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

A ARTETERAPIA AMPLIANDO SEUS CONTEXTOS TERAPÊUTICOS 
 

O volume 11 apresenta os benefícios da Arteterapia em diferentes contextos terapêuticos, seja no contexto 
escolar, auxiliando a aumentado o rendimento escolar de adolescentes, ou no contexto de saúde mental, dentro 
do CAPS, em um trabalho de autoconhecimento, ou com um trabalho de melhorar a qualidade de vida de idoso 
com problemas neurológicos, numa atividade em parceria com a fonoaudiologia. Bem como, o volume expõe a 
importância do uso das cores no processo terapêutico e nos atualiza trazendo o resumo da tese que abrange a 
Arteterapia com famílias.  
 

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

 
 
 
 
 
 

The art therapy therapeutic expanding its contexts 
 

The volume 11 presents the benefits of art therapy in various therapeutic contexts, whether in schools, 
helping to increase the academic performance of adolescents, or in the context of mental health, in CAPS, in a 
study of self-knowledge, or with a work of improving the quality of life of elderly patients with neurological problems, 
an activity in partnership with the fonoaudiologia. As well, the volume shows the importance of using color in the 
therapeutic process and bringing us up to date summary of the thesis which includes art therapy with families. 
 
 

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

 
 

 
 
 
 

El Arteterapia ampliando sus contextos terapéuticos 
 

El volumen 11 presenta los beneficios del Arteterapia en diversos contextos terapéuticos, ya sea en las 
escuelas, ayudando a incrementar el rendimiento académico de los adolescentes, o en el contexto de la salud 
mental, dentro del CAPS, en un estudio de auto-conocimiento, o con un trabajo de mejora de la calidad de vida de 
los pacientes ancianos con problemas neurológicos, una actividad en colaboración con la fonoaudiología. Además, 
el volumen muestra la importancia de utilizar el color en el proceso terapéutico y trae hasta la fecha el resumen de 
la tesis que incluye el Arteterapia con las familias. 

 
Profª Ana Cláudia Afonso Valladares 

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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ARTIGO ESPECIAL    
…………………………………………………………………………...............…………………………………….………… 
 
 
 
1 - UM ESTUDO SOBRE O IMPACTO DA ARTETERAPIA NO RENDIMENTO ESCOLAR E NA AUTO-ESTIMA 

DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL1 
 

Elis Regina Haas
2
 

Raquel Maria Rossi Wosiack
3 

 
 
Resumo: Este artigo teve como objetivo verificar o efeito da Arteterapia na auto-estima e no rendimento escolar 
de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora Aparecida, de Carlos Barbosa, Rio Grande 
do Sul, Brasil. Foi utilizada uma amostra constituída por 27 alunos matriculados na quarta série do ensino regular. 
Os alunos foram submetidos a vivências de Arteterapia realizadas por meio de atividades de sensibilização dos 
sentidos e de atividades de criação livre.  
Palavras-chave: Arte; Terapia; Auto-Estima; Rendimento Escolar; Ensino Regular. 
 
 

A study about the impact of the therapy art on school performance and self stime of primary 
students 

 
Abstract: This article had a purpose to determined the effect of art-therapy on self-esteem and school performance 
of students of the Elementary School – Nossa Senhora Aparecida, Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, Brazil. It 
used a sample consists of 27 students enrolled in the fourth grade of regular schools. The students were subjected 
to techniques of art-therapy that in activities to raise awareness of the senses, participated in activities of creating 
free.  
Key-words: Art; Therapy; Self-Esteem; School Performance; Regular Schools. 
 
 

Un estudio sobre el impacto del arte terapia en el rendimiento escolar y en el auto-estima de alumnos de  
enseñanza fundamental 

 
Resumen: Este artigo tuvo como objetivo verificar el efecto del arte terapia en la auto-estima y en el rendimiento 
escolar de alumnos de la Escuela Municipal de Enseñanza Fundamental Nuestra Señora Aparecida, de Carlos 
Barbosa, Río Grande del Sur, Brasil. Fue utilizada una muestra constituida de 27 alumnos matriculados en la 
cuarta serie de enseñanza regular. Los alumnos fueron sometidos a técnicas de arte terapia que a través de 
actividades de sensibilización de los sentidos, participaron de actividades de creación libre.  
Palabras-clave: Arte; Terapia; Auto-Estima; Rendimiento Escolar; Enseñanza Regular. 

 
 

 
 A Educação percorre sua história buscando dentro de seus educandários encontrar respostas para 

questões constantes relacionadas a sua equipe de trabalho e principalmente em seu foco principal: o aluno, futuro 
do amanhã.  

Muitas famílias desestruturadas estão produzindo seres com baixa auto-estima, pouca confiança, sem 
autonomia, sendo que poucos crêem em si mesmos. Além disso, são muitas vezes depositados nas escolas, 

                                                
1
 Trabalho de conclusão de mestrado 

2 Mestre em Ciências Aplicadas da Atividade Física e do Desporte-Universidade de Córdoba (Espanha), 
com trabalho de Conclusão em Arteterapia na sala de aula, pós-graduada em Arteterapia pela Feevale de 
Novo Hamburgo- RS. Graduada em Pedagogia séries iniciais pela UCS de Caxias do Sul. Ministrante de 
cursos para professores sobre ateterapia na escola. Professora Municipal 40 horas em Carlos Barbosa – 
RS. Endereço: Rua Borges de Medeiros, 756 – Bairro Planalto – Carlos Barbosa –RS –CEP: 95.185.000 
Fone: (54) 3461 4604 Cel: (54) 9109 5972. E-mail: elis_reginacb@yahoo.com.br 
3 Profª Co-orientadora. Doutoranda em Ciências Aplicadas da Atividade Física e do Desporte - Universidade de 
Córdoba (Espanha), Mestre em Educação-UFRGS, pós-graduada em Arteterapia-Feevale, Coordenadora e 
professora de Arteterapia no curso de Pós-graduação e no curso de graduação do Centro Universitário Feevale e 
professora convidada nos cursos de Pós-graduação em Arteterapia-UCS e UPF. Presidente da Associação 
Sulbrasileira de Arteterapia, membro do conselho da União Brasileira das Associações de Arteterapia. E-mail: 
raquelrossi@feevale.br 
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justamente por isso percebemos que nossos alunos são pessoas que precisam de nós, de amor, carinho, atenção 
e ajuda. 

A Escola tenta envolver este aluno de todas as formas. Dar apoio, amparo, atendimento, para que ele se 
sinta bem, aprenda a se valorizar, valorizar o próximo, cuidar da sociedade, gostar mais de si mesmo.  

Pensando em novas alternativas que auxiliem nossos alunos a conhecerem-se melhor, a Arteterapia na 
escola chega para atuar como método auxiliar e proporcionar a criação de ambientes propícios à aprendizagem. O 
material utilizado nas aulas de artes (papel, tinta, lápis, argila, sucata, ente outros) transforma-se em uma via 
direta, um meio de transferência onde a emoção e sentimentos internos, ganham formas, cores, elementos 
reveladores, fazendo com que as aulas de arte se tornarem um grande espaço para o encontro interior de cada 
aluno. 

A partir do momento em que o aluno começa a acreditar em si, ter mais iniciativa, confiar e se sentir 
seguro do que diz e faz, abre-se uma nova porta que influencia de forma direta sua auto-estima, estimulando e 
melhorando a aprendizagem e o seu rendimento escolar e fazendo com que se sinta bem, consiga extravasar 
seus sentimentos e sua imaginação, sentindo-se mais realizado, amado e feliz. 

Este estudo busca verificar o efeito da Arteterapia sobre o rendimento escolar e auto-estima de Alunos do 
Ensino Fundamental em classe regular de ensino.  

Por muito tempo a criatividade foi vista somente como uma forma de expressar-se de maneira mais livre e 
solta. Porém, hoje se acredita que a criatividade pode relacionar-se com a arte no resgate do seu eu mais íntimo, 
levando a caminhos teóricos que se aprofundam em assuntos mais recentes como a Arteterapia. 

