando e costurando as percepções, ressimbolizando e 

ressignificando. Desta forma, fica muito evidente a estreita relação da utilização da 

criatividade no processo de criação artística de um bricoleur, com a psicologia 

analítica de Carl Gustav Jung.   

 Durante o caminho de transformação, tanto no processo criativo de uma 

bricolage, quanto no processo de individuação da psicologia junguiana, estaremos 

utilizando como matéria–prima para a obra de arte plástica e para o homem em 

individuação, o material que tivermos nas mãos. Existem muitas possibilidades em 

cada indivíduo, possibilidades ao alcance das mãos, ainda desconhecidas e o que 

resta é encontrar o caminho para elas e ao encontrar, correr os riscos da 

transformação. Mesmo que pareça a princípio, algo que não mereça crédito, pois 

aponta o caminho para a matéria que já está ali apenas esperando ser notada, é tão 

somente talvez um caminho ainda não desvelado. 

Para Janson (1989), bricolage se constitui num jogo: 

  ...é um jogo das escondidas em que apenas se sabe o que se procura 
quando se chega a encontrá-lo. Quem não for artista terá dificuldade em 
acreditar que esta incerteza, esta necessidade de arriscar, possa constituir a 
verdadeira essência do trabalho criador. (Janson, 1989, p.12) 

E mesmo quem não se intitular artista, poderá se abrir a um olhar cuidadoso e 

criativo, sobre a matéria–prima – material e psíquica - presente ao seu redor, pois o 

caminho da criatividade só se caminha ao caminhar. Caminhando e transformando a 

matéria, estaremos transformando nossa psique, possibilitando nossa integração, 

conforme nos indica Nachmanovitch (1993): 

  Antonio Stradivari construiu alguns de seus mais belos violinos com 
uma pilha de remos quebrados e encharcados encontrados num cais em 
Veneza. Como o Davi que se ocultava dentro do bloco bruto de mármore 
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esculpido por Michelangelo, na imaginação de Stradivari a forma acabada do 
violino estava tangivelmente presente naqueles pedaços de madeira bruta... 
Essa transmutação por meio da visão criativa é a verdadeira e cotidiana 
alquimia. Na Bricolage, transformamos os materiais comuns que temos nas 
mãos em nova matéria viva – o ouro verde dos alquimistas. O cerne da 
transformação é a mente que brinca: a mente que, por não ter nada a ganhar 
ou perder, trabalha e brinca com os limites e resistências que temos nas mãos. 
(Nachmanovitch, 1993, p.86) 

 Realmente, é esse trabalho que nos cura - se apropriar de nosso caos 

pessoal, e trabalhar ao estilo faça você mesmo; operar com os resíduos de 

construções e de destruições anteriores, já que a desconstrução acaba por construir 

o sujeito. É a obra de arte que dá vida ao artista! 

Walther (1994) ilustra esse conceito contando a seguinte história sobre 

Picasso:  

Um dia encontrei num montão de sucata, um selim de bicicleta e ao 
lado o guiador enferrujado...ambas as peças se ligaram momentaneamente na 
minha imaginação...a idéia para a cabeça de touro nasceu, sem que eu tivesse 
refletido sobre isso, apenas tive de o soldar.” E, em outro momento: “Um dia 
pego no selim e no guiador, junto-os, faço uma cabeça de touro. Muito bem. 
Mas o que eu deveria ter feito logo em seguida: atirar fora a cabeça do touro. 
Atirá-la para a rua, para a valeta, para qualquer parte, mas deitá-la fora. 
Viria então um trabalhador, apanha-lá-ia e acharia que se poderia talvez 
fazer desta cabeça de touro um selim e um guiador. E fá-lo-ia...Teria sido 
maravilhoso, é o dom da transformação. (Walther, 1994, p.48) 

 

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabeça de Touro, Picasso                       Mulher com Laranja, Picasso            Mulheres no Jardim, Picasso 
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2.3 - Transformar para Integrar 

 Transformar para integrar: “dar nova forma feição ou caráter, mudar, 

modificar, transfigurar”, para tornar “inteiro, completo, integralizado, parte integrante, 

incorporado” (Aurélio, 2003) e, enfim, individuado. 

 Tornar-se um indivíduo, único e singular, configura-se no resultado de 

experiências e vivências de grandes e profundas transformações, que ocorrem 

durante todo o processo existencial de cada um de nós, ao qual Jung denomina 

processo de individuação. 

A conquista de um olhar cuidadoso que perceba estes sinais de 

movimentação da energia psíquica em prol da saúde total da pessoa, torna-se 

essencial ao trabalho arteterapêutico. 

