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EDITORIAL  
………………………………………………………………………….............…………………………………………… 

 
Arteterapia: somos preparados para criar e cuidar em saúde... 

Arteterapia é uma ferramenta que une a arte de cuidar em terapia com a criação artística, seja, de forma 
individual, na família ou na comunidade de maneira integral e holística, o trabalho pode ser desenvolvido de forma 
autônoma ou em equipe com atividades que estimulam a promoção, proteção, prevenção, reabilitação e 
recuperação da saúde mental. O avanço do conhecimento científico vem se alastrando no Brasil constantemente. 
Sabe-se que a Arteterapia vem crescendo e desenvolvendo no Brasil, seja por meio de novos profissionais no 
mercado de trabalho, legalização da profissão e ampliação de Associações regionais ou por meio de divulgação 
científica por meio de livros, revistas ou sites. A Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida confia na 
Arteterapia e realça a produção científica no país desde 2005. Nesta edição tanto a comunidade acadêmica, 
quanto a assistencial poderão ler os seguintes temas: estudo de caso sobre Arteterapia e o desenho como terapia 
e elucidação de sonhos ambos com dependentes de drogas; oficina de Arteterapia desenvolvida com pessoas 
com transtornos mentais graves, reflexão sobre o uso das artes plásticas como expressão do inconsciente e um 
artigo de revisão abordando o tema Arteterapia com pessoas com depressão. Com formação adequada, empatia, 
conhecimento, tecnologia, dedicação e disposição, estarão sempre preparadas para a arte do cuidar em 
Arteterapia. Tenham uma boa leitura! 

Profª Ana Cláudia Afonso Valladares Torres 
Coordenadora do Conselho Editorial da Revista Científica Arteterapia Cores da Vida 

 
Art therapy: we are prepared to create and take care of health 

Art therapy is a tool that unites the art of caring in therapy with artistic creation, whether individually, in the family or 
in the community in an integral and holistic way, the work can be developed autonomously or in a team with 
activities that stimulate the promotion, protection, prevention, rehabilitation and recovery of mental health. The 
advance of scientific knowledge has been spreading constantly in Brazil. It is known that Art therapy has been 
growing and developing in Brazil, either through new professionals in the job market, legalization of the profession 
and expansion of regional associations or through scientific dissemination from books, magazines or websites. The 
Scientific Journal of Art therapy Colors of Life has relied on Art therapy and emphasizes the scientific production in 
the country since 2005. In this issue, both the academic and healthcare communities will be able to read the 
following topics: case study on Art therapy and drawing as therapy and elucidation of dreams both of drug addicts; 
Art therapy workshop developed with people with severe mental disorders, reflection on the use of plastic arts as 
an expression of the unconscious and a review article addressing the theme Art therapy with people with 
depression. With proper training, empathy, knowledge, technology, dedication and willingness, will always be 
prepared for the art of caring in Art therapy. Have a nice read! 

Profª Ana Cláudia Afonso Valladares Torres 
Coordinator of Board Members of Editorial of the Scientific Magazine Arteterapia Cores of the Life 

 
Arteterapia: estamos preparados para crear y cuidar la salud 

El Arteterapia es una herramienta que une el arte del cuidado en la terapia con la creación artística, ya sea 
individualmente, en la familia o en la comunidad de manera integral y holística, el trabajo puede desarrollarse de 
forma autónoma o en equipo con actividades que estimulen el promoción, protección, prevención, rehabilitación y 
recuperación de la salud mental. El avance del conocimiento científico se ha extendido constantemente en Brasil. 
Se sabe que Arteterapia ha estado creciendo y desarrollándose en Brasil, ya sea a través de nuevos profesionales 
en el mercado laboral, la legalización de la profesión y la expansión de asociaciones regionales o mediante la 
difusión científica por medios de libros, revistas o sitios web. La Revista Científica del Arteterapia Colores de la 
Vida ha confiado en Arteterapia y enfatiza la producción científica en el país desde 2005. En este número, tanto 
las comunidades académicas como las de atención médica podrán leer los siguientes temas: estudio de caso 
sobre Arteterapia y dibujo como terapia y aclaración de sueña con drogadictos; Taller de terapia de arte 
desarrollado con personas con trastornos mentales graves, reflexión sobre el uso de las artes plásticas como 
expresión del inconsciente y un artículo de revisión que aborda el tema Terapia de arte con personas con 
depresión. Con la capacitación adecuada, la empatía, el conocimiento, la tecnología, la dedicación y la voluntad, 
siempre estarán preparados para el arte de cuidar en la terapia del arte. ¡Buena lectura! 

Profª Ana Cláudia Afonso Valladares Torres 
Coordinadora del Consejo Editorial de la Revista Científica Arteterapia Colores de la Vida 

 
Nota 

As opiniões emitidas nos trabalhos aqui publicados, bem como a exatidão e adequação das referências 
bibliográficas são de exclusiva responsabilidade dos autores, portanto podem não expressar o pensamento dos 
Editores e ou Conselho Editorial. 
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…………………………………………………………………………...............…………………………………….………… 

 
 
 
1 – A PONTE DA VIDA: EVOLUÇÃO PSICOSSOCIAL DE HOMEM DEPENDENTE DE DROGAS A PARTIR DE 

REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS 

 

Ana Cláudia Afonso Valladares-Torres
1
 

Nathalia de Souza Anicárcio
2
 

Diane Maria Scherer Kuhn Lago
3
 

Andrey Hudson Interaminense Mendes de Araújo
4
 
 

 
 
Resumo: Introdução - O uso nocivo de substâncias psicoativas é uma questão de saúde pública e os fatores que 
levam ao consumo exacerbado de álcool e de outras drogas são os mais variados possíveis, entre os quais a 
sensação de bem-estar proporcionada por essas substâncias, que leva a um ciclo vicioso. Por essa perspectiva, 
os Centros de Atenção Psicossocial — álcool e outras drogas III (CAPS-ad III) desenvolvem ações terapêuticas 
que envolvem a arte em terapia, com o propósito de proporcionar a reabilitação e a recuperação desse público-
alvo. Objetivo - Analisar, de forma comparativa, dois desenhos projetivos da “A Ponte da Vida” desenvolvidos por 
um dependente de drogas em dois momentos distintos e correlacioná-los com seu comportamento nesses dois 
períodos. Método – É uma pesquisa descritiva exploratória, de caráter qualitativo, com base em uma análise 
comparativa de desenhos projetivos elaborados por um usuário com as alterações comportamentais. Uma 
abordagem compreensiva, consubstanciada em um estudo de caso único, realizada em um CAPS-ad III do Distrito 
Federal. Resultados - Os desenhos da “A Ponte da Vida” instigaram com que Tei-gi refletisse sobre seus objetivos 
de vida. A análise dos dados tornou possível observar que, entre os dois momentos, houve diferenças 
progressivas e simultâneas nos desenhos, na verbalização e no comportamento de Tei-gi. Discussão - O desenho 
projetivo destacou-se pela criação de vínculo terapêutico estabelecido com Tei-gi, por causa de seu poder lúdico e 
criativo incluso no processo. A ponte aparece como central nos dois desenhos, ilustrando o momento de 
provação, de uma mudança de opção de vida com uma travessia difícil, vivenciada durante o processo de 
tratamento da dependência das drogas. Conclusão - Destaca-se que a Arteterapia exerce um papel 
preponderante na (re)estruturação psíquica das pessoas, pelo fato de a arte ser uma ferramenta lúdica e criativa, 
que facilita o vínculo terapêutico e potencializa o processo de recuperação e de reabilitação dos indivíduos.   
 
Palavras-chave: Arteterapia, Arteterapias criativas, Arteterapias expressivas, terapia pela arte, transtornos 
relacionados ao uso de substâncias, desenho, saúde mental, processo de cuidar em saúde, práticas integrativas e 
complementares de assistência à saúde. 

 
 
 

The bridge of life: psychosocial evolution of drugs dependent man on graphic representations 

 
Abstract: Introduction – Harmful use of psychoactive substances is a matter of public health and the factors that 

lead to overuse of alcohol and other drugs are as varied as possible, including the feeling of well-being provided by 
these substances, which leads to a vicious cycle. From this perspective, the Psychosocial Care Centers - alcohol 
and other drugs III (CAPS-ad III), develop therapeutic actions involving the art in therapy, with the purpose of 
providing the rehabilitation and recovery of this target audience. Objective - To analyze, comparatively, two 
projective drawings of “The Bridge of Life” developed by a drug addict at two different times and to correlate them 
with their behavior in these two periods. Method - It is a descriptive exploratory research, qualitative, based on a 
comparative analysis of projective drawings made by a user with behavioral changes. A comprehensive approach, 
embodied in a single case study, conducted in a CAPS-ad III of the Federal District. Results - The drawings of “The 
Bridge of Life” prompted Tei-gi to reflect on his life goals. The data analysis made it possible to observe that, 

                                                 
1
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2
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between the two moments, there were progressive and simultaneous differences in the drawings, verbalization and 
behavior of Tei-gi. Discussion - The projective design stood out for the creation of a therapeutic bond established 
with Tei-gi, because of its playful and creative power included in the process. The bridge appears as central in both 
drawings, illustrating the time of trial, a change of life option with a difficult crossing, experienced during the drug 
addiction treatment process. Conclusion - It is noteworthy that Art therapy plays a major role in the psychic (re) 
structuring of people, because art is a playful and creative tool that facilitates the therapeutic bond and enhances 
the recovery and rehabilitation process of individuals. 
 
Keywords: Art therapy, Creative arts therapy, Expressive Arts therapy, Drug-Related Disorders, Drawing, Mental 
health, Health care process, Integrative and complementary health care practices, Integrative systematic. 
 

 
El puente de la vida: evolución psicosocial de hombre dependiente de dogas a partir de las 

representaciones gráficas 

 
Resumen: Introducción – El uso nocivo de sustancias psicoactivas es una cuestión de salud pública y los factores 

que conducen al uso excesivo de alcohol y otras drogas son lo más variados posible, incluida la sensación de 
bienestar que proporcionan estas sustancias, lo que conduce a un círculo vicioso. Desde esta perspectiva, los 
Centros de Atención Psicosocial - alcohol y otras drogas III (CAPS-ad III), desarrollan acciones terapéuticas que 
involucran el arte en la terapia, con el propósito de proporcionar la rehabilitación y recuperación de este público 
objetivo. Objetivo - analizar, comparativamente, dos dibujos proyectivos de "El puente de la vida" desarrollados por 
un drogadicto en dos momentos diferentes y correlacionarlos con su comportamiento en estos dos períodos. 
Método - es una investigación exploratoria descriptiva, cualitativa, basada en un análisis comparativo de dibujos 
proyectivos realizados por un usuario con cambios de comportamiento. Un enfoque integral, incorporado en un 
solo estudio de caso, realizado en un CAPS-ad III del Distrito Federal. Resultados: los dibujos de "El puente de la 
vida" llevaron a Tei-gi a reflexionar sobre sus objetivos de vida. El análisis de datos permitió observar que, entre 
los dos momentos, hubo diferencias progresivas y simultáneas en los dibujos, la verbalización y el comportamiento 
de Tei-gi. Discusión - el diseño proyectivo se destacó por la creación de un vínculo terapéutico establecido con 
Tei-gi, debido a su poder lúdico y creativo incluido en el proceso. El puente aparece como central en ambos 
dibujos, ilustrando el tiempo de prueba, una opción de cambio de vida con un cruce difícil, experimentado durante 
el proceso de tratamiento de adicción a las drogas. Conclusión - Cabe destacar que Art therapy desempeña un 
papel importante en la (re) estructuración psíquica de las personas, porque el arte es una herramienta lúdica y 
creativa que facilita el vínculo terapéutico y mejora el proceso de recuperación y rehabilitación de las personas. 
 
Palabras-clave: Arteterapia, Arteterapias creativas, Arteterapias expresivas, Terapia con arte, Trastornos 
Relacionados con Sustancias, Diseño, Salud mental, Proceso de atención de la salud, Prácticas de salud 
complementarias y de integración. 
 
 
 
Introdução 

A dependência e o uso nocivo de substâncias psicoativas é uma questão que envolve, além da 
Segurança, a Saúde Pública e perdura desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje. Entretanto, no 
mundo contemporâneo, esse problema se tornou mais intenso e devastador. Em resposta a essa problemática, foi 
instituída a Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006, que programou o Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas (SISNAD). Compete ao SISNAD prescrever medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelecer normas para repressão à produção não 
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; definir crimes, entre outras providências (BRASIL, 2006).  

Os fatores que levam ao consumo exacerbado de álcool e de outras drogas são os mais variados e, 
segundo Lobo e Babosa (2017), as drogas ativam o sistema de recompensa do cérebro, provocam no usuário um 
tipo de ilusão química de prazer que o induz a continuar a usá-las continuadamente. Devido a essa fuga 
momentânea da realidade e à sensação de bem-estar proporcionada por essas substâncias, a exposição intensa 
às drogas torna-se um ciclo vicioso e pode levar à dependência e trazer consequências, como deterioração física, 
emocional e mental nos usuários. 

Embora se tenha conhecimento acerca dos danos associados às populações vulneráveis a essa prática, 
apenas em dezembro de 2011, pela Portaria n.º 3.088, foi Instituída a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, de álcool e de outras 
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 2011). Por essa perspectiva, com vistas a uma 
assistência integral e a ressocialização dos dependentes de drogas, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
em destaque os CAPS-ad – álcool e outras drogas, que desenvolvem ações terapêuticas, por meio da a arte em 
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terapia, com o propósito de proporcionar a reabilitação e a recuperação desse público-alvo. Valladares-Torres 
(2015; 2018a) e Valladares-Torres e Lago (2018a; 2018b) referem-se à Arteterapia como uma ferramenta clínica 
criativa, que pode favorecer o autoconhecimento, aliviar as tensões, estimular a criatividade e proporcionar bem-
estar emocional dos seus participantes em saúde mental.  

Paralelamente a isso, como forma de intervenção, a arte como terapia busca desenvolver nos pacientes 
uma postura autônoma, para que eles possam exteriorizar seus sentimentos. Azevedo e Miranda (2011) afirmam 
que a arte é capaz de produzir subjetividades, catalisar afetos, engendrar territórios desconhecidos e/ou 
inexplorados. Essas formas de linguagens proferem saberes que abrangem práticas criativas, de produção, de 
construção, de exteriorização e de reflexão, manifestando contornos de expressão de sensibilidade, de intuição, 
de pensamento, de emoção e da subjetividade (ALMEIDA, 2018).  

Valladares (2004; 2008), Valladares et al. (2008), Valladares-Torres (2013b; 2015), Valladares-Torres e 
Callai (2018) e Angelim e Valladares-Torres (2019) afirmam que desenhos desenvolvidos em um processo de 
Arteterapia ajudam a compreender a trajetória psíquica do sujeito no seu momento de vida e, caso sejam 
analisados em momentos distintos, podem acompanhar o processo de transformação emocional do indivíduo.  

Um estudo estimulou seus participantes a desenharem uma ponte, entre outras técnicas de arte, durante o 
processo arteterapêutico, com o intuito de que os usuários refletissem sobre objetivos de vida, obtivessem insights 
sobre suas forças emocionais, determinassem suas fontes de significado da vida e explorassem os aspectos 
espirituais (DAREWYCH; BOWERS, 2018). Outra pesquisa de Camicia et al. (2018) também sugeriu o desenho 
da ponte no contexto da Arteterapia, com cuidadores familiares de pessoas acometidas pelo Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), a fim de determinar as necessidades desses cuidadores durante a reabilitação hospitalar de seus 
familiares. E a análise estatística descritiva do Inventário de Necessidades Familiares revelou que as 
necessidades atendidas e as não atendidas foram consistentes com as entrevistas e com as interpretações dos 
desenhos.  

A ponte é um local de passagem e de provação, representa a ligação entre dois mundos separados: entre 
a terra e o céu, entre a vida e a morte, entre um estado humano a um estado supra-humano, entre a contingência 
até a imortalidade, entre o mundo sensível ao mundo suprassensível. E, igualmente, simboliza a transição entre 
dois desejos em conflito, a angústia da escolha e de uma travessia difícil sobre um local perigoso, a superar. 
Simboliza uma passagem difícil, como uma viagem iniciatória, cuja travessia é acompanhada de purificações 
ritualísticas. Passagem de um estado para outro mais elevado, simbolismo da passagem e da provação, em uma 
dimensão espiritual, moral, ritual e religiosa (LEXIKON, 1994; CIRLOT, 2005; CHEVALIER; GHEERBRANT, 
2017). 