Além de descobertas interiores, Haetinger (1998), aposta que a criatividade é positiva, beneficiando o ser 
humano, fazendo com que ele encontre novas soluções, percebendo melhor o seu mundo externo e interno, 
proporcionando novas situações, tendo mais consciência e maior realização pessoal.  

Para Urrutigaray (2003), a Arteterapia por meio da utilização de atividades expressivas favorece a 
interação com a construção pessoal do indivíduo, sendo resultado disso, a aprendizagem. Esses processos 
criativos direcionam-se para a individuação, conforme afirma Jung, ou seja, para a construção do indivíduo. A 
expressão na arte dá um novo sentido às atitudes do indivíduo por meio do diálogo ou registro escrito entre autor-
obra. 

Segundo Andrade (2000), a obra criativa representa a história de seu criador, o momento, a cultura, o 
meio em que está inserido. Apresenta um estilo e uma originalidade próprios de cada sujeito. Na sua produção, o 
indivíduo se visualiza, admira, deslumbra e passa a ver a si próprio pelo olhar dos outros. A construção traz um 
significado particular que interligado ao diálogo, faz com que seu interior vá sendo desvendado lentamente. No 
processo de elaboração e criação é que o sujeito encontra uma melhor imagem de si mesmo. 

Em Arteterapia, a capacidade de o paciente verificar o significado de sua expressão simbólica sempre 
acontece na relação transferencial, criando um campo permissivo onde poderá enfrentar a imagem concretizada 
do seu conflito liberado do inconsciente por seu desenho, pintura ou escultura. 

A arte como diz Bachelar apud Païn & Jarreau (1996), é um “fenômeno da alma”, pois possibilita que os 
fenômenos internos de consciência sejam ampliados. É nessa relação que a arte pode ter um fundamento 
terapêutico. O momento do fazer artístico, como um estado alterado de consciência, liga-se a um canal mais 
intuitivo interno, onde nos surpreendemos com nosso próprio fazer e o sentido que nele encontramos e o produto 
final que pode servir de espelho da alma, a ponto de fazer com que o sujeito reflita, se identifique, e se descubra. 
É uma mensagem complexa e simbólica do indivíduo, tanto para si como para os outros. Ela proporciona de forma 
eficaz, pontes para a intersubjetividade, buscando respostas para uma possível cura interior. 

A emoção proporcionada pela arte e a racionalização dessa emoção modificam o indivíduo e a sociedade, 
pois a arte é uma profunda fonte de comunicação e um excelente estímulo ao desenvolvimento da auto-estima. 

Urrutigaray (2003), afirma que dentro dos processos pedagógicos, a Arteterapia pode estimular o aprender 
a aprender, conquistando a autonomia como resultado do pensamento na ação criativa de cada aluno. É o simples 
processo de criar o simples, mas de uma forma exclusiva e única que dá autonomia ao autor em sua obra, no 
caso aluno-obra. 

Além disso, pela essência de sua ação terapêutica, a arte na escola, oportuniza trabalhar também o 
psicopedagógico, já que estabelece uma forte relação com o cognitivo, dando re-significado às ações pessoais. O 
crescimento pessoal e o desenvolvimento ficam interligados diretamente a ela. 

Para Borges (2002), o ideal é que dentro de um grupo de sala de aula, que na escola pública constitui-se 
de um número grande de alunos, os mesmos sejam divididos em pequenos grupos, ficando mais fácil para o 
professor orientar e observar. No começo, os mais fechados e que se julgam menos criativos acabam copiando 
idéias do colega ao lado. Lentamente, todos vão se soltando e criando por si próprios. 

Como a arte não exige um nível de conhecimento, anterior, este aspecto facilita o desenvolvimento das 
atividades, pois cada um cria e faz o que tiver vontade, não sendo criticado por isso.  

Em sala de aula, é importante estabelecer regras como em qualquer atividade docente. Como utilizar os 
materiais, não desperdiçá-los e organizá-los para que o desenvolvimento da atividade não vire uma bagunça, por 
exemplo. Já que a criança necessita de normas para sua estruturação interior. Para não confundir o aluno, o início 
da produção criativa em Arteterapia deve sempre iniciar com uma variedade pequena de materiais, como recorte e 
colagem e lápis de cor, ou tinta e giz de cera. A observação dos colegas auxilia para que cada um vá 
experimentando e introduzindo novos materiais à sua obra.  
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Metodologia 
  

O presente trabalho utiliza uma abordagem quantitativa e qualitativa. Para a análise dos dados qualitativos 
obtidos será utilizada a plataforma SPHINX® PLUS2, Versão 4.5 e foram adotados os procedimentos de análise 
conforme descritos por Freitas & Janissek (2000) e Freitas & Moscarola (2000), os quais são específicos para o 
software utilizado.  

Participaram deste estudo 27 alunos de ambos os sexos, sendo 15 meninos e 12 meninas, matriculados 
na quarta série do ensino fundamental de 2007, na Escola Municipal e Ensino Fundamental Nossa Senhora 
Aparecida.  

O grupo a ser trabalhado nesta proposta apresentava rendimento escolar regular ou baixo. Foi comparado 
o rendimento escolar do 1º trimestre, antes de iniciar as seções de Arteterapia, o 2º trimestre, durante as seções 
de Arteterapia e o 3º trimestre, após terem sido concluídas as seções, que foram aplicadas dentro do currículo 
regular para esta classe. Todo o grupo recebeu o mesmo tratamento bem como as mesmas técnicas. Após cada 
seção, fazia-se um círculo para mostrar as produções e conversar sobre a atividade realizada. Os alunos 
mostravam sua produção plástica e relatava sobre o trabalho de forma oral ou escrita.  

Inúmeras técnicas de Arteterapia são indicadas pelas autoras Urrutigaray (2003) e Païn & Jarreau (1996), 
porém opta-se por técnicas de fácil compreensão e baixo custo, já que a escola onde foi o estudo é pública e a 
clientela pertence a classe média/baixa. As técnicas aplicadas foram: recorte e colagem, desenho com lápis de 
cor, giz de cera e outros, fotografia, pintura com tinta, escultura com argila, máscara, construção do boneco, 
teatro, dança, atividades corporais, histórias, sensibilização por meio dos sentidos, música etc. 

As técnicas foram aplicadas na própria sala de aula, pátio ao ar livre ou na biblioteca da escola, em 24 
seções durante os meses de agosto, setembro e outubro, duas vezes por semana, com no mínimo 50 minutos por 
seção. 

Primeiramente, os alunos foram entrevistados por meio de questionário escrito para detectar seu 
interesse, gosto e conhecimento em arte e técnicas diversificadas, antes e depois da aplicação dos 
procedimentos. 

Uma entrevista final foi respondida por cada aluno após concluir as seções. Também foi feita uma 
avaliação escrita por parte de cada aluno. 

Este trabalho também utilizou uma análise quantitativa por meio da estatística definitiva (média, desvio 
padrão, mínimo, máxima, freqüência e percentuais), do teste T (de student), da análise de variâncias (ANOVA), do 
teste de Qui-Quadrado e da análise de correlação. Nas conclusões verificou-se o nível de significância de 5% 
(p=0,05). Os dados foram computados no Programa SPSS, versão 15,0. 

 
Relato das Atividades: Antes de iniciar a maioria das atividades, o grupo era reunido e fazia-se uma 

técnica de sensibilização, relaxamento ou descontração que foram muito bem aceitas pelo grupo, auxiliando os 
alunos na integração e numa melhor aceitação uns dos outros. 

