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RESUMO 

 

 

A técnica de recorte e colagem vem estimular no indivíduo a capacidade de 

observação, coordenação motora, ideia de espaço etc . Diante de inúmeros 

materiais expressivos e a iniciativa de realizar o trabalho usando  suas ideias, 

utilizará  os elementos escolhidos, de maneira que satisfaça o seu lado criativo. 

Assim seu lado criativo irá aflorar fazendo com que ele utilize os materiais de 

maneira que produza uma obra dentro de seu pensamento. Entretanto ao finalizar 

seu trabalho o indivíduo irá através da técnica de recorte e colagem mostrar o 

produto de seu lado expressivo,observamos, que o homem vive  seus sentimentos 

através de suas experiências no decorrer de sua vida, já que a própria vida humana 

se incumbe de arrumar a trajetória de cada indivíduo . Por conseguinte a arte é 

importante não como uma terapia formal mas como um auxílio para o conhecimento 

pessoal de cada indivíduo e desse indivíduo para com a sociedade. 
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METODOLOGIA 

 

 

 

A Metodologia  que optei para a confecção de minha monografia final do 

curso  de Arteterapia na Educação e Saúde é a  pesquisa bibliográfica. 

Primeiramente levantei o assunto  que mais me chamou  a atenção  no curso 

teórico. Elaborei os objetivos ( geral e específicos) após esse  levantamento, iniciei a 

seleção dos livros e sites que explanavam o assunto. Enfocando o histórico do 

aparecimento da técnica de Recorte e Colagem no cenário das Artes Visuais. 

Mostrando as diversas utilizações de materiais e destacando as várias 

possibilidades de composições  plásticas, e bem como a utilização dessa técnica 

expressiva na Educação  Escolar como auxiliadora  na percepção visual, e ativação 

da coordenação motora fina. 

Diferentemente da Educação Escolar, na Arteterapia  o Recorte e Colagem 

vem beneficiar o lado emocional do paciente fazendo com que através desse 

artifício, venha mostrar melhoras em seu lado psicológico.  
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo aqui desenvolvido tem como objetivo a avaliação final do curso de 

Especialização em Arteterapia na Educação e Saúde – Universidade Cândido 

Mendes.  

O capítulo I -  Histórico da Técnica de Recorte e Colagem , enfocará o 

aparecimento dessa técnica no cenário artístico, isto é  o momento em que os 

artistas lançaram  mão desses materiais  objetivando o fazer de obras de arte dentro 

das diversas tendências ( Cubismo1, Abstracionismo2, Dadaísmo3, Divisionismo4 e 

Concretismo5 )  

revolucionou não somente a Arte mas também a Educação e a Arteterapia. 

                                                 
1 Cubismo é um movimento artístico que surgiu no século XX, nas artes plásticas, tendo como principais 
fundadores Pablo Picasso e Georges Braque e tendo se expandido para a literatura e a poesia pela influência de 
escritores como Guillaume Apollinaire, John dos Passos e Vladimir Maiakovski. O quadro "Les demoiselles 
d'Avignon", de Picasso, 1907 é conhecido como marco inicial do Cubismo. Nele ficam evidentes as referências a 
máscaras africanas, que inspiraram a fase inicial do cubismo, juntamente com a obra de Paul Cézanne. 

 
2 A arte abstrata ou abstracionismo é geralmente entendido como uma forma de arte (especialmente nas artes 
visuais) que não representa objetos próprios da nossa realidade concreta exterior. Ao invés disso, usa as relações 
formais entre cores, linhas e superfícies para compor a realidade da obra, de uma maneira "não representacional". 
Surge a partir das experiências das vanguardas européias, que recusam a herança renascentista das academias de 
arte, em outras palavras, a estética greco-romana. A expressão também pode ser usada para se referir 
especificamente à arte produzida no início do século XX por determinados movimentos e escolas que 
genericamente encaixam-se na arte moderna. 

 
3 O movimento Dadá (Dada) ou Dadaísmo foi um movimento artístico da chamada vanguarda artística moderna 
iniciado em Zurique, em 1915 durante a Primeira Guerra Mundial, no chamado Cabaret Voltaire. Formado por 
um grupo de escritores, poetas e artistas plásticos, dois deles desertores do serviço militar alemão, liderados por 
Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp.Embora a palavra dada em francês signifique cavalo de madeira, sua 
utilização marca o non-sense ou falta de sentido que pode ter a linguagem (como na fala de um bebê). 

 
4 O Pontilhismo (também designado por divisionismo), é uma técnica de pintura, saída do movimento 
impressionista, em que pequenas manchas ou pontos de cor provocam, pela justaposição, uma mistura óptica nos 
olhos do observador (imagem).Esta técnica baseia-se na lei das cores complementares, avanço científico 
impulsionado no século XIX, pelo químico Michel Chevreul.  

 

 
5 Concretismo foi um movimento vanguardista surgido em 1953, inicialmente na música, depois na poesia e, por 
fim, nas artes plásticas. Defendia a racionalidade e rejeitava o Expressionismo, o acaso, a abstração lírica e 
aleatória. Nas obras surgidas no movimento, não há intimismo nem preocupação com o tema, seu intuito era 
acabar com a distinção entre forma e conteúdo e criar uma nova linguagem. 
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No Capitulo II - Uso do Recorte e Colagem na Educação Escolar – 

apresentaremos as varias maneiras  de estimular o indivíduo  por em prática o seu 

lado criativo, mostrando que nos primeiros anos de vida as crianças estão 

envolvidas num universo cheio de  imagens  e quando percebem que podem 

interagir com essas imagens mostra a sua capacidade de expressão através da 

obra, apresentando o “mundo” como ela percebe.  