Com inspiração nesses estudos, da integração do desenho da ponte durante a intervenção da Arteterapia 
foi conduzida esta pesquisa no contexto da dependência de drogas. De um modo geral, a Arteterapia afeta 
positivamente os resultados de saúde dessa clientela e os impactos nos pacientes incluem melhorias na qualidade 
de vida, enfrentamento da doença, saúde mental e sintomas somáticos. Alguns estudos que correlacionam a 
Arteterapia junto a dependentes de drogas têm sido descritos pelos autores Valladares (2011), Valladares-Torres 
(2012, 2013a, 2013c, 2016), Paiva e Valladares-Torres (2017), Valladares-Torres (2017a, 2017b, 2018b), 
Valladares-Torres e Costa (2018), Valladares-Torres e Torres (2018) e Valladares-Torres et al. (2018). Entretanto, 
não há relatos da inserção do desenho da ponte com essa clientela de forma independente e como forma de 
estudo de caso. 

Denota-se, assim, a escassez de estudos que abordem a relevância desta técnica no contexto das 
toxicomanias. E surgiu, então, a seguinte questão norteadora da pesquisa: A junção do desenho projetivo da 
ponte - repleto de uma riqueza simbólica oculta e subjetiva – pode ser consistente com as mudanças 
comportamentais do caso estudado?  

Com isso, esse estudo é norteado pelo objetivo de analisar, de forma comparativa, dois desenhos 
projetivos da “A Ponte da Vida” desenvolvidos por um dependente de drogas em dois momentos distintos e 
correlacioná-los com o comportamento nesses dois períodos. 

 
Método 

Desenho do estudo 
Pesquisa descritiva exploratória de caráter qualitativo, consubstanciada em um estudo de caso único. Foi 

desenvolvida uma análise comparativa de desenhos projetivos elaborados por um usuário com as alterações 
comportamentais em dois momentos de vida distintos. Foi realizada uma análise dos desenhos baseada em uma 
abordagem compreensiva da Psicologia Analítica de C. G. Jung (1996), além das análises da verbalização sobre 
os desenhos e da história de vida comportamental do caso em estudo nos momentos distintos.  

Os dados foram fundamentados na análise comparativa dos dados e buscou-se ampliar a variedade de 
evidências, conforme fundamentado para o método de estudo de caso e estabelecido por Yin (2014). 
Complementam Figueiredo e Amendoeira (2018), ao descreverem o estudo de caso como uma abordagem 
metodológica de investigação, adequada, especialmente, para compreender, explorar ou descrever 



 
Ano 15 - Volume 26  -  Número 2  -  Julho – Dezembro  -  2019 

 

 

6 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão envolvidos diversos fatores e que vão convergir para uma 
questão específica a ser estudada.  
 
Local do estudo e do participante 

A pesquisa contou com um participante adulto do gênero masculino dependente de drogas e que estava 
em tratamento ativo em um Centro de Atenção Psicossocial-álcool e outras drogas III (CAPS-ad III) do Distrito 
Federal. Esse CAPS-ad III funciona de forma ininterrupta e oferece serviços estratégicos para coordenar e 
amplificar as ações em saúde mental: acolhimento integral com internação, plano terapêutico intensivo em forma 
de hospital-dia e plano terapêutico semi-intensivo. Oferecem atendimentos no acolhimento inicial, em diversas 
oficinas terapêuticas criativas, consultas e acompanhamento por uma equipe especializada e transdisciplinar de 
saúde mental, assim como fornecem psicofármacos, aconselhamentos, intervenção breve, entrevista motivacional 
entre outros.  
 
Procedimentos e Coleta de Dados 

Realizou-se um diálogo com o usuário a respeito dos objetivos e da aplicação da pesquisa. Após sua 
autorização, por meio do preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi iniciado o 
estudo.  

Inicialmente e ao longo da pesquisa, foram coletados os dados sociodemográficos, clínicos e psiquiátricos 
do participante, por meio de uma entrevista estruturada e pela pesquisa no prontuário. Em seguida, recorreu-se a 
uma intervenção de Arteterapia focal, em que foi solicitado ao participante que elaborasse de um desenho 
projetivo da “A Ponte da Vida”. Para tanto, foram disponibilizados os seguintes materiais gráficos: giz de cera, 
canetinhas hidrográficas, lápis de cor, lápis preto e borracha, papel sulfite branco tamanho A4. Posteriormente, foi 
desenvolvido um inquérito sobre o desenho, que continha as questões: título e história do desenho. Após três 
meses, repetiu-se o mesmo desenho projetivo e o mesmo inquérito sobre o desenho, de forma semelhante ao 
primeiro desenho. Cada encontro teve duração de duas horas. 

A coleta dos desenhos projetivos e os inquéritos sobre eles foram realizados nos meses de maio e de 
agosto de 2018. Já a entrevista com o participante e a busca ativa nos prontuários sobre os dados 
sociodemográficos, clínicos e psiquiátricos foram realizados entre maio de 2018 a junho de 2019, para 
acompanhar o histórico e a trajetória de vida do usuário. Todos os atendimentos foram realizados de forma 
individual em sala disponível pelo CAPS-ad III.  
 
Análise dos dados 

Os dados foram analisados sob a vertente qualitativa e apresentados na forma de estudo de caso único. 
Todos os dados gerados - sociodemográficos, clínicos, psiquiátricos, evolução do caso, desenhos e inquérito 
sobre os desenhos - foram apresentados de forma descritiva e exploratória (qualitativa) ao longo do trabalho e, 
algumas, em forma de figuras. 

Os dados foram separados e analisados de forma comparativa no período da confecção dos dois 
desenhos (maio e agosto de 2018) e foram levantadas as principais alterações nas imagens dos dois desenhos, 
na verbalização sobre os mesmos, e, ao mesmo tempo, no comportamento do participante nesses dois períodos. 
Entretanto, o histórico de vida do participante antes do primeiro desenho, bem como a evolução do seu tratamento 
após a confecção do segundo desenho foram utilizados como uma ponte histórica, para complementar e/ou 
aprofundar a história de vida do caso em estudo e favorecer uma compreensão mais ampla a respeito dele. 

Os desenhos projetivos da ponte foram analisados comparativamente sob aspectos qualitativos à luz da 
Psicologia Analítica (FINCHER, 1991; FURTH, 2013), com o apoio de dicionário dos símbolos (LEXIKON, 1994; 
CIRLOT, 2005; CHEVALIER; GHEERBRANT, 2017) e de guias de interpretação de desenhos (CAMPOS, 2000; 
RETONDO, 2000). Para análise do comportamento, foi levantado, também, em que Estágio de Mudança se 
encontrava o participante, baseado nos autores Prochaska, DiClemente e Norcross (1992). 
 
Cuidados éticos 

Esse estudo é um subprojeto da pesquisa da Universidade de Brasília (UnB), denominada: “A Arteterapia 
como dispositivo terapêutico nas toxicomanias”, que foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação 
de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (CEP/FEPECS), sob CAAE n.º 44625915400005553. O participante 
assinou o TCLE e consentiu na publicação das imagens plásticas para fins didáticos e científicos. Para assegurar 
o anonimato, definiu-se denominá-lo de Tei-gi ao longo da pesquisa. O Tei-gi foi o nome escolhido pelo 
participante e significa o diagrama daoísta adotado no tai chi chuan. 

 
Resultados e Discussão 

Histórico de vida de Tei-gi antes do primeiro desenho projetivo da “A Ponte da Vida”  
Tei-gi era do gênero masculino, 39 anos, natural de Brasília. Autodeclarado pardo, tinha Ensino Médio 

incompleto e era motorista de caminhão e vendia grama, mas, no momento, não estava desempenhando atividade 
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laboral. Negou ser praticante de alguma religião. Tei-gi referiu que teve uma infância conturbada, decorrente de o 
pai ser militar e muito rígido em suas condutas; na adolescência, iniciou o consumo de substâncias psicoativas e 
entrou para o exército. Na fase adulta, casou-se e teve uma filha, que, naquele momento estava com quatorze 
anos, era hiperativa e tinha crises de ausência. No momento e como atividade de lazer, Tei-gi ora ficava em casa, 
ora fazia uso compulsivo de drogas (álcool e crack) no córrego perto de casa. 

Iniciou o uso de álcool aos dezoito anos e de outras drogas há seis anos e, desde 2016, tornou-se 
dependente do crack, consumindo concomitante o álcool, que também era droga de gatilho para o uso abusivo do 
crack. Teve uma tentativa de autoextermínio em abril de 2017, ao se jogar com seu caminhão pelo barranco e 
ficou em coma pelo acidente por sete dias, apresentou várias crises convulsivas e foi internado em um período 
total de vinte dias em um hospital de Palmas-TO. Depois, voltou a trabalhar, mas teve outra recaída em dezembro 
de 2017, arrependeu-se e iniciou tratamento para a dependência de drogas no acolhimento integralmente 
(internação) no CAPS-ad em fevereiro de 2018. Entretanto, evadiu-se do CAPS-ad III logo em seguida e cometeu 
tentativas de suicídio após uso descontrolado e progressivo do crack. Posteriormente, ficou em situação de rua 
por quatro dias, mas, em decorrência de intervenção familiar, Tei-gi foi internado, de forma compulsória, em uma 
Clínica de Reabilitação. Ao realizar os exames médicos de rotina, foi constatado que ele era HIV positivo (HIV+). 

No retorno para casa, ocorreram vários conflitos domiciliares com a esposa, devido ao diagnóstico de 
HIV+ em ambos. Separou-se da esposa e afastou-se da filha, deixou essa família nuclear e voltou a residir com os 
pais e uma irmã. O pai era alcoolista e a mãe apresentava sinais de ansiedade, decorrente da dependência de 
drogas do marido e do filho. 

Somente em março de 2018 e de forma voluntária, foi novamente acolhido integralmente no CAPS-ad III 
do Distrito Federal e deu seguimento ao seu projeto terapêutico singular. A mãe e Tei-gi apresentaram 
disponibilidade para aderir o tratamento no CAPS-ad, entretanto a ex-esposa e, especialmente, o pai 
desqualificavam seu tratamento e o pai acreditava que Tei-gi deveria voltar a trabalhar. Tei-gi não mantinha boa 
relação com a ex-esposa e, como se afastou da filha, após separação, também se distanciou do pai. No período 
do acolhimento integral, Tei-gi apresentou, inicialmente, episódios de alucinações auditivas e visuais e delírios, 
sinais de ansiedade, humor disfórico, irritabilidade, pensamento tangencial, com conteúdo delirante e ideias 
supervalorizadas recorrentes, especialmente em relação ao trabalho, disse que iria ser um psicólogo coaching 
formado pela Universidade de Brasília (UnB), e apresentou queixas de fissura de bebida alcoólica, entretanto 
estava consciente, lúcido, orientado no tempo e espaço. Disse ter-se internado, porque se sentia inseguro 
inicialmente em um espaço desprotegido. 

Durante o acolhimento integral, participou das atividades terapêuticas disponibilizadas pelo CAPS-ad III. 
Fez uso dos psicofármacos e suas classes listados a seguir: clonazepam-2,5g (ansiolítico e/ou hipnótico) nos 
períodos matutinos, vespertino e noturno; nortiptilina-50mg (antidepressivo) uma vez ao dia; haloperidol com 
prometazina-injetável (antipsicóticos ou neurolépticos) uma vez ao dia, levomepromazina-100mg (antipsicóticos ou 
neurolépticos) à noite e quetiapina-100mg (antipsicóticos ou neurolépticos) à noite; carbamazepina-200mg 
(anticonvulsivantes) 8/8h, ácido valproico-500mg (anticonvulsivantes) 8/8h; e outras medicações como 
paracetamol-500mg SOS (conforme necessidade), captropril-25mg 8/8h ao dia e metoclopramida-injetável SOS 
(conforme necessidade).  

Deixou o acolhimento integral em tempo previsto de quinze dias e passou para o regime de tratamento 
com plano terapêutico intensivo (tratamento no hospital-dia) e estava mais tranquilo no humor. Ao deixar o 
acolhimento, também estava mais motivado e realizava estratégias de enfrentamento da fissura pelas drogas. No 
final de março, iniciou acompanhamento e tratamento com infectologista de um hospital regional do Distrito 
Federal, voltado para a soropositividade.  

Para facilitar a leitura, foi resumida no Quadro 1, de forma esquemática, a história de vida de Tei-gi antes 
do primeiro desenho projetivo da “A Ponte da Vida”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ano 15 - Volume 26  -  Número 2  -  Julho – Dezembro  -  2019 

 

 

8 

Quadro 1 – Resumo da História de vida de Tei-gi antes do primeiro desenho projetivo da “A Ponte da Vida”. 
Brasília, DF, 2019 

 
      Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Histórico de vida de Tei-gi durante as duas avaliações do desenho projetivo da “A Ponte da Vida”  

A seguir, no Quadro 2, foram agrupadas as representações dos desenhos projetivos da “A Ponte da Vida” 
confeccionadas por Tei-gi nas duas avaliações, juntamente com o título da imagem, as datas e as modificações 
resumidas ao longo do percurso, em relação às imagens, à verbalização e ao comportamento.  

 
Quadro 2 – Apresentação e título das imagens, resultados sobre as principais modificações sobre as imagens, 

verbalização e comportamento de Tei-gi ao longo do percurso entre as duas avaliações (maio a agosto de 2018). 
Brasília, DF, Brasil, 2019. 

 
 
Avaliações 

 
1ª avaliação (maio de 2018) 

Título: O paraíso 
 

 
2ª avaliação (agosto de 2018) 

Título: A ponte 
 

Desenhos 

  
Modificações 
ao longo do 
percurso 

 
Alterações nas Imagens 

 
Alterações na Verbalização 

 
Alterações no Comportamento 
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 O desenho ficou mais bem 
elaborado, com maior riqueza de 
detalhes, os traçados trêmulos e 
descontínuos se tornaram 
contínuos e equilibrados. A 
imagem ganhou flexibilidade e 
menos rigidez. Houve 
aparecimento de preenchimento 
interno da cor. A ponte se tornou 
mais reta, firme e segura, ao invés 
de mais solta do chão, curva, 
perigosa e com poucas amarras. 
O segundo desenho parece bem 
mais suave e equilibrado. As 
águas com corredeira deram lugar 
a águas mais calmas. Houve o 
aparecimento do sol e um número 
maior de árvores, com a nova 
ponte.. 

 

A ponte, representada como 
passarela de pessoas, tornou-se 
passarela de almas. 
Confeccionada inicialmente de 
madeira, tornou-se de pedra. 
Ponte que tinha inicialmente 
tamanho alto e era curva e se 
tornou de tamanho mediano e 
reto, ficou mais dura (firme) e se 
tornou amiga. Ao invés de 
liberdade e travessia de algo ruim 
(sufoco, prisão) para algo bom e a 
dificuldade dessa travessia, a 
ponte mostrou-se como um lugar 
de evolução, de consciência das 
escolhas boas para ele e a 
descoberta dele em poder ajudar 
outras almas na travessia. 

Tei-gi aderiu melhor ao serviço, do 

plano terapêutico intensivo passou 
para o semi-intensivo. Conseguiu 
estabelecer e realizar várias 
estratégias para alterar seu 
comportamento. As relações 
familiares melhoraram, em relação 
com o pai e com a filha e o 
comportamento mais assertivo 
diante dos conflitos. Fez curso de 
Tai Chi Chuan e agora é um dos 
instrutores da oficina do CAPS-ad 
junto com outro profissional do 
serviço. O grupo tinha como 
perspectiva gerar emprego e 
renda a ele, que fazia 
acompanhamento contínuo no 
CAPS-ad. Foi eleito um dos 
pacientes representantes do 
CAPS-ad e iniciou curso de 
Tratamento Comunitário. Fez 
várias projeções mais objetivas e 
concretas para o futuro. Deixou, 
de certa forma, de ser vítima do 
seu processo de adoecimento 
para ser protagonista do seu 
processo de cura. Humor e padrão 
de sono se tornaram mais 
estáveis.   

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

São apresentadas, detalhadamente, a seguir, de forma descritiva e exploratória, as modificações ao longo 
do processo de Tei-gi entre as duas avaliações (maio e agosto de 2018), em relação às imagens, verbalização e 
comportamento.  

 
a) Alterações nas Imagens  

O primeiro desenho da “A Ponte da Vida” é pouco elaborado, apresenta pobreza de detalhes e uma 
imagem vazia — o que pode simbolizar baixo nível de energia, uma sensação de vazio ou um mau funcionamento 
que emana de representações da realidade. Os traçados trêmulos e descontínuos, somados à rigidez da imagem 
e à ponte curva, perigosa e pouco presa no solo podem sugerir angústia, medo, insegurança e confusão 
(CAMPOS, 2000; RETONDO, 2000; FINCHER, 1991).  