 Nagem (2004) em seu artigo afirma que: 

Considerando-se as transformações pessoais por que passam os 
seres humanos no decorrer de suas vidas, indispensáveis ao seu processo de 
individuação, cremos que as atividades plásticas e artísticas de construção e 
reconstrução, que transformam, restauram, reformam, reaproveitam e 
reciclam, variados objetos e materiais, colaboram de maneira efetiva, no 
entendimento, aceitação e eficácia destas transformações tão necessárias, mas 
nem sempre bem-vindas e bem aceitas.  Portanto transformar plasticamente 
peças de variados tamanhos, cores, texturas, utilidades e composições, dentro 
do campo material, palpável e visual, pode possibilitar ao campo psíquico 
experimentar novas sensações e sentimentos, caminhando então para uma 
nova forma, para uma reestruturação. (Nagem, 2004, p.108) 

 

 A transformação plástica através do trabalho com as mãos, funciona como um 

elo de ligação entre o mundo real e o mundo da fantasia, entre consciente e 

inconsciente, que permite viajar para dentro de si e resgatar o sentido de sua própria 
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vida. Resgatar o sentido da vida, nos auxilia a valorizar e utilizar tudo o que está a 

nossa volta. 

Segundo Bachelar (1991): 

 ...o trabalho de nossas mãos restitui ao nosso corpo, às nossas energias, 
às nossas expressões, às próprias palavras de nossa linguagem, forças 
originais. Através do trabalho da matéria, nosso caráter adere de novo a 
nosso temperamento.[...] o trabalho sobre os objetos, contra a matéria, é uma 
espécie de psicanálise natural. Oferece chance de cura rápida porque a 
matéria não nos permite enganarmo-nos sobre nossas próprias forças.[...] o 
trabalho com a matéria põe o trabalhador no centro de um universo e não 
mais no centro de uma sociedade. A um passo do homem cósmico. (Bachelar, 
1991, p.45) 
 

 Desta forma, quaisquer objetos e materiais, podem ser utilizados nos 

processos de transformação, como pequenos objetos de madeira ou vidro, tecidos e 

fios variados, sucatas de papelão e plástico, embalagens de alumínio e isopor, 

sobras de papel e revistas, pedaços de cerâmica quebrada e até móveis de madeira 

e metal.  

 O trabalho com a sucata propicia o estímulo à criatividade através da 

construção e reconstrução do concreto e real. Configura-se num material 

transformador, pois se fornece uma nova utilidade ao que antes era lixo. Traz a 

mudança através do concreto, facilita a busca de possibilidades de transformação 

em todos os níveis. Por poder ser aliada à pintura, à colagem e à modelagem, 

apresenta-se como uma atividade rica e complexa, que pode mobilizar os conteúdos 

inconscientes, transformando-os, e ressimbolizando-os de forma benéfica. O 

terapeuta deve ficar atento, para que nenhum detalhe escape, pois é um trabalho de 

muita sutileza. A profunda relação pessoal do arteterapeuta com o material, a 

experiência adquirida pela percepção sensorial conseguida de forma vivencial, a 
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diversidade de sensações dos sentidos corporais, possibilitam o desenvolvimento de 

sua sensibilidade, tão necessária a sua atuação como um acompanhante atento. 

 “Para tal, torna-se essencial que se estabeleça um novo olhar, investigador e 

criativo, na relação com os materiais que serão a matéria-prima destas construções 

de enfoque arteterapêutico.” (Nagem, 2004, p.109). Não só o paciente, mas também 

o arteterapeuta, deverão se habituar a buscar sempre novos potenciais em objetos e 

materiais descartados, abandonados, desfigurados, e inusitados. Imprescindível a 

simplicidade,  para perceber através de um simples olhar, a possível transformação 

de um material - independente de sua riqueza ou aceitação - em algo nobre, fruto da 

criatividade.   

Sempre será necessário abrir os olhos da imaginação, do fantástico, do 

magnífico, da arte, da cultura, e fechar os olhos do receio, da vergonha, da 

incapacidade, do preconceito, pois ser criativo se constitui em não somente propor, 

mas elaborar novas estratégias frente a situações desafiadoras, possibilitando assim 

novas relações entre o sujeito e suas questões. 

Torna-se imprescindível a utilização da visão e da imaginação, e o 

desenvolvimento da comunicação imagética - ver, imaginar o porquê, e se perguntar 

como. Indagar é preciso: os olhos como instrumentos da razão captando formas e 

figuras, e a mente com o olhar voltado à criação, colocando-se no lugar do artífice 

transformador.  Será necessário criar, através da comunicação dos sentidos, uma 

ligação com a matéria - a arte, exposta e posta como um produto da mente que 

brinca; como um produto de um indivíduo em desenvolvimento; como um produto de 

um ser trilhando seu processo de individuação. 
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Segundo Wenth (2003) citando Hillman: 

