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ARTE E 
PSICANÁLISE: UMA 
ARTICULAÇÃO 
POSSÍVEL NO 
TRATAMENTO 
PSICANALÍTICO1

MARIA EDNA MELO SILVA2

RESUMO

O presente estudo aborda a interface 
existente entre a psicanálise e a 
arte no tratamento psíquico. Toma 
como referência as investigações 
de Freud e Jung, que viram na arte 
uma alternativa e uma possibilidade 
para a promoção da saúde e do 
bem-estar do sujeito no processo de 
análise. Enfatiza a contribuição da 
arte para o desenvolvimento pessoal 

1 

Trabalho apresen-

tado na IX Jornada 

do GPAL, em de-

zembro de 2012.
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Psicóloga Clini-

ca pelo CESMAC/

AL, pedagoga com 

pós-graduação em 

Orientação Edu-

cacional.  Membro 

efetivo do GPAL.

de crianças, adolescentes 
e adultos, porquanto 
estimula a criatividade e 
as várias linguagens de 
expressão. Apresenta uma 
experiência empírica do 
uso do recurso da arte na 
psicanálise, a partir da 
exposição de um processo 
de tratamento exitoso.
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Psicanálise e arte, em princípio, são campos 
distintos, no entanto, o criador encontra-
se presente tanto no fazer do artista quanto 
no fazer analítico. Nas palavras do pintor 
Paul Klee: “o artista não imita o visível, 
torna visível a escuta operante do analista 
junto ao analisando. Tem em si a vocação da 
criação, e o ato artístico permite a construção 
das múltiplas realidades de cada um” 
(KLEE, 1995). Pode-se dizer que a relação 
entre a psicanálise e a arte data do início da 
psicanálise. Freud (1927-1931) escreveu vários 
artigos apropriando-se da expressão artística, 
de uma obra de arte ou da vida de um artista. 

Assim sendo, a arte pode ser tomada como 
fonte de uma pesquisa ou objeto de estudo a 
ser investigado e analisado sob a luz da teoria 
da psicanálise nascente, tornando possível a 
análise mais aprofundada das manifestações 
inconscientes por via de leituras de 
determinadas obras artísticas. 

O estudo buscou compreender estas 
produções pela via da interpretação do 
sentido, investigando como o neurótico e os 
artistas lidam com o que lhes escapa, com a 
falta e sua relação com o real e o simbólico. 
Para tal, o trabalho está estruturado em 
duas seções. A primeira expõe a posição 
do pensamento de Freud sobre a relação 
psicanálise e arte numa perspectiva de 
aproximação ao pensamento de Jung e 
justifica os fundamentos que legitimam a ideia 
dos autores sobre a real relação produtiva da 

arte como estratégia auxiliar no 
tratamento psicanalítico. A segunda 
seção reflete sobre a realidade 
empírica do uso do recurso da arte 
na psicanálise, expondo alguns 
casos estudados em consultório 
terapêutico.

Desta forma, o referido estudo 
mostra o quanto a arte pode 
contribuir positivamente no 
processo de análise, pois assim 
como a psicanálise, a arte desvela 
o sujeito em suas contradições, no 
seu modo de sentir, pensar e agir. 
Ambas são eficazes e têm muito a 
dizer sobre a pessoa em análise. 

É importante iniciar realizando 
uma aproximação da percepção 
de Freud com a de Jung sobre a 
relação entre psicanálise e arte no 
tratamento psíquico.

Entre Freud e Jung existiu uma 
estreita amizade. O primeiro 
contato aconteceu através do livro 
A interpretação dos sonhos, em 
1900, quando Jung demonstrou um 
grande interesse pela psicanálise e, 
com a leitura deste livro, percebeu a 
profundidade com que Freud tratou 
a questão dos sonhos. 

Durante esse período (sete anos) 
de amizade houve convergências 
e divergências entre pensamentos 
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teóricos, porém o contato entre 
ambos foi extremante rico, 
resultando em parceria. Um dos 
temas de convergência foi a questão 
do inconsciente, em que ambos 
concordavam ser este inacessível a 
um exame direto e que a abordagem 
possível da realidade psíquica 
residiria no exame da interpretação 
dos seus produtos. 