Alguns trabalhos feitos pelos alunos nas seções de Arteterapia podem ser vistos a seguir: 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
Fig. 1 - Trabalho com símbolos, elaborado por um aluno de 13 anos 

  
Cada aluno escolheu um símbolo para se identificar e sua folha com seu símbolo passou por todos os 

colegas que também registravam seus símbolos na folha. Cada trabalho finalizado contava com o símbolo de 
todos os colegas. 
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Fig. 2 - Trabalho com argila 
 

Este trabalho com argila foi elaborado por uma aluna de 11 anos. Essa aluna perdeu a mãe com câncer 
um ano antes das sessões. Ao apresentar seu trabalho concluiu que a metade do coração preenchida era sua 
família e a outra metade vazia, sua mão que havia morrido. 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fig. 3 - Máscara metade lua, metade sol, com face de leão. Menina de 12 anos 
  

 
É muito comum surgirem elementos da natureza e primitivos. Muitos cultuados pelas tribos indígenas 

como no caso do exemplo citado: o sol, a lua e o leão, e os monstros frutos da imaginação e de conflitos também 
são bem freqüentes. 
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Fig. 4 - Linha da vida. Menina de 10 anos 

 
Falar da linha da vida se torna mais fácil para crianças se for com fotografias ou figuras prontas como as 

encontradas em revistas. No momento da apresentação do trabalho para os colegas percebe-se algumas imagens 
camufladas ou não citadas e muitas particularidades de cada indivíduo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 - Criação livre com fotocópia da palma da mão. Menino de 11 anos 
  

A fotocópia de fotografias ou de partes do corpo como a mão, por exemplo, trás um significado muito forte 
para cada um. É possível observarmos nos trabalhos prontos, como no citado, expressões fortes de cor, luz, e 
sentimentos. O menino, que há dois dias tinha voltado à escola após uma cirurgia de apêndice, reflete sua dor 
neste trabalho. 

  
 
Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

Apresentamos alguns resultados das entrevistas realizadas com os alunos antes e depois das seções de 
Arteterapia: 

A tabela abaixo se refere à questão: O que você sente quando cria e produz um trabalho de arte? 
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Análise Q. 08 N % 

Tranqüilidade 8 29,6% 

Concentrado 7 25,9% 

Felicidade 5 18,5% 

Sente-se bem 5 18,5% 

Alegre 3 11,1% 

Nada 3 11,1% 

Realizado 2 7,4% 

“Sinto-me um artista” 2 7,4% 

Criativo 2 7,4% 

Inseguro 1 3,7% 

Esperto 1 3,7% 

Resposta vaga 1 3,7% 

Inteligente 1 3,7% 

Aliviado 1 3,7% 

Dedicado 1 3,7% 

TOTAL OBS. 27  

 
Pode-se observar que as respostas que mais se sobressaíram relacionam-se com relaxamento e 

concentração e estão em relação direta com prazer e auto-estima. 
A tabela apresentada abaixo se refere à questão: Por que fazer atividades de artes faz bem a você? 

 
Análise Q. 11 N % 

Sente-se bem 11 40,7% 

Sente-se feliz 3 11,1% 

Gosta de artes 3 11,1% 

Comportamento instável 2 7,4% 

Sente-se tranqüilo 2 7,4% 

Sente-se concentrado 2 7,4% 

Sente-se livre para criar 1 3,7% 

Atividade diferenciada 1 3,7% 

Não justificou 1 3,7% 

Trabalho em grupo 1 3,7% 

Esquece os problemas 1 3,7% 

TOTAL OBS. 27  
 

A resposta “sente-se bem” foi citada em quase metade das respostas. Como afirma Urrutigaray (2003), a 
Arteterapia ativa a imaginação, faz com que o aluno libere seus sentimentos e ao apresentar seu trabalho aos 
colegas, não é julgado ou criticado. Todos respeitam e aceitam o trabalho do colega, mesmo que esteticamente 
ele não pareça bonito, representa o sentimento daquela pessoa naquele momento. As pessoas têm sentimentos 
diferentes em momentos diferentes. Essa situação reforça a confiança, autonomia e melhora a auto-estima do 
indivíduo. 

A tabela abaixo apresentada abaixo refere-se a questão: O que você aprendeu com as atividades de artes 
deste semestre? 
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O que aprenderam... N % 

A criar 10 37,0% 

Coisas novas 9 33,3% 

Trabalhos mais elaborados 7 25,9% 

Fazer o que sentimos 5 18,5% 

Desenhar melhor 3 11,1% 

Escrever mais rápido 1 3,7% 

Não ter vergonha 1 3,7% 

Trabalhar em grupo 1 3,7% 

Não aprendi nada 1 3,7% 

TOTAL OBS. 27  

 
 

Observa-se que o criar, inovar está presente na maioria das respostas. Segundo Haetinger (1998) a 
criatividade é citada como um termo muito discutido atualmente e de grande importância em nosso meio 
educacional. Ela aborda a originalidade, resolução de problemas, sensibilidade, imaginação, capacidade de 
formular hipóteses e comunicar os resultados; alguns como processo e outros como produto.  

A tabela abaixo apresentada refere-se à questão: Você acha que suas notas na escola aumentaram, 
diminuíram ou continuam as mesmas após esse trabalho? Por quê? 

 
Notas escolares N % 

Aumentaram 23 85,2% 

Resposta vaga 4 14,8% 

Continuam as mesmas 0 0,0% 

Diminuiram 0 0,0% 

TOTAL OBS. 27 100% 

 
 

 
A tabela, abaixo apresentada, refere-se á questão: Você acha que as sessões arteterapêuticas tiveram 

alguma influência no resultado do seu rendimento escolar? 
 

Influências no 
rendimento escolar 

N % 

Influenciou 25 92,6% 

Resposta vaga 2 7,4% 

Não influenciou 0 0,0% 
TOTAL OBS. 27 100% 

 
 
Segundo Urrutigaray (2003), a Arteterapia pela essência de sua ação terapêutica na escola, oportuniza 

trabalhar o psicopedagógico, já que estabelece uma forte relação com o cognitivo, dando re-significando ações 
pessoais. O crescimento pessoal e o desenvolvimento ficam interligados diretamente a ela. Isso influencia 
diretamente no aprendizado e como conseqüência no rendimento, ou seja, se a Arteterapia proporciona maior 
autonomia, confiança, faz com que o aluno sinta-se mais capaz, aumenta sua auto-estima, paralelo a isso, 
melhora seu rendimento escolar. 

A Arteterapia traz benefícios ao indivíduo como: ajuda a eliminar o estresse, depressão e insônia, relaxa o 
corpo, mente e emoções, inicia o processo de autoconhecimento, aumenta a auto-estima e favorece a saúde 
como um todo. Isso ficou bem claro em inúmeras expressões citadas na avaliação deste trabalho pelos alunos, 
como: 

• foi muito bom, me senti muito bem, melhor, feliz, adorei mostrar meus trabalhos; 
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• essas atividades foram legais e eu daria nota 10, fez a gente acreditar que podia fazer coisas que 
nem imaginamos saber; 

• eu achei que essas atividades ajudaram muito nas notas, me sinto mais capaz e gostei quando 
todos se divertiram com meu personagem no teatro, isso me fez me sentir bem; 

• aprendi a me sentir bem, falar o que penso e tenho vontade e ninguém rir de mim, isso é muito 
legal; 

• para desenvolver a nossa capacidade e a gente se sentiu bem, sem vergonha, alegre e feliz; 
• eu me senti mais gente, porque a gente fala e mostra o seu trabalho pra todos e ninguém ri ou 

debocha, todos acham legal. Isso me fez me senti bem e seguro e até estudar mais porque eu aprendi que sou 
capaz. 

 
ANÁLISE QUANTITATIVA: 
Para a análise quantitativa foi levantado rendimento escolar de cada aluno nos três trimestres letivos de 

2007, em todas as disciplinas do currículo.  
 
LEGENDA PARA ANÁLISE DAS TABELAS: 
LPAEF: Língua portuguesa, artes e educação física 
MC: matemática e ciências 
HG: História e geografia 
ER: Ensino Religioso 
Referente aos números que acompanham as disciplinas do currículo: 
O número 1 refere-se ao primeiro trimestre letivo. 
O número 2 refere-se ao segundo trimestre letivo. 
O número 3 refere-se ao terceiro trimestre letivo. 
 