 O inconsciente está onde sempre está, nas bordas da consciência, 
entrelaçado à consciência, onde não olhamos ou não queremos ver. Está no 
meio de nós. Estamos imersos na psique. Como insistiram os alquimistas, o 
ouro da possibilidade está no lixo horrendo mais próximo de nós. A tarefa de 
trabalharmos a matéria-prima do inconsciente real sempre foi aquela do 
artista que não expressa meramente seu sofrimento, mas que reflete o 
tormento da anima mundi, o sofrimento das raízes. Por artista quero dizer o 
artesão, quer seja, artista, alquimista ou analista — aquele que toma nas 
mãos a madeira abandonada, os sons cacofônicos, os pedaços de bricolage e 
retorna essa inconsciência às suas raízes. O artesão trabalha através da 
anima rumo à anima mundi.1 
 

  Desta forma, este novo olhar, deverá estabelecer um contato bastante 

estreito entre o objeto e o paciente, um reconhecimento, sendo para isso 

imprescindível uma investigação que aponte para os seguintes questionamentos: 

 

O que é? Para que serve? Função Pensamento 

Como é? Que características possui? Função Sensação 

O que me diz? O que vale para mim? Função Sentimento 

O que pode ser? No que pode se 

transformar? 
Função Intuição 

 

              Através destes questionamentos, estaremos muito próximos de uma 

avaliação que pode ser considerada bastante satisfatória e plena, no que diz 

respeito à relação do paciente em questão, com o objeto a ser transformado. 

Isso possivelmente ocorrerá, porque as indagações possuem a finalidade 

de estabelecer - mesmo que seja de uma forma direcionada - a utilização das quatro 

                                                 
1 Este ensaio foi pela primeira vez apresentado em Milão na Conferência "Presente e Herança Cultural" que comemorava o 

25° aniversário da morte de C. G. Jung, no Centro Italiano di Psicologia Analitica, em 1987. Está publicado na revista SPHINX 

1/1988, Londres, Inglaterra. 
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funções psíquicas da tipologia Junguiana, essenciais para o reconhecimento do 

mundo exterior e para orientação do indivíduo. 

 Segundo Silveira (2001): 

São quatro essas funções de adaptação, espécie de quatro pontos 
cardeais que a consciência usa para fazer o reconhecimento do mundo 
exterior e orientar-se: sensação, pensamento, sentimento e intuição. A 
sensação constata a presença das coisas que nos cercam e é responsável pela 
adaptação do indivíduo à realidade objetiva. O pensamento esclarece o que 
significam os objetos. Julga, classifica, discrimina uma coisa da outra. O 
sentimento faz a estimativa dos objetos. Decide do valor que tem para nós. 
Estabelece julgamentos como o pensamento, mas sua lógica é toda diferente. 
É a lógica do coração. A intuição é uma percepção via inconsciente. É 
apreensão da atmosfera onde se movem os objetos, de onde vêm e qual o 
possível curso de seu desenvolvimento. Todos possuímos as quatro funções, 
entretanto sempre uma delas se apresenta mais desenvolvida e mais 
consciente que as três outras. (Silveira, 2001, p.48). 

 

 A tipologia junguiana é em primeiro lugar, um instrumento crítico para o 

arteterapeuta que necessita de parâmetros para melhor ordenar as experiências 

individuais do paciente que cria. Num segundo momento, auxilia na compreensão 

das vivências de cada indivíduo tornando-se então um instrumento essencial para o 

profissional que “armado com o conhecimento exato de suas funções diferenciadas 

e inferiores, pode evitar muitos erros graves no trato com seus pacientes.” (Jung in 

Sharp, 1991, p.155).  

 Portanto a tipologia junguiana funciona como um instrumento, no 

conhecimento psicológico do indivíduo que se expressa na matéria transformada e 

transformadora, exatamente como afirma Jung in Sharp (1991): 

As quatro funções são um pouco como os quatro pontos da 
bússola; elas são igualmente arbitráveis e igualmente indispensáveis. Nada 
nos impede de alterar os pontos cardeais tantos graus quantos desejarmos em 
uma ou outra direção, ou dar-lhes nomes diferentes...  Mas devo confessar 
uma coisa: por nada no mundo eu dispensaria esta bússola em minhas 
viagens de descoberta psicológica. (Jung in Sharp, 1991, p.157). 
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2.4- As Etapas de Transformação 

 O trabalho de cada indivíduo - que é fruto de sua energia psíquica - 

especialmente o trabalho em arte, reflete o momento de vida daquele que o executa, 

declara a maneira pessoal de cada um posicionar-se, relacionar-se, ou seja, define a 

condição de estar no mundo. 

 Durante o processo de individuação, a que nos referimos no capítulo 1, 

muitas etapas são vivenciadas e percorridas. A energia psíquica, em sua peculiar 

dinâmica, regride e progride, contrai e expande, transcende e retrocede, 

estabelecendo uma verdadeira dança energética.  