Será discutido o desenvolvimento motor, a concentração, a percepção visual  

e a habilidade de compor plasticamente o trabalho. E valorizamos também o olhar  

investigativo do educando no que diz respeito as escolhas dos materiais que 

constituirão o trabalho. 

Já no capítulo III - Aplicação da Técnica de Recorte e Colagem na Arteterapia 

vamos abordar o uso dessa técnica  como auxiliar terapêutico  na ajuda da inserção 

do paciente psiquiátrico na sociedade com isso o indivíduo irá através de seu 

trabalho revelar sentimentos,  tentar superar suas dificuldades dentro da sociedade.  

O arteterapeuta  deve dominar não somente  a técnica de recorte e colagem 

mas todas as técnicas  expressivas de Artes Plásticas, não basta apenas seguir 

normas existentes nos manuais de artes mais visualizar previamente as técnicas 

mais adequada ao paciente em questão visto que  ele deve estabelecer, objetivar e 

impulsionar para que a apresentação dos conteúdos emocionais e os aspectos 

ocultos do paciente a serem observados que sejam revelados na composição da 

obra. 
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CAPÍTULO I 

 

HISTÓRICO DA TÉCNICA DE RECORTE E COLAGEM 

 

 

“ ...Um fenômeno comum a todas as culturas – desde as 

mais “primitivas” as mais “civilizadas”, desde as mais 

antigas as mais atuais – é a arte. A arte do homem  pré-

histórico, inclusive, é tudo o que restou, integralmente, 

desses nossos antepassados. Qualquer cultura sempre 

produziu arte, seja em suas formas mais simples, como 

enfeitar o corpo com tinturas, seja nas formas mais 

sofisticadas, como o cinema em terceira dimensão na 

nossa civilização. A arte nos acompanha desde as 

cavernas...”(DUARTE. 1996,p. 37 ) 

 

Recorte e colagem é uma técnica em que o indivíduo, através de sua mente 

criativa elaborar montagens com diversos tipos de imagens de recortes de revistas, 

jornais, papel liso, estampado, pintado ou impressos, cartão, tecidos ou pequenos 

objetos sobre um suporte pano. 

Sabemos que os artistas  Georges Braque6 e Pablo Picasso7 utilizaram pela 

primeira vez  esta técnica , fotógrafos  do início do século XX empregaram a 

                                                 
6 Georges Braque (Argenteuil, 13 de maio de 1882 — Paris, 31 de agosto de 1963) foi um pintor e 
escultor francês que fundou o Cubismo juntamente com Pablo Picasso.Braque iniciou a sua ligação 
às cores na empresa de pintura decorativa de seu pai. A maior parte da sua adolescência foi passada 
em Le Havre, mas no ano de 1899, mudou-se para Paris onde, em 1906, no Salão dos 
Independentes, expôs as suas primeiras obras no estilo de formas simples e de cores puras 
(fauvismo).No Outono de 1907, conheceu Picasso com quem se deu quase diariamente até que em 
1914, devido à Grande Guerra se separaram.Braque foi ferido na cabeça em 1915, tendo sido 
agraciado com a Cruz de Guerra e da Legião de Honra. Durante dois anos, devido ao ferimento 
esteve afastado da pintura, tendo retornado em 1917 focando-se em naturezas-mortas e pinturas 
figurativas, sempre dentro de uma formulação cubista 
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fotomontagem8  usando dois ou mais  negativos diferentes, obtendo uma só 

imagens.  

O Cubismo deu o ponta pé inicial para que se utiliza-se essa técnica 

expressiva pois simplificaram as formas das figuras reduzindo-as em esferas 

cilindros e cubos.  

Segundo o pensamento de Graça Proença verifica-se que : 

 

“ ... Outra derivação da tendência cubista foi chamada de 

Colagem, pois introduziu na pintura letras , palavras 

números, pedaços de madeira jornais , vidro e metal, isto 

é fragmentos, reais ou representados, de objetos 

retirados diretamente do cotidiano vivido pelas pessoas. 

...Essa inovação pode ser s e de ultrapassar os limites 

das sensações visuais que a pintura sugere, despertando 

também sensações táteis no observador...”  

( PROENÇA, 2009 p.254) 

 

  Começou também no século XX,como exemplifica Altet  

 

  “(...)os grandes movimentos que dão início ao século XX  

(...) Da tendência para simplificaras linhas e as formas e 

para tornar mais geométricas as figurações  nasce o 

                                                                                                                                                         
7 Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la 
Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, ou simplesmente Pablo Picasso (Málaga, Espanha, 25 de outubro 
de 1881 — Mougins, França, 8 de abril de 1973), foi um pintor, escultor e desenhista espanhol, tendo 
também desenvolvido a poesia.Foi reconhecidamente um dos mestres da arte do século XX. É 
considerado um dos artistas mais famosos e versáteis de todo o mundo, tendo criado milhares de 
trabalhos, não somente pinturas, mas também esculturas e cerâmica, usando, enfim, todos os tipos 
de materiais. Ele também é conhecido como sendo o co-fundador do Cubismo, junto com Georges 
Braque. 