Ambos concordavam com o 
método da interpretação como 
caminho de aproximação da 
realidade psíquica. A mesma 
aproximação se observa na forma 
como Freud e Jung manifestam 
um interesse relativo às obras de 
arte, realizando uma análise mais 
profunda sobre as manifestações do 
inconsciente, trazendo uma viva luz 
às leis do funcionamento psíquico. 

Freud marca o inicio de uma das 
primeiras orientações para pesquisa 
em psicanálise da arte através 
da psicobiografia do artista. Esta 
significa a arte de relatar, de analisar 
uma obra de arte em razão daquilo 
que o artista viveu em sua infância, 
e isto é comum a Jung, que estava no 
mesmo campo, a saber, o da arte.

Freud escreveu vários artigos 
sobre artistas e suas obras, sob a luz 
da psicanálise, tornando possível 

a análise profunda 
das manifestações 
inconscientes por meio 
da leitura das obras 
artísticas. Observa que o 
inconsciente se manifesta 
mediante imagens, 
sendo uma comunicação 
simbólica com funções 
catárticas. Essas imagens 
escapavam da censura 
da mente com mais 
facilidade que as palavras, 
podendo transmitir 
mais diretamente seus 
significados. 

Alguns dos seus 
artigos3 têm em mira uma 
psicobiografia do artista, 
lançando mão da obra 
de arte como reveladora 
dos conflitos internos e 
da história psicológica do 
autor.

São muitos os escritos 
de Freud que tratam de 
arte, literatura ou teoria 
estética, como, por 
exemplo: a interpretação 
dos sonhos na Gradiva de 
Jenser; uma lembrança 
infantil de Leonardo 
da Vinci; o Moisés de 

3 

A exemplo da obra 

Leonardo da Vinci 

e uma lembrança 

de sua infância.
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Michelangelo etc. O Futuro de uma Ilusão e 
O Mal-Estar de uma Civilização constituem 
exemplos nos quais se encontra uma coletânea 
de textos relacionados à psicanálise e à arte.

No livro de Leonardo da Vinci, Freud (1910) 
utilizou-se de dados biográficos escassos, uma 
lembrança encobridora da infância em duas 
de suas pinturas, a Mona Lisa e Santa Ana, a 
virgem e o menino, e daí procurou construir o 
desenvolvimento psicossexual de Leonardo da 
Vinci. Ele relacionou a experiência da infância 
do artista com seus conflitos posteriores, 
entre a criatividade cientifica e a artística. 
A esse respeito, Freud (1996) escreve que o 
artista seria capaz de relatar o que se passa 
na realidade, recolocando ou traduzindo 
circunstâncias reais sob a linguagem própria 
das formas artísticas. 

Freud (1910) buscou, também, demonstrar 
como as experiências precoces podem 
afetar o desenvolvimento sexual do adulto, 
alternando modelos de identificação infantil. 
Ele acreditava que Leonardo sublimou seus 
instintos sexuais na atividade profissional 
e científica, substituindo seus objetivos 
imediatos por outros desprovidos de caráter 
sexual. Acredita que neste caso houve uma 
atrofia da vida sexual, substituída por um 
poderoso instinto de pesquisa. 

A criação artística seria então, para Freud, 
fruto de um processo de sublimação de 
desejos sexuais, impulsos instintivos possíveis 
de ser satisfeitos na realidade, porque ou são 

fortes demais, impossibilitando, a 
priori, sua satisfação, ou tornar-se-
iam obstados por uma repreensão 
impediente do aflorar natural 
daquele.

Sublimação: processo postulado 

por Freud para explicar atividades 

humanas sem nenhuma relação 

aparente com a sexualidade, mas que 

encontraria seu elemento propulsor 

na força das pulsões sexuais. 

Freud escreveu como atividade 

de sublimação principalmente as 

atividades artísticas e a investigação 

intelectual. (LAPLANCHE; 

PONTALIS, 1992, p. 495).