 Esta dinâmica da energia psíquica, possibilita a passagem da energia de um 

nível a outro, pelo desenvolvimento da criatividade e através do símbolo plasmado e 

do diálogo do sujeito com sua criação, transformando assim a realidade e 

conseqüentemente, a si mesmo. 

O indivíduo sai em busca de seu próprio caminho, e assim reconhece que 

o caminho é construído durante a caminhada. E durante este caminho, as 

transformações psíquicas pessoais, atravessam vários níveis de aceitação e 

compreensão, necessitando então de cuidadosa e meticulosa abordagem 

arteterapêutica, que auxiliará na remoção dos obstáculos conforme pontua Silveira 

(2001): 

Todo ser tende a realizar o que existe nele em potencial, a 
crescer, a completar-se. É o que acontece à semente do vegetal, e ao embrião 
do animal... O homem será capaz de tomar consciência nítida deste 
crescimento e mesmo de influenciá-lo. Esse crescimento, muitas vezes difícil 
e até doloroso, caminha na busca da completação da personalidade específica 
de cada um, isto é, daquilo que C.G.Jung denomina Processo de 
Individuação... É um processo lento. Não adianta pretender acelerá-lo 
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artificialmente. Talvez apenas ajudá-lo na remoção de obstáculos e criação de 
condições favorecedoras. (Silveira, 2001, p.77). 

 
O manuseio do material  plástico, essencial à abordagem arteterapêutica, 

fornece a interação do sensível com o cognitivo, portanto o  trabalho plástico de 

transformação da matéria, deve funcionar como um aliado no trabalho terapêutico, 

quando, no âmbito pessoal, seja imperioso restaurar, reformar, reaproveitar, reciclar, 

transmutar, pois conforme fala Ostrower (1977):  

 Ao transformarmos as matérias, agimos, fazemos. São experiências 
existenciais – processos de criação – que nos envolvem na globalidade, em 
nosso ser sensível, no ser pensante, no ser atuante. Formar é mesmo fazer. É 
experimentar. É lidar com alguma materialidade e, ao experimentá-la, é 
configurá-la. Sejam os meios sensoriais, abstratos ou teóricos, sempre é 
preciso fazer. Enquanto o fazer existe apenas numa intenção, ele ainda não se 
tornou forma.  (Ostrower, 1977, p.69). 

A transformação da matéria, deve portanto funcionar como um caminho 

para a remoção de obstáculos e criação de condições favoráveis, em níveis 

plásticos e psíquicos,  pois ainda segundo Ostrower (1977): 

“Formando a matéria, ordenando-a, configurando-a, 
dominando-a, também o homem vem a se ordenar interiormente e a dominar-
se. Vem a se conhecer um pouco melhor e a ampliar sua consciência nesse 
processo dinâmico em que recria suas potencialidades essenciais.” (Ostrower, 
1977, p.53). 

 

 Os métodos, técnicas e processos de transformação, ordenação e 

configuração da matéria, podem atravessar variadas etapas, e exigir diferentes 

níveis de intervenção: 

 No campo material, as transformações pelas quais podem passar os 
objetos podem ser separadas em quatro diferentes níveis de intervenção, 
caminhando de uma ação mais preservadora – a restauração - até uma mais 
desintegradora – a reciclagem. (Nagem, 2004, p.109). 

O entendimento de dois conceitos são essenciais para a compreensão 

destes níveis de intervenção, que podem ocorrer durante estes processos de 
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transformação da matéria a ser trabalhada – seja física ou psíquica. A proposta de 

classificação destes quatro níveis de intervenção, baseia-se nas transformações - 

ocorridas ou não – no tocante a dois parâmetros: identidade e forma. 

Para o conceito de identidade, nos apoiaremos em Byington (1988), que 

identifica duas formas de identidade. Uma é denominada identidade ôntica, que é a 

identidade superficial do ego, ligada às categorias como nome, idade, altura, raça, 

função, religião, profissão, status sócio econômico, etc. A outra é a identidade 

ontológica, que é a identidade profunda do ego, ligado ao desenvolvimento pleno do 

ser, que se transforma cada vez mais na busca de sua individualidade única, de 

encontro à sua integração.  

Citaremos Ostrower (1977), para conceituar forma: 

 A forma é o modo por que se relacionam os fenômenos, é o 
modo como se configuram certas relações dentro de um contexto.(p.79).A 
forma se caracteriza por sua natureza sensorial. Enquanto forma, e 
ordenação que ela constitui, ela não pode ser abstraída, reduzida, traduzida, 
transposta ou desvinculada de seu específico caráter material, sem de 
imediato perder a essência do ser. (Ostrower, 1977, p.69). 