 
8 Fotomontagem é o processo (e resultado) de se fazer uma composição fotográfica ao cortar e reunir 
um número de outras fotografias. A imagem composta é às vezes fotografada para que a imagem 
final seja convertida de volta ao formato fotográfico. Um método similar, mas que não emprega filme, 
é realizado atualmente através de softwares de edição de imagem. Esta última técnica é chamada 
pelos profissionais de "compositing", também conhecida informalmente como "photoshopping".[1] 
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cubismo. Este desenvolve-se em duas direções , 

consoante se ocupe em representar a natureza graças a 

elementos geométricos ou tenda para a abstração pura , 

uma revolução no mundo da pintura que é necessário 

atribuíra Picasso ( As Meninas de Avinhão, 1907)9 e 

Braque. O movimento ganha verdadeiramente 

importância a partir de 1911, como os pintores Gris e 

Léger10, os papéis colados de Braque e os escultores 

Laurens, Lpchitz e Archipenko. “(...)ALTET-2003, p.73 

 
  mais técnicas análogas que foram que usadas por músicos e poetas. Segundo 

Cristina Costa em Questões de Artes? – escrevendo sobre os músicos e poetas,  

 

”...Era uma pessoa introspectiva e fechada cuja opiniões 

poucos conheciam e cujas idéias- raramente expressava 

em público .Mas quando se sentava ao piano, era como 

                                                 
9 Les demoiselles d'Avignon ou As Meninas de Avignon foi terminado há 100 anos no atelier de Pablo 
Picasso, em Montmartre, Paris. Esta obra de um dos mais geniais artistas do século XX tornou-se 
emblemática da sua criação e foi considerada a precursora do movimento cubista nas artes 
plásticas."Horrível", "chocante" ou "monstruosa" foram epítetos que lhe foram atribuídos, para apenas 
muitos anos mais tarde vir a ganhar o seu lugar na história da arte e ser considerada obra fundadora 
da arte moderna.O título da obra seria dado anos após a sua execução e não se rerefe à cidade de 
Avignon (nome naturalmente pronunciado em França) e sim a uma rua (Carrer Avinyó) de um bairro 
mal afamado de Barcelona. Picasso tinha a intenção de representar uma cena de bordel, acabando 
por fazer uma composição de cinco nus e uma natureza morta.  

 
10 Nascido na Baixa-Normandia, iniciou a sua formação artística aos catorze anos, sendo aprendiz de 
um arquitecto em Caen. Em 1900 rumou para Paris, onde ingressou na Escola de Artes Decorativas, 
após uma tentativa frustrada de ingressar na Escola das Belas-Artes.Em 1908, e na mesma cidade, 
instalou-se num edifício conhecido como "Ruche" (colmeia, em português), onde conviveu com outros 
artistas como Jacques Lipchitz, Robert Delaunay e até Marc Chagall, tendo-se tornado um dos 
melhores amigos deste último.Entre 1909 e 1910, realizou a sua primeira grande obra Nus no bosque, 
uma pintura onde são notáveis as aspirações impressionistas.A partir do ano de 1911, conheceu 
Pablo Picasso e Georges Braque, os quais lhe transmitiram influências cubistas, nas quais se aplicou 
e trabalhou durante a maior parte da sua carreira artística.Em 1914, com o início da Primeira Grande 
Guerra, Léger foi recrutado para as trincheiras. Após esta etapa da sua vida, a sua pintura passou a 
representar a sua admiração pelos objectos mecânicos, tendo especial interesse pelos tanques de 
guerra.A partir de 1920, predomina em sua obra a figura humana enquadrada por elementos 
industriais. Ainda na segunda década do século, numa nova fase da sua vida, produz e dirige o filme 
O ballet mecânico. 
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se estivesse tomado de um êxtase muito particular e 

especial toda sua timidez sumia e ele parecia integrar-se 

ao instrumento passando a compartilhar de sua natureza. 

(...).em especial, a beleza da poesia que existe na vida 

cotidiana é tema do livro que foi adaptado para o cinema 

em 1995. Trata-se de O carteiro e o poeta, dirigido por 

Michel Radford11, que relata a convivência do poeta 

chileno Pablo Neruda12 com o carteiro lhe levava as 

correspondências, durante seu exílio na Itália. Através 

desse contato quase diário, o poeta ensina o carteiro a 

entender o sentido poético da vida, capaz de ser captado 

por qualquer pessoa que esteja disposta a isso. A partir 

desse convívio Mário- o carteiro– passa a ver poesia 

naquilo que o rodeia: o mar, o vento e a mulher amada. 

....” ( COSTA,p34 ) 

 

A colagem não agrupa qualquer resto de papel só porque ele está à 

disposição para ser colado. Há uma seleção prévia, não subordinada ao acaso mas 

sim supostamente as forças do inconsciente, o que é completamente diverso de 

                                                                                                                                                         
 
11 Michael Radford (Nova Déli, 24 de fevereiro de 1946) é um diretor e roteirista britânico. Dirigiu, entre 
outros, Il Postino e 1984, adaptação da obra de George Orwell. 

 
12 Pablo Neruda, pseudônimo de Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, nasceu a 12 de julho de 1904, em 
Parral, no Chile. Poeta chileno, considerado um dos mais importantes literatos do século XX. Seu 
pseudônimo foi escolhido para homenagear o poeta tcheco Jan Neruda. Sua obra é lírica, plena de 
emoção e marcada por um acentuado humanismo. Em seu livro de estréia, com apenas 20 anos, 
Crepusculário (1923), já se assinou Pablo Neruda que, em 1946, passou a usar legalmente. Sua fama 
tornou-se maior com a publicação de vinte poemas de amor e uma canção desesperada (1924). 
Alternando a vida literária com a diplomática, Pablo Neruda era o embaixador chileno na França 
quando ocorreu o golpe de Estado que depôs o presidente Salvador Allende. De volta ao Chile, sofreu 
perseguições políticas e morreu pouco depois, sendo enterrado em sua casa de Isla Negra, ao sul do 
Chile. Em sua obra destacam-se Residência na Terra (1933), España en el corazón (1937, inspirado 
na Guerra Civil Espanhola), Canto Geral (1950), Cem sonetos de amor (1959), Memorial de Isla 
Negra (1964), A espada incendiada (1970) e a autobiografia póstuma, Confesso que vivi (1974), um 
emocionante testemunho do tempo e das emoções de uma grande poeta.  
Em 1971, Neruda recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e o Prêmio Lênin da Paz. Antes havia sido 
agraciado com o Prêmio Nacional de Literatura (1945). Morre em 1973. 
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uma atitude que propositalmente faz um inventário das diferenças, como um 

catálogo, junta todas as nuances ( como se isso fosse possível) numa listagem que 

será chamada de colagem, e elogiada como criativa.  