O self no primeiro desenho é representado como uma experiência fragmentada de dualidade: um sentido 
de existência inerte e emocionalmente sombrio, monótono e disfuncional na realidade. O número dois, isto é, a 
dualidade, foi transmitido graficamente por meio de dois limites gráficos, dois coqueiros, duas montanhas, grades 
da ponte pareadas. Para Jung, o número dois representa dois estados distintos de consciência e exprime um 
estágio de diferenciação, que estabelece os opostos, corresponde ao início de toda confusão, dissensão e 
antagonismo. O número dois anuncia tensão, separação e conflito, contudo, é a conexão saudável que sugere o 
retorno da harmonia (FINCHER, 1991; FURTH, 2013). A dualidade no desenho pode corresponder, 
simbolicamente, à ambivalência de sentimentos que é atribuída ao Estágio três de Contemplação de Prochaska, 
DiClemente e Norcross (1992), uma vez que Tei-gi, durante o primeiro desenho, tinha consciência em relação ao 
seu tratamento e à possibilidade transformação da sua vida, todavia, simultaneamente, percebia a dificuldade na 
mudança.  

Em contraste com o desenho anterior, o segundo desenho da “A Ponte da Vida” é bem mais elaborado, 
apresenta riqueza de detalhes, preenchimento interno rico de cores e melhor ocupação do espaço da folha — o 
que sugestiona melhor nível de energia psíquica. Diferentemente do outro desenho, o segundo é de uma 
experiência emocionalmente rica, animada e prazerosa, associada aos seus estados gratificantes de consciência. 
Além do que, os traçados agora são contínuos, a imagem é mais suave, a ponte se tornou mais reta, segura e 
firme no chão (CAMPOS, 2000; RETONDO, 2000; FINCHER, 1991).  

A ampliação de árvores pode simbolizar uma vida mais repleta de sentido, já que a árvore é o símbolo da 
vida, dos seres divinos, do renascimento, da evolução, da ligação entre terra e céu (LEXIKON, 1994; CIRLOT, 
2005; CHEVALIER; GHEERBRANT, 2017). O surgimento do sol no segundo desenho pode representar o 
aparecimento da luz, do calor, do renascimento e da iluminação simbólica para a vida. Assim, o melhor 
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preenchimento interno do desenho, igualmente, significa melhor preenchimento psíquico na vida do autor, não só 
físico, mas espiritual. 

A ponte aparece como central nos dois desenhos, pois Tei-gi estava em um processo de tratamento e 
reabilitação da dependência das drogas, em um momento de passagem e de provação, de uma mudança de 
opção de vida com uma travessia difícil. A passagem é uma difícil travessia, uma provação e uma viagem 
iniciatória a ser superada, a transposta e a escolha de um novo caminho. Aspecto presente nos dois momentos de 
vida dos desenhos elaborados por Tei-gi.  
 

b) Alterações na Verbalização 
Tei-gi, na primeira avaliação, conseguiu perceber a ambivalência de sentimentos, tantos os aspectos 

positivos, quanto os negativos por meio das expressões verbais: Estava no lado ruim, mas agora estou passando 
para o lado bom; Vim do sufoco, da prisão e estou indo para a liberdade; Consegui sair da ponte e atravessar para 
o outro lado; A ponte é antiga, mas é segura. Expressou também verbalmente as desvantagens do seu uso 
abusivo de substâncias psicoativas e os problemas desencadeados pela dependência, contudo expôs o desejo de 
mudança e conseguiu visualizar que teria liberdade, felicidade, segurança, e poderia tornar-se mais forte e mais 
bonito nessa travessia. Aspectos que reforçam que Tei-gi se encontrava no Estágio três de Contemplação de 
Prochaska, DiClemente e Norcross (1992), que é caracterizado por ambivalência, a pessoa consegue perceber os 
aspectos positivos e negativos em relação à dependência.  

Já na segunda avaliação, Tei-gi conseguiu perceber a ponte, além de uma passagem física, ancorada em 
uma passagem emocional, com mudança de atitudes e de escolha de novos caminhos. As pessoas físicas agora 
são relatadas como almas, reforçando outros aspectos, além do físico. A ponte, que, inicialmente, foi representada 
como alta e curva, ou algo mais difícil e perigoso de atravessar, passa a ter um tamanho mediano, além de ter-se 
tornado mais firme e amiga e, simultaneamente, pode corresponder a melhor aceitação no enfrentamento de 
estratégias durante o processo de mudança. Além de Tei-gi conseguir estar fisicamente distante das substâncias 
psicoativas, ele admite, na segunda avaliação, que precisava evoluir em vários aspectos de vida simultaneamente: 
biopsicosocioespirutual para conseguir evoluir no tratamento de reabilitação. Somente na segunda avaliação é 
que Tei-gi teve a consciência de poder melhor a si mesmo e aos outros à sua volta: Posso ajudar outras almas na 
travessia. 

A ponte, confeccionada inicialmente de madeira, tornou-se de pedra. A pedra é mais resistente do que a 
madeira, que se desfaz mais facilmente com a força da água, da chuva, do vento e do tempo. A pedra simboliza a 
união entre o céu e aterra, a sua dureza representa os poderes divinos, a eternidade, a força concentrada, a 
imutabilidade, portadora de vida. Também é considerada um símbolo de proteção aos mortos, que dá vida a eles 
pela imortalidade das almas (LEXIKON, 1994; CIRLOT, 2005; CHEVALIER; GHEERBRANT, 2017). 

 
c) Alterações no Comportamento 

Tei-gi não apresentou resistência em desenvolver às atividades da pesquisa e se mostrou  confortável e 
com foco em desenhar a ponte e em responder o questionário nos dois momentos da avaliação.  

Na primeira avaliação, encontrava-se mais ansioso, apresentou movimentação dos dedos da mão durante 
todo o período de entrevista, humor mais deprimido e linguagem com fluxo lento e quantidade mínima e 
pressionada. Em alguns momentos, apresentou fuga de ideias e manteve dificuldade em aprofundar-se no 
assunto da separação e na relação com a ex-esposa. Apresentava humor um pouco instável e padrão de sono 
reduzido.  

Ademais, na primeira avaliação, Tei-gi estava em regime de tratamento no plano terapêutico intensivo 
(tratamento no hospital-dia), participava na ocasião dos seguintes grupos terapêuticos no CAPS-ad: segunda-feira 
pela manhã-Canções e Reflexões, segunda-feira à tarde-Motivacional, terça-feira pela manhã-Minha Evolução e 
Relaxamento, terça-feira à tarde-Sempre um Bom Papo e Cine CAPS, quarta-feira pela manhã-Música, quarta-
feira à tarde-Yoga e Estratégia de Enfrentamento, quinta-feira pela manhã-Tratamento Comunitário, sexta-feira 
pela manhã-Bem-Estar e Educação em Saúde.  

Estava em uso dos seguintes psicofármacos e suas classes: clonazepam-2,5g (ansiolítico e/ou hipnótico) 
nos períodos matutinos, vespertino e noturno; nortiptilina-50mg (antidepressivo) uma vez ao dia; e 
carbamazepina-200mg (anticonvulsivante) 8/8h, ácido valpróico-500mg (anticonvulsivante) 8/8h. Almejava 
reconstruir sua relação com a filha e voltar aos estudos. Não soube informar qual medicação anti-HIV estava 
ingerindo e não foi possível informar possíveis interações com as medicações citadas, em especial o 
antidepressivo.  

Já na segunda avaliação, Tei-gi continuou motivado ao tratamento e, agora, mais bem vinculado à equipe 
do CAPS-ad, e passou para o regime de plano terapêutico semi-intensivo (também em hospital-dia). Como já 
havia cursado Tai Chi Chuan, passou a ser um dos instrutores da oficina do CAPS-ad junto com outro profissional 
do serviço. Tei-gi aderiu aos seguintes grupos terapêuticos no CAPS-ad: segunda-feira pela manhã-Canções e 
Reflexões, segunda-feira à tarde-Hora de Mudar, terça-feira pela manhã-Tai Chi Chuan, quinta-feira pela manhã-
Tratamento Comunitário, sexta-feira pela manhã-Tai Chi Chuan.  
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Melhorou o padrão de sono e o humor se tornou mais estável. Continuou em uso das mesmas 
medicações, entretanto, com redução da dosagem e/ou período de ingestão: Clonazepam-2,5g (ansiolítico e/ou 
hipnótico), somente no período noturno; nortiptilina-reduziu para 25mg (antidepressivo) uma vez ao dia; e 
carbamazepina-200mg (anticonvulsivante) 8/8h, ácido valpróico-reduziu para 250mg (anticonvulsivante) 8/8h.  

Seguiu tranquilo, colaborativo e comunicativo com a equipe de saúde. Tei-gi conseguiu estabelecer as 
suas opções para alterar seu comportamento. Ademais, expressou que já colocava em prática as suas estratégias 
e planos estabelecidos para atingir as suas metas. Percebeu o convívio familiar mais harmônico no núcleo familiar 
e com a filha. Também relatou comportamento mais assertivo diante dos conflitos, em especial em relação ao pai, 
com quem tinha mais dificuldade de manejo. Sua mãe aderiu ao grupo terapêutico de família e participou de vários 
atendimentos familiares, junto com Tei-gi, promovidos pelo CAPS-ad III.  

Iniciou curso de formação de Tratamento Comunitário. Suas projeções para o futuro eram de vender o 
caminhão e montar uma loja de autopeças para veículos e de retornar os estudos na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), para, posteriormente, prestar vestibular para o Curso de Psicologia na UnB. A EJA é destinada a 
jovens e adultos que não tiveram acesso ou não deram continuidade ao ensino na idade própria e, agora, desejam 
retomar os estudos.  

Apesar de ter tido uma recaída/lapso somente no dia 08 de junho de 2018, optou pela abstinência das 
drogas e conseguiu manter-se motivado, sem fissuras ou sintomas psicóticos e sem outras alterações entre as 
duas avaliações e fez cumprir o Plano Terapêutico Individual. Participou de alguns atendimentos psicológicos 
individuais, o que lhe proporcionou reflexões sobre seu processo emocional, mas não trazia muitos 
conteúdos/demandas e apresentava resistência em aprofundar em alguns assuntos, em especial em relação à ex-
esposa. Ficou muito feliz de ter sido eleito como um dos representantes dos pacientes do CAPS-ad. Colocou em 
prática estratégias de enfrentamento e prevenção de recaída. Aspecto que reforça que Tei-gi deixou, de certa 
forma, de ser vítima do seu processo de adoecimento, para ser protagonista do seu processo de cura.  

Tei-gi que se encontrava no primeiro desenho no estágio dois de Contemplação e conseguiu mudar para 
um estágio mais evoluído de Ação de nível quatro, estágio que se configura pela mudança de comportamento, em 
que a pessoa coloca em prática as estratégias e planos (PROCHASKA; DICLEMENTE; NORCROSS, 1992). 
Aspectos que também foram enunciados pela verbalização sobre o desenho e pelas características simbólicas da 
ponte. No segundo momento, Tei-gi expôs, de forma objetiva, que aderira ao tratamento e que houvera melhoria 
na sua qualidade de vida.  

Negou ideação ou tentativa de suicídio ou comorbidades físicas e psiquiátricas nas duas avaliações. Além 
disso, nas duas avaliações, encontrava-se consciente, orientado auto e alopsíquico, deambulando e eupneico. As 
outras funções psíquicas, como a memória, a atenção, a sensopercepção, a capacidade intelectual também 
estavam preservadas nas duas avaliações. 

Histórico de vida de Tei-gi depois do segundo desenho projetivo da “A Ponte da Vida”  
A fim de ilustrar a continuidade no processo de reabilitação de Tei-gi após o segundo desenho da “A Ponte 

da Vida”, foi constatado, em junho de 2019, que Tei-gi mantinha o seguinte comportamento: motivação, vínculo 
com a equipe do CAPS-ad, participação ativa no plano terapêutico semi-intensivo (tratamento no hospital-dia), boa 
a relação familiar, continuou como instrutor da oficina de Tai Chi Chuan no CAPS-ad, cursando Tratamento 
Comunitário e como representante do CAPS-ad. Ademais, retornou aos estudos no EJA, trabalhava melhor seu 
autoconhecimento, aprofundava-se nos estudos e fazia mais leituras e participava como coterapeuta de novas 
oficinas terapêuticas no CAPS-ad III, as de Tratamento Comunitário.  

Tei-gi conseguiu mudar para um estágio mais evoluído, o de Manutenção de nível cinco. Estágio que se 
configura pela manutenção do novo comportamento, em que a pessoa coloca em prática as estratégias e planos e 
evita recaídas (PROCHASKA; DICLEMENTE; NORCROSS, 1992). O Quadro 3, a seguir, ilustra, de forma 
resumida e esquemática, a evolução de Tei-gi após o segundo desenho projetivo da “A Ponte da Vida”, em junho 
de 2019. 
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Quadro 3 – Resumo da evolução de Tei-gi em junho de 2019 e após o segundo desenho projetivo da “A Ponte da 

Vida”. Brasília, DF, 2019 

 

 
                                  Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
Discussão geral 

O desenho projetivo da “A Ponte da Vida” destacou-se pela proximidade e pela criação de vínculo 
terapêutico rápido que se estabeleceu com Tei-gi, por causa de seu poder de lúdico e criativo incluso no processo, 
além de desempenhar um papel preponderante em facilitar a verbalização dos sentimentos e necessidades de 
Tei-gi. 

Da análise dos dados realizada, observou-se que, entre os dois momentos, houve diferenças progressivas 
e simultâneas nos desenhos, na verbalização e no comportamento de Tei-gi. Esses resultados corroboram com o 
estudo de Or et al. (2019), que discutiram o benefício de comparar e integrar o uso do desenho com a história 
verbal no trabalho terapêutico, pois os autores acreditam que essa integração enriquece o pensamento clínico, no 
caso, desenvolvido com crianças com problemas de comportamento disruptivo. 

Vários estudos reforçam os resultados deste estudo, ao relatarem que a atividade artística, mediada pelo 
desenho, facilita a autoexpressão de seus autores e, igualmente, traduz a autoconsciência, os sentimentos e as 
necessidades de seus autores no momento da sua confecção, além de estimular a criatividade, como os descritos 
pelos autores Tunc e Eren (2017), Barbosa et al. (2019), Freire e Duarte (2019), Somer, Somer e Halpern (2019) e 
que são apresentados a seguir.  

O estudo de caso de Tunc e Eren (2017) enfatizou o impacto das sessões de arte, com o uso do desenho, 
e os pesquisadores concluíram que o desenho auxiliou as relações terapêuticas de um casal durante uma crise 
situacional, ao estimular a autoconsciência. Por meio dos desenhos, foi possível avaliar as expectativas e os 
limites do casal em seu relacionamento e eles descobriram novas e saudáveis conexões com sua própria família 
nuclear.  

Os achados da pesquisa de Barbosa et al. (2019) reforçam o poder avaliativo do desenho, pois, por meio 
dele, é possível compreender o momento atual em que se encontram seus autores e as relações que fazem com 
outros sistemas: afetivo, motor e operativo. Igualmente, o estudo de Freire e Duarte (2019) apontou que o 
desenho sofre influência de fatores afetivos, cognitivos, experienciais, interpessoais e contextuais.  

O artigo de Somer, Somer e Halpern (2019) apresentou uma análise qualitativa de desenhos como 
representações de devaneios desadaptativos e do self, produzidos por nove indivíduos e que forneceram 
descrições pictóricas e verbais tanto de sua condição momentânea, quanto de si mesmos. 

Outra pesquisa em forma de estudo de caso, enfatizou os aspectos positivos da importância da 
Arteterapia no contexto em saúde mental, que reforçam os encontrados nesta pesquisa e que foram descritos 
pelos autores Agnihotri et al. (2014), Mosek e Gilboa (2016), Papadopoulos e Rohrichy (2018), Valladares-Torres 
(2018a) e Valladares-Torres e Lago (2018a; 2018b). 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bradt%20J%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bradt%20J%22
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Um estudo de caso que integrou atividades de arte ao trabalho de grupo psicodinâmico narrativo 
proporcionou aos seus membros uma melhoria da consciência de suas experiências emocionais (MOSEK; 
GILBOA, 2016). Outro estudo de caso em que se aplicaram intervenções de habilidades sociais baseadas em 
atividades artísticas com adolescentes portadores de lesões cerebrais e utilizaram como método casos 
experimentais e controles, revelou melhorias na capacidade de comunicação e nas relações sociais dos 
participantes experimentais, diferentemente dos casos-controle (AGNIHOTRI et al., 2014). 

O estudo de caso único de Papadopoulos e Rohrichy (2018) descreveu um método experimental inovador 
em terapia lúdica e criativa orientada para o corpo aplicado a um paciente com transtorno de conversão 
dissociativa mista e depressão comórbida, caracterizado por graves queixas de somatoformes e sofrimento 
emocional. Na pesquisa, o lúdico auxiliou a acessar e trazer à consciência determinados sentimentos como a raiva 
reprimida e pensamentos e ideias conflitantes. Portanto, as atividades lúdicas e criativas facilitaram a 
representação simbólica das respostas ao trauma e favoreceram o participante a explorar mecanismos positivos e 
alternativos de enfrentamento.  