 

 Considerando, então, os processos de intervenção na transformação da 

matéria-prima (física ou psíquica) no tocante à forma e à identidade, em quatro 

níveis, teremos: restauração, reforma, reaproveitamento e reciclagem. A seguir, 

discorreremos sobre cada uma delas. 
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• Restauração 

 Restaurar significa “recuperar, reparar, restabelecer, retocar, restituir.” 

(Aurélio, 2003).  

 Em um trabalho restaurador, os olhos quase não piscam, o movimento das 

mãos necessita ser preciso e meticuloso, a mente busca uma concentração voltada 

para a conservação, a restituição. Configura-se num trabalho lento e paciente, um 

intervento de pura e simples manutenção, que possui o intuito de preservar o que 

existe de importante, e o que se atribui valor. É, antes de tudo um resgate da 

história, que muitas vezes encontra-se ameaçada pela falta de cuidado. Quando 

restauramos, estamos protegendo, recompondo, preservando, cuidando de uma 

obra de arte, em seu aspecto primeiro, original. Ao restaurar, portanto, estaremos 

restabelecendo uma força inicial, geradora, que necessita ser preservada em forma 

e identidade. 

Segundo Nagem (2004), em seu artigo revisado: 

 Podemos considerar o processo de intervenção mais conservador, que 
tem como meta a total preservação do objeto em questão. Em arteterapia não 
utilizamos, é claro, os específicos métodos e técnicas de restauração dos 
profissionais da área de bens patrimoniais históricos e artísticos, mas sim, o 
conceito da restauração onde tanto a identidade como a forma da peça devem 
ser preservados em suas características originais. Apesar de ser um processo 
que exige menor elaboração na matéria, é necessário um trabalho de 
meticuloso estudo, paciência e atenção, para que a interferência não 
ultrapasse o limite previsto. (Nagem, 2004, p.109). 
 

 Em arteterapia, restauramos quando reestruturamos objetos quebrados, 

repintamos peças de madeira ou metal, fazemos consertos de costura, consertamos 

engrenagens... 
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Restaurando o Davi                                                Consertando um tapete 

 

Costurando roupas                                                Retocando uma pintura 

• Reforma 

 Reformar é o mesmo que: “dar melhor forma, emendar, corrigir.” (Aurélio, 

2003).  

 Fazendo um paralelo com a reforma de um velho objeto, por exemplo, 

podemos pensar que em uma reforma interior, os anseios e vontades, a 

necessidade de descartar o que não serve mais, o prazer de transformar o velho em 

novo, ganha corpo, matéria e vida. Desta forma, reformar é atribuir uma nova vida, 

um novo sopro a um objeto, uma obra de arte. Anseios, vontades e prazeres, 

perfeitamente escondidos e camuflados como conteúdos inconscientes, vêm à tona, 
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transcendem, com o prazer de rejuvenescer velhos objetos, resgatando então 

sentimentos em desuso, revisitando emoções passadas, e principalmente adaptando 

antigas percepções a novas situações.  Muitas vezes, não é possível jogar fora o 

que se foi ou sentiu - o que se apresenta possível é uma arrumação nas gavetas, 

uma seleção de seus conteúdos, um descarte do que não serve mais e uma busca 

de uma nova ordem para o que permaneceu.  

 Citando Nagem (2004):  

 Podemos considerar um processo de intervenção onde ocorre uma 
maior mudança e alteração na forma do objeto, seja na cor, textura, 
superfície, volume, mas sua identidade e utilidade permanecem inalteradas. 
Por isso, apresenta-se como um processo com uma certa liberdade criativa, 
no tocante à parte plástica, porém uma liberdade dosada, que não permite a 
mudança no caráter funcional da peça em questão. (Nagem, 2004, p.110). 

No atelier arteterapêutico, estaremos reformando quando por exemplo, 

pintarmos peças de vestuário, fizermos découpage em potes de vidro, encaparmos 

cadernos e agendas, utilizarmos técnicas especiais de pintura em objetos de 

madeira, executarmos diferentes técnicas de forração em caixas de papelão...  

 

 

 

  

Reformando um móvel 

Manequim antigo reformado por découpage    
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Repintura em caixa de madeira                            Repintura em tecido 

 

• Reaproveitamento 

 Reaproveitar significa “tirar proveito, vantagem mais uma vez.” (Aurélio, 

2003). 

 Ao reaproveitar, tomamos posse de diversos materiais antes de descartá-los, 

criando e exercendo novas formas de utilização. Sucata não é lixo se reaproveitada, 

e o aspecto mais transformador, consiste em fazer arte com algo que não serviria 

para mais nada, com rejeitos. Daí em diante, a imaginação começa a aflorar, pois se 

consegue ver no que é jogado fora, mais do que apenas lixo.  