A colagem não está preocupada em dar visibilidade ao diverso; busca 

descobrir as relações entre os elementos que ocupam um mesmo espaço. Ela é 

seletiva, como é finito os recursos escassos, isto não significa que todos serão 

utilizados.  

Os elementos da equação de Lautreamont13  são apenas três ; o suficiente 

para provocar diversas reflexões na arte, na filosofia e na ciências humanas.  

Segundo Matisse, (em Escritos e Pensamentos sobre Artes) :  

 

 “... desenhar com a tesoura, recortar com as cores vivas 

lembra-me trabalho de direto dos escultores ( ... )uma 

tesoura é um instrumento maravilhoso é o papel que uso 

para meus recortes é magnífico ... trabalhar com a 

tesoura com a tesoura neste papel é uma ocupação na 

qual  me posso perder ... o meu prazer pelo recorte 

aumenta  a cada dia que passa! 

Por que é que não pensei nisto antes? Cada vez me 

convenço mais de que com um simples recorte se pode 

expressar as mesmas coisa do que com o desenho e a 

pintura ...( HOLM, 161 p ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 foi um poeta uruguaio que viveu na França. É considerado um precursor do Surrealismo) 
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CAPÍTULO I I 

 

A TÉCNICA DE RECORTE E COLAGEM NA EDUCAÇÃO 

ESCOLAR 

 

 

“ ... Embora o trabalho artístico seja tão antigo quanto a 

própria civilização, seu reconhecimento, como fator de 

educação, é relativamente recente. Platão14 talvez tenha 

sido o primeiro filósofo a preconizar um sistema de 

educação baseado na atividade artística. Sua tese 

constituiu, por muito séculos, uma dessas “ curiosidades”  

da história da filosofia,  sem, entanto ter emprego prático. 

Os estudiosos da matéria, contudo, jamais deixaram de 

reconhecer a beleza das concluso do filósofo grego e a 

lógica em que se alicerçavam seus preceitos, mas -- à 

exceção talvez de Schller15 – não consideraram nunca a 

possibilidade de sua aplicação. Tratavam-na como um  

                                                 
14 Atenas, 348/347 a.C.) foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de 
diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação 
superior do mundo ocidental. Juntamente com seu mentor, Sócrates, e seu pupilo, Aristóteles, Platão 
ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental.[11] Acredita-se 
que seu nome verdadeiro tenha sido Arístocles[12]; Platão era um apelido que, provavelmente, fazia 
referência à sua característica física, tal como o porte atlético ou os ombros largos, ou ainda a sua 
ampla capacidade intelectual de tratar de diferentes temas, entre eles a ética, a política, a metafísica e 
a teoria do conhecimento. 

 
15 Johann Christoph Friedrich von Schiller (Marbach am Neckar, 10 de novembro de 1759 — Weimar, 
9 de maio de 1805), mais conhecido como Friedrich Schiller, foi um poeta, filósofo e historiador 
alemão. Schiller foi um dos grandes homens de letras da Alemanha do século XVIII, e juntamente 
com Goethe, Wieland e Herder é representante do Romantismo alemão e do Classicismo de Weimar. 
Sua amizade com Goethe rendeu uma longa troca de cartas que se tornou famosa na literatura 
alemã. 
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monumento de sabedoria, adstrito, porém, ao contexto de 

uma civilização perdida. ...” (SOUZA, 1974,p 48) 

                            

A Técnica de Recorte e Colagem na educação escolar , tem como objetivo 

estimular o indivíduo, a por em prática seu lado criativo e aguçar a coordenação 

motora do aluno. Segundo o prof. Alcídio Mafra de Souza,  

 

“... a técnica de recorte nos primeiros anos escolares, o 

professor deve mostrar como usar a tesoura e não o que 

cortar. É quase certo a crianças colar um pedaço sobre o 

outro , ao contrário , ainda mais, recortar também o papel 

base. No recorte existe também uma evolução : formas 

indefinidas, formas aproximadamente definidas, formas  e 

cores, formas com detalhes, cenas completas. É preciso 

muita experimentação até que atinja o nível desejado...”  

(SOUZA, 1974 ,p.125) 

 

Com o uso de revistas, jornais, etc. e com o auxílio de uma tesoura, cola, ele 

será capaz de recortar e selecionar de maneira satisfatória as suas imagens. Irá 

desenvolver a criatividade, a coordenação motora e o senso estético. 

Nessa técnica artística é importante o uso de materiais reciclados para que fique 

bem claro a idéia de conscientizarão da conservação do meio ambiente e com isso 

conseguiremos belíssimos resultados.  

Várias técnicas serão utilizadas no decorrer das aulas como por exemplo : 

Colagem de algodão; lã, colagem com folhas, areia colorida, retalhos de E.V.A. , 

papel crepom . 

• Desenvolvimento das atividades;  

Reunir o alunado para apresentar os diversos tipos de matérias a serem utilizados. 

Eles irão escolher dentre os diversos tipos de materiais oferecidos os que melhor  

lhe agradem. 
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Aplicação da técnica de Recorte e Colagem; 

Começaremos com a atividades proposta observando a criatividade e o 

desenvolvimento de cada criança, as diversa idéias de cada um. 

• Finalização da atividade; 

Depois dos trabalhos prontos vamos fazer uma exposição para que se faça um 

levantamento das idéias criativas de cada um visando sempre a estimular a clientela 

para que façam espontaneamente seus trabalhos. 

• Avaliação; 

                 Será observado o desenvolvimento motor como também a criatividade e 

a concentração dos alunos. 