Os achados do estudo de caso de Arteterapias criativas aplicado de mulher dependente de múltiplas 
drogas de Valladares-Torres (2018a) constataram que a participante do caso relatou que as intervenções de 
Arteterapias criativas davam apoio a ela, melhoraram o seu estado de ânimo, houve libertação catártica de temas 
emocionais, aumento da autopercepção e da autoestima, e favoreceu o relaxamento, a vitalidade e a confiança 
em si mesma.  

Outro estudo de caso, desenvolvido por Valladares-Torres e Lago (2018b), com o uso da máscara e da 
tipologia de Jung em Arteterapia junto a participantes alcoolistas, revelou que as máscaras foram reveladoras dos 
sentimentos de seus autores e favoreceram a mudança de comportamento e a comunicação terapêutica entre o 
grupo de pares. Aspectos que contribuíram para a autorreflexão do processo terapêutico. 

E, finalmente, um estudo de caso múltiplo com dependentes de drogas que abordou o imaginário do 
desenho projetivo da árvore verificou que, pelo desenho, foi possível compreender o momento de vida que os 
participantes estavam vivenciando. Cada indivíduo refletiu na sua imagem – desenho – seu mundo inconsciente, 
que, aliado à sua história de vida e à verbalização sobre a imagem, tinha um significado distinto (VALLADARES-
TORRES; LAGO, 2018a). 

As intervenções de Arteterapia, com a inserção do uso de desenhos projetovos de “A Ponte da Vida”, 
podem ser aplicadas durante a jornada de vida de pessoas dependentes de drogas, por serem especificamente 
voltadas para abordar a resiliência, a sociabilidade e o enfrentar de uma passagem por situações difíceis da vida. 
Na dependência de drogas, é comum as pessoas apresentarem muitas perdas afetivas, sociais, físicas, 
espirituais, culturais. Ressalta-se que a Arteterapia pode simbolizar uma ponte de reestabelecimento de laços e de 
relacionamentos não apenas entre terapeuta-cliente, mas também dentro dos grupais de pares e da interação 
social, aspecto necessário para estimular uma vida autônoma e independente dos seus sujeitos. 

Os desenhos de “A Ponte da Vida” foram trabalhos que instigaram Tei-gi  a refletir sobre seus objetivos de 
vida, obter insights sobre suas forças emocionais e que seu histórico de vida – comportamento e verbalização – foi 
compatível com a interpretação simbólica dos desenhos, como enunciados pelos autores Camicia et al. (2018) e 
Darewych e Bowers (2018).  

 
Considerações Finais 

Respondendo à questão A junção do desenho projetivo da ponte - repleto de uma riqueza simbólica oculta 
e subjetiva, pode ser consistente com as mudanças comportamentais do caso estudado?, que serviu de 
norteadora ao estudo, pôde-se concluir que os desenhos foram compatíveis com o comportamento e com a 
verbalização apresentada pelo participante, o que enfatiza a importância de inserir o desenho de “A Ponte da 
Vida” no contexto das toxicomanias. Destaca-se que a Arteterapia exerce um papel preponderante na 
(re)estruturação psíquica das pessoas, em decorrência de a arte ser uma ferramenta lúdica e criativa, que facilita 
o vínculo terapêutico e a motivação e o bem-estar.  

Neste estudo, foi realizada uma análise comparativa de desenhos em uma intervenção em Arteterapia à 
luz da Psicologia Analítica, Com isso, foi possível observar a exteriorização dos sentimentos e o impacto nos dois 
momentos de vida distintos. Sob o ponto de vista evolutivo foi, também, notório visualizar, pelos desenhos, a 
evolução psíquica que o participante apresentou em um espaço curto de tempo, apenas três meses. Nesse 
sentido, reforça-se que as atividades de reabilitação psicossocial propostas pelo CAPS-ad III proporcionam um 
resultado efetivo, quando existe adesão e motivação por parte dos usuários. 

Por último, destaca-se que o estudo de caso de abordagem qualitativa permitiu um aprofundamento focal 
específico e observou-se, portanto, que mesmo que eventualmente se tenha perdido em extensão, ganhou-se em 
particularidade e qualidade.  

Sugere-se, então, que o desenho “A Ponte da Vida” seja replicado no âmbito da dependência de drogas e 
seja mais bem explorado, devido a poucos estudos sobre esse assunto. 
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2 – O DESENHO COMO TERAPIA E ELUCIDAÇÃO DE SONHOS COM USUÁRIOS DE UM CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DO DISTRITO FEDERAL 

 
Michele de Castro Fernandes

5
 

Ana Cláudia Afonso Valladares-Torres
6
 

 
 
Resumo: Introdução: Arteterapia é um método de comunicação, de expressão e de reequilíbrio mental. Objetivo: 

avaliar o uso de desenho projetivo da “Ponte” em Arteterapia como terapia e elucidação de sonhos com usuários 
de um Centro de Atenção Psicossocial-álcool e outras drogas do Distrito Federal e conhecer o perfil desses 
participantes. Método: Estudo descritivo, exploratório e com abordagem mista. Participaram do estudo 108 
usuários do CAPS-ad III do Distrito Federal que eram dependentes de drogas, de ambos os sexos, apresentar 
idade igual ou superior a dezoito anos e foram excluídos os que apresentassem dificuldade física e/ou mental de 
compreender o desenho projetivo e/ou de responder os instrumentos da pesquisa. Foram realizadas entrevistas 
para a busca dos dados sociodemográficos, clínicos e psiquiátricos e identificar o estágio de mudança dos 
indivíduos. Foram utilizados materiais gráficos, como canetinhas hidrocores, giz de cera, lápis de cor, lápis preto e 
borracha, bem como papel sulfite branco A4. Em seguida, foi desenvolvida uma entrevista sobre o desenho 
projetivo elaborado que continha as questões: título do desenho projetivo da “Ponte” e quais os sonhos, objetivos 
e/ou responsabilidade/sonhos dele/a partir da ponte? Resultados: 108 participantes com idades entre 18 a 77 
anos, com média de idade de 42,8 anos, sendo que 80,6% eram do sexo masculino. Em relação à situação clínica 
e psiquiátrica, o grupo foi composto por dependentes de álcool (57,4%) e prevaleceram participantes que tinham o 
tempo de acompanhamento no CAPS-ad menores que um ano (57,4%), portanto 63 (58,3%) dos participantes se 
encontravam nos Estágios iniciais de Mudança: pré contemplação e contemplação. Foram encontradas 98 
respostas (90,7%) que expunham sonhos e/ou desejos dos participantes. A partir da análise dos dados sobre o 
desenho como terapia e elucidação de sonhos com usuários, foi possível identificar sete categorias das 
verbalizações sobre o desenho, a saber: a) Sonhavam em manter-se no tratamento da dependência de drogas (29 
citações); b) Desejavam uma mudança no estilo de vida (55 citações); c) Almejavam a reestruturar da dinâmica 
familiar (17 citações); d) Cobiçavam um emprego (14 citações); e) Ansiavam por retornar aos estudos (5 citações); 
f) Idealizaram ficar em abstinência da droga (17 citações); e g) Pretendiam evitar as recaídas (11 citações). 
Considerações Finais: Foi possível observar, no estudo, a relação entre as projeções futuras e o desejo de alta no 
tratamento, superação da dependência e reintegração na sociedade.   
 
Palavras-chave: Terapia pela arte; Serviços de saúde; Prática Profissional; Transtornos relacionados ao uso de 

substâncias; Enfermagem psiquiátrica; Saúde mental. 
 

 
 

Drawing as therapy and dream elucidation with users of a Psychosocial Care Center - alcohol and other 
drugs of the Federal District 

 
Abstract: Introduction - Art therapy is a method of communication, expression and mental rebalancing. Objective: 

To evaluate the use of projective design of the “Bridge” in Art therapy as therapy and dream elucidation with users 
of a Psychosocial Care Center - alcohol and other drugs of the Federal District and to know the profile of these 
participants. Method - Descriptive, exploratory and mixed approach study. The study included 108 users of CAPS-
ad III of the Federal District who were drug addicts of both sexes, aged eighteen years or older, and those who 
presented physical and/or mental difficulties to understand the projective design and were excluded and/or 
answering the survey instruments. Interviews were conducted to search for sociodemographic, clinical and 
psychiatric data and to identify the stage of change of the individuals. Graphic materials were used, such as marker 
pens, crayons, colored pencils, black pencils and erasers, as well as A4 white sulfite paper. Then an interview was 
developed about the elaborate projective drawing that contained the questions: title of the “Ponte” projective design 
and what are his/her dreams, goals and/or responsibility/dreams from the bridge? Discussion - 108 participants 
aged 18 to 77 years, with a mean age of 42.8 years, 80.6% were male. Regarding the clinical and psychiatric 
situation, the group consisted of alcohol dependents (57.4%) and participants with a follow-up time of less than one 
year in CAPS-ad prevailed (57.4%), so 63 (58 , 3%) of the participants were in the early stages of change: pre-
contemplation and contemplation. We found 98 answers (90.7%) that exposed participants' dreams and/or wishes. 
From the analysis of drawing data as therapy and dream elucidation with users, it was possible to identify seven 
categories of drawing verbalizations, namely: a) They dreamed of staying in the treatment of drug dependence (29 
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citations); (b) wanted a change in lifestyle (55 citations); c) They aimed to restructure family dynamics (17 
citations); d) They coveted a job (14 citations); e) Longed to return to school (5 citations); f) Idealized to be 
abstinent from the drug (17 citations); and g) They intended to avoid relapses (11 citations). Final Considerations - 
It was possible to observe, in the study, the relationship between future projections and the desire for discharge in 
treatment, overcoming dependence and reintegration into society. 
 
Keywords: Art therapy, Health services; Professional practice; Substance use disorders; Psychiatric nursing; 
Mental health. 
. 
 

 
Dibujo como terapia y elucidación de sueños con usuarios de un cuidado de alcohol psicosocial y otras 

drogas del Distrito Federal 

 
Resumen: Introducción – El Arteterapia es un método de comunicación, expresión y reequilibrio mental. Objetivo: 
Evaluar el uso del diseño proyectivo del "Puente" en Arteterapia como terapia y aclaración de sueños con usuarios 
de un Centro de Atención Psicosocial: alcohol y otras drogas del Distrito Federal y conocer el perfil de estos 
participantes. Método - estudio descriptivo, exploratorio y mixto. El estudio incluyó a 108 usuarios de CAPS-ad III 
del Distrito Federal que eran drogadictos de ambos sexos, mayores de dieciocho años, y aquellos que 
presentaban dificultades físicas y/o mentales para comprender el diseño proyectivo y fueron excluidos y/o 
respondiendo a los instrumentos de la encuesta. Se realizaron entrevistas para buscar datos sociodemográficos, 
clínicos y psiquiátricos e identificar la etapa de cambio de los individuos. Se utilizaron materiales gráficos, como 
rotuladores, crayones, lápices de colores, lápices negros y gomas de borrar, así como papel de sulfito blanco A4. 
Luego se desarrolló una entrevista sobre el elaborado dibujo proyectivo que contenía las preguntas: título del 
diseño proyectivo "Ponte" y ¿cuáles son sus sueños, metas y/o responsabilidades/sueños del puente? Resultados 
- 108 participantes de edades comprendidas entre 18 y 77 años, con una edad media de 42,8 años, el 80,6% eran 
hombres. En cuanto a la situación clínica y psiquiátrica, el grupo estaba formado por personas alcohólicas (57,4%) 
y participantes con un tiempo de seguimiento de menos de un año en CAPS-ad prevaleció (57,4%), por lo que 63 
(58, 3%) de los participantes se encontraban en las primeras etapas de cambio: pre-contemplación y 
contemplación. Encontramos 98 respuestas (90.7%) que expusieron los sueños y/o deseos de los participantes. 
Del análisis de los datos del dibujo como terapia y aclaración de los sueños con los usuarios, fue posible identificar 
siete categorías de verbalizaciones del dibujo, a saber: a) Soñaban con permanecer en el tratamiento de la 
drogodependencia (29 citas); (b) quería un cambio en el estilo de vida (55 citas); c) Su objetivo era reestructurar la 
dinámica familiar (17 citas); d) codiciaron un trabajo (14 citas); e) Anhelaba regresar a la escuela (5 citas); f) 
Idealizado para abstenerse de la droga (17 citas); y g) pretendían evitar recaídas (11 citas). Consideraciones 
finales - fue posible observar, en el estudio, la relación entre las proyecciones futuras y el deseo de alta en el 

tratamiento, superando la dependencia y la reintegración en la sociedad. 
Palabras-clave: Arteterapia, Servicios de salud; Práctica profesional; Trastornos por uso de sustancias; 

Enfermería psiquiátrica; Salud mental. 
 
 
 
Introdução 

A Associação Brasil Central de Arteterapia (ABCA, 2019) afirma que a Arteterapia é um processo 
terapêutico que atua na prevenção e na promoção da saúde biopsíquica e social, por isso, é utilizada como 
método de comunicação, de expressão e de reequilíbrio mental. Incluem-se como Arteterapia a utilização da 
música, das artes cênicas, das artes visuais, do desenho, da dança, entre outras. A experiência criativa, a 
possibilidade de escolha de cores, de formas e de materiais permitem o uso da arte para representação 
inconsciente de desejos, de pensamentos e de sentimentos e representá-los traz ao paciente um bem-estar 
pessoal. Quando identificados os significados dessas representações, é possível perceber e promover a 
integração interna e externa do indivíduo nas variadas situações em que se encontra (ABCA, 2019). 

Em 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas (PNPIC) veio como instrumento para inserção e 
utilização das práticas integrativas e complementares pelo Sistema Único de Saúde (SUS), atuando na prevenção 
de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada ao cuidado 
continuado, humanizado e integral em saúde (BRASIL, 2006). Com a ampliação da PNPIC, em março de 2017, a 
partir da publicação da Portaria GM/MS n.º 849/2017, ela foi ampliada em outras quatorze práticas, incluindo a 
Arteterapia (BRASIL, 2017). Apesar de já utilizada no SUS no tratamento de transtornos mentais desde o início 
dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a portaria traz legalidade para sua prática no SUS além de incentivo 
pelo Ministério da Saúde para sua ampla utilização, não apenas nas Redes de Atenção Psicossocial (RAPS) como 
em todo Sistema de Saúde. 
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A arte é tida como meio de produção e de inserção social das pessoas portadoras de transtornos mentais. 
A Arteterapia nos permite acessar a dimensão psíquica do paciente em transtorno mental, inclusive pelo uso de 
álcool ou outras drogas (UBAAT, 2017), auxilia no reequilíbrio mental e emocional, além de facilitar a 
reconstituição de vínculos com familiares, bem como com as equipes multidisciplinares dos diversos componentes 
da RAPS (UBAAT, 2017). 

Espera-se, com este trabalho, delimitar o perfil antropológico e clínico dos sujeitos do estudo, bem como 
analisar os sonhos e projeções futuras dos objetos do estudo. Têm-se como objetivos avaliar o uso de desenho 
projetivo da “Ponte” em Arteterapia como terapia e elucidação de sonhos com usuários de um Centro de Atenção 
Psicossocial-álcool e outras drogas do Distrito Federal, bem como conhecer o perfil desses participantes. O estudo 
possibilitou entender quais os sonhos e projeções futuras mais comuns em indivíduos em tratamento de 
drogadição no CAPS-ad III e de que maneira eles se relacionam com as evidências mostradas na literatura. 

 
Caminho Metodológico 

Este estudo descritivo, exploratório e com abordagem mista, faz parte da análise da pesquisa sobre o 
desenho da “Ponte da Vida” e optou-se por realizar as análises simbólicas dos desenhos projetivos e dos outros 
conteúdos expressos em outros estudos. Participaram do estudo 108 usuários do CAPS-ad III que eram 
dependentes de drogas, de ambos os sexos, com idades iguais ou superiores a dezoito anos e foram excluídos os 
que apresentassem dificuldade física e/ou mental de compreender o desenho projetivo e/ou responder os 
instrumentos da pesquisa.  

A pesquisa foi realizada em um Centro de Atenção Psicossocial voltado para dependentes de álcool e de 
outras drogas III (CAPS-ad III) do Distrito Federal. A intervenção de Arteterapia para a coleta de dados foi única e 
individual e teve duração de, aproximadamente, duas horas cada encontro e foram realizados durante o período 
de março a novembro de 2018. 