 
TABELA COM O RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS NOS TRÊS TRIMESTRES DE 2007 EM 

TODAS AS DISCIPLINAS CURRICULARES 
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ALUNO 1 10 F 21,5 23,5 28,0 24,5 25,0 23,5 18,5 19,5 28,5 26,0 27,0 33,0 A 

ALUNO 2 10 M 20,0 22,0 26,0 28,0 25,0 25,0 21,5 24,0 29,5 25,5 24,5 24,0 A 

ALUNO 3 12 F 16,5 20,5 20,5 14,5, 16,0 11,0 12,5 22,5 25,5 18,0 26,0 32,0 R 

ALUNO 4 11 F 17,0 26,0 18,0 15,5 16,0 12,5 11,5 24,0 29,0 22,5 21,5 32,0 R 

ALUNO 5 10 M 19,0 24,5 32,0 23,5 24,5 26,0 20,5 25,0 31,0 26,0 27,0 33,0 A 

ALUNO 6 10 M 19,0 23,5 28,5 19,0 22,0 26,0 13,5 24,0 31,0 29,0 26,0 31,0 A 

ALUNO 7 14 M 22,0 24,0 28,5 20,0 22,5 21,5 18,5 24,0 31,5 25,0 27,0 32,0 A 

ALUNO 8 11 F 17,5 24,0 28,0 21,5 21,0 25,0 15,0 22,0 29,0 25,0 25,0 33,5 A 

ALUNO 9 10 F 18,5 25,5 29,5 22,5 26,5 32,5 20,5 24,0 32,5 25,5 28,0 34,5 A 

ALUNO 10 12 M 21,0 26,0 29,5 21,0 23,5 24,5 20,0 24,5 32,5 24,5 26,0 31,0 A 

ALUNO 11 10 M 12,0 18,5 20,5 15,5 19,0 15,5 11,0 17,0 20,5 23,0 23,5 25,5 R 

ALUNO 12 10 M 21,0 23,0 29,0 19,5 23,0 26,5 21,0 21,5 34,0 25,5 21,0 33,0 A 

ALUNO 13 10 F 23,5 27,5 35,0 24,0 27,0 27,5 22,5 24,5 33,5 26,0 27,5 35,0 A 

ALUNO 14 10 F 20,5 21,5 25,0 26,0 25,0 29,5 18,5 26,5 31,5 26,0 26,0 35,0 A 

ALUNO 15 10 F 25,5 26,0 30,5 24,5 23,5 28,0 25,5 22,0 31,5 26,0 27,0 35,5 A 

ALUNO 16 10 F 17,5 23,0 27,5 17,0 24,0 24,0 15,0 25,5 31,5 26,0 27,0 35,0 A 

ALUNO 17 10 M 20,0 22,0 24,5 21,0 23,5 24,5 19,0 23,0 30,0 25,5 25,5 31,0 A 

ALUNO 18 10 F 16,5 22,0 25,0 17,0 17,0 12,5 15,0 25,5 30,5 24,0 27,0 33,0 R 

ALUNO 19 12 M 19,5 20,5 25,5 20,0 21,5 21,0 20,0 26,5 33,0 25,0 25,5 33,0 A 

ALUNO 20 10 F 24,5 24,5 31,0 25,5 24,5 28,0 17,5 26,5 32,5 26,0 27,5 34,0 A 

ALUNO 21 10 F 26,5 27,0 36,0 27,0 25,5 32,5 26,5 26,0 36,5 30,0 28,0 34,0 A 

ALUNO 22 10 M 26,5 24,0 27,5 26,0 24,5 30,5 18,5 26,0 30,5 20,0 27,0 32,0 A 

ALUNO 23 10 M 17,0 20,5 22,0 19,0 24,0 19,5 8,5 18,5 30,5 15,0 18,0 24,0 A 

ALUNO 24 13 M 18,0 21,0 30,5 21,5 22,5 21,5 16,5 20,5 29,5 19,0 25,0 33,0 A 

ALUNO 25 10 M 16,0 19,5 20,0 16,5 18,5 16,0 12,5 18,5 27,5 22,5 23,5 31,0 R 

ALUNO 26 11 M 19,5 24,0 24,0 23,5 18,5 21,5 18,5 22,0 32,5 25,0 23,5 30,5 A 

ALUNO 27 11 M 25,0 25,0 30,0 19,0 19,0 25,0 22,5 22,5 30,0 24,0 24,0 31,0 A 
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 Influência da Arteterapia nas disciplinas do currículo 
 

SEXO 

Feminino Masculino Variáveis 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

“p” 

LPAEF2 24,25 2,23 22,53 2,18 0,050 

ER3 33,88 1,19 30,33 3,16 0,001 

  
Como pode-se verificar os resultados em LPAEF2 e ER3 são estatisticamente significativos, ou seja, a 

Arteterapia influenciou  de forma significativa no rendimento escolar destas duas disciplinas. 
A análise das variâncias (ANOVA), realizado para verificar a existência de diferenças nas variáveis 

quantitativas entre as idades dos alunos, apresentou significância estatística, tão somente, no grupo MC2 (p: 
0,045), sendo que a idade que mais discriminou foi a de 11 anos, exatamente a disciplina e idade em que 
ocorreram maior repetência escolar. 

Na tabela abaixo representada aplicou-se a mesma técnica (ANOVA) realizada para verificar a existência 
de diferenças nas variáveis entre os trimestres apresentou os seguintes resultados estatisticamente significativos:
  

 
1º Trimestre 2º Trimestre       3º Trimestre 

Grupo 
Media DP Média DP Média 

LPAEF 20,04 3,53 23,30 2,33 27,11 

MC 21,20 3
,79 

22,31 3,15 23,37 

HG 17,78 4
,40 23,18 2,63 30,57 

ER 24,28 
3

,18 25,35 2,37 31,90 

 
Para verificar a dependência entre o resultado do aproveitamento dos alunos e o sexo dos mesmos foi 

utilizado o teste do Qui-quadrado, anexo H, sendo que o mesmo não apresentou significância estatística, ou seja, 
o aproveitamento escolar dos alunos nas disciplinas independe do seu sexo (“p” 0,438). 

Na tabela abaixo se fez uma análise de correlação, realizada por meio do coeficiente Pearson (r), 
apresentando resultados que mostram que a Arteterapia influenciou o rendimento escolar em todas as disciplinas 
independente do sexo do aluno.  

 
VARIÁVEIS “r” “p” 

LPAEF1 X LPAEF2 0,672 0,000 

LPAEF1 X LPAEF3 0.696 0,000 

LPAEF1 X MC1 0,692 0,000 

LPAEF1 X MC2 0.512 0,006 

LPAEF1 X MC3 0,704 0,000 

LPAEF1 X HG1 0,776 0,000 

LPAEF1 X HG2 0,476 0,012 

LPAEF1 X HG3 0,651 0,000 

LPAEF1 X ER1 0,364 0,062 

LPAEF1 X ER2 0,413 0,032 

LPAEF1 X ER3 0,394 0,042 

LPAEF2 X LPAEF3 0,661 0,000 

LPAEF2 X MC1 0,439 0,022 

LPAEF2 X MC3 0,548 0,003 
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LPAEF2 X HG1 0,615 0,001 

