
Um olhar criativo sobre a prática em psicologia, livro atual de 
inusitada originalidade que representa um avanço do conhe-
cimento para a poética da experiência sensível, surpreende o 
leitor com os diversos temas que nele são abordados. Com uma 
arrojada apresentação da técnica de recorte-colagem e uma rica 
discussão a respeito de mudança psíquica, cujo objetivo é 
resgatar pilares essenciais da prática em psicoterapia, esta obra 
vem, portanto, ampliar o horizonte de debate acerca da presença 
do potencial criativo na prática cotidiana do psicólogo.

Além de estimular a revisão das fronteiras do conhecido, com 
um olhar em direção ao que se pode imaginar enriquecedor para 
a prática em psicologia, e de provocar um encorajamento para 
que se busquem melhorias técnicas e se coloquem à prova novas 
hipóteses, este livro também instrui sobre o desenvolvimento da 
expressão gráfica na infância, destacando a possibilidade de 
refletirmos sobre os limites que encaminham para a realização 
de nosso potencial individual, quer seja como desenhista, artista 
quer seja como profissional de psicologia. 
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Um olhar criativo sobre a prática em 
psicologia preenche uma lacuna existente 
na atuação do psicólogo quando aborda o 
tema da criatividade. O livro resgata a 
importância da potencialidade criativa 
presente na prática psicológica. 

A ação do psicólogo em seu exercício 
profissional é essencialmente criativa na 
medida em que ele necessita se adaptar a 
diferentes objetivos, contextos e 
populações, nas suas variadas áreas de 
atuação. A utilização de técnicas nas 
inúmeras práticas psicológicas não 
minimiza a imprescindível tarefa de atentar 
às peculiaridades humanas. Tenha-se ou 
não consciência, a atuação do psicólogo é 
permeada por sua criatividade. Entretanto, 
tendo em vista que aquele a quem o 
psicólogo assiste busca compreensões, 
orientações e soluções, o paciente 
também terá de utilizar seu potencial 
criativo. Portanto, é inegável que a 
criatividade está implicada na relação 
profissional estabelecida pelo psicólogo em 
qualquer de seus contextos de atuação. 

A premissa de que a prática profissional 
do psicólogo está intimamente relacionada 
à sua qualidade criativa confere a este livro 
uma iniciativa importante por sua 
discussão a respeito da face criativa da 
teoria ou prática abordada, que constitui o 
ponto de convergência entre todos os 
capítulos apresentados. 

Cleusa Kazue Sakamoto, graduada em 
psicologia pela Universidade de São Paulo 
(USP) e especialista em psicologia clínica, 
vem estudando o tema da criatividade há 
mais de vinte anos. Possui mestrado em 
psicologia clínica pela USP – oportunidade 
em que estudou as relações de 
reciprocidade entre o estado criativo e a 
crise emocional –, doutorado em psicologia 
do desenvolvimento humano (também pela 
USP), em que aprofundou a investigação da 
experiência criativa. Desenvolve atividades 
na área clínica, desde 1981, e atualmente 
está envolvida com programas de 
prevenção da saúde psíquica e de formação 
profissional nas áreas de psicologia, arte e 
comunicação. Tem se dedicado a variados 
projetos em sua vida acadêmica nos 
setores de ensino, pesquisa e extensão 
universitária. É professora da Faculdade 
Paulus de Tecnologia e Comunicação e 
professora convidada da Universidade 
Anhembi Morumbi e Faculdades Senac–São 
Paulo. Escreveu livros e artigos científicos 
sobre criatividade e desenvolvimento 
humano e coordena o site 
www.geniocriador.pro.br, cujo objetivo é 
constituir um banco de dados sobre a 
ampliação do estudo da criatividade.
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Criar é o verbo por excelência do existir humano [...] 

É penetrar o universo das infinitas possibilidades 

e, a partir dessa experiência, modelar parcelas de realidade, 

trazendo à luz da consciência verdades humanas (Sakamoto).
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APRESENTAÇÃO 

Cleusa Kazue Sakamoto

Livros são jóias que podem provocar paixão, rejeição ou mesmo 

indiferença. Podem reunir pessoas na discussão de idéias e fatos ou 

podem servir de suporte de consulta.