Inicialmente, foram realizadas entrevistas para a busca dos dados sociodemográficos, clínicos e 
psiquiátricos, que incluíram os dados: idade, sexo, data de nascimento, tipo de dependência de drogas, tempo de 
acompanhamento no serviço (CAPS-ad) e em qual estágio de mudança definido por Prochaska, DiClemente e 
Norcross (1992) se encontrava o participante. Posteriormente, solicitou-se a confecção de um desenho projetivo 
da “Ponte” e foram disponibilizados os seguintes materiais gráficos, como canetinhas hidrocores, giz de cera, lápis 
de cor, lápis preto e borracha, bem como, papel sulfite branco A4.   

Depois foi desenvolvida uma entrevista sobre o desenho projetivo elaborado que continha as questões: 
título do desenho projetivo da “Ponte” e quais os sonhos, objetivos e/ou responsabilidade/sonhos dele/a a partir da 
ponte? A intervenção de Arteterapia foi coordenada por uma arteterapeuta e por acadêmicos de enfermagem 
pesquisadores. 

Utilizou-se a análise quantitativa sobre os dados sociodemográficos, clínicos e psiquiátricos, que foram 
expostas em forma de Tabela com as frequências e porcentagens das variáveis numéricas. Em relação aos dados 
sobre as respostas sobre o desenho projetivo da “Ponte”, utilizou-se a técnica da análise de conteúdo temática 
proposta por Bardin (2011), após a leitura flutuante das histórias, foram categorizadas, descritas e interpretadas as 
informações obtidas pelas unidades temáticas. Também foram agregadas as frequências e porcentagens das 
variáveis numéricas em cada unidade temática.  

A presente investigação faz parte do projeto guarda-chuva denominado “A Arteterapia como dispositivo 
terapêutico nas toxicomanias”, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Ensino e 
Pesquisa em Ciências da Saúde, sob o CAAE nº 44625915400005553. Todos os participantes assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido.  

A fim de garantir o anonimato, todos os participantes foram identificados pela letra “P”, e foram 
diferenciados pelo número posterior à letra, adotado ao longo do estudo. Os participantes foram classificados em 
números crescentes pelo tempo de acompanhamento no serviço, isto é, quanto menor o número, menor o tempo 
de acompanhamento do participante no serviço. A numeração variou de P1 a P108, sendo P1 com um dia e o 
P108 com sete anos de tratamento no serviço de saúde mental. 

 
Resultados e Discussão 
Características dos participantes 

A Tabela 1 a seguir apresenta as variáveis sociodemográficas, clínicas e psiquiátricas dos participantes da 
pesquisa.  

 
Tabela 1. Características sociodemográficas, clínicas e psiquiátricas dos participantes da pesquisa. Brasília, 

Distrito Federal, Brasil, 2019. (N=108) 

Variáveis 
Total 

(n) 
Porcentagem 

(%) 

Sexo   

   Masculino 87 80,6% 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672018000700505&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#t6
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   Feminino 21 19,4% 

Idade   

   18-35 33 30,6% 

   36-49 37 34,3% 

   50 ou mais 38 35,1% 

Droga de Dependência   

    Álcool   62 57,4% 

   Crack/Cocaína   06   5,6% 

   Cannabis   04   3,7% 

   Múltiplas Drogas   36 33,3% 

Tempo de acompanhamento no 
serviço (CAPS-ad) 

  

    De 0 a 1m   32  29,6% 

    De 2 m a ‹1 ano   30  27,8% 

    De 1 a 2 anos   19      17,6% 

    ›2 anos   27  25,0% 

Estágio de Mudança   

    1-Pré-contemplação   25  23,1% 

    2-Contemplação   38  35,2% 

    3-Preparação   15      13,9% 

    4-Ação/5-Manutenção   30  27,8% 
 

 
Este estudo foi realizado com 108 participantes com idades entre 18 a 77 anos, com média de idade de 

42,8 anos; 80,6% eram do sexo masculino. Em relação à situação clínica e psiquiátrica, o grupo foi composto por 
dependentes de álcool (57,4%) e prevaleceram participantes que tinham o tempo de acompanhamento no CAPS-
ad menor do que um ano (57,4%), portanto 63 (58,3%) dos participantes se encontravam nos Estágios iniciais de 
Mudança: pré-contemplação e contemplação. 

É possível observar que os participantes são, em sua maioria, do sexo masculino (80,6%), proporção 
também semelhante em diferentes estudos (ALMEIDA et al., 2014). A presença masculina nesses espaços de 
tratamento pode ser explicada pelos modelos de masculinidade na saúde dos homens (BARROS et al., 2008; 
SCHWARZ et al., 2012) bem como uma possível dificuldade das mulheres em procurar ajuda quando se 
encontram em dependência de álcool e de drogas (GOMES, 2010) e que, por momentos, buscam o serviço de 
saúde por outras queixas, mas não para reabilitação, o que evidencia a importância da identificação por parte dos 
profissionais de saúde. 

 
Categorias sobre as respostas sobre o desenho projetivo da “Ponte” 

Foram encontradas 98 respostas (90,7%) que expunham os sonhos e/ou desejos dos participantes nas 
respostas apresentadas a partir do desenho projetivo elaborado sobre a “Ponte” e na resposta ao questionário 
sobre o referido desenho, por meio da questão: Quais os sonhos, objetivos e/ou responsabilidade/sonhos dele/a à 
partir da ponte?  

A partir da análise dos dados sobre o desenho como terapia e elucidação de sonhos com usuários, foi 
possível identificar sete categorias das verbalizações sobre o desenho, a saber: (a) sonhavam em manter-se no 
tratamento da dependência de drogas; (b) desejavam uma mudança no estilo de vida; (c) almejavam reestruturar 
da dinâmica familiar; (d) cobiçavam um emprego; (e) ansiavam por retomar os estudos; (f) idealizaram ficar em 
abstinência da droga; e (g) pretendiam evitar as recaídas.  

 
a) O sonho de manter-se no tratamento da dependência de drogas – foi citado por 29 participantes (26,8%). 

Algumas verbalizações foram descritas a seguir. 
  

                                         Vou chegar até o final da ponte, isto é, seguirei meu tratamento assiduamente até o fim 
                                         (P2).  
                                         Quero continuar meu tratamento no CAPS-ad, conseguir manter meu foco e alcançar  
                                         meus objetivos e ter boa saúde e uma vida saudável (P34).  
                                         Quero continuar no tratamento e seguir em frente (P103).  
                                         Não ser covarde, seguir o tratamento e participar dos grupos (P107). 

 
É possível observar a vontade de mudança e de superação da drogadição, principalmente quando a 

internação ocorre de forma voluntária e seguindo a proposição da política de redução de danos, sem abstinência 
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total e sem isolamento social (GUERRA, 2017). A abordagem e o modelo terapêutico utilizado apenas se 
realizarão quando o paciente demonstrar desejo pela mudança (ALMEIDA et al., 2014). A observação do desejo 
de manter-se no tratamento é relacionada aos estágios de contemplação e preparação. 

 
b) O desejo de uma mudança no estilo de vida – foi citado por 55 participantes (50,9%). Algumas 

verbalizações foram apresentadas a seguir. 
 

                                         Quero mudar minhas atitudes (P17).  
                                         Quero mudar meu trajeto de vida (P23).  
                                         Vou me fortalecer cada vez mais e mudar meus hábitos de vida (P24).  
                                         Estou procurando sempre melhorar e renovar as relações com as pessoas (P26).  
                                         Tenho que dar um passo de cada vez e pensar muito bem antes de cada decisão (P95).  
                                         Quero melhorar minha mentalidade para seguir em frente (P106). 
 

As falas relacionadas à mudança no estilo de vida observadas demonstram os pacientes em estágio de 
contemplação e de preparação. O desejo por mudança é influenciado pelo tipo de tratamento proposto, bem como 
pela presença de traços de ansiedade, depressão e gravidade da dependência (ORSI; OLIVEIRA, 2006). 
Conforme descrito por Ferreira et al. (2015), no processo de reabilitação, é imprescindível a vontade de mudança 
durante e após o tratamento. 

 
c) O anseio por reestruturar da dinâmica familiar – foram citados por 17 participantes (15,7%). Algumas 

verbalizações foram exibidas a seguir. 
 

                                 Quero estar mais presente dos meus filhos (P17).  
                                 Estou procurando sempre melhorar as relações com a minha família (P26).  
                                 Eu desejo cuidar do meu filho menor e ter mais tempo para a família (P65).  
                                 Desejo ter responsabilidade sobre minha família (P73). 
 

A possibilidade de socialização, de integração e de interação com a sociedade ao redor, bem como com 
familiares, em sua maioria, constitui fator de proteção em relação ao uso de álcool e outras drogas, em especial a 
aproximação e participação da dinâmica familiar. Por um auxílio afetivo, cognitivo e comportamental, a presença 
familiar tem influência positiva na reabilitação e propulsiona, também, maior aderência ao tratamento e desejo de 
mudanças nos hábitos de vida (FERREIRA et al., 2015). 

 
d) O desejo de um emprego foi citado por 14 participantes (12,9%). Algumas verbalizações foram indicadas a 

seguir. 
 

                                 Vou me regenerar e conseguir um emprego (P10).  
                                 Vou melhorar e buscar produtividade na vida (P12).  
                                 Vou voltar a trabalhar (P13).  
                                 Quero conseguir arranjar um emprego (P34). 

 
A drogadição leva o indivíduo a uma situação cíclica em que o desemprego é fator de risco para o uso de 

álcool e drogas e, reciprocamente, o uso de álcool e drogas pode levar ao desemprego e ao abandono das 
atividades laborais. Dessa forma, o uso dessas substâncias leva a um alto índice de desemprego nessa 
população e dificuldades para conseguir ocupação, tanto durante como depois da reabilitação e os expõe a viver 
em situação de rua (ALMEIDA et al., 2018; BONADIO; SILVEIRA, 2013). O sonho de retorno às atividades 
laborais constitui importante passo para reintegração social, além de um exercício do autocontrole, independência 
e sentimento de parte integrante da sociedade, da comunidade e da dinâmica familiar. Todos os indivíduos, 
mesmo que em processo de reabilitação, desde que com o suporte necessário, são capazes de trabalhar. O 
processo de trabalho resulta, ainda, em uma autoestima elevada e captação de recursos lícitos, além de contribuir 
para diminuição no consumo de álcool e outras drogas (BONADIO; SILVEIRA, 2013). 

 
e) O anseio por retornar aos estudos foi citado por 5 participantes (4,6%). Algumas verbalizações foram 

discorridas a seguir. 
                                             

                                      Vou fazer minha travessia do Brasil para o Canadá, para poder estudar e aperfeiçoar na  
minha profissão (P5).  

                                      Vou terminar meus estudos (P6).  
                                      Vou cursar a faculdade de Tecnologia da Informação (P22).  
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                                      Eu vou continuar estudando para aprender a escrever (P67). 
 

Assim como as atividades laborais, o estudo é um importante instrumento para resgatar indivíduos de 
situações de vulnerabilidade social (ALMEIDA et al., 2018) além de possibilitar maiores chances de entrada ou 
reentrada no mercado de trabalho, possivelmente, por uma priorização de outros desejos para o futuro, ou mesmo 
sentimento de incapacidade de retornar aos estudos é demonstrado com menor frequência que outros sonhos. 
 

f) O ideal de ficar em abstinência da droga foi citado por 17 participantes (15,7%). Algumas verbalizações 
foram expostas a seguir. 
 

                                         Vou afastar-me de quem bebe, parar de beber (P32).  
                                         Quero ficar limpa - sem as drogas (P34).  
                                         Vou seguir em frente e resistir ao desejo de beber (P42).  
                                         Quero manter em abstinência do álcool (P64).  
                                         Não quero voltar a beber (P73).  
 
 Assim como a permanência no tratamento a abstinência pode ser vista pelos pacientes como um processo 
de reabilitação bem sucedido e possibilidade de retorno e integração à sociedade. 
 

g) Pretensão de evitar as recaídas foi citada por 11 participantes (10,2%). Algumas verbalizações foram 
pronunciadas a seguir. 

 
                                         Quero lutar para não ter recaídas (P49).  
                                         Quero passar para uma vida fazendo o melhor, sem tropeçar (P62).  
                                         Vou continuar a ter força de vontade e não voltar a beber (P71). Não quero cair da  
                                         ponte, espero que ela seja sempre segura (P80). Quero parar de usar cigarro e álcool  
                                         (P82).  
                                         Quero passar pela ponte sem medo de cair (P87).  
                                         Não posso deixar a ponte cair (P96).  
                                         Não quero que a ponte caia, preciso fazer uma sondagem na ferragem da ponte (P108). 

 
Assim como o desejo por alcançar a abstinência e a continuidade ininterrupta no tratamento, evitar 

recaídas pode expressar o desejo dos pacientes em alcançar alta do tratamento e retorno como parte integrante 
da sociedade, como passo importante para concretizar todos os outros sonhos. 

Mesmo diante das repercussões desencadeadas pela dependência de drogas, a maioria (98 pessoas - 
90,7%) encontrou saídas satisfatórias para seus problemas por meio dos sonhos expressos, como a sua saída da 
ponte, isto é, a solução para seu problema.  

Atualmente outros estudos envolvendo intervenções de Arteterapia com dependentes de drogas têm sido 
empreendidos com sucesso por Valladares-Torres (2017; 2018a; 2018b), Valladares-Torres e Callai (2018), 
Valladares-Torres e Costa (2018), Valladares-Torres e Lago (2018a; 2018b), Valladares-Torres e Torres (2018) e 
Valladares-Torres et al. (2018).  

 
Considerações Finais 

Os resultados evidenciam a mesma tendência apresentada na literatura de uma maior proporção de 
homens em tratamento de reabilitação de álcool e drogas, tema que merece mais estudos para se poder entender 
os fatores que abrangem a temática. Com uma população primordialmente no estágio de contemplação e pré-
contemplação, apresenta sonhos e desejos para o futuro relacionados à desvinculação do álcool e das drogas e 
reintegração na sociedade. 

O estudo contribui para um melhor entendimento dos desejos e sonhos para o futuro do indivíduo em 
tratamento de drogadição, mas são necessários mais estudos na temática para traçar estratégias que possam 
contribuir para o tratamento abordando os sonhos e futuro.  

A Enfermagem pode contribuir na prática como porta de frente nos serviços de saúde e como membro da 
equipe com maior vínculo com pacientes, identificar as necessidades de cada usuário e contribuir para que o 
usuário não apenas alcance a alta do tratamento, mas possa receber suporte para que seus sonhos sejam 
alcançados.  

O estudo contribui, ainda, para entender a fase em que os pacientes se encontram e fortalecer estratégias 
de tratamento. Os sonhos podem ser usados como objetivos a serem alcançados e nos permitir acreditar em um 
futuro melhor e de superação, mesmo quando tudo parece estar ruim. 
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3 – UM CONTO, UM PAINEL, UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO 

 
Flora Elisa de Carvalho Fussi

7
 
 

 
 
Resumo: Pesquisa desenvolvida na Oficina de Arteterapia, de um CAPS (que atende usuários maiores de dezoito 
anos, com transtorno mental), na cidade de Goiânia – GO, onde foi desenvolvido o projeto e a construção de um 
painel, para o aniversário da unidade, a partir de um conto, que havia sido trabalhado anteriormente. Buscando 
desenvolver a integração, a criatividade e o empoderamento, cujo tema principal nas discussões foi a liberdade, 
do ir e vir e também, em relação ao tratamento. 
Palavras-chave: Arteterapia, liberdade, criatividade, potencialidades. 

 
 
 

A tale, a panel, a changing world 

 
Abstract: Research developed at the Art therapy Workshop of a CAPS (which serves users over the age of 

eighteen, with mental disorders), in the city of Goiânia - Go. A panel was built for the unit's anniversary, based on a 
story that had been previously worked. The main theme of the discussions was the freedom to come and go and 
treat. The project developed integration, creativity and empowerment. 
Keywords: Art therapy, freedom, creativity, potentialities. 
 
 
 

Un cuento, un panel, un mundo cambiante 
 

Resumen: Investigación desarrollada en el Oficina del Arteterapia, de un CAPS (que atiende a usuarios mayores 

de dieciocho años, con trastornos mentales), en la ciudad de Goiânia - GO, donde se desarrolló el proyecto y la 
construcción de un panel para el aniversario de la unidad, de un cuento que se había trabajado anteriormente. 
Buscando desarrollar la integración, la creatividad y el empoderamiento, cuyo tema principal en las discusiones 
fue la libertad, ir y venir, y también en relación con el tratamiento. 
Palavras-clave: Arteterapia, libertad, creatividad, potencialidades. 
 
 
 
Introdução 

Nos atendimentos do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), local onde desenvolvo a Oficina de 
Arteterapia, os usuários do serviço (de Saúde Mental), são jovens maiores de 18 anos que compartilham a oficina, 
alguns vindos da primeira crise. Estão sempre falando de liberdade, mas liberdade em relação ao modo de 
tratamento do transtorno mental, sem internação longa, sem excesso de medicação, de poderem, durante o 
tratamento ir e voltar para casa. Como acontece no CAPS. 