LPAEF2 X HG2 0,471 0,013 

LPAEF2 X HG3 0,634 0,000 

LPAEF2 X ER1 0,492 0,009 

LPAEF2 X ER2 0,402 0,037 

LPAEF2 X ER3 0,492 0,009 

LPAEF3 X MC1 O,620 0,001 

LPAEF3 X MC2 0,687 0,000 

LPAEF3 X MC3 0,766 0,000 

LPAEF3 X HG1 0,762 0,000 

LPAEF3 X HG2 0,413 0,032 

LPAEF3 X HG3 0,661 0,000 

LPAEF3 X ER1 0,536 0,004 

LPAEF3 X ER2 0,581 0,001 

LPAEF3 X ER3 0,490 0,009 

MC1 X MC2 0,743 0,000 

MC1 X MC3 0,789 0,000 

MC1 X HG1 0,693 0,000 

MC1 X HG2 0,385 0,048 

MC1 X HG3 0,521 0,005 

MC1 X ER1 0,404 0,036 

MC1 X ER2 0,409 0,034 

MC2 X MC3 0,843 0,000 

MC2 X HG1 0,534 0,004 

MC2 X HG3 0,528 0,005 

MC3 X HG1 0,706 0,000 

MC3 X HG2 0,412 0,033 

MC3 X HG3 0,634 0,000 

MC3 X ER1 0,533 0,004 

MC3 X ER2 0,430 0,025 

HG1 X HG2 0,440 0,022 

HG1 X HG3 0,637 0,000 

HG1 X ER1 0,601 0,001 

HG1 X ER2 0,514 0,006 

HG1 X ER3 0,427 0,026 

HG2 X HG3 0,629 0,000 

HG2 X ER1 0,448 0,019 

HG2 X ER2 0,583 0,001 

HG2 X ER3 0,505 0,007 

HG3 X ER1 0,463 0,015 

HG3 X ER3 0,481 0,011 

ER1 X ER2 0,544 0,003 

ER1 X ER3 0,430 0,025 

ER2 X ER3 0,481 0,011 
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Nesta análise os resultados estatisticamente significativos mostraram uma influência entre a Arteterapia e 
todas as disciplinas do currículo e nas correlações entre elas. A idade que mostrou diferença significativa nas 
variáveis foi a de 11 anos, justamente a faixa-etária que apresentou o maior número de reprovações. Já no 
apontamento escolar por gênero, não se observou significação, ou seja, o aproveitamento escolar independe do 
sexo do aluno. Por tanto, a Arteterapia pode ser inserida na escola como método auxiliar a aprendizagem ou 
quem sabe até como disciplina do currículo. 

 
 
Conclusões 

 
Frente aos resultados encontrados pode-se concluir que: 
a) O rendimento escolar dos alunos da quarta serie do Ensino Fundamental da Escola Municipal Nossa 

Senhora Aparecida teve um aumento significativo após terem sido submetidos às sessões de Arteterapia, sendo 
que 96,3% dos alunos perceberam mudanças em si mesmos e 85,2% apontam ter aumentado seu rendimento 
escolar. 

b) Verificou-se um aumento na auto-estima dos alunos, após análise das entrevistas, observando as 
citações dos alunos onde aproximadamente 20% opinaram em cada categoria: tranqüilidade, concentração, 
felicidade, sente-se bem e sente-se alegre; e 40,7 dos alunos apontaram a artes como instrumento que traz 
satisfação e prazer, fazendo com que cada um sinta-se muito bem.  

c) Não houve diferença no rendimento escolar entre gênero masculino e feminino, tendo ambos os sexos 
aumentado seu rendimento, isso significa que a melhora no rendimento independe do sexo do aluno, sendo que 
75% ou 09 alunos do sexo feminino apresentaram uma melhora no rendimento e 86,7% ou 13 alunos  do sexo 
masculino também. 

d) Existiu uma correlação estatisticamente significativa entre o efeito da Arteterapia trabalhada na 
disciplina de Língua Portuguesa, Artes e Educação Física (onde as sessões de Arteterapia foram aplicadas) e as 
demais disciplinas do currículo, elevando assim o rendimento escolar em Matemática e Ciências, História e 
Geografia e Ensino Religioso.  
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………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 

 
2 - “DESLOCAMENTOS DO EU...  

“MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS COMO DOCUMENTÁRIOS PSÍQUICOS NA SAÚDE MENTAL” 
  

Márcio André Badia da Silva
4
 

 
 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo evidenciar por meio de procedimentos arteterapêuticos, avanços e 
mudanças de paradigmas de como a arte e experiências estéticas pode colaborar no tratamento de pacientes de 
saúde mental revitalizando a auto-estima, confiança e socialização, a partir de um olhar mais atento para a relação 
com o cotidiano. 
Palavras-chave: Arteterapia, Memória, Afetos, Auto-estima, Reflexões entre: Arte-Vida-Saúde. 
  

 
Displacements of artistic expressions...I like documentaries on mental health mental 

 
Summary: This article aims to demonstrate through art therapy procedures, advances and paradigm shifts of how 
art and aesthetic experiences can collaborate in the treatment of mental health patients revitalizing self-esteem, 
confidence and socialization, from a closer look for the relationship with the everyday.  
Keywords: Art therapy, Memory, Emotions, Self-esteem, Thoughts of: Art-Life-Health.  

 
 

Los desplazamientos del mí … expresiones artísticas como documentales psíquicos en la salud mental 
 

Resumen: Este artículo pretende demostrar, a través de tratamientos terapéuticos de arte, los avances y los 
cambios de paradigma de cómo el arte y las experiencias estéticas pueden colaborar en el tratamiento de los 
pacientes de salud mental revitalizar la autoestima, la confianza y la socialización, desde una mirada más cercana 
para la relación con lo cotidiano.  
Palabras clave: Arteterapia; Memoria; Emociones; Autoestima; Pensamientos de: Arte-Vida-Salud.  
 
 

 
 

“Se o indivíduo que está mergulhado no caos de sua mente dissociada consegue dar 
forma às emoções, representar em imagens as experiências internas que o transtornam, 
se objetiva a perturbadora visão que tem agora do mundo, estará desde logo 
despotencializando essas vivências, pelo menos em parte, de suas fortes cargas 
energéticas, e tentando reorganizar sua psique dissociada”.                                  

Nise da Silveira 
 

Sendo Nise da Silveira a pioneira da arte do inconsciente no Brasil, e sendo a arte como tal é a expressão 
e a materialização simbólica das experiências da vida concreta e subjetiva ao mesmo tempo, então o caminho de 
possibilidades se alarga com o advento e a eficácia da Arteterapia e seus recursos expressivos na busca de uma 
revolução nos cuidados com usuários dos serviços de saúde mental de nosso país, tal como descreve Philippini 
(1994), psicóloga arteterapeuta e diretora da clínica pomar no Rio de Janeiro onde trabalha com os pressupostos 
da Arteterapia e os define como um trajeto marcado por símbolos, que assinalam e informam sobre estágios da 
jornada de individuação de cada um. Para Philippini (1994) uma das possibilidades de conceituar Arteterapia é 
considerá-la como um processo terapêutico decorrente da utilização de modalidades expressivas diversas, que 
servem a materialização de símbolos ou ainda simplesmente definí-la como terapia por meio da arte sem que seja 
o foco a preocupação estética ou técnica da arte, mas apenas privilegiar possibilidades de expressão e 
comunicação para que se possa chegar ao sujeito. 

  O contato sensível consigo e com a produção e o pensamento de artistas por meio da história da arte é 
por si só discurso suficiente para uma mudança de olhar(es), aliado a uma investigação emocional e afetiva 
tomando como suporte não só os trabalhos realizados nas oficinas terapêuticas da casa de saúde mental onde 
são acompanhados por uma equipe multidisciplinar (profissionais tais como: arteterapeuta, psicólogas, psiquiatra, 
enfermeiros etc...) mas também pelas vivências e relatos trazidos pelos usuários, onde é desenvolvida a escuta e 
                                                
4 Artista plástico e Arteterapeuta de Pelotas-RS. E-mail: mabsart@hotmail.com  
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o acolhimento, temos então um manancial de interlocuções adjetivas, propiciadas pela fluidez do diálogo e contato 
diário com seus tantos “eu” que habitam estes corpos e mentes abatidos pelo mal da solidão, descrédito, 
abandono e dores psíquicas, ou como diria Jung 1964: “Assim como a planta produz flores, assim a psique cria os 
seus símbolos”. Para Jung, um signo representa alguma outra coisa, um símbolo é alguma coisa em si mesma, 
uma coisa dinâmica, viva. O símbolo representa a situação psíquica do indivíduo e ele é essa situação num dado 
momento. O símbolo seria então a expressão do sofrimento psíquico, estruturas capazes de traduzir em imagens 
desejos do inconsciente. 