 Nesta concepção de re-utilidade, latinhas, restos de linha e tecido, garrafas 

pet, canos de PVC, tampinhas de garrafa, cones de papelão, engrenagens, 

fragmentos de madeiras, telas de arame, revistas e jornais velhos, passam a falar 

uma nova linguagem em forma de cenários, painéis, mandalas e esculturas, levando 

o artista criador, a lugares antes pertencentes somente ao campo da imaginação, 

pois seja o que for - praticamente qualquer coisa - em suas mãos, transforma-se em 

Arte. 
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 Da mesma forma então, reaproveitar conteúdos psíquicos - fonte de matéria-

prima inesgotável - e tirar deles vantagens e proveitos, transmutando-os em 

construções renovadas e renovadoras, oferece a psique um novo sentido, um novo 

sopro, essencial ao caminho da individuação. 

 Em seu artigo Nagem (2004) esclarece: 

 Este processo preserva a forma do objeto em sua quase totalidade, 
porém sua identidade e utilidade sofrem grandes mudanças. Portanto para 
reaproveitar, a imaginação deve se voltar principalmente para um potencial 
oculto e diferenciado da peça em questão, procurando uma nova função sem 
que a parte plástica sofra alterações significativas. (Nagem, 2004, p.110). 

Durante o acompanhamento, o arteterapeuta poderá reaproveitar 

pequenas peças plásticas ou de metal para a montagem de esculturas, pequenos 

brinquedos de personagens e animais na montagem de tabuleiros de areia, roupas e 

acessórios variados para criação de personagens, retalhos de tecido em trabalhos 

de patchwork, garrafas pet na criação de variadas esculturas... 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escultura com reaproveitamento de                 Objetos reaproveitados em tabuleiro de areia  
              peças metálicas  
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   Escultura com reaproveitamento de ferragens                                     Almofada de patchwork  
 
 

• Reciclagem 

 Reciclar é “tornar a ciclar, fazer novo ciclo”. (Aurélio – 2003). 

 Sob o enfoque material, a reciclagem é a forma mais racional de eliminação 

de resíduos, pois o material usado volta para o ciclo de produção (nas indústrias ou 

na terra), o que soluciona o problema de superlotação nos aterros sanitários. 

Reciclar é aproveitar o material de que foi feito um objeto, uma embalagem ou 

qualquer coisa fabricada e que já tenha sido usada. Dessa maneira evita-se que o 

material acabe no lixo. Reciclar é submeter uma substância a um tratamento para 

alterar suas propriedades ou aproveitar melhor seu rendimento. 

 Sob o olhar do material psíquico, toda vida humana é uma oportunidade de 

renovação e reciclagem de valores e prioridades. Maiores transformações, exigem 

maior esforço e decisão. Quando não é mais possível apenas interferir em um 

acontecimento, quando toda história se transforma em material usado e inutilizável, 

quando a realidade não corresponde mais à necessidade, é necessário reciclar. 
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 Ao reciclar, desconstruímos a realidade anterior, e com a matéria-prima, 

resultante desta desconstrução, reconstruímos uma nova história, mais adequada à 

realidade vivenciada, conforme esclarece Nagem (2004): 

 Portanto neste processo, tudo é novo, pois não há nenhuma 
responsabilidade com a preservação da forma do objeto, nem tão pouco com a 
manutenção da identidade. A liberdade criativa é total e pode ser direcionada 
para qualquer enfoque, pois o que se torna vital para a transformação é a 
matéria–prima, que enfrentará um novo ciclo, uma nova história. (Nagem, 
2004, p.111). 

Em arteterapia, quando montarmos mosaicos com cacos de vidro, 

cerâmica ou papel, fizermos peças pintadas de papietagem com folhas de jornal, 

confeccionarmos máscaras de papier maché, estaremos reciclando. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Mosaico com cacos cerâmicos                                     Mosaico com cascas de ovos 
 
 

 
 
 
 
 

  

                               

Papietagem com folhas de revista                                    Máscara de papier  maché 
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 Durante o caminho de crescimento que o indivíduo constrói rumo à sua 

individuação, a energia psíquica, em seu movimento peculiar, se apresentará e se 

configurará, sob variados gradientes e movimentos, de acordo com os conflitos 

vivenciados e experienciados, elaborando desta forma o processo de transformação 

psíquica. Por este motivo, durante os processos de transformação plástica, que se 

apoiarão na bricolage e na dinâmica do trabalho do bricoleur, o arteterapeuta deverá 

ter atenção especial às possibilidades inerentes que cada nível de intervenção na 

matéria pode proporcionar ao indivíduo que se expressa no atelier arteterapêutico. 

 O ponto essencial do trabalho da bricolage, em Arteterapia, será se apropriar 

do material psíquico e plástico que se apresentar ao alcance da percepção 

sensorial, através dos sentidos e da intuição, e que possa ser transformado e 

integrado através das mãos do paciente bricoleur. 