Destas conversas, surgiu a oportunidade de trazer o conto chinês – O Pássaro Marinho: Um imperador se 
encanta com o canto do pássaro e o coloca num lugar protegido. Levando desde dançarinos a comidas exóticas 
para alegrar o pássaro que se sente cada dia mais triste por estar privado de sua liberdade de ir e vir.  Até que o 
imperador compreende que é preciso dar liberdade ao pássaro. 

A partir da história, cada um trouxe suas questões, relacionadas à liberdade; a sua importância, de algumas 
vezes ser necessária a reclusão; sobre o cuidado excessivo (como de algumas mães). E estas questões foram 
trabalhadas no grupo, numa atividade plástica, com giz de cera.  

As criações materializam as necessidades mais significativas e dolorosas, mas ao serem concebida como 
obra, permitem a abertura de um mundo transformador, e vai, como poderemos notar, modificando aos poucos o 
que parecia pesado, levando a integração (FLORES, 2018). 
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A Oficina de Arteterapia conta com a coordenação de duas profissionais da Saúde Mental, eu enquanto 
Arteterapeuta e uma Assistente Social. Os atendimentos do CAPS são realizados como preconiza a Reforma 
Psiquiátrica, dois olhares para o atendimento transdisciplinar. Nesse artigo, trago o olhar da Arteterapia, mas 
conto com carinho da minha companheira de atendimento, que também participou do painel, pintando, sugerindo 
elementos e locais de organização, contribuindo com amorosidade e competência.  

Como estávamos num momento de comemoração de aniversário da unidade, havíamos pensado em fazer 
um painel. Daí veio a ideia de fazer painel a partir dessa história, visto que alguns usuários, no primeiro momento, 
trouxeram desenhos muito bonitos. Junto com o grupo, foi decido fazermos um painel, tendo como tema a história.  

E assim demos início a um painel que ficou com 60 x 1.50 de medida. Para a confecção deste foi feito um 
planejamento, discutindo o que iríamos colocar e, que iríamos fazer novos desenhos, especialmente para o 
Painel. Eu tinha em mente algumas dicas, pois o grupo nunca havia feito algo parecido, como e onde as figuras 
que representam a história ficariam, o que ficaria na região central, colocava minha opinião e o grupo aceitava, ou 
trazia novas ideias.  

Nesse período, a Oficina de Arteterapia também acolhia os alunos do quinto ano da Medicina da UFG, que 
estavam fazendo o estágio no CAPS, uma média de três alunos por semana, que em sua maioria, participam 
ativamente da oficina. Havia uma estagiária do Serviço Social, que acompanhou o grupo por dois meses, 
contribuindo também com suas opiniões, participando da atividade, cuidando do material, como dizia, sempre 
interessada, participativa, trazendo subsídios importantes.  A cada término da oficina, foi pedido uma palavra de 
fechamento, para o grupo, sobre o que cada um achou importante preservar na memória ou no sentimento.  

Esta palavra, ao final da oficina, contribui para reorganizar sentimentos, que emergiram muito fortes, 
dolorosos ou mesmo de alegria. Ao pensar em UMA palavra, é preciso racionalizar e sintetizar o processo. 
Trouxeram palavras como: liberdade, aprendizado, tranquilidade, criatividade, ajuda, conquista, ser livre, 
paciência... mesmo aquele que não compreende muito o momento, por estar em crise, trouxeram: bom, paz, 
normal... 

A arte, para Urrutigaray (2004) se transforma em elemento facilitador que ao acessar o universo imaginário 
e simbólico, amplia o desenvolvimento de potencialidades e do autoconhecimento. 

Para montar o painel, reciclamos antigos cartazes. Todos ajudaram a cortar, colar, estruturar. À medida que 
o construíamos, unindo os cartazes íamos ao mesmo tempo, colando sentimentos bons que cada um trazia, em 
pensamento ou exteriorizando. E com certeza unindo mais o grupo.  

No encontro seguinte iniciamos a oficina, recordando o conto, eu ia contando e eles ajudando a recordar. 
Este recordar é muito importante, pois uma fala comum, até mesmo para os jovens, é que esquecem muito as 
coisas, não conseguem se lembrar! E isso os incomoda bastante. Depois demos andamento ao projeto, o grupo e 
eu sugerimos quem poderia desenhar e pintar os personagens, a paisagem, enfim a história. 

 Iniciamos pensando no pássaro (foi sugerida a usuária que havia feito um pássaro muito bonito no primeiro 
momento da contação da história, que fizesse o pássaro no painel. Ela envergonhada, insegura... ficou na dúvida, 
mas o grupo concordou e a incentivou. Ela aceitou feliz). Depois o príncipe, ah! Mas quem iria desenha-lo! Quem 
havia feito o príncipe na oficina anterior não veio nesse dia. Uma aluna se prontificou e a outra disse que faria um 
músico, um usuário também quis fazer o músico e assim foram escolhendo os personagens e a paisagem. 

Os usuários sugerindo, alguns ainda inseguros, pois o painel seria colocado no dia da nossa festa! O 
aniversário do CAPS. Alguns não tinham experiência em manusear tinta, mas os mais antigos na oficina, se 
prontificavam a ajudar. Também me coloquei como técnica para ajudar – os ajudando a concretizar o painel, onde 
em princípio ficariam os personagens principais.  

Assim, surgiram o pássaro, o príncipe, o castelo, o local onde a gaiola do pássaro ficou, os músicos, as 
frutas, a casa, o sol, o mar... Em duplas, ou sozinhos trouxeram os símbolos. Sempre discutindo as proporções 
dos elementos em relação ao painel.  

Para Maciel (2012) a expressão criativa é o caminho para a reapropriação de si, recuperando a 
individualidade e estimulando a superação. O que pudemos observar à medida que cada um foi escolhendo o que 
representar, sentindo-se mais seguros, mais falantes, se apropriando de si.  

Os desenhos foram feitos em papel sulfite, fora do painel, depois pintados, para posteriormente serem 
recortados, organizados e colados no painel. Este foi um exercício importante, levaram três encontros para 
terminar as pinturas a serem coladas. Um projeto, onde a maioria se comprometeu em não faltar para dar 
continuidade. Exercitando dar continuidade em seus projetos de vida.  

Desenhos são recursos projetivos, o que estariam trazendo simbolicamente ao escolherem o elemento 
simbólico para o painel? 

Depois de cada elemento pronto e pintado – o grupo escolheu quem seriam as pessoas que iriam contorná-
los, ressaltando a figura, ganhando vida! Outro momento de insegurança ou de novidade, pois nunca haviam feito 
isso e, se não ficasse bom? Tanto alunos quanto usuários participaram. A cada contorno uma surpresa, como 
apareceu! Ficou mais bonito! Até quem estava acanhada, fez o sol com receio de não fiar bom, criou coragem e o 
contornou – por dentro também, para que ficasse bem destacado. 

Com paciência, cuidado e perseverança tudo foi contornado.  
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Agora os desenhos precisavam ser recortados, quem iria fazer isso?  
Recortar e colar o que traz como mensagem esse ato? Urrutigaray (2004) coloca que recortar está voltado a 

separar algo que interessa, cada um escolheu a imagem para recortar. Foram de organizando e trabalhando. 
Colar traz a junção, união e, ao mesmo tempo, que foram escolhendo os lugares onde colar as figuras, 

organizando o painel, pensamentos sentimentos positivos foram colados novamente. Ao escolheram colar a 
imagem no painel, segundo Seixas (2012), vincularam simbolicamente elementos inconscientes a consciência.  

Castelo! (Figuras 01 e 02) Houve mais de um! Pois são importantes! Simbolicamente traz a conjunção dos 
desejos, o suspiro dos príncipes... O escuro simboliza o inconsciente e o claro a consciência (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1997). 

 

           
                                                    Fig. 01 e 02 - Castelo 
 

Pássaros (Figuras 03 e 04) também, cada um trazendo um significado, um livre e o outro preso, a luz e 
sombra. Remete também a vida dos usuários, livres ou presos. O estar preso, traz lembranças da clínica. Ambos 
os pássaros representam a anima para Von Franz (2003), que considera os animais dos contos portadores da 
projeção de fatores psíquicos humanos.  
 

        
Fig. 03 e 04 - Pássaros 

 
O pássaro na gaiola traz a anima reprimida. A anima, para Urrutigaray (2006) traz ao homem a habilidade 

de relacionar-se com as mais distintas situações, trazendo compaixão.  
O príncipe (Figura 05), ligado à ideia de juventude, para Chevalier & Gheerbrant (1997) simboliza a 

promessa de um poder supremo, a primazia entre os seus pares. Figura principal, que prendeu o pássaro, 
querendo-o só para si. O que levou o grupo a discutir as questões como liberdade, prisão – quando refletiram... 
Também momentos em que é preciso ficar mais recolhido, mais dentro de casa e a importância disso. 

 
 

 
Fig. 05 - Príncipe 

 
O príncipe, para Chevalier & Gheerbrant (1997) faz as jovens sonharem... e este foi pintado pela aluna de 

medicina, o grupo jovem, brincando e querendo saber quem era o príncipe que havia inspirado sua pintura! 
Os músicos (Figura 06) e as notas musicais (Figura 07) trazem a melodia ao Painel.  
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          Fig. 06 - Músico        Fig. 07 – Notas Musicais 

 
A casa (Figuras 08 e 09), a representação do EU, do meu espaço....  
 
 

         
Fig. 08 e 09 - Casa 

 
Laranja, bananas, melancia – frutas do universo deles (Figura 10), a laranja e banana vem com a refeição 

do CAPS. 
 
 

         
Fig. 10 - Frutas 

 
Na paisagem, as nuvens, o chão, as árvores e a montanha com a cachoeira indo para o mar, segundo o 

usuário que a pintou (Figuras 11, 12, 13). 
 

                                    
                                      Fig. 11 - Chão                              Fig. 12 - Cachoeira                         Fig. 13 - Árvore 

                     
A árvore, diz Von Franz (2003), está ligada ao maternal, a Grande mãe, mãe da vida e da morte (sua 

madeira é usada para fazer caixões), aqui está relacionada a vida, no painel receberá os frutos. A água também 
está representando a grande mãe.  

A árvore fazendo parte do cenário – o usuário não sabia manusear pincel e tinta, o companheiro o ajudou e 
o resultado! Não sabia que era capaz!! 

O Sol (Figura14) surge. Fonte da consciência e do inconsciente, para Von Franz (2003) e traz um fator que 
aciona o psíquico capaz de criar uma consciência maior. 
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Fig. 14 - Sol 

 
As borboletas (Figura 15) ganham forma, confirmando as transformações que acontecem na oficina de 

Arteterapia.  
 

             
Fig. 15 - Borboleta 

 
A arte potencializa capacidades e habilidades novas, ajudando a aceitação de si mesmo, estimula o 

cognitivo, fortalece o sentido de autoestima e pertencimento. Contém o emocional e traz possibilidade de explorar 
recursos expressivos com liberdade em seus espaços de vivência compartilhada (CASABELLA, 2018). 

Von Franz (2003, p.23) traz que no inconsciente todos os arquétipos estão contaminados um pelo outro. Como 
fotos sobrepostas que não podem ser separadas. Mas quando o consciente olha a imagem e seleciona um tema, 
é como se colocasse uma luz nela.  

E assim as imagens foram adquirindo formas, sendo recortadas e colocadas em lugares onde ganhassem 
visibilidade, ora aqui, ora ali... Até que o lugar certo fosse escolhido...  

A árvore ganha frutos, o pássaro e as borboletas alçaram voos e cada um, que se colocou simbolicamente 
como um elemento, também foi ganhando visibilidade, brilho ... E o painel (Figura 16) ficou pronto! 

 
 

 
Fig. 16 - Painel 

. 
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4 – ARTES PLÁSTICAS COMO EXPRESSÃO DO INCONSCIENTE 

 
Nanci Hass da Cruz

8
 

 
Resumo: Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço idealizador da Psicologia Analítica e a psiquiatra 
brasileira Nise da Silveira, utilizavam com seus pacientes em processo psicoterapêutico, a arte não estética como 
ferramenta de trabalho afim de expressão dos conteúdos do inconsciente. Por vezes, o indivíduo é tomado, 
momentaneamente, pelos complexos do inconsciente pessoal ou conteúdos arquetípicos do inconsciente coletivo. 
O encontro entre os conteúdos da consciência e do inconsciente criam símbolos que podem ser expressos 
através das artes plásticas, tendo a possibilidade de integração e ampliação da consciência.   
 
Palavras-chave: Arte; Inconsciente; Jung; Nise. 

 
 
 

Visual arts as an expression of the unconscious 
 

Abstract: Carl Gustav Jung, a psychiatrist and Swiss psychotherapist who conceived of analytical psychology and 

the Brazilian psychiatrist Nise da Silveira, used non-aesthetic art as a work tool in order to express the contents of 
the unconscious with his patients in the psychotherapeutic process. Sometimes the individual is taken momentarily 
by the complexes of the personal unconscious or archetypal contents of the collective unconscious. The encounter 
between the contents of consciousness and the unconscious create symbols that can be expressed through the 
plastic arts, having the possibility of integration and enlargement of consciousness. 
 
Keywords: Art; Unconscious; Jung; Nise. 
. 
 

 
Las artes plásticas como expresión del inconsciente 

 
Resumen: Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicoterapeuta suizo que creó la Psicología Analítica y la psiquiatra 

brasileña Nise da Silveira, utilizaron el arte no estético como su herramienta de trabajo para expresar el contenido 
del inconsciente con sus pacientes. A veces, el individuo es tomado momentáneamente por los complejos del 
inconsciente personal o los contenidos arquetípicos del inconsciente colectivo. El encuentro entre los contenidos 
de la conciencia y el inconsciente crea símbolos que se pueden expresar a través de las bellas artes, con la 
posibilidad de integración y expansión de la conciencia. 
 
Palabras-clave: Arte; Inconsciente; Jung; Nise. 
. 
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Esse estudo nos convida a uma reflexão sobre a arte não estética, mas a arte como uma expressão que 
emerge espontaneamente do inconsciente. Para esse fim, vamos explorar conceitos que envolvem a arte em si e 
recorrer a Psicologia Analítica para aprofundar o tema proposto.   

De acordo com Gombrich (1988) a palavra arte deriva do latim ars e do grego teknê, significa técnica ou 
habilidade, no que se refere a um saber fazer. Se refere a um tipo de conhecimento técnico, também é 
reconhecida como trabalho, no que diz respeito a profissão do artista ou ao desempenho de uma tarefa. O 
Homem começou a desenhar, pintar e praticar as chamadas artes plásticas, que atualmente entendemos como o 
conjunto constituído pela arquitetura, a escultura, pintura e as artes gráficas. No entanto, o homem começou a 

utilizá-la através de inscrições feitas em cavernas na Pré-história: 
 

                                            “O Paleolítico Inferior e o Paleolítico Superior, distanciando uns cinquenta mil anos da 
era histórica, que se encontram mais numerosos vestígios de manifestações artísticas, 
expressas de modos diversos, mas, para o nosso caso, na decoração das cavernas que 
serviam de habitação, refúgio ou santuário do homem. Essa primeira pintura aparecida 
na face da terra era executada por nômades caçadores e pescadores e representava 
case que exclusivamente animais comestíveis. Fazia-se rudimentarmente com 
substâncias dissolvidas em água, gorduras animais e vegetais e aplicadas com as mãos 
ou arremedos de pincéis, soprados por meios de canudos” (CAVALCANTI, 1994, p.19). 

 
Neste período a arte era entendida como uma expressão no sentido mágico, instintivo e inconsciente. O 

animal, por exemplo, era pintado para se tirar dele o espírito vital para caça, ou seja, a pintura era um símbolo 
deste espírito vital. 

Os Milênios se passaram até chegarmos ao Neolítico, tempo no qual o homem segue seu caminho 
evolutivo e passa a polir as pedras deixando de ser nômade e passando a ser agricultor. Com esta evolução a sua 
expressão artística também muda e passa a crer na alma: 
 
                                             “Mas, agora, quando aprendeu a polir a pedra deixou de ser exclusivamente caçador 

e pescador, para tornar-se agricultor e criador, mudando o estilo de vida, mudou também 
de religião e de pintura. As mudanças de vida são completas. Não é mais um crente nos 
poderes da magia. Agora é dominado pela crença nos poderes anímicos, isto é, as 
coisas e os seres possuem realidade invisível, a alma. Na pintura está estilizando, 
fugindo das imagens visuais passando a traduzir sentimentos e ideias” (CAVALCANTI, 
1994, p.21). 