Segundo Freud (1966), significa 
uma sublimação necessária a toda 
civilização, a empregar de forma 
constitutiva a pulsão, desviando 
parte da energia não canalizada para 
gratificações diretas, tal como o 
artista cria um mundo de fantasias 
no qual pode satisfazer os seus 
desejos inconscientes. Porém, este 
difere da pessoa que devaneia, pois 
encontra um caminho de volta à 
realidade em sua criação, assim 
como a criança em seu brincar cria 
o seu mundo de fantasias, porém 
sabendo que não é real.
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Outro aspecto explorado por Freud 
(1907) foi a habilidade do artista 
de imbuir seus personagens do 
inconsciente sem que ele próprio se 
dê conta disto. Em Delírio e sonhos 
na Gradiva de Jensen, o autor analisa 
o sonho da personagem, sobretudo 
em associação com outras atividades 
e delírios desta personagem, 
evidenciando que o escritor tinha 
uma percepção inconsciente do 
significado do sonho. Ele observava 
também como o decorrer da 
historia corresponderia a um 
trabalho psicanalítico espontâneo, 
mostrando como o autor capta  
e descreve, sem o saber, o 
conhecimento do inconsciente; ou, 
pelo menos, não intencionalmente 
segundo o referencial de 
compreensão freudiano de 
inconsciente, tanto vivencial  dos 
personagens, quanto da atividade 
do psicanalista, no caso também 
exercida por um personagem. 

No texto do ensaio sobre 
Dostoiévski, escrito em 1928, Freud 
também afirmou que a obra de 
arte tende a conciliar os objetivos 
contraditórios do id e do superego4. 
Diz ele: “se há na arte satisfação 
onipotente de um desejo libidinal 
ou agressivo, trata-se de uma 

satisfação do desejo, de 
elaborar um problema 
de um modo particular” 
(FREUD, 1928).

A maior parte dos 
textos de Freud sobre 
a arte precede uma 
conceituação do ego 
inconsciente (aquela 
parte do inconsciente que 
dirige e elabora conflitos) 
e previne uma elaboração 
dos conflitos. “A natureza 
destes conflitos e o modo 
pelo qual o artista procura 
resolvê-los em seu ego 
inconsciente podem 
lançar luz sobre a forma 
significante” (SEGAL, 
1993, p. 87).

Para Freud (1913), a 
imagem seria sempre um 
sinal de libido bloqueada 
ou de uma regressão 
afetiva. A ideia dele sobre 
o artista é que este se acha 
sempre sublimando e que 
é capaz de se manter em 
contato com a realidade 
exterior e social, bem 
como de se comunicar 
sem perder a riqueza de 
sua intimidade com as 

4 

Uma instância da 

personalidade tal 

como Freud a des-

creveu no quadro 

de sua segunda 

teoria do apare-

lho psíquico: o seu 

papel é similar ao 

de um juiz ou de 

um censor, rela-

tivamente ao ego. 

Freud vê na cons-

ciência moral, na 

auto-observação, 

na formação de 

ideias, funções do 

superego.     
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forças inconscientes.
Portanto, toda obra feita ou sonhada é 

sempre tentativa de resolução de conflitos 
do autor em relação a figuras importantes de 
sua vida. A obra de arte sintetiza e simboliza 
o passado, a educação e a cultura do autor, 
consciente e inconscientemente, e isso 
pode ser instrumentalizado num processo 
psicoterápico. Pode-se relacionar isso à 
questão profissional tanto quanto às demais 
atividades do individuo, assim como ao 
desenvolvimento da personalidade e seus 
entraves, revelado por trabalhos de arte 
orientados e discutidos em um contexto 
psicoterápico.

Apesar de Freud nunca ter usado o recurso 
da linguagem artística no processo de análise, 
os fundamento do que veio a se chamar 
arte já estavam definidos em suas pesquisas 
e reflexões. Os recursos expressivos ou 
artísticos foram percebidos por ele como uma 
forma de comunicação inconsciente, tal como 
a linguagem dos sonhos. A compreensão 
desta linguagem simbólica catártica e livre da 
censura do consciente possibilitou o posterior 
uso da arte no processo terapêutico.