Os livros também sofrem a ação do tempo. Alguns envelhe-

cem, outros não. Os clássicos, estes nunca envelhecem; perduram 

pelo tempo afora e transformam o homem com as interpretações 

que eles podem descortinar. Os livros técnicos ensinam ações prá-

ticas. Os livros com histórias alimentam memórias.

Os livros são uma boa companhia para diferentes momentos. 

Alguns oferecem conhecimento, outros nos transportam para as 

terras longínquas da imaginação, mostrando-nos novas realidades, 

e outros ainda nos envolvem em vivências que despertam nossos 

variados sentidos e nos estimulam a construir o pensamento.

Alguns livros são registros de experiências de um determina-

do período, de um grupo de pessoas que se dedica ao debate de 

um assunto. Permitem àqueles que o consultam resgatar o que foi 

registrado, conferindo-lhes novas significações.

Os livros são verdadeiros tesouros que estão à disposição de 

nossa capacidade de sentir, de pensar e de agir, de nossa capacidade 

de construir, de criar e de evoluir.
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O presente livro documenta idéias, organiza teorias, expõe 

propostas e apresenta parte de uma pesquisa. Pode ser considerado 

um livro técnico que discute conceitos, propõe procedimentos, 

mostra uma metodologia de pesquisa e convida à reflexão acerca 

de aspectos práticos que estão relacionados ao trabalho do psicó-

logo. 

Este livro vem ao encontro de uma lacuna existente na atu-

ação do psicólogo, quando aborda o tema da criatividade; ele res-

gata a importância da potencialidade criativa presente na prática 

psicológica. 

A ação do psicólogo em seu exercício profissional é es-

sencialmente criativa, na medida em que ele necessita se adaptar 

a diferentes objetivos, contextos e populações, nas suas variadas 

áreas de atuação. A utilização de técnicas nas inúmeras práticas 

psicológicas não minimiza a imprescindível tarefa de atentar às 

peculiaridades humanas. Tenha-se ou não consciência, a atuação 

do psicólogo é permeada por sua criatividade. Entretanto, tendo 

em vista que aquele a quem o psicólogo assiste busca compreen-

sões, orientações e soluções, este também haverá de se utilizar de 

seu potencial criativo. Portanto, é inegável que a criatividade está 

implicada na relação profissional estabelecida pelo psicólogo, em 

qualquer de seus contextos de atuação.

A premissa de que a prática profissional do psicólogo está 

intimamente relacionada à sua qualidade criativa confere a este 

livro uma iniciativa importante, por sua discussão a respeito da face 
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Apresentação 15

criativa da teoria ou prática abordada, que constitui o ponto de 

convergência entre todos os capítulos apresentados. 

O Capítulo 1 apresenta um exame acerca do que é cria-

tividade, pessoa criativa e estado criativo. Nesse capítulo, temos 

um ponto de partida, o qual oferece subsídios para o acompanha-

mento dos demais capítulos, que mostrarão, cada um, temáticas ou 

projetos mais específicos. 

O Capítulo 2 discute a mudança psíquica em psicologia 

clínica, oportunidade em que são expostas idéias a respeito da pos-

sibilidade criativa da psicoterapia. 

O Capítulo 3 descreve a técnica de recorte-colagem en-

quanto método expressivo que pode ser utilizado em diferentes 

contextos práticos: no diagnóstico psicológico, na psicoterapia e 

na orientação profissional. 

O Capítulo 4 é palco para uma preciosa discussão teórica 

sobre o desenvolvimento da expressão gráfica na infância, conte-

údo que nos dá suporte para analisar devidamente as produções 

criativas no contexto do trabalho do psicólogo. 

E, por fim, o Capítulo 5, que apresenta um método uti-

lizado em uma pesquisa – o desenho da figura humana (DFH) 

com uma ampliação metodológica –, põe em discussão o mate-

rial diagnóstico de um caso clínico que possibilita verificar o uso 

da técnica diagnóstica e a elaboração de um prognóstico clínico. 

Por apresentar o contexto de uma pesquisa, esse capítulo cons-

titui o ápice desta coletânea, demarcando a clara necessidade de 
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dar continuidade à discussão acerca da criatividade na prática do 

psicólogo.