Para além de uma formação acadêmica precisa-se estabelecer uma conexão entre produção simbólica e 
individuação, enfatizando a auto-referência em suas lembranças como aporte que perpassaria suas vidas, 
produção artística e relações familiares, sociais e profissionais. Sendo assim a arteterapeuta teria a oportunidade 
de flexibilizar e evocar estes símbolos que encontran-se latentes nos perfis dos usuários de saúde mental e 
possivelmente chegar ao estágio “final” de um processo de individuação com o desenvolvimento do self onde para 
Jung (1984), tornar-se-ia o ponto central da psique, elucidando a unidade do indivíduo consciente e inconsciente. 
Ainda em suas teorias da personalidade Jung enfatiza a importância de compreender o paciente como um todo 
psicológico e chegar até ele como um ser humano, priorizando o que ele tem a dizer e não a teoria. 

Falando de Arte e terapias possam ainda nos reportar para os estudos de Arnheim (1989), que ao falar 
nos da intuição e intelecto na arte, remonta a idéia de que no passado a Arte era produzida para príncipes, 
religiosos e realizadas por artesãos tido como “gênios” por seu virtuosismo, com o passar dos tempos a arte 
adquiriu status de igualdade para todos, bem como uma mudança de paradigma no sentido de que a arte atinge a 
todos e é passível de ser usufruída e realizada por todos por se tratar da capacidade humana de criar e dar vida e 
sentido as coisas, chegando a nossos dias com a compreensão de que ela é capaz de inspirar e elevar o homem 
comum, inclusive aqueles que estejam em sofrimento psíquico e confusão mental.  

A Arte tem sido vista na modernidade e pós-modernidade não mais por seu caráter utilitarista artesanal, 
nem tão pouco como ornamento e propagadora de ideais religiosos, políticos e morais; igualmente perdeu sua 
função empobrecida de causar prazer e deleite. 

Para Arnheim (1989) a arte preenche, antes de tudo, uma função cognitiva, pois conhecemos por meio 
dos sentidos e experiências vividas que decodificados dão sentido ao homem e conseqüentemente a experiências 
estetizantes da vida. E para mais ainda precisamos compreender que toda percepção é simbólica e este fato é 
fundamental para entendermos a Arteterapia e suas teorias expressivas com o contato via paciente terapeuta, 
afinal, em cada caso pode-se prever a capacidade que a percepção aflora de desvendar signos diferentes e seus 
potenciais curativos em cada caso específico. 

Este acervo imagético formado por todas estas experiências tem como pano de fundo a arte e o cotidiano 
por ser neles onde acontece às mudanças e o embate diário consigo e suas escolhas. Não seria diferente no 
trabalho com Arteterapia em um CAPS onde se intervém com a arte e suas provocações (visto que este é um dos 
papéis fundamentais da arte, ou seja, evocar alegria e dor, delírio e lucidez, vida e morte, saúde e loucura), afinal, 
o homem é em sua essência mais mental do que físico, pois as coisas físicas nos afetam com experiências 
mentais que numa seção arteterapêutica, por exemplo, são facilmente materializadas e algumas vezes 
mensuráveis. Falando em pano de fundo é fundamental mencionar uma abordagem processual muito importante 
para o trabalho arteterapêutico como um todo, ou seja, conhecer e utilizar conceitos também da gestalt-terapia 
que significa forma, configuração e tem como expoentes Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Kôhler (1887-
1967), Kurt Koffka (1886-1941) e Kurt Goldstein (1878-1965). 

Na psicologia da Gestalt percebemos que as partes isoladas não decodificam o todo, este é diferente de 
sua adição, pois para o gestalt-terapeuta as percepções externas, ou seja, as relações entre indivíduo e meio 
social são formadas a todo instante por se tratarem de experiências vividas no aqui e agora as quais não podem 
ser desprezadas, pois aludem a questões internas, sensoriais, emocionais. Na Gestalt bem como na Arteterapia 
não existe a preocupação em decifrar códigos ou símbolos presentes nas intervenções expressivas com materiais 
artísticos como lápis, tinta, colagens etc, mas sim trazer à tona as possibilidades ali plasmadas em forma de 
sentimentos que podem estar presentes materialmente ou subjetivamente, afinal nem tudo que está aparente é o 
fundamental numa relação terapêutica, ou ainda, num estágio de trabalho arteterapêutico o corpo fala, se 
comunica e responde as inquietações que se manifestam durante o fazer terapêutico, desde a preparação do 
espaço onde acontecerá o trabalho que nas palavras de Philippini (2005) deve ser um espaço sagrado no sentido 
mais prático e usual possível, espaço acolhedor, respeitoso e incentivador para que possamos chegar na verdade 
do indivíduo ali presente. De certa forma o trabalho arteterapêutico em si é apenas uma “desculpa” para nos 
aproximarmos do ser humano em sofrimento emocional e existencial e possibilitar insights futuros de 
transformação e “cura”. 

No início a dificuldade em abandonar velhos vícios ou simplesmente a possibilidade de abrir-se para 
novas intervenções é sempre dolorosa tanto para quem orienta as seções de Arteterapia quanto para os usuários 
do serviço, afinal ainda estavam acostumados, até mesmo por questões culturais, a outras formas de produção e 
entendimento sobre o que vem a ser arte e Arteterapia. Quando falo em produção o termo é pertinente por dizer 
respeito a maneira como anteriormente eram conduzidos os trabalhos, ou seja, pacientes que eram aglomerados 
de forma aleatória, onde não existia muita lógica acerca de suas patologias, fazendo com que não fossem vistos 



 

 

17

 

em suas individualidades e anseios, mas simplesmente como mão de obra impensante, amadorística e 
infantilizada. 

No espaço da oficina terapêutica se trabalhava solitariamente cada qual com seus afazeres motores, 
produzindo artigos para comercialização sem nenhum diálogo e fruição a cerca do por que fazer tal atividade se 
havia algum benefício emocional e/ou afetivo, tornando aquele espaço ao mesmo tempo terra de ninguém, ou 
espaço físico de ocupação com atividades como: tricô, crochê, confecção de tapetes e guardanapos, imãs de 
geladeira, ou ainda atrelados a datas comemorativas e festivas (meros decorativistas). Obviamente os homens se 
sentiam excluídos, os pacientes mais comprometidos preenchiam desenhos impressos para colorir e nada de 
sociabilidade e pensamento reflexivo se proporcionava, o que fugia por completo da origem da reabilitação 
psicossocial como prática dentro da reforma psiquiátrica (projeto lei nº 3.657/89 de autoria de Paulo Delgado e 
aprovado em 2001), onde se previa o surgimento das oficinas terapêuticas que nas palavras de Valladares ( 
2004), Enfermeira e Arteterapeuta, as descreve como espaço de criação e facilitação da comunicação e das 
relações interpessoais, onde os participantes se tornariam agentes ativos no mundo e não meros espectadores 
passivos ou submissos ao tratamento. Nestes espaços a Arteterapia se proporia a trabalhar com a produção de 
imagens (recursos expressivos das artes em geral), pelo processo criativo próprio da arte e pela relação da 
pessoa com o que foi produzido, ou seja, livre produção, execução, fruição e significados. 

 Na contramão estava eu caminhando com minhas idéias irreverentes de arteterapeuta e artista numa 
efervescência de mudanças de paradigma para verdades e posturas não tão cerradas, castradoras e silenciosas. 
Começaríamos então a encarar a dor e a mudez com armas de verdade, pois estaríamos trabalhando com o que 
há de mais sublime e permanente que existe na vida, ou seja, nós seres humanos passíveis de sentir e suportar, 
olhar e encarar nossos transtornos, desesperos, indiferenças e desistências causadas pela depressão, solidão, ou 
pelos tantos fantasmas e vozes que teimam em sussurrar para que desistam da vida. 

Entre nós... 
Relação entre o arteterapeuta e o paciente! 
“A função primordial do terapeuta é, portanto, a de acompanhar o paciente e facilitar a expressão dos 

conteúdos do inconsciente que desejam se manifestar por meio do processo de compensação, para isso, o 
terapeuta deve possuir algumas virtudes: a capacidade afetiva é uma, a paciência é outra; o respeito uma terceira, 
mas, acima de tudo deve saber ficar em silêncio para poder ouvir o que o paciente tem a dizer”.  