Como foi abordado anteriormente, Freud, 
mesmo reconhecendo o uso da arte como 
forma de expressão do inconsciente, não 
fez uso dela no setting terapêutico. Foi Jung 
o primeiro a utilizar a expressão artística 
em consultório; para ele, a simbolização do 
inconsciente individual e do coletivo ocorre 

na arte. Assevera que as imagens 
do inconsciente emergem e podem 
ser decifradas sem que se perca o 
contato com a realidade exterior.  

Para Jung (1986) a comunicação 
entre inconsciente e consciente 
é feita através de símbolos. O 
objeto, a imagem ou a palavra são 
simbolizados, pois encerram, além 
do seu significado, um aspecto 
inconsciente, que não é fácil de ser 
comunicado.

Gradualmente, este psicanalista 
passa a desenvolver suas próprias 
teorias sobre os processos 
inconscientes e sobre a análise 
dos símbolos oníricos. Chega à 
compreensão de que em seus 
procedimentos para a análise 
dos símbolos oníricos poderiam 
também ser aplicadas outras 
formas de simbolismo, acreditando 
ter encontrado a chave para a 
interpretação de mitos, contos 
populares, arte e símbolos 
religiosos.

Jung (1986) afirma que 
o inconsciente se expressa 
primariamente através de 
símbolos. Ele está interessado, 
particularmente, nos símbolos 
naturais, pois estes são produções 
espontâneas da psique individual e 
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representam a situação psíquica de um dado 
momento do indivíduo. Um símbolo tem duas 
funções principais: por um lado, representa 
uma tentativa para satisfazer um impulso 
instintivo; por outro, é uma personificação 
do material arquetípico, revelando como 
o desenvolvimento de uma forma de arte 
contribui para a satisfação simbólica de um 
impulso frustrado. 

Os símbolos, segundo Jung, possuem uma 
linguagem metafórica do inconsciente que 
contém o significado de todos os enigmas 
psíquicos. Possuem uma função integradora e 
reveladora do eixo de si mesmo, aglutinando 
e corporificando a energia psíquica, para que 
o individuo possa entrar em contato com os 
níveis mais profundos e desconhecidos do seu 
próprio ser e cresça com tais descobertas.

A partir dessas observações, Jung começou 
a usar a arte como parte do processo 
psicoterápico por volta de 1920, por acreditar 
ser ela uma forma de contribuir para o 
processo de individuação da pessoa. Segundo 
ele, a criatividade é uma função psíquica 
natural e estruturante, pois nas expressões 
plásticas, oriundas da função imagética, 
existem conteúdos internos da psique, sem 
disfarces.  

A arte para Jung pode e deve ser usada 
como componente da cura que se realiza 
por intermédio de símbolos em todas as 
expressões artísticas, bem como nos sonhos 
e nas fantasias. Para ele, pintar ou modelar 

consistem num valioso auxílio 
à psicoterapia. Aplicar tinta 
em uma tela ou ver um quadro 
desenvolvendo-se possui uma 
qualidade de um ato criativo, 
que acontece como uma série de 
surpresas para o artista. 

Jung se utiliza da arte no processo 
terapêutico, solicitando aos seus 
clientes que fizessem desenhos 
livres ou imagens de sonhos, 
sentimentos, situações conflitivas, 
visões e fantasias que eram 
verbalizadas e analisadas. Dizia ele 
que a concentração no que estava 
sendo desenhado e verbalizado 
libertava a energia do indivíduo; que 
na expressão artística o real torna 
concreto o conteúdo inconsciente, 
e que através da pintura podem-se 
vivenciar conteúdos inconscientes, 
trazendo-os para a consciência. 