  Outro fator importante é a observação da composição como afirma o 

professor Mafra; 

 

“ (...) É importante, para o aluno, compreender que a 

composição – ou a organização dos elementos formais – 

é fator constante da obra de artes. O fator variável é a 

maneira pela qual o artista elabora, condicionada pela 

força de sua imaginação, pela qualidade de sua 

percepção e pelas tendências de pensamento de seu 

contesto social particular.( ... ) ” 

 

 

            Visando a estimular o fazer artístico do discente além de promover a 

exposição é desejável a confecção de um álbum com os trabalhos. 

A importância do Recorte e Colagem na Interdisciplinaridade na escola  se vê 

nas séries já que a técnica de recorte e colagem serve de instrumento para as 

outras disciplinas como base para se obter idéias artísticas, nos desenvolvimentos 

dos demais trabalhos.  

E diante do pensamento  do prof. Mafra quanto a interdisciplinaridade , 

 

“... Essa progressão das técnicas está necessariamente 

relacionada com as etapas, interesses e necessidades da 
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evolução gráfica das crianças e adolescentes. Daí o 

conhecimento da natureza dos materiais e dos tipos de 

personalidade, da parte do professor, ser condição 

necessária para que esta seqüência do trabalho obedeça 

a uma lógica interna. Somente assim, e através de 

explicações ou aulas teóricas- práticas, da crítica e 

comentários aos trabalhos dos alunos, comparando- os 

com exemplos existentes na arte de todos os tempos, se 

refletirá a necessária conscientização, pelos alunos, 

através de sua atividade criadora, dos fins da educação 

em geral e de suas relações com as artes plásticas em 

particular. ...” (SOUZA, 1974,p.100) 
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CAPÍTULO III 
 
 

A TÉCNICA DE RECORTE E COLAGEM NA ARTETERAPIA 
 
 
 

  “... o exercício terapêutico de múltiplas atividades 

ocupacional revela , por inumeráveis indícios , que  o 

mundo interno do psicótico16 encerra insuspeitadas 

riquezas e as conserva mesmo depois  de longos anos de 

doenças, contrariando conceitos estabelecidos. E, dentre  

as diversas atividades praticadas na nossa terapêuticas 

ocupacional, aquelas que permitam  menos difícil acesso 

aos enigmáticos fenômenos internos eram desenhos, 

pinturas,  modelagem,  feitos livremente.  

Na escola viva que eram os ateliês de pintura e de 

modelagem , a escola que eu freqüentava cada dia , 

constantemente levantavam-se problemas. Dificuldades 

que conduziam  a estudos apaixonantes e muitas vezes 

tornavam necessárias a procura de ajuda fora do campo 

da psiquiatria – na arte, nos mitos, religiões, literatura, 

onde sempre encontraram formas de expressão as mais 

profundas emoções humanas...” (SILVEIRA,  p. 11 ) 

 

                                                 
16 Psicose é um quadro psicopatológico clássico, reconhecido pela psiquiatria, pela psicologia clínica e 
pela psicanálise como um estado psíquico no qual se verifica certa "perda de contato com a 
realidade". Nos períodos de crises mais intensas podem ocorrer (variando de caso a caso) 
alucinações ou delírios, desorganização psíquica que inclua pensamento desorganizado e/ou 
paranóide, acentuada inquietude psicomotora, sensações de angústia intensa e opressão, e insônia 
severa. Tal é frequentemente acompanhado por uma falta de "crítica" ou de "insight" que se traduz 
numa incapacidade de reconhecer o carácter estranho ou bizarro do comportamento. Desta forma 
surgem também, nos momentos de crise, dificuldades de interacção social e em cumprir normalmente 
as actividades de vida diária. 
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A Aplicação da Técnica de Recorte e Colagem na Arteterapia em que se 

escolhem as figuras em revistas e jornais, faz com que o ambiente arte terapêutico 

se acometa de um clima em que irá assegurar a confiança e atua como condutor 

educativo por agir no indivíduo como terapia para apontar diversos tipos de 

comportamento no seu mundo imaginário. Com isso também exercerá uma grande 

influencia na parte psicopedagógica . Assim, Maria Cristina escreve; 

 

A Arteterapia alcança sua meta como função terapêutica 

por permitir essa passagem de um conteúdo inconsciente, 

não assimilado, transmutado ou transformado em outro 

conscientizado.A Arteterapia busca um visualizar de 

conteúdos expressivos,onde a forma converte a 

expressão ,subjetiva em comunicação objetivada. 

URRUTIGARAY.ps.27-28) 

 

A entrega do indivíduo ao trabalho artístico irá desenvolver o seu próprio um 

mundo imaginário individual E será capaz  de trilhar um caminho que dará 

condições de se fazer uma avaliação de si mesmo . 

Com o uso dessas figuras, ele terá condições de trabalhar com vário tipos de 

matérias plásticos e sendo assim terá condições de satisfazer o próprio ego. E 

também oferecendo um distanciamento pois ao lidar com essas imagens o paciente 

crê que estas não se relacionam com o seu ser. Segundo Maria Cristina; 

 

“A Arteterapia visa a uma busca pela “harmomonização “ ( 

LÉVY , 1996), pois ao ativar núcleos virtuais constituem-

se na herança em estado latente, constituem-se na 

essência da configuração de uma  mutação em curso.” 

(URRUTIGARAY.ps.35-36) 

 

A técnica interfere no padrão cultural e coletivo e também constitui uma nova 

forma de interpretação desses aspectos. 
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A tomada de consciência da enfermidade é através da imagens, justificadas 

pela obra e não pela cultura do individuo. 