A relação entre o paciente e o arteterapeuta deve ser de confiança e confidência por se acreditar no poder 
do elo ali estabelecido durante o processo de acompanhamento deste ser, afinal nada fluirá ou se materializará do 
acaso, ou por simples condução do fazer com regras pré-estabelecidas, pois não se trata de propor uma aula de 
arte ou aprendizado sobre o campo artístico, o fundamental além da capacidade de sensibilização estética é o 
dar-se conta de seu potencial criador e criativo por ser inerente ao homem seu poder transformador. 

Nos espaços das oficinas terapêuticas das casas de saúde mental este espaço e esta intervenção são 
fomentados como mola mestra de um acordo silencioso entre seus pares, pois quem ali se encontra troca de 
experiências e papéis o tempo todo, todo tempo seja ele bom ou ruim. 

A capacidade empática entre estes seres evoca estas relações mencionadas anteriormente por se tratar 
de uma necessidade vital de perpetuação desta relação, ou seja, não é só o paciente que necessita do espaço e 
da intervenção arteterapêutica, o inverso também é verdadeiro, pois a pesquisa e o aprendizado profissional se 
dão na prática e na troca de lugares habitados por ambos, seus antigos lugares, esconderijos, cofres, gavetas e 
armários de intimidade infinita propostas na mente e na experiência cotidiana elucidadas por Bachelard (1989) em 
sua poética do espaço. 

 
“Ali a atividade é espontânea e livre. Não há aulas de arte. A pessoa é estimulada a criar 
livremente, dando forma as suas emoções. Nunca são impostos modelos a serem 
copiados. Não há julgamento de valor ou imposição estética... cada um segue sua 
inspiração, seus sentimentos e seus rancores” (Nise da Silveira). 

 
O processo arteterapêutico é então um trajeto, marcado por símbolos, que assinalam e informam sobre 

estágios da jornada da individuação de cada um, como diria Philippini (1994). 
 
O caminho da Arte é o mesmo trajeto feito no dia-a-dia por aqueles que acreditam na vida e perseguem a 

verdade do existir no cotidiano difícil e sempre novo, sejamos nós “normais” ou “excepcionais” todos temos em 
comum esta grande aliada que fala por nós, digere o caos e devolve um pouco de luz e claridade pra nossa vida, 
ela a Arte nos mantém alertas pro novo, para tudo aquilo que ainda não é possível decifrar e dizer com palavras 
apenas. 

No novo paradigma de atenção em saúde mental a Arte e as terapias expressivas são este caminho que 
desencadeia a mudança e se transforma em processo mutante, onde o olhar de quem cuida é capaz de “curar” ou 
manter doente a quem se esta cuidando. 

 
Surgem as oficinas terapêuticas como espaços de criação, comunicação e socialização, fomentando as 

relações interpessoais para que cada participante se torne agente de transformação do seu pequeno universo e 
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do de quem esta a sua volta. O Arteterapeuta é facilitador e incentivador deste processo que visa criatividade, 
expressão, sentimentos, lembranças, emoções e manifestações subjetivas de caráter único e insubstituível. 

 
Voltando-se um pouco para a recente história da educação é impossível não citar Ana Mae Barbosa, arte-

educadora que no seu saber propôs a tríade e celebre Metodologia Triangular do Fazer-Fruir-Contextualizar, 
proposta esta que se aplica com ênfase na Saúde Mental e na produção significativa dos pacientes (clientes) que 
freqüentam as oficinas terapêuticas dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) na tentativa de inclusão e 
inserção social de direito e de fato, afinal, quando se apresenta o que foi produzido com muito esforço e intimidade 
por cada cliente, se expõe suas particularidades, e ao fruir desta pequena, mas significativa produção de sentido, 
ao comentar o que foi feito, como foi realizado e o resultado obtido, podemos chegar a novos caminhos, outras 
formas de olhar e compreender nossas emoções, dialogar com nossas subjetividades e tratar nossos conflitos 
internos. 

Contextualizar não diz respeito apenas a situar artisticamente o trabalho de cada participante, mas 
focalizar no aqui e agora possibilidades de outras formas de olhar para si e se perceber no seu poder vidente 
como diria Merleau-Ponty em sua Obra “O olho e o Espírito”, resquícios de saúde, sintomas de esperança e 
aromas de fé e vontade de vida em meio ao sofrimento psíquico. 

Especificamente no meu trabalho com pacientes da Casa de Saúde Mental de Canguçu, no interior do Rio 
Grande do Sul, a três anos venho desenvolvendo um trabalho baseado na autonomia, iniciativa e descoberta de 
quem somos, o que queremos e pra onde vamos nos levar com nossas liberdades de escolhas e maneiras de 
encarar a depressão, o suicídio, a vulnerabilidade a dependências químicas das mais variadas e destrutivas 
espécies. 

Fazer escolhas é sempre difícil, assim como viver e conviver com nosso ser inconstante e insatisfeito do 
homem incompleto que nos tornamos com o passar dos tempos. Parece que toda evolução e busca do 
conhecimento não foram capazes de nos formar em nós mesmos pessoas adultas de força e coragem de 
existência. 

As imagens, pinturas e desenhos, colagens e montagens, esculturas e performances funcionam apenas 
como desculpa para chegarmos em nós mesmos e desvendar o que não sabemos ser e capazes de ter, ou seja, 
universos paralelos em conluio amoroso pela identidade de vida de cada ser humano em evolução. 

O que se propõe é um acontecimento teatralizante da vida como metáfora do existir, uma busca 
incansável por nós mesmos e o outro, num laboratório constante de narrativas biográficas. 

Penso nas oficinas terapêuticas e na Arteterapia como reinvenção do cotidiano e valorização da vida e 
auto-estima, onde o que se pode ter de mais saudável e escolher, opinar, desejar e fazer valer nosso interior, 
reconhecendo nossas fragilidades e defeitos, mas fundamentalmente, deixando aflorar o que temos de melhor. 

A crença nas potencialidades inerentes ao ser humano e seu poder criativo e inovador fazem do espaço 
terapêutico da casa de saúde mental, um lugar sagrado de descobertas e labor diário em favor da plenitude do ser 
social. 

Como vivemos num mundo predominantemente visual, e as imagens falam por si só, proponho um 
mergulho poético por meio de um acervo imagético que traduz os sentimentos e as vitórias obtidas por meio da 
Arteterapia com pacientes portadores de transtornos mentais severos, campos de sonhos acordados onde cada 
um plantou o que queria colher mais tarde, sementes de si que germinadas deram frutos que precisam ser 
regados diariamente para que a flor futura não perca seu brilho e energia vital. 

Como nossa certeza é o porvir trabalhei a partir de projetos que circulam entre o real e o imaginário 
coletivo, dimensões variadas assim como os suportes que num discurso a parte evoca lembranças, memórias 
recentes acolhedoras de cores, sons, linhas e planos, texturas e tessituras, moldadas no barro e fluidas nas tintas 
que simulam nosso suor e sangue criador. Este caminho terapêutico de facilitar a expressão da singularidade 
criativa de cada um faz surgir personagens e possibilidades antes desconhecidos como descreve Philippini (1994). 

 
Deslocamentos do eu faz menção ao título de um catálogo de uma exposição do programa Itaú Cultural a 

partir da idéia do auto-retrato na Arte Brasileira (1976-2001), e para mim esta temática além de simbólica é 
extremamente fértil de significados e conflitos que na busca do “eu” verdadeiro podem subtrair o que de mais 
precioso e fundamental podemos querer, ou seja, contato com nós mesmos e nossas verdades. 
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Fig. 1 - “Sem Título”. Edgard de Souza. Cibachrome. 
 