Para Jung (1979), o setting 
terapêutico é um espaço de criação, 
e a leitura da obra será feita pelas 
descobertas dos significados 
simbólicos, pelo próprio indivíduo, 
no confronto com sua obra ou 
durante o processo de criação. 
Nesse sentido, as informações 
simbólicas oriundas do inconsciente 
são registros do inconsciente 
coletivo, conteúdos arcaicos 
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representados metaforicamente, 
em linguagem mítica, servindo 
como mapas psíquicos que, quando 
decodificados, revelam a história de 
vida do individuo. 

Após o exposto será feito 
um relato de uma realidade 
empírica do uso do recurso da 
arte na psicanálise, através da 
demonstração de uma experiência 
exitosa num caso clinico analisado.

Caso Clínico analisado5:      
M. J. [...] filha de agricultores, de 

origem pobre, que cursou apenas 
o ensino fundamental. Era uma 
pessoa muito tímida, retraída, 
obediente e submissa aos pais, 
principalmente à sua mãe, que era 
muito agressiva e dominadora.     

J. M. é a filha mais velha de uma 
prole de sete irmãos. Começou a 
estudar aos oito anos. Era uma boa 
aluna, porém apresentava grandes 
dificuldades de aprendizagem, 
como também para fazer amizade, 
sobretudo na escola, por sentir 
que havia muita competição,  o 
que  a deixava muito perturbada. 
O relacionamento entre os pais era 
conflituoso. 

A jovem teve enurese noturna 
até os 14 anos, pois sentia muito 
medo de ir ao banheiro à noite, e 

por esse motivo a mãe 
lhe surrava muito. Em 
decorrência, fugia de casa 
diversas vezes, buscando 
proteção junto a uma 
tia, que a compreendia. 
Sempre foi uma criança 
muito medrosa, não 
conseguia dormir sozinha; 
dizia que olhava para o 
telhado e via imagens, o 
que lhe causava terror. 
Esta tia afirmava que era 
doente dos nervos, e a 
medicada com dienpax e, 
às vezes, diazepan,como 
não observou resultados 
começou a buscar 
alternativas de cura, 
levando-a primeiro a 
um curandeiro e depois 
a um pai de santo. Dos 
nove aos 18 anos a jovem 
frequentou esses lugares. 

Foi o pai, por não 
acreditar nesses tipos de 
tratamento, que a levou 
a um psicólogo, que 
também não ajudou de 
modo significativo neste 
momento.

Aos 18 anos, mesmo 
dizendo que não entendia 

5 

Este caso foi ana-

lisado pela psicó-

loga Geobertine de 

Carvalho no ano 

de 1986, sendo vi-

venciado pela en-

tão estagiária de 

psicologia, hoje 

psicóloga, Maria 

Edna de Melo. Du-

rante o processo 

foram utilizados 

recursos expres-

sivos, especial-

mente a pintura, 

a qual possibilitou 

mudanças signifi-

cativas na vida da 

paciente.
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o que era casamento, casou. Para ela o 
casamento foi apenas uma tentativa de sair 
daquela situação, e também de se ver livre 
da mãe. Teve três filhos e diz não ter sentido 
prazer ou alguma sensação diferente em 
nenhuma das gestações. Quem sempre cuidou 
dos filhos foi a empregada.  Seu casamento 
era muito conflituoso e, como fuga, vivia 
buscando saída para as suas dificuldades junto 
à igreja. 

Certa feita, procurou ajuda terapêutica 
para sua filha que estava doente, com mania 
de puxar os fios de cabelo (tricotomania). 
Durante a primeira entrevista a terapeuta 
encaminhou a filha a outro profissional e 
mostrou a necessidade de ela iniciar também 
um processo terapêutico.

Durante as primeiras sessões a paciente 
se sentia muito angustiada, ansiosa, não 
sentia paz; ao contrário, dizia sentir uma 
perturbação em sua cabeça, pois escutava 
vozes e tinha dificuldade para se expressar 
através  da fala e explicitar o que estava 
acontecendo. 