 Restaurando, reformando, reaproveitando ou reciclando, o indivíduo que cria 

e recria sua história de escolhas, estará configurando e reconfigurando sua forma e 

identidade, sua matéria e psique, seu corpo e espírito, sua mente e alma. 
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“ O objetivo é  importante apenas 
como uma idéia: essencial é o 

OPUS (o trabalho consigo mesmo) 
que conduz ao objetivo: isto é  a 

finalidade de uma existência.” 

Carl Gustav Jung 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Diante do que foi exposto, poderemos então estabelecer um paralelo entre os 

diferentes níveis de intervenção do processo de transformações do campo material, 

e as transformações ocorridas durante o processo de individuação e desta forma 

aplicar o método mais adequado a cada situação. 

  A energia psíquica, presente em todo o indivíduo, consiste numa força 

autônoma que insiste na realização de suas próprias condições. Não importa a 

quantidade de energia presente, nós não podemos torná-la útil, enquanto não 

conseguirmos encontrar o gradiente correto. 

 Por este motivo, o terapeuta necessitará de especial atenção e cuidado, para 

junto com o paciente, tentar revelar este gradiente natural da energia psíquica do 

indivíduo naquele momento de vida particular, que precisa ser descoberto, para o 

pleno desenvolvimento do trabalho analítico. Também é de suma importância a 

escolha da atividade plástica que norteará a atividade de transformação da matéria. 

 Portanto, as composições arteterapêuticas resultantes destes processos 

transformadores de materiais esquecidos, despotencializados, desinteressantes e 

abandonados, serão símbolos materiais da capacidade integradora de mudança e 
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transfiguração de toda a energia psíquica, onde a dinâmica central deste trabalho 

transformador, será sob o olhar da bricolage, e à maneira do bricoleur. 

 Neste processo arteterapêutico, tanto paciente quanto terapeuta, tornam-se 

trabalhadores manuais, tornam-se bricoleurs, que decompõem e recompõem a 

matéria-prima – física ou psíquica - que se apresenta durante o desenrolar do 

caminho de transformação. 

 O paciente-artesão, utilizando a visão de um bricoleur, assume um caráter de 

unicidade e de relação com a matéria a ser transformada, operando por meio de 

signos e símbolos, sempre colocando muito de si em sua composição, sabendo que 

sempre permanece e permanecerá em construção. 

 A aventura do paciente bricoleur é debruçar-se sobre a matéria já usada e 

desgastada, oferecendo-lhe novos valores e passando a olhar para si mesmo de 

uma nova e transformadora maneira, desta forma improvisando com o próprio ser. 

Este caminho transformador, engloba uma série de experimentações e vivências 

que se materializarão nas bricolages, onde tudo se transfigura e se integra, a cada 

decisão, a cada escolha e a cada passo, sejam antigos ou renovados. 

O arteterapeuta, que exerce sua função através de meios indiretos e por 

isso mesmo eficazes, vai colhendo durante o processo uma imagem, um sonho, 

uma lembrança, um gesto, um tom de voz, um sorriso, uma lágrima, e desta forma 

segue compondo e recompondo a história de seu analisando e seu processo 

arteterapêutico. Processo que evidencia o trabalho com o inesperado, com aquilo 

que se apresenta, com o que se tem à mão, com um adaptar-se às circunstâncias. É 
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o mesmo sentido abordado na antropologia, onde sempre trabalhamos com o 

inesperado, com o novo trazido a cada sessão pelo paciente. 

Desta forma, o arteterapeuta bricoleur, vai construindo sua bricolage 

terapêutica, colecionando, decompondo e recompondo durante o processo, 

situações traumáticas, sonhos reveladores, imagens vistas, sons ouvidos, 

sensações percebidas, e intuídas. Tentando manter uma curiosidade freqüente e 

sempre atenta por emoções, palavras e olhares, buscando captar tudo o que é dito 

de forma verbal e não verbal, configurando assim a história do paciente que cria. 

Como um bricoleur, segue trabalhando sem um projeto pré-estabelecido, 

construindo o conhecimento a partir de muita bricolage: trocas com arteterapeutas, 

leituras e estudos, vivências e experimentações com o próprio ser e habilidade para 

jogar o jogo da bricolage com a própria psique. 

Neste jogo da bricolage, paciente e terapeuta bricoleurs, enquanto 

restauram, reformam, reaproveitam e reciclam os conteúdos psíquicos através dos 

materiais plásticos que lhes chegam às mãos, vão reconfigurando forma e 

identidade, percorrendo desta forma, o caminho sagrado do auto-conhecimento e 

nele, a entrega ao numinoso.  

 

 

 

 

 

 



 57

BIBLIOGRAFIA 

 

ACHTERBERG, J. A Imaginação na Cura. São Paulo: Summus, 1996. 

BACHELARD, G. A Terra e os Devaneios da Vontade. São Paulo: Martins Fontes, 

1991. 