           Segundo Nisse da Silveira,17  

 

” .. a aplicação da Arteterapia nos pacientes trará 

resultados satisfatórios para seu tratamento, deixando 

para trás o tratamento por meio de calmantes e 

tranqüilizantes como um meio ultrapassado para, tratar de 

pacientes com doenças psíquicas.”( SILVEIRA, 1982, p  

22.) 

 

Com isso o indivíduo terá que ter habilidade e saber o que irá fazer, com os 

diversos tipos de materiais e Inicie a realização do seu trabalho . 

O trabalho será visto, como algo estranho para si mesmo, mas ao fazer a 

colagem também irá ter uma certa dificuldade de se identificar com  que ele foi 

capaz de realizar. 

Imagens estranhas serão confrontadas, para que o indivíduo faça uma arrumação 

das mesmas, e tendo assim uma equiparação para chegar a finalização da obra. 

                                                 
17 Nise da Silveira (Maceió, 15 de fevereiro de 1905 — Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1999) foi uma 
renomada médica psiquiatra brasileira, aluna de Carl Jung.Dedicou sua vida à psiquiatria e 
manifestou-se radicalmente contrária às formas agressivas de tratamento de sua época, tais como o 
confinamento em hospitais psiquiátricos, eletrochoque, insulinoterapia e lobotomia. Em 1944 é 
reintegrada ao serviço público e inicia seu trabalho no "Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II", no 
Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, onde retoma sua luta contra as técnicas psiquiatricas que 
considera agressivas aos pacientes.Por sua discordância com os métodos adotados nas enfermarias, 
recusando-se a aplicar eletrochoques em pacientes, Nise da Silveira é transferida para o trabalho com 
terapia ocupacional, atividade então menosprezada pelos médicos. Assim em 1946 funda nesta 
instituição a "Seção de Terapêutica Ocupacional".No lugar das tradicionais tarefas de limpeza e 
manutenção que os pacientes exerciam sob o título de terapia ocupacional, ela cria ateliês de pintura 
e modelagem com a intenção de possibilitar aos doentes reatar seus vínculos com a realidade através 
da expressão simbólica e da criatividade, revolucionando a Psiquiatria então praticada no país.O 
Museu de Imagens do Inconsciente.Em 1952, ela funda o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio 
de Janeiro, um centro de estudo e pesquisa destinado à preservação dos trabalhos produzidos nos 
estúdios de modelagem e pintura que criou na instituição, valorizando-os como documentos que 
abrem novas possibilidades para uma compreensão mais profunda do universo interior do 
esquizofrênico.Entre outros artistas-pacientes que criaram obras incorporadas na coleção desta 
instituição podemos citar: Adelina Gomes; Carlos Pertuis; Emygdio de Barros, e Octávio Inácio. 
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Diante de inúmeras figuras, o indivíduo já terá condições de apresentar suas 

idéias , e com isso poderá fazer uma avaliação final do seu trabalho. 

Porém diante de inúmeras figuras chegou a hora de por em prática seu lado 

emocional e criativo, de diversas alternativas. As figuras serão colocadas em ordem, 

mediante a uma avaliação feita pelo autor do trabalho. 

O trabalho com arte para paciente, com um profissional ligado ao mundo das 

artes, visa trazer uma certa paz interior e com isso tentar acalma-lo. Sendo assim o 

paciente tendo em mãos, figuras, paisagens etc. ele sentira menos ameaçado e 

com isso equilibra o seu estado emocional, apresenta trabalhos que irão satisfazer o 

seu lado interior psíquico.  

Através da psicanálise e o estudo do inconsciente, com as inúmeras formas 

de se expressar a sua criatividade com intuito de ser avaliado através de um 

profissional terapêutico, o individuo será estudado e será diagnóstico.E com isso 

passará por uma avaliação, e ao final poderá ser observado uma melhora em seu 

estado psíquico  

Por um profissional terapêutico, o individuo será avaliado e 

DIAGNOSTICADO e com isso passará por uma avaliação e ao final poderá ser 

observado uma melhora em seu estado psíquico .Segundo Freud18, 

 

                                                 
18 Sigismund Schlomo Freud[2] (Příbor, 6 de maio de 1856 — Londres, 23 de setembro de 1939[3]), 
mais conhecido como Sigmund Freud, foi um médico neurologista judeu-austríaco, fundador da 
psicanálise.[2] Freud nasceu em Freiburg, na época pertencente ao Império Austríaco; atualmente a 
localidade é denominada Příbor, na República Tcheca.[3]Freud iniciou seus estudos pela utilização da 
hipnose como método de tratamento para pacientes com histeria. Ao observar a melhoria de 
pacientes de Charcot, elaborou a hipótese de que a causa da doença era psicológica, não orgânica. 
Essa hipótese serviu de base para seus outros conceitos, como o do inconsciente.[4] Freud também é 
conhecido por suas teorias dos mecanismos de defesa, repressão psicológica e por criar a utilização 
clínica da psicanálise como tratamento da psicopatologia, através do diálogo entre o paciente e o 
psicanalista. Freud acreditava que o desejo sexual era a energia motivacional primária da vida 
humana, assim como suas técnicas terapêuticas. Ele abandonou o uso de hipnose em pacientes com 
histeria, em favor da interpretação de sonhos e da livre associação, como fontes dos desejos do 
inconsciente.[5]Suas teorias e seu tratamento com seus pacientes foram controversos na Viena do 
século XIX, e continuam a ser muito debatidos hoje. Suas ideias são frequentemente discutidas e 
analisadas como obras de literatura e cultura geral em adição ao contínuo debate ao redor delas no 
uso como tratamento científico e médico. 
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“(,,,) a arte é um produto de uma neurose19 que se 

encontra sublimado, isto é, a arte adquire uma 

característica defensiva bem-sucedida de um conflito, 

que, por sua própria caracterização de foco de tensão , 

possibilita uma adequação social ao ego20. A Arte (assim 

como também a investigação  intelectual) seria,por sua 

identidade como agente de criatividade, elemento  

propiciador subordinado à vontade egóica, dotando-a de 

liberdade de ação diante dos impulsos sexuais ou 

agressivos. A pulsão21 , como um impulso originado no 

inconsciente  ) mais precisamente no id22 – como 

instância ou tópicas), vê –se sublimada na medida em 

que é desviada, como na atividade artística,para uma 

nova meta, cujo objetivo é socialmente aceito . Libertando 

o ego de sua pesada carga conflituosa dos inconsciente, 

com as regras impostas pela cultura. ...”   