 
Com a evolução da humanidade é possível ler em antigos registros que no Egito e na Mesopotâmia 

viveram as primeiras civilizações altamente estruturadas, e seus artistas produziram obras complexas que já se 
apresentavam com uma especialização profissional. “Dotados de excepcional habilidade técnica e imaginação 
artística, os egípcios foram os primeiros a estilizar as flores e os inventores da técnica de pintura afresco, pintura 
feita diretamente na parede” (CAVALCANTI, 1994, p.22). 

Na antiguidade greco-romana, teve início o processo técnico da arte, no sentido de desenvolver um senso 
utilitário e torna-se assim comercializável, mas até então, a arte era puramente uma manifestação anímica do 
homem, sem nenhuma pretensão estética ou comercial. A arte passa então a ser suscetível ao aprendizado e ao 
aperfeiçoamento, até se tornar uma competência especial na produção de um objeto.  
 
                                             “Os pintores gregos aplicam o claro-escuro para dar sensação de volume e instituem 

as regras de perspectiva científica que permite a ilusão do espaço ou profundidade. A 
pintura deixa de servir exclusivamente à religião, representa também assuntos profanos 
e torna-se, graças ao pequeno quadro de cavalete, objeto de valor comercial, compra-se 
e vende-se pintura” (CAVALCANTI, 1994, p.23). 

 
Será no Renascimento o início da mudança, na qual ocorre a separação dos ofícios produtivos e das 

artes. A partir do século XVIII começou a consolidar-se a estética como um elemento-chave na definição de arte. 
Segundo Gombrich (1988) o esteticismo foi um dos elementos teóricos básicos para a emergência do 
Romantismo, que no século XIX, rejeitou o utilitarismo da arte. No Expressionismo no século XX, a arte deixa de 
ter um caráter puramente utilitário, de alcançar uma finalidade de uso ou de ser contemplada pelo estético, onde 
era avaliada pelas ideias de belo, feio, bom, ruim e  passa a expressar, à criatividade,  intuição, sentimentos e 
liberdade do artista. Até meados do século as vanguardas foram enfeixadas no rótulo de modernistas, e desde 
então elas sucedem-se cada vez com maior rapidez, chegando aos dias de hoje a um estado de total pulverização 
dos estilos e estéticas. 
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A partir do surgimento do Expressionismo então os olhares se ampliam e a arte, passa a ser vista 
também, pelo ângulo que não apenas o utilitário e estético passando a ser compreendida também como uma 
possibilidade de expressão simbólica inconsciente podendo ser considerada transformadora na alma humana. 

Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço idealizador da Psicologia Analítica, demonstrou em sua vida um 
grande interesse pela arte, pois reconheceu seu caráter simbólico e inconsciente. Em sua vida pessoal e clínica 
teve contato com diversas formas artísticas, atribuindo grande importância a elas como expressão simbólica do 
inconsciente. Para Jung o problema da estética deveria ser deixado para os críticos de arte, em seu trabalho 
terapêutico a expressão artística restringia-se somente a expressão simbólica do inconsciente.  
 
                                             “Apenas aquele aspecto da arte que existe no processo de criação artística pode ser 

objeto da psicologia, não aquele que constitui o próprio ser da arte. Nesta segunda parte, 
ou seja, a pergunta sobre o que é a arte em si, não pode ser objeto de considerações 
psicológicas, mas apenas estético artística” (JUNG, 2017a, OC 15, §98). 

 
No Brasil a psiquiatra Nise da Silveira (1905 – 1999) desenvolveu métodos terapêuticos utilizando 

materiais artísticos, esse trabalho é considerado pioneiro no que diz respeito ao olhar para a produção artística e 
espontânea dos pacientes internados no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de Dentro - Rio de 
Janeiro-, na década de 40 até meados da década de 70. Dra. Nise propôs a arte como uma forma de expressão 
para os pacientes com queixas psiquiátricas. Propunha a expressão simbólica através de desenhos, pinturas e 
argila, dando forma plástica aos conteúdos inconscientes. Além disso, instituiu oficinas de arte em 1946, em 1952 
criou o Museu de imagens do Inconsciente, único acervo existente atualmente no Brasil e um dos mais 
importantes do mundo, onde são conservados e organizados trabalhos de expressão dos internos na Instituição 
acima referida: 
 
                                             “Aconteceu que dirigi (1946-1974) a seção terapêutica ocupacional no Centro 

Psiquiátrico Pedro II. Rio de Janeiro. O Exercício de múltiplas atividades ocupacionais 
revelada, por inumeráveis indícios, que o mundo interno do psicótico encerra 
insuspeitadas riquezas e as conserva mesmo depois de longos anos de doença, 
contrariando conceitos estabelecidos. E, dentre as diversas atividades praticadas na 
nossa terapêutica ocupacional, aquelas que permitiam menos difícil acesso aos 
enigmáticos fenômenos internos eram desenho, pinturas, modelagem, feitos livremente” 
(SILVEIRA, 2017, p.13). 

 
Dra. Nise percebia que as pinturas, desenhos e modelagem eram formas de expressão de imagens 

inconscientes dos pacientes. Em 1947 e 1949 realizou exposições dos trabalhos artísticos dos pacientes na 
tentativa de entrar em contato com profissionais que tivessem também está percepção. Com os materiais 
artísticos das exposições, Dra. Nise tinha material suficiente para documentar empiricamente a arte como uma 
ferramenta de expressão simbólica do inconsciente, porém as dúvidas teóricas permaneciam. Buscou então 
suporte teórico na Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung para fundamentar o seu trabalho. Ela enviou uma 
carta a Jung com suas questões e preocupações, esta carta foi respondida, o que a motivou para sua jornada. Em 
abril de 1957 viajou à Zurich para apresentar as pinturas e modelagens de seus pacientes na Exposição do II 
Congresso Internacional de Psiquiatria, que foi aberta por Jung. Ela foi recebida por ele em sua residência em 
Kusnacht, onde falou sobre o desejo de aprofundar seu trabalho e encontrar soluções para suas dificuldades. De 
sua experiência com Jung, Dra. Nise compartilha que: 
 
                                             “A atenção concedida por Jung às fotos de mandalas que enviei em 1954. Sua 

aquiescência em abrir a exposição de imagens pintadas por esquizofrênicos brasileiros, 
sua demorada visita a exposição, são provas confirmadoras de seu permanente 
interesse pela psiquiatria” (SILVEIRA, 2017, p.107). 

 
Jung (OC 7/2 §204) entende que existem conteúdos no inconsciente que não alcançaram o limiar da 

consciência. Ou seja, há conteúdos em nossa psique que não são percebidos pela consciência. O Inconsciente é 
um universo invisível de forças e formas de inteligências que não são percebidas, mas que nos compõe. Essa 
uma força é de grande domínio, pois diz respeito aos processos autônomos da psique que, por sua vez, 
influenciam de forma poderosa. Algo com vida própria que corre simultaneamente a vida consciente, a psique, por 
fim, é muito mais que o “ego”. E a menos que sejam reconhecidos estes conteúdos continuarão dominando.  

Conforme Stein (2004, p.41) o inconsciente é povoado por núcleos carregados de emoções tanto positivos 
quanto negativos e agem de forma autônoma. Sua ação pode se manifestar em forma de possessão devido sua 
intensidade energética podendo, na possessão, apresentar-se de maneira indesejável e perturbadora que Jung 
chamou de complexos e mais tarde denominou que os complexos são conteúdos do inconsciente pessoal. 
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Jung chamou de inconsciente pessoal as disposições adquiridas de experiências pessoais: “Os materiais 
contidos nesta camada são de natureza pessoal porque caracterizam em parte, por aquisições derivadas da vida 
individual. Pode-se afirmar que esses conteúdos são pessoais, na medida em que foram adquiridos durante a 
existência do indivíduo” (2017b, OC 7/2, p.136 Apêndice). 

Continuando na linha de raciocínio de Stein (2004, p.45), fundamentado pela Psicologia Analítica, 
entendemos que os complexos contém um núcleo arquetípico. Sendo este o conteúdo da camada mais profunda 
do inconsciente, onde estão as imagens universais e primordiais. Entende-se por isso, as disposições herdadas 
de um manancial alimentado e pertencente à coletividade, enquanto espécie: “Chamamos este último de 
inconsciente coletivo por ser totalmente universal, e também porque seus conteúdos podem ser encontrados em 
toda parte” (JUNG, 2017d, O/C 7/1, §103). 

De acordo com Dra. Nise (SILVEIRA, 2017, p.126) as imagens arquetípicas do inconsciente coletivo 
acham-se presentes: nos sonhos, nas obras de arte, visões, alucinações e delírios. Assim, a tarefa do terapeuta 
será de estabelecer conexões entre as imagens que emergem do inconsciente e a situação emocional que está 
sendo vivida pelo indivíduo.  

Essa tarefa se torna um desafio porque une elementos da consciência e do inconsciente, conforme Jung: 
“Neste caso o conhecimento dos símbolos é indispensável, pois é nestes que se dá a união de conteúdos 
conscientes e inconscientes. Da união emergem novas situações ou estados de consciência” (JUNG, 2017c, OC 
9/1, §524). 

Vemos em Kast (2010, p.20) que a palavra símbolo deriva do grego Symbolon, e significa um sinal para 
reconhecimento. A etimologia da palavra mostra que símbolo é um compósito da união de um elemento 
conhecido, portanto consciente, e um elemento inconsciente, sendo assim desconhecido, deste encontro surge o 
símbolo. Trata-se de um sinal de uma realidade imaterial, portanto invisível. Quando se busca interpretar um 
símbolo, procura-se a realidade invisível por trás do visível e a conexão entre elas. Expressam significados que 
jamais poderão ser esgotados, caso sejam deixam de ser um símbolo vivo e passam a ter valor histórico.   

Traz para consciência algo de misterioso e inatingível que contempla o sentido oculto de uma situação. O 
símbolo alcança dimensões que a consciência não pode atingir, por conta das limitações acerca da parte 
inconsciente que também o compõe.  

É o símbolo quem media a relação entre os conteúdos da consciência e do inconsciente. Com sua 
capacidade de síntese, o símbolo permite que estes conteúdos se aproximem a ponto de formarem uma 
totalidade. Ou ao menos parte dela: 

 
                                             “O símbolo é sempre um produto de natureza altamente complexa, pois se compõe de 

dados de todas as funções psíquicas. Portanto, não é de natureza racional e nem 
irracional. Possui um lado que fala à razão e outro inacessível à razão, pois não se 
constitui apenas de dados racionais, mas também de dados irracionais fornecidos pela 
simples percepção interna e externa” (JUNG, 2017e, OC 6, §912). 

 
Sendo assim, os símbolos também se manifestam por meio da arte, de um modo geral como pintura, 

desenho, modelagem, escultura. Daí o efeito terapêutico, pois permite ao indivíduo expressar seus conteúdos 
conflitivos inconsciente de forma artística. Podendo vir a facilitar o contato entre os conteúdos da consciência e do 
inconsciente.     

A arte como uma forma de expressão dos símbolos presentes no universo imagético singular de cada 
paciente, auxilia, de modo considerável, o tratamento terapêutico. Como os símbolos não podem ser entendidos 
de forma literal, é necessário usar de imagens que apresentam uma aproximação do que se quer dizer num dado 
momento. Pode ser representado em produções artística que retratam a estrutura da psique, dando sentido para 
uma determinada situação da vida.  

Para Jung as imagens são uma simbolização do inconsciente e da criatividade, uma atividade humana 
natural que na medida em que pode estruturar o pensamento possui uma função em si mesma. Considerando a 
arte “[...] a expressão mais pura que há para demonstração do inconsciente de cada um. É a liberdade de 
expressão, é sensibilidade, criatividade, é vida” (CHIESA, 2004, p.34). 

A arte que a Psicologia Analítica propõe é a que se expressa simbolicamente.  Aquela que faz a 
comunicação entre a consciência e o inconsciente. Que tem uma função transcendente, pois é resultado da união 
dos conteúdos conscientes e inconscientes. É chamada transcendente, porque torna possível organicamente a 
passagem de uma atitude para outra: 

Não entendo por “função uma função básica, mas uma função complexa, composta de outras funções, e 
por “transcendente”, não uma qualidade metafísica, mas o fato de que por esta função se cria a passagem de uma 
atitude para outra. A matéria-prima elaborada pela tese e antítese e que une os opostos em seu processo de 
formação dos símbolos vivo (JUNG, OC 6, §917). 

Assim entendemos que a arte pode ser usada como componente terapêutico. Jung pedia aos pacientes 
que fizessem desenhos livres, nos quais pudessem expressar seus sentimentos ou situações conflitivas. Todas as 
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imagens desenhadas eram consideradas por ele como simbolização do inconsciente pessoal e, muitas vezes, do 
inconsciente coletivo. 

Como vimos, Carl Jung e Nise da Silveira consideravam a arte terapêutica como uma função muito além 
de uma proposta estética. Desde a década de 20, Jung afirmava que embora alguns de seus pacientes 
ocasionalmente produzissem obras com grande beleza ele as considerava desprovidas de valor artístico. Pois, se 
ele as considera-se esteticamente seus pacientes poderiam considerar-se artistas, e isso faria com que fugisse 
totalmente da finalidade terapêutica. 

Com este estudo podemos compreender que uma das tarefas do terapeuta é a de estabelecer conexões 
entre imagens simbólicas, produzidas pelo encontro da consciência e do inconsciente. Isso pode se dar através do 
alinhamento das artes plásticas e da situação emocional do paciente. Por meio da integração dos opostos o 
paciente caminha em seu processo de individuação. O que significa, em síntese, um processo de diferenciação, 
que possibilita a aproximação de cada um tornar-se o indivíduo que realmente é. Baseando-se no conhecimento 
de que todo indivíduo não treinado na arte estética, possui capacidade latente para projetar o inconsciente sobre 
forma visual. 
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Resumo: Introdução - A terapia pela arte é usada para levar o indivíduo a representar sua vida intrapsíquica, além 

de possibilitar e poder estabelecer uma relação de vínculo com o outro, visando ao seu equilíbrio e à sua 
integridade no quesito mental. Objetivo - Analisar a eficácia da terapia pela arte como complemento ao tratamento 
de depressão, por meio da avaliação do referencial bibliográfico existente. Método - Foi realizada uma revisão 
integrativa de literatura científica de trabalhos referentes a intervenções de terapia pela arte com indivíduos 
depressivos. Os artigos foram selecionados no PubMed, SciELO, BVS, Medline e Google acadêmico, a partir dos 
descritores: Arteterapia, Terapia pela Arte, Depressão. Resultados e Discussão - Após a aplicação dos critérios de 
inclusão e de exclusão, sete publicações, compuseram a amostra revisada no presente estudo. Os trabalhos 
apontam a terapia pela arte como benéfica ao tratamento de depressão juntamente a terapia medicamentosa, 
podendo gerar melhora nos sintomas. Conclusão - A Arteterapia possui múltiplas linguagens e é possível abordar 
diferentes terapêuticas, sendo este um dos pontos positivos dessa prática que quando aplicada, ocasionou nos 
estudos a melhora significativa dos sintomas depressivos, em conjunto a terapia medicamentosa de base. 
 
Palavras-chave: Arteterapia; Terapia pela Arte; Depressão; Enfermagem Psiquiátrica. 

 
 
 

Art therapy as a therapeutic tool in patients with depression: review article 
 

Abstract: Introduction - Art therapy is used to lead the individual to represent his intrapsychic life, as well as 
enabling and being able to establish a bonding relationship with the other, aiming at his balance and integrity in the 
mental aspect. Objective - To analyze the effectiveness of art therapy as a complement to the treatment of 
depression by evaluating the existing bibliographic framework. Method - An integrative review of the scientific 
literature of works on art therapy interventions with depressive individuals was performed. Articles were selected 
from PubMed, SciELO, VHL, Medline and Google Scholar, from the descriptors: Art therapy, Art therapy, 
Depression. Results and Discussion - After applying the inclusion and exclusion criteria, seven publications 
comprised the sample reviewed in the present study. The works point to art therapy as beneficial to the treatment 
of depression along with drug therapy, which may lead to improvement in symptoms. Conclusion - Art therapy has 
multiple languages and it is possible to approach different therapies, which is one of the positive points of this 
practice which, when applied, caused in the studies the significant improvement of depressive symptoms, together 
with basic drug therapy. 
 