____________ O Ar e os Sonhos. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 

BUARQUE de HOLANDA, A. Dicionário Prático da Língua Portuguesa. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1995. 

BYINGTON,C. Dimensões Simbólicas da Personalidade. São Paulo: Ática, 1988.  

CAVALLI, T. Psicologia Alquímica. São Paulo: Cultrix, 2005. 

CUÉLLAR, J. P. (Org.). Nossa Diversidade Criadora. Relatório da Comissão Mundial 

de Cultura e Desenvolvimento da UNESCO. São Paulo: Papirus, 1997. 

GOLDSCHMIDT, L. Sonhar, Pensar e Criar. Rio de Janeiro: Wak, 2004. 

GUATTARI, F. As Três Ecologias. São Paulo: Papirus, 2004. 

GUIMARÃES, M. A Dimensão Ambiental na Educação. São Paulo: Papirus, 2004. 

HILLMAN, J. Cidade e Alma. São Paulo: Studio Nobel, 1993. 

_________ O Livro do Puer. São Paulo: Paulus. 1998. 

_________ O Mito da Análise. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 

_________ The Dream And the Underworld. New York: Hapercollins, 1979. 

HOLANDA, A. B. Novo Dicionário Básico da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova 

Fronteira, 1995. 

HUTIN, S. A Alquimia. São Paulo: Moraes, 1992. 



 58

JANSON, H. W. História da Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. 

JUNG, C.G. A Energia Psíquica. Petrópolis: Vozes, 2002. 

_________. Aion, Estudos sobre o Simbolismo do Si-Mesmo. Petrópolis: 

Vozes,1986. 

_________• Memórias, Sonhos e Reflexões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 

_________• O Espírito na Arte e na Ciência. Petrópolis: Vozes, 1991. 

_________• O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1972. 

LÉVI-STRAUSS, C. O Pensamento Selvagem. Campinas: Papirus, 2005. 

LIEBMANN, M. Exercícios de Arte para Grupos. São Paulo: Summus, 2000. 

MAGNO, A. Iniciação à Alquimia. Rio de Janeiro: Nova Era, 2000. 

MICHAELIS. Dicionário Francês Português. São Paulo: Melhoramentos, 1998. 

NACHMANOVITCH, S. Ser Criativo. São Paulo: Summus, 1993. 

OSTROWER, F. Criatividade e Processos de Criação. Rio de Janeiro: Imago, 1977. 

_____________ Universos da Arte. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

PAIN, S.; JARREAU, G. Teoria e Técnica da Arteterapia. Porto Alegre: Artmed, 

2001. 

PHILIPPINI, A. Cartografias da Coragem. Rotas em Arteterapia. Rio de 

Janeiro:Clínica Pomar, 2000. 

SHARP, D. Ensaios de Sobrevivência. São Paulo: Cultrix, 2001. 

SHARP, D. Léxico Junguiano. São Paulo: Cultrix, 1991. 

SILVEIRA, N. Jung, Vida e Obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 



 59

__________• O Mundo das Imagens. São Paulo: Ática, 2001. 

VALLADARES, A.C.A. Arteterapia com Crianças Hospitalizadas. Dissertação de 

Mestrado da Faculdade de Enfermagem da USP. São Paulo, 2003. 

WALTHER, 1. F. Pablo Picasso. Koln: Benedikt Taschen Verlag, 1994. 

WENTH, R.C. Bricoleur: Uma Possível Imagem para o Trabalhar da Análise — de 

Lévi-Strauss a James Híllman. Trabalho apresentado no III Congresso Latino 

Americano de Psicologia Junguiana. Salvador, 2003. 

ZANETI I. Além do Lixo — Reciclar: Um Processo de Trans Form Ação. 

Brasília:Terra Una, 1997. 

FERRARO DE SÁ, C. R. Artigo Arte e Psicologia, publicado no site 

www.symbolon.com.br/html/artigos/arteepsicologia.htm 

PHILIPPINI, A.(org.). Artigo Transformar para Integrar: Da Restauração À 

Reciclagem. Coleção Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, 

Volume 11, Páginas 108 a 111,2004. 

____________ (org). Artigo Arteterapia: da Imagem e do Método. Coleção Imagens 

da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, Volume 06, Página 122, 1999. 

PHILIPPINI, A. Cadernos de Arteterapia. Volume 1. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, 

1977. 

Catálogo da Exposição “Efigênia Rolim e Hélio Leites: A Vida das Coisas” do Museu 

do Folclore Edison Carneiro. Rio de Janeiro: 2006. 

http://www.symbolon.com.br/html/artigos/arteepsicologia.htm acessado em 

27/10/2005. 

http://www.cecl.com.pt/rcl10-11.html acessado em 12/11/2005.  

http://www.ricardoazevedo.com.br/artigo02.htm acessado em 11/05/2006. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