 

                                                 
19 O termo neurose (do grego neuron (nervo) e osis (condição doente ou anormal)) foi criado pelo 
médico escocês William Cullen em 1787 para indicar "desordens de sentidos e movimento" causadas 
por "efeitos gerais do sistema nervoso". Na psicologia moderna, é sinônimo de psiconeurose ou 
distúrbio neurótico e se refere a qualquer transtorno mental que, embora cause tensão, não interfere 
com o pensamento racional ou com a capacidade funcional da pessoa. Essa é uma diferença 
importante em relação à psicose, desordem mais severa. 
20 É um termo empregado na filosofia e na psicologia para designar a pessoa humana como 
consciente de si e objeto do pensamento. Retomado por Sigmund Freud, esse termo designou, num 
primeiro momento, a sede da consciência. O ego (eu) foi então delimitado num sistema chamado 
primeira tópica, que abrangia o consciente, o pré-consciente e inconsciente. 
21 Pulsão, designa em psicologia um impulso energético interno que direciona o comportamento do 
indivíduo. O comportamento gerado pelas pulsões diferencia-se daquele gerado por decisões, por ser 
aquele gerado por forças internas, inconscientes, alheias ao processo decisional[1].A pulsão distingue-
se do instinto, por este ser ligado a determinadas categorias de comportamentos pré-estabelecidos e 
realizados de maneira estereotípica, enquanto aquela refere-se a uma fonte de energia psíquica não 
específica, que pode conduzir a comportamentos diversos. O conceito de pulsão foi utilizado por 
diferentes teorias da motivação, sendo as mais importantes a de Sigmund Freud e a de Clark L. 
Hull[1]. 

 
22 [Psicanálise]  Parte da estrutura psíquica de onde provêm os impulsos instintivos, o princípio do 
prazer e o desejo impulsivo. 
 



 

 
 
 

24 

Outras abordagens psicológicas acreditam que a imagem composta pelo 

indivíduo também demonstra sua emoções latentes, a saber;  

• teoria Associacionista ou Associativa23 acredita que o corpo e mente 

se inter-relacionam , a repetição é o princípio de toda a associação ;  

• teoria  comportamental24  o comportamento humano basicamente 

vindo de estimulo e resposta, se estimularmos o indivíduo enfatizando 

a criatividade ele responderá com comportamentos criativos ;   

• teoria gestaltica25 ou gestaltistica o indivíduo perceberia a situação – 

problema tentaria harmonizar o todo ;  

• teoria psicanalítica26, o processo criativo é uma força que emerge o 

inconsciente para o consciente e o inconsciente que vivencia formas 

negativas pode reverte em neurose;  

• teoria neopsicanalítica, a criatividade se origina no pré– consciente 

pois neste existe facilidade e  flexibilidade para trabalhar com idéias ;  

                                                 
23 A associação é um tema que reside na observação de que o indivíduo percebe algo em seu meio 
pelas sensações, o resultado é a consciência de algo no mundo exterior que pode ser definida como 
ideia. Portanto, a associação leva às ideias, e para tal, é necessaria a proximidade do objeto ou 
ocorrência no espaço e no tempo; deve haver uma similaridade; frequência de observação; além da 
proeminência e da atração da atenção aos objetos em questão. 
 
24 A perspectiva comportamentalista procura explicar o comportamento pelo estudo de relações 
funcionais interdependentes entre eventos ambientais (estímulos) e fisiológicos (respostas). A atenção 
do pesquisador é assim dirigida para as condições ambientais em que determinado indivíduo 
enquanto organismo se encontra, para a reação desse indivíduo a essas condições, para as 
consequências que essa reação lhe traz e para os efeitos que essas consequências produzem. 
 
25 Gestalt, palavra alemã sem tradução exata em português, refere-se a um processo de dar forma, 
de configurar "o que é colocado diante dos olhos, exposto ao olhar": a palavra gestalt tem o 
significado "(...)de uma entidade concreta, individual e característica, que existe como algo destacado 
e que tem uma forma ou configuração como um de seus atributos."[1]A Gestalt ou psicologia da forma, 
surgiu no início do século XX e, diferente da gestalt-terapia, criada pelo psicanalista berlinense Fritz 
Perls(1893-1970)[nota 1], trabalha com dois conceitos: supersoma e transponibilidade. O psicólogo 
austríaco Cristian von Ehrenfels apresentou esses critérios pela primeira vez em 1890, na 
Universidade de Graz. [[3]De acordo com a teoria gestáltica, não se pode ter conhecimento do "todo" 
por meio de suas partes, pois o todo é maior que a soma de suas partes: "(...) "A+B" não é 
simplesmente "(A+B)", mas sim um terceiro elemento "C", que possui características próprias".[3] 

 
26 A teoria psicanalítica foi desenvolvida pelo psiquiatra austríaco Sigmund Freud no fim do século 
XIX/início do século XX e está intimamente relacionada a sua prática psicoterapêutica. É uma teoria 
que procura descrever a etiologia dos transtornos mentais, o desenvolvimento do homem e de sua 
personalidade, além de explicar a motivação humana. Com base nesse corpo teórico Freud 
desenvolveu um tipo de psicoterapia. Ao conjunto formado pela teoria, a prática psicoterapêutica nela 
baseada e os métodos utilizados dá-se o nome de psicanálise. 
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• teoria desenvolvimentista27 ; a criatividade surgiria na inspiração de se 

amado;  