Este livro, em síntese, propõe ampliações na teoria e na prática 

que estão comprometidas com a busca de melhorias no exercício 

profissional do psicólogo e pretende ser, antes de tudo, um convite 

ao debate sobre a fecunda contribuição das possibilidades criativas 

à prática em psicologia. 

É o desejo de todos os autores deste livro que as idéias 

aqui apresentadas tornem-se estímulos genuínos ao avanço na for-

mulação de novas indagações e alimentem o aprimoramento da 

prática profissional do psicólogo e a construção do conhecimento 

em psicologia.
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Um olhar criativo sobre a prática em psicologia, livro atual de 
inusitada originalidade que representa um avanço do conhe-
cimento para a poética da experiência sensível, surpreende o 
leitor com os diversos temas que nele são abordados. Com uma 
arrojada apresentação da técnica de recorte-colagem e uma rica 
discussão a respeito de mudança psíquica, cujo objetivo é 
resgatar pilares essenciais da prática em psicoterapia, esta obra 
vem, portanto, ampliar o horizonte de debate acerca da presença 
do potencial criativo na prática cotidiana do psicólogo.

Além de estimular a revisão das fronteiras do conhecido, com 
um olhar em direção ao que se pode imaginar enriquecedor para 
a prática em psicologia, e de provocar um encorajamento para 
que se busquem melhorias técnicas e se coloquem à prova novas 
hipóteses, este livro também instrui sobre o desenvolvimento da 
expressão gráfica na infância, destacando a possibilidade de 
refletirmos sobre os limites que encaminham para a realização 
de nosso potencial individual, quer seja como desenhista, artista 
quer seja como profissional de psicologia. 
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Um olhar criativo sobre a prática em 
psicologia preenche uma lacuna existente 
na atuação do psicólogo quando aborda o 
tema da criatividade. O livro resgata a 
importância da potencialidade criativa 
presente na prática psicológica. 

A ação do psicólogo em seu exercício 
profissional é essencialmente criativa na 
medida em que ele necessita se adaptar a 
diferentes objetivos, contextos e 
populações, nas suas variadas áreas de 
atuação. A utilização de técnicas nas 
inúmeras práticas psicológicas não 
minimiza a imprescindível tarefa de atentar 
às peculiaridades humanas. Tenha-se ou 
não consciência, a atuação do psicólogo é 
permeada por sua criatividade. Entretanto, 
tendo em vista que aquele a quem o 
psicólogo assiste busca compreensões, 
orientações e soluções, o paciente 
também terá de utilizar seu potencial 
criativo. Portanto, é inegável que a 
criatividade está implicada na relação 
profissional estabelecida pelo psicólogo em 
qualquer de seus contextos de atuação. 

A premissa de que a prática profissional 
do psicólogo está intimamente relacionada 
à sua qualidade criativa confere a este livro 
uma iniciativa importante por sua 
discussão a respeito da face criativa da 
teoria ou prática abordada, que constitui o 
ponto de convergência entre todos os 
capítulos apresentados. 

Cleusa Kazue Sakamoto, graduada em 
psicologia pela Universidade de São Paulo 
(USP) e especialista em psicologia clínica, 
vem estudando o tema da criatividade há 
mais de vinte anos. Possui mestrado em 
psicologia clínica pela USP – oportunidade 
em que estudou as relações de 
reciprocidade entre o estado criativo e a 
crise emocional –, doutorado em psicologia 
do desenvolvimento humano (também pela 
USP), em que aprofundou a investigação da 
experiência criativa. Desenvolve atividades 
na área clínica, desde 1981, e atualmente 
está envolvida com programas de 
prevenção da saúde psíquica e de formação 
profissional nas áreas de psicologia, arte e 
comunicação. Tem se dedicado a variados 
projetos em sua vida acadêmica nos 
setores de ensino, pesquisa e extensão 
universitária. É professora da Faculdade 
Paulus de Tecnologia e Comunicação e 
professora convidada da Universidade 
Anhembi Morumbi e Faculdades Senac–São 
Paulo. Escreveu livros e artigos científicos 
sobre criatividade e desenvolvimento 
humano e coordena o site 
www.geniocriador.pro.br, cujo objetivo é 
constituir um banco de dados sobre a 
ampliação do estudo da criatividade.
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