A terapeuta sugeriu à paciente colocar no 
papel o que sentia. Então lhe entregou papel 
e lápis. Ela começou a fazer vários rabiscos. 
Depois a terapeuta solicitou que falasse, 
explicando o que se achava naquele desenho. 
Nesses primeiros trabalhos a paciente revelava 
sentimentos de menos valia, como: lixo, 
cabeça cheia de bichos, cobras etc.; sentia 
medo ao olhá-los. Simultaneamente a isso, 

dizia estar fazendo uma limpeza 
mental cada vez que se desnudava 
no papel. Estava efetuando a catarse 
a que Freud se referia em seus casos 
clínicos.

Este trabalho inicial com os 
rabiscos faz lembrar o trabalho 
de Winnicott (1965) com o jogo 
dos rabiscos, em que o analista e 
o analisando realizam, no espaço 
potencial e através do gesto criativo, 
rabiscos que se transformam em 
imagens e depois em palavras. E foi 
assim, através desses rabiscos, que 
ela começou a expressar o caos que 
estava vivendo interiormente, ou 
seja, a total desintegração do seu 
mundo interior.   

Depois de fazer centenas de 
rabiscos, seus trabalhos passaram 
a ter outra forma mais figurativa, e 
começa a  se perceber e a enxergar o 
lixo, o vazio, o medo, os bichos que 
existem em sua cabeça. Ao enfrentar 
tudo isso, passou a desenvolver 
sintomas histéricos, sentindo-
se impregnada por dormência 
em seus membros inferiores, o 
que a impossibilitou de andar. 
Ou seja, seus conflitos internos 
manifestaram-se como sintomas 
físicos. Cada tela confeccionada 
por ela recebia um título, o que 
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favorecia uma maior compreensão do seu 
mundo interior.   

Com a continuação do processo, pode-
se observar em suas telas o quanto de 
sexualidade estava presente em suas formas de 
expressão, o que vem a confirmar o que Freud 
em suas investigações, na prática clínica, 
diz sobre as causas e o funcionamento das 
neuroses. Ele descobriu que a grande maioria 
de pensamentos e desejos reprimidos referia-
se a conflitos de ordem sexual, localizados 
nos primeiros anos de vida dos indivíduos. 
Em outras palavras, na vida infantil estavam 
as experiências de caráter traumático, 
reprimidas, que se configuravam como 
origem dos sintomas atuais e confirmavam 
que as ocorrências deste período de vida 
deixam marcas profundas na estruturação da 
personalidade. 

Foram muitas as imagens produzidas que 
revelavam suas tentativas de resolver conflitos 
profundos relacionados à sua sexualidade, 
trabalhando o seu lado masculino e feminino, 
seus sentimentos, suas sensações, intuições 
e pensamentos. Isso lhe permitia obter uma 
maior consciência de seus limites, separar o 
que era interno e externo, o real da fantasia.

Ao longo do processo observou-se que suas 
telas contavam a história de um inconsciente 
cindido, como também a sua busca de 
integração e individuação através de símbolos 
presentes em suas expressões artísticas. 
Símbolos estes que favoreciam a possibilidade 

de a paciente compreender, 
conhecer, recuperar-se e 
transformar-se. Constata-se nesse 
processo que os acontecimentos 
intrapsíquicos não progridem de 
maneira linear, mas desdobram-se 
em hesitantes circunvoluções.

Ao término do processo de 
tratamento ou desvelamento, ela 
relatou a negritude com que via 
as coisas ao seu redor, fazendo o 
seguinte depoimento:

Eu não via saída, isto já vinha desde 

a minha infância, desde a minha 

gestação. Eu me percebia como uma 

pessoa louca, não queria viver dopada 

com medicamentos. Eu queria viver 

a realidade, eu não aceitava viver 

desta forma, tinha medo de ficar 

louca, e a minha maior luta era não 

ser internada. Por isso eu era muito 

católica, vivia dentro da igreja, rezava 

muito. Eu fazia tudo que a igreja 

mandava para ver se ali me salvava e 

saía daquele sofrimento.

A pintura para mim é isto: no 

começo, tudo escuro, não via saída, 

e a pintura me ajudou a encontrar 

uma saída. Eu tenho uma pintura que 

é uma jaula (uma prisão) e em baixo 

um fogo. Isto era eu presa; se eu  
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saísse, morria queimada; não tinha 

saída em minha consciência. Com 

a continuidade de minhas pinturas 

eu pintei um quadro que tinha três 

caminhos, o que mostrava que tinha 

saída.