• teoria humanista28 , a criatividade é o caminho para a autor realização 

e desafio da descoberta; 

Assim é importante que o arteterapeuta cultivar características que Maria 

Cristina cita: 

 

“ (...) Se o trabalho com imagens, por um  lado, favorece a 

relação de aspectos ocultos, trazendo a integração entre 

forma e conteúdo  ( favorecendo  o desenvolvimento 

psíquico), por outro , ele pode desencadear uma 

regressão  profunda a esses aspectos ocultos. A 

constante produção de  imagens conduz a percepção  na 

direção de fatores  mais primitivas  da psique , os quais o 

terapeuta precisa discriminar bem, a fim de poder auxiliar  

o retorno do seu cliente evitando o seu aprisionamento no 

mundo indiferenciado de seus afetos. 

A profunda relação pessoal do arteterapeuta com o 

material , a experiência adquirida pelo manusear e sentir 

na diversidade de texturas, deve estabilidade. De força 

etc, vivida com as diferentes modalidades, plásticas, nos 

exercícios corporais nas nuances sonoras, favorecer o 

                                                 
27 Dá-se o nome de desenvolvimentismo a qualquer tipo de política econômica baseada na meta de 
crescimento da produção industrial e da infra-estrutura, com participação ativa do estado, como base 
da economia e o conseqüente aumento do consumo.O desenvolvimentismo é uma política de 
resultados, e foi aplicado essencialmente em sistemas econômicos capitalistas, como no Brasil 
(governo JK) e no governo militar, quando ocorreu o "milagre econômico brasileiro", bem como na 
Espanha (franquismo). 

 
28 A psicologia humanista é um ramo da psicologia em geral, e da psicoterapia em particular, 
considerada como a terceira via, ao lado da psicanálise e da terapia comportamental. A psicologia 
hummanista surgiu como uma reação ao determinismo dominante nas outras práticas 
psicoterapêuticas, ensinando que o ser humano possui em si uma força de autorrealização, que 
conduz o indivíduo ao desenvolvimento de uma personalidade criativa e saudável. Essa força inerente 
a todo ser humano é muitas vezes, no entanto, impedida por fatores externos de se desenvolver 
plenamente. A psicologia humanista busca, assim, uma humanização da psique, considerando o 
homem como um processo em construção, detentor de liberdade e poder de escolha. 
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desenvolvimento de sua sensibilidade, tão necessária à 

sua atuação como mediador. 

Assim. trabalhar com a Arteterapia não se resume à 

utilização de materiais diversificados mas  também 

comporta um profundo trabalho de treinamento em 

conhecimentos  psicológicos, filosóficos e artísticos e em 

oficinas laboratoriais , onde possam ser testadas as 

práticas que pretendem ser usadas , para organizá- las, 

compreendendo previamente os seu verdadeiros 

alcances. (...)” (URRUTIGARAY.ps.35-36) 
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CONCLUSÃO 

 

 

O ser humano lançou mão do fazer artístico como um meio de comunicação. 

  A Arte desde os primitivos é documento da aurora da humanidade. Por isso 

evoluíram juntas – humanidade / Artes. 

No período do Cubismo  que floresceu a colagem como uma nova técnica de 

expressão  já que nesse período os artistas simplificaram as formas de suas obras  

as confeccionando  com figuras geométricas . 

Recorte e Colagem não é apenas um agrupamento de pedaços de madeira, 

jornais, vidro e ou metal mais sim uma organização pensada e elaborada pelo  

inconsciente . 

Como vimos no primeiro capitulo Henri Matisse  através do Recorte e 

Colagem  , com a tesoura e papel viajou no mundo imaginários em suas obras, 

expressando-se  da mesma maneira como que pintasse um quadro ou desenhasse.  

É muito importante usarmos a técnica de recorte e colagem e outras com 

objetivo de estimular a coordenação motora e a criatividade do individuo muito 

principalmente em sua formação dos primeiros anos escolares. Nestes primeiros 

anos o professor deve ensinar a maneira correta de utilizar a tesoura e 

posteriormente observar as formas com que o discente elabora a sua composições 

usando a criatividade e a percepção e também a escolha materiais a serem usados 

nos  trabalhos  escolares deve ser de iniciativa do educando. 

A Avaliação deve evidenciar os diversos aspectos da obra, desde a 

criatividade, a escolha do material e o resultado final .  

Já na Arteterapia a técnica Recorte e Colagem é um artifício para estimular a 

comunicação do paciente psiquiátrico com seu inconsciente fazendo assim  com 

que o trabalho realizado componha  o prontuário  do mesmo  como uma ferramenta 

de cura e/ ou  integração na sociedade, visto que , os indivíduos portadores de 

problemas psicológicos , vem através de trabalhos plásticos conseguirem uma 

integração na  sociedade em que ele vive .  
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A conduta atual da psiquiatria é a socialização e não  o confinamento  do 

paciente e muito menos impregná-los com medicamentos para  os acalmar.  

Diante do mundo atual é importante  a aglutinação de vários conhecimentos e 

vemos com isso que  a Arte alem  de ser “ atividade humana ligada a manifestações 

de ordem estética ou comunicativa, realizada a partir da percepção, das emoções e 

das ideias, com o objetivo de estimular essas instâncias “ , um conteúdo presente na 

educação escolar e  também um auxiliar  terapêutico  na reabilitação de doentes 

psiquiátricos Arteterapia. 

Assim percebemos que os conhecimentos não são estanques eles se 

apóiam, se integram e se unem com objetivos e resultados diferentes  mas com 

base em conhecimentos únicos  
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