Keywords: Art therapy; Depression; Psychiatric Nursing. 
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Resumen: Introduccion – El Arteterapia se utiliza para llevar al individuo a representar su vida intrapsíquica, así 

como para permitir y poder establecer una relación de unión con el otro, con el objetivo de su equilibrio e 
integridad en el aspecto mental. Objetivo - analizar la efectividad del Arteterapia como complemento del 
tratamiento de la depresión mediante la evaluación del marco bibliográfico existente. Método - se realizó una 
revisión integradora de la literatura científica de trabajos sobre intervenciones de terapia de arte con individuos 
depresivos. Los artículos fueron seleccionados de PubMed, SciELO, VHL, Medline y Google Scholar, de los 
descriptores: Arteterapia, Arteterapias, Depression. Resultados y discusión - después de aplicar los criterios de 
inclusión y exclusión, siete publicaciones comprendieron la muestra revisada en el presente estudio. Los trabajos 
apuntan a que el Arteterapia es beneficiosa para el tratamiento de la depresión junto con la terapia con 
medicamentos, lo que puede conducir a una mejora en los síntomas. Conclusión - el Arteterapia tiene múltiples 
idiomas y es posible abordar diferentes terapias, que es uno de los puntos positivos de esta práctica que, cuando 
se aplica, causó en los estudios una mejora significativa de los síntomas depresivos, junto con la terapia 
farmacológica básica. 
 
Palavras-clave: Arteterapia, Terapia con arte; Depresión; Enfermería Psiquiátrica. 
 
 
 
Introdução 

Em 1940, nos Estados Unidos, por meio dos trabalhos desenvolvidos por Margareth Nauberg, a 
Arteterapia firmou-se como campo específico de conhecimento e área do saber, consagrando a arteterapeuta 
Nauberg como “mãe” da terapia pela arte (CIORNAI, 2004). Tanto os psiquiatras Osório César, como Nise da 
Silveira foram precursores da Arteterapia no Brasil na década de 1960 (COQUEIRO et al., 2010). 

A terapia pela Arte ou Arteterapia ainda instiga dúvidas nas pessoas leigas, que confundem Arte e Arte-
Educação como terapia (OLIVER, 2008).  

      
                                             Alguns professores de Artes, muitas pessoas leigas, outras que produzem algum tipo de 

Arte ou Artesanato, muitas vezes se intitulam, de forma equivocada, “Arteterapeutas”. 
Por conta disso, muitas pessoas se perdem em informações erradas, acreditando que 
Arteterapia, como tantas outras técnicas consideradas alternativas, é uma espécie de 
curandeirismo (OLIVER, 2008 apud VASQUES, 2009, p.18).  

 

A arte permite a expressão e a comunicação, sendo uma forma de linguagem inerente do ser humano e 
que tem o poder de alcançar a todos. Como processo terapêutico, a Arteterapia faz uso da arte para levar o 
indivíduo representar sua vida intrapsíquica e se torna também um recurso que possibilita a interação com as 
pessoas, com vistas a resgatar o ser humano em seu equilíbrio e integridade Por meio de etapas de 
autoconhecimento e de transformação, trabalha com o encontro de vários conhecimentos: ciências, educação e 
saúde (VALLADARES, 2008). 

Por intermédio dos arteterapeutas, o paciente é ajudado a organizar, a compreender e a transformar 
fatores relacionados ao seu próprio ser e a sua vida e também em sua reinserção social por meio de atividades: 
artes plásticas, dança, canto, poesia, dramatização, música, som, fotografia, conto/ história, movimentos entre 
outros (VALLADARES, 2003). Dessa forma, esses profissionais contribuem com a qualidade de vida e 
desenvolvem a capacidade de buscar o bem-estar e equilíbrio do estado de saúde do paciente. 

Na área da saúde a Arteterapia tem alcançado cada vez mais espaço, principalmente no campo da saúde 
mental. Já que propicia mudanças nos campos afetivo, interpessoal e relacional, melhora o equilíbrio emocional 
ao término de cada sessão (COQUEIRO et al., 2010). Sabe-se que, hoje, algumas doenças relacionadas à saúde 
mental ganham espaços em termos epidemiológicos quando relacionadas a outros tipos de morbidades. Entre 
essas doenças e agravos encontra-se a Depressão. Segundo Esteves e Galvan (2006, p.127), “[...] a depressão é 
a alteração afetiva mais estudada e falada na atualidade”. Cooper et al. (2011, p.168) afirmam: “[...] Projeções 
apontam para uma tendência de crescimento da depressão na população, podendo chegar á segunda causa de 
incapacidade em 2020, atrás apenas de doenças cardiovasculares”.  

Classificada como um transtorno de humor, a depressão rege as atitudes dos sujeitos, modifica a 
percepção de si mesmos, e eles passam a enxergar suas problemáticas como grandes catástrofes (ESTEVES; 
GALVAN, 2006).  

Segundo o CID 10, F32 Episódios depressivos: 
 

                                             Nos episódios típicos de cada um dos três graus de depressão: leve, moderado ou 
grave, o paciente apresenta um rebaixamento do humor, redução da energia e 
diminuição da atividade. Existe alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda 
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de interesse, diminuição da capacidade de concentração, associadas em geral à fadiga 
importante, mesmo após um esforço mínimo. Observam-se em geral problemas do sono 
e diminuição do apetite. Existe quase sempre uma diminuição da autoestima e da 
autoconfiança e frequentemente ideias de culpabilidade e ou de indignidade, mesmo nas 
formas leves (CID 10, F32). 

 
O uso de psicofármacos faz parte de um contexto de tratamento, o ideal, como rotina de um serviço de 

saúde, seria contar com várias abordagens que funcionassem concomitantemente com a prescrição do remédio 
(SUS, 2015). Entre as abordagens de tratamentos não farmacológicos, enquadra-se a Arteterapia. Diante dessa 
perspectiva, o objetivo desta pesquisa foi relacionar os efeitos da Arteterapia frente ao tratamento de pacientes 
com depressão e discorrer sobre os fatores positivos e negativos desse tipo de abordagem terapêutica. 
 
Método  

O presente estudo utilizou a metodologia de revisão de literatura sistemática, que, segundo Galvão e 
Pereira (2014), consiste em uma investigação com foco em questão bem definida, que visa a identificar, 
selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis. O estudo foi traçado metodologicamente pelas 
seguintes etapas (CARDOSO; ALARCÃO; CELORICO, 2010): 

 
Primeira etapa: Definição do tema 

Arteterapia e depressão. A depressão, em si, é um transtorno de humor, caracterizado por alguns 
sintomas que prejudicam suas funções afetivas, cognitivas e intelectivas (PEREIRA; LIMA, 2009) e como 
somatório ao tratamento pode-se utilizar a Arteterapia. 

 
Segunda etapa: Busca na literatura. 

Para a busca e a seleção dos artigos, teses, dissertações e monografias, foram utilizadas as seguintes 
bases de dados: MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), LILACS (Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Scielo (Scientific Electronic Library Online), PePSIC (Períodos 

eletrônicos de Psicologia), PubMed (Centro Nacional para Informação Biotecnológica), BVS (Biblioteca Virtual em 
Saúde) e Google Acadêmico. A pesquisa utilizou os seguintes descritores: Arteterapia, terapia pela arte e 
depressão. A pesquisa foi realizada entre os meses de outubro e julho de 2018. 

 
Terceira etapa: Critérios de inclusão e exclusão 

Foram encontradas 131 publicações, das quais sete foram utilizadas para compor o trabalho. Os critérios 
de inclusão foram: publicações que abordassem a temática da depressão e a Arteterapia; entre os anos de 2000 a 
2018; disponíveis eletronicamente na íntegra e que estivessem em Português ou em Inglês. Os critérios de 
exclusão foram: textos incompletos e/ou indisponíveis; que não abordassem Arteterapia e depressão; publicações 
que não estivessem em Português ou em Inglês; títulos duplicados e por limite temporal. 

 
Quarta etapa: Análise de dados. 

Os estudos selecionados para análise deveriam ter, necessariamente, informações acerca da arte como 
terapia e sua aplicação em pacientes que possuíam depressão ou sintomas depressivos. 

 
Quinta etapa: Apresentação/ desenvolvimento e resultados. 

Para o desenvolvimento e resultados, foram selecionados sete trabalhos. Posteriormente, foi realizada a 
leitura deles, para a análise e o desenvolvimento dos resultados e sua discussão, observando a relevância e 
contribuição do desenvolvimento da Arteterapia no tratamento da depressão ou sintomas depressivos. 

Entre os artigos selecionados para resultados e discussões: 85% (n=6) são em inglês, mais da metade 
(n=5) se trata de estudo qualitativo e/ou quantitativo. A caracterização da população estudada teve variabilidade 
na idade. Foram utilizadas diversas modalidades artísticas, como: desenhos, colagem, trabalho com argila, 
musicoterapia, dança/movimento. Um dos artigos teve apenas o sexo feminino como população de estudo, nos 
demais havia a presença de ambos os sexos. Para a avaliação dos resultados, os autores utilizaram escalas de 
rastreamento de depressão, como: Beck Depression Inventory (BDI), Geriatric Depression Scale (GDS) e Patient 
Health Questionnaire (PHQ-9). 

 
Resultados e Discussão  

Foram encontrados sete artigos entre os anos de 2008 a 2018 sobre o tema. Dos artigos, um foi escrito 
em Português e os demais em Inglês, de autores diversificados, revistas diversas, com exceção da The Arts in 
Psychotherapy que se repetiram em dois artigos, pesquisas tanto qualitativas, quanto quantitativas. Com a 
finalidade de facilitar a visualização dos resultados, elaborou-se um quadro ilustrativo (Quadro 1) a seguir, 
contendo os dados sobre a ordem, título, autor, metodologia, periódico e ano. 

http://www.scielo.org/
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Quadro 1 – Identificação dos estudos selecionados para compor a revisão de literatura, no período de 2007 a 

2018 e em ordem decrescente. Brasília, DF, 2019 
 

 
Nº 
 

 
Título do artigo 

 
Autor(es) 

 
Metodologia 

 
Periódico 

 
Ano 

A2 Meeting oneself in inner dialoge: 
manual-base phenomenological 
art therapy as experienced by 
patients diagnosed with 
moderate to severe depression, 
a qualitative study 
 

Blomdahl et al. Qualitativo The Arts in 
Psychotherapy 

2018 

A1 
 

Arteterapia e depressão: efeitos 
da Arteterapia como terapia 
complementar no tratamento da 
depressão em idosos 
 

 
Ciasca 

Estudo 
randomizado 

Biblioteca digital Teses e 
Dissertações 

2017 

A3 Evaluation of a brief art 
psychotherapy group for adults 
suffering from mild to moderate 
depression: Pilot pre, post and 
follow-up study 
 

Zubala; 
Macintyre; 
Karkou 

Qualitativo e 
quantitativo 

International Journal of 
Art Therapy 

2017 

A4 Therapeutic benefits of art 
therapy with adults who have 
traumatic brain injury with 
depression and/or anxiety 
 

Flores Qualitativo Digital Commons LIU 2017 

A5 Effect on scores of depression 
and anxiety in psychiatric 
patients after clay work in a day 
hospital 
 

Morais et al. Qualitativo e 
quantitativo 

The Arts in 
Psychotherapy 

2014 

A6 Arts therapies for anxiety, 
depression, and quality of life in 
breast câncer patients: a 
systematic review and 
metaanalysis. 

Boehm et al. Ensaios 
clínicos 
randomizadas 
controlados, 
randomizados 
e quase-
ensaios 
clínicos 
controlados 
 

Evid Based Complement 
Alternat Med 

2014 

A7 Time for me: the arts as therapy 
in postnatal depression. 

Perry; 
Thurston; 
Osborn 

Qualitativo Complementary 
Therapies in Clinical 
Practice 
 

2008 

 
A Arteterapia pode ter efeitos positivos para o paciente, possibilitando gerar melhoria no quadro dos 

sintomas depressivos. Complementar à terapia medicamentosa, a Arteterapia é capaz de levar à melhoria em 
sintomas depressivos e de ansiedade em pacientes com depressão ou quando a depressão não é a doença 
primária (CIASCA, 2017). 

Ela permite que o paciente exteriorize sensações/situações do inconsciente por meio da arte produzida e 
auxilia na reconciliação consigo mesmo. A relação paciente-imagem-arte serve de suporte para a expressão de 
emoções por meio da produção e permite a comunicação sobre si (BOEHM et al., 2014). 

No estudo de Morais et al. (2014), durante a entrevista, pacientes exteriorizaram eventos internos, como 
mágoas e traumas e, ao final da sessão, sentiam alívio. Os pacientes, em seus relatos, evidenciaram a obtenção 
de sentimentos de harmonia, de tranquilidade e de bem-estar. Isto é corroborado por Boehm et al. (2014), que 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019745561730093X#!
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afirmam que, devido à ação criativa, o processo de produção de arte leva ao relaxamento  promove a harmonia e 
bem-estar a quem elabora a arte. 

A Arteterapia, sem a interação paciente-criação, torna-se ineficaz e incompleta. Quando o diálogo interno 
ocorre, há relatos do sentimento de bem-estar e de satisfação. Todavia, a comunicação entre o paciente e a 
própria arte pode demorar a acontecer ou pode, até mesmo não ocorrer (BLOMDAHL et al., 2018), seja por 
resistência do paciente em aderir à terapia, seja por necessitar de um tempo maior para o que o diálogo interno 
aconteça. Sendo assim, fazem-se necessárias várias sessões de Arteterapia para começar a obter o efeito 
terapêutico.  

Enfrentar os requisitos de desempenho pode expor sensação de falha, e os pensamentos de abandono da 
Arteterapia podem surgir (BLOMDAHL et al., 2018, p.13). É possível superar o limite por meio da transparência e 
renunciar às demandas de desempenho (BLOMDAHL et al., 2018, p.14).  

Em um estudo de terapia pela arte com argila (MORAIS et al., 2014), o grupo de pacientes que tiveram 
apenas quatro sessões de Arteterapia não apresentou melhoria nos sintomas depressivos. Enquanto em outros 
estudos, de Zubala, Macintyre e Karkou (2017) e Ciasca (2017) em que houve mais sessões de Arteterapia, foi 
possível obter diferenças estatisticamente importantes, com redução significativa em sintomas depressivos. 

Durante as sessões de Arteterapia, podem surgir obstáculos para a adesão a ela, como, por exemplo: 
sentimento de frustração ou de incapacidade de realizar a atividade proposta. 

A Tabela 1 a seguir se refere ao resumo das contribuições acerca da Arteterapia, que foi possível 
identificar durante a pesquisa realizada. 

               
Tabela 1 – Descrição das contribuições da Arteterapia segundo os artigos selecionados 

 

 
Contribuições da Arteterapia 

 

 
Os artigos selecionados avaliaram/identificaram 

 

A terapia pela arte permite que o paciente exteriorize sensações/situações do inconsciente por 
meio da arte produzida e auxilia na reconciliação consigo mesmo (A1). 
 

Complementar à terapia medicamentosa, a Arteterapia colabora com o processo de melhoria em 
sintomas depressivos (A2). 
 

Devido à ação criativa, o processo de produção de arte leva ao relaxamento, promove a harmonia 
e bem-estar a quem elabora a arte (A3). 
 
Em relatos de estudos, pacientes sugeriram a Arteterapia proporciona um estado de harmonia, 
tranquilidade e bem-estar (A4). 
 

Durante as sessões de Arteterapia podem surgir obstáculos para a adesão da Arteterapia (A5). 
 
A Arteterapia, sem a interação paciente-criação, torna-se ineficaz e incompleta (A6). 
 

Fez necessário várias sessões de Arteterapia para se obter o efeito terapêutico (A7). 
 

 
Diante dessas perspectivas, é possível inferir que a terapia pela arte proporciona ao paciente com 

histórico de depressão uma série de benefícios. Por lidar com a criatividade, com a autoestima, com a 
autoconfiança e com a catarse emocional, gera o desenvolvimento e a compreensão do seu próprio “eu”, isto é, da 
busca pelo autoconhecimento. E o único atributo que o paciente precisa ter é a vontade de participar, pois os 
outros obstáculos durante a adesão a Arteterapia podem ser trabalhados e adaptados de acordo com a 
necessidade de cada paciente, configurando assim um ambiente propício para a obtenção de resultados e de 
avanços no quadro de saúde do paciente.  
 
Conclusão  

A Arteterapia apresenta múltiplas linguagens pelas quais aborda uma forma terapêutica diferenciada, que 
tem conquistado seu espaço na área da saúde, principalmente na área da saúde mental, conforme observado ao 
discorrer deste artigo.  
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Independentemente da causa que originou o quadro depressivo, a Arteterapia tem contribuído para a sua 
regressão, salientando que as atividades de arte criativa trazem ao paciente um novo olhar para si mesmo. A 
terapêutica pela arte tem inúmeras atividades propostas e deve haver um número de sessões significativas para 
que se obtenham resultados positivos. A partir dessas atividades, é exteriorizado o sentir do paciente de forma 
não verbal, o que lhe proporciona bem-estar. Foram observados os benefícios da Arteterapia no quadro 
depressivo, que promoveu o resgate da saúde mental.   

É de extrema importância salientar que a arte como terapia deverá ser concomitante com a utilização da 
terapêutica medicamentosa de base, sendo as duas utilizadas para melhorar o quadro patológico e proporcionar 
bem-estar do paciente. 
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