À medida que ia pintando, eu via que 

o colorido da tela era o colorido do 

meu mundo interior, o que estava 

dentro da mente eu estava passando 

para a tela. Quando eu levava a tela 

para a terapia ia percebendo que 

existia um significado naquilo, eu 

começava a perceber que não estava 

louca. Então eu tinha mais vontade 

de pintar, eu começava a entender 

que eu estava trabalhando uma 

realidade que estava dentro de mim 

[...].

A pintura me ajudou a ter contato 

com meu mundo interno e externo, 

com meus sentimentos, enfim a me 

sentir como pessoa; a sentir todos os 

progressos do meu mundo interior, 

dos meus trabalhos. Ainda hoje dou 

continuidade. Tenho o meu ateliê 

terapêutico, vou lá quando quero 

e sinto necessidade. Aí eu faço o 

que quero, corto pano de rodinha 

quadrado, entre outras coisas. Eu 

sei que tudo isto é um processo que 

eu estou costurando, eu 

estou me rematando; 

estou cortando, juntando, 

pregando, estou 

renascendo.

  Hoje trabalho no 

processo de costura, 

que é fruto do processo 

de terapia, da pintura. 

A pintura, eu sei que a 

qualquer momento eu 

posso fazer só que agora 

eu trago as coisas para 

o mundo real. Hoje eu 

costuro roupinhas de 

bebê, é uma terapia 

ocupacional em que eu 

vou remontando tudo 

aquilo que eu desmontei. 

(M.J.).

Após estudo realizado 
pelos dois teóricos da 
psicanálise e a exposição 
de um caso clínico 
permitiram uma visão 
mais profunda sobre 
a arte, a criatividade e 
o processo de criação 
artística na recuperação 
do paciente. Isto se 
revela como um recurso 
valioso pela possibilidade 
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terapêutica e validação de 
descoberta clínica e na associação 
livre, como ilustração de uma cena 
ou de um sentimento. Portanto, os 
estudos demonstram que é possível 
a interface da arte com a psicanálise.

Deve-se então refletir sobre a 
questão da expressão artística como 
recurso no tratamento psicanalítico, 
seja na clinica com a criança, seja 
com o adolescente ou o adulto. O 
psicanalista deve ser sensível e estar 
atento ao meio em que trabalha, ao 
atendimento e acompanhamento 
de seus analisandos, buscando 
uma clinica relacional para 
atender melhor seus pacientes, 
redirecionando o tratamento para a 
possibilidade de cura.

É necessário repensar o campo 
de atuação do psicanalista, os 
novos tempos, com os avanços 
tecnológicos e da ciência, em 
que tudo muda muito rápido, 
evolui, e cada vez mais se fica 
neurótico, inseguro em face do 
futuro. Qual o melhor caminho a 
seguir na demanda psicanalítica 
de hoje? Refletir é extremamente 
importante, pois contribui para se 
conhecer mais sobre a subjetividade 
humana, a fim e se pensar com a 
razão e também com a emoção a 

prática psicanalítica e 
artística.

O estudo realizado 
evidencia que a arte 
como recurso no 
processo de análise 
possibilita ao paciente 
expressar sentimentos, 
pensamentos, desejos, 
fantasias e emoções, 
que irão ajudá-lo a 
descobrir aspectos de 
sua personalidade até 
então desconhecidos6. 
A partir deste recurso, o 
paciente consegue dar 
forma ao que antes estava 
no inconsciente, tendo 
como consequência a 
resolução de conflitos 
pessoais e relacionais, 
além de possibilitar o 
desenvolvimento de seu 
potencial humano, de sua 
criatividade, estimulando 
as várias formas de 
expressão.         

6 

Com respeito a 

esses recursos, 

acompanha este 

artigo uma série 

de desenhos pro-

duzidos durante o 

processo de trata-

mento da pacien-

te.
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