A obra de Edgard de Souza, Artista Paulista mostra a luta entre dois seres que são um só, ele mesmo 

medindo forças consigo, lutando por sobrevivência ou aceitação, uma imagem de forte apelo visual e simbólico 
que diz muito sobre todos nós, nossas batalhas internas que afloram externamente nossas inquietações e delírios, 
nossas angustias e medos, nós dependentes de nós. Uma imagem que pede apenas pra ser gerida por seu 
olheiro e indagada do seu potencial regenerador. Parece-me que é esta a luta diária das pessoas com problemas 
psíquicos por não conseguirem muitas vezes verbalizar seus transtornos, desencadeando fisicamente seus 
conflitos. 

 
                                                

 
Fig. 2 - “A coluna partida” Frida Kahlo 1944 

 
Provavelmente como na obra da Artista Mexicana Frida Kahlo, seja preciso expurgar nossas mazelas pra 

só então seguirmos em frente, o que não significa caminho de flores, mas flores em algum caminho por onde 
passamos anteriormente e desejamos voltar para relembrar antigos aromas e cores de felicidade vivida. Neste 
trabalho percebemos uma das características primordiais do trabalho em Arte e principalmente do trabalho 
Arteterapêutico, ou seja, a possibilidade de por meio de recursos artísticos podermos materializar aquilo que de 
outra forma não saberíamos como ou não poderíamos dizer, pois as palavras muitas vezes não revelam ou 
codificam nossos sentimentos e emoções. Frida Kahlo em suas produções conseguiu projetar todo seu sofrimento 
e dor permitindo que outras pessoas pudessem se espelhar e investigar seus próprios conflitos. Ao olhar para 
suas pinturas não queremos discutir o porquê de tal evento, ou ainda, não queremos decifrar seus códigos em 
forma de linguagem verbal, apenas nos detemos a observar e nos deixarmos olhar para dentro onde as respostas 
são anunciadas por nós mesmos como numa sessão de Arteterapia.   

                                 

  
Fig. 3 - “A cama voadora” 1932. Frida Kahlo                 Fig. 4 - “O que vi na água” 1938. Frida Kahlo 

 
         

JANELAS DA ALMA... A FLORA COMO METÁFORA DA VIDA 
                                     
“Meu pequeno Canteiro de Amor”, A.T. Pintura em tela e cerâmica. 
As plantas pintadas são a personificação da vida que brota de uma pequena semente e se cuidada e 

regada todos os dias emoldurarão momentos de felicidade e prazer, já os vasos vazios são a promessa de 
fidelidade, de acolhimento e esperança de que em algum lugar seremos recebidos como realmente somos, ou 
como desejamos ser vistos; plantas e/ou flores vistosas que além de perfumar, embelezam. Preparar os quadros e 
os vasos (recipientes e receptáculos de promessas de vida) é como preparar o solo para que tenhamos vida em 
plenitude. Cada cliente percebe-se neste processo como uma possibilidade de existência renovada, materializada 
na potencialidade das tintas e cores que em sua maioria são vibrantes e alegres, vistosas e exuberantes.  

Nesta proposta “A.T.” foi sensibilizada para que pensasse na sua própria existência e convidada a de 
forma simbólica indagar-se a cerca da pergunta: se você fosse uma flor ou planta qual seria? Após a produção do 
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trabalho e a fruição do mesmo, podemos estabelecer um diálogo via obra para então alargarmos o comentário por 
meio da provocação que o projeto evocou, ou seja, transposição de elementos da ordem do imaginário (criador 
subjetivo) para o imagético (por meio de elementos visuais e materiais artísticos). 

Em sua fala “A.T.” compara–se por meio do elemento flora pensando e refletindo sobre sua vida e 
traduzindo seus elementos simbólicos num discurso amoroso e com tomada de consciência. Por exemplo, ao 
comentar sobre a beleza da flor, poderíamos pensar sobre auto-estima, ao falarmos sobre a robustez e altura da 
árvore, estabeleceríamos um diálogo sobre se a paciente se sente forte ou fraca, e pensando sobre as cores 
dialogaríamos a cerca da beleza da vida e seu brilho. 
     

 
Fig. 5 – “semente”            Fig. 6 - “árvore com braços” 

 
     

 
Fig. 7 - “flores”                    Fig. 8 -“plantação” 

                       
 
 

 
Fig. 9 - “Um pé de quê?” (Nome geral da proposta) A.T. Acrílica sobre tela 

 
 
Comentários de “A.T.” sobre as quatro pinturas realizadas durante a proposta – Um pé de quê?  

• “semente”: a semente está dividida em dois caminhos e partiu-se ficando um pouco de cada lado. A 
metáfora do caminho dividido tal como sua própria vida dividida entre possibilidades e recusas, vontades e medos. 
• “árvore com braços”: sua vontade de ser uma árvore com caule profundo e forte capaz de suportar as 
intempéries do tempo compreendido aqui como a própria existência. Seus braços como na árvore representam o 
desejo de abarcar tudo e poder alcançar seu destino. 
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• “flores”: realizou a pintura como um arranjo onde existem flores belas e novas e outras já caídas e menos 
aparentes, porém fazem parte do mesmo ramo e não podem ser desprezadas. 
• “plantação”: a paciente fala da importância do semear para colher. A semeadura aqui adquiri papel 
fundamental, pois denota a investidura que “A.T.” faz em seu destino a partir daquele momento. “preciso preparar 
melhor meu coração para colher flores e frutos no amanhã”. 
 
MEMÓRIA DESLOCADA... A VELHA INFÂNCIA! 
                                      

 
Fig. 10 - “Felicidade” A.T. Massa de modelar sobre Cartona 
 
 
MEMÓRIA DESLOCADA... ESTAÇÕES DA VIDA 
                                    

 
Fig. 11 - “Juventude Livre” A.T. Massa de Modelar sobre Cartona 
 
 
MEMÓRIA DESLOCADA... SER E SOFRER! 
                                     

 
Fig. 12 - “Sofrimentos meus” A.T. Massa de Modelar sobre Cartona 
 
 
MEMÓRIA DESLOCADA... DESPEDIDAS! 
                                     

 
Fig. 13 - “A Morte” A.T. Massa de Modelar sobre Cartona 
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Nestes quatro trabalhos que formam um grupo de situações da vida, se propõe memória enquanto o que há de 

escuro, mas sem mensurar bom ou ruim a princípio, e sim, verdades incontestáveis do ser humano, ou 
seja, a infância, a vida na juventude, a vida adulta e a maturidade e por fim a velhice e a morte nas nossas 
despedidas que podem significar pequenos lutos do dia-a-dia como, por exemplo, um rito de passagem ou 
a perda de um grande amor, e não necessariamente a morte física de alguém querido, é preciso lembrar 
que morremos um pouco a cada dia inevitavelmente. Neste projeto cada cliente é convidado a evocar 
antigas lembranças e descobrir-se nestas perdas como alguém passível de superar o inesperado.  

Cada pedaço de memória deslocada refere uma palavra que a acompanha num jogo verbal imaginário de 
etimologia e nuances cromáticas que remontam estes espaços de lembranças passadas, presentes e 
futuras. 

 
 
LUGAR DE MEMÓRIA... POÉTICA DOS AFETOS! 
                                 

    
Fig. 14 - “Um Jardim para Eva”. A.T. Tinta acrílica sobre papel 
 
Cada participante é convidado a reviver um lugar especial e particular nestas lembranças geradoras de paz ou 

solidão e assim por meio da plasticidade das cores no suporte tecido, como que numa colcha de retalhos 
projetarem memórias de uma intimidade protegida, um estar no passado-presente-instante resignificado e 
valoroso por ser único e intransferível. Voltar aos lugares e sensações vividas como forma de instigar a 
percepção de si pode ser uma maneira de trabalhar no contexto da Arteterapia por fazer parte dos insights 
possíveis de se obter numa seção, pois a lembrança e a memória estão alojadas em algum lugar “entre” 
que no momento certo e da forma oportuna reverbera em acalento e satisfação.   

“Um jardim para Eva” remonta para a paciente “A.T.” um destes lugares memoráveis da lembrança por possibilitar 
o contato com o ambiente e com as pessoas que lá viviam. Neste espaço fictício pintado pela paciente em 
tons de marrom e belas flores pode se perceber o benefício que tal “viagem” a trouxe por meio da seção 
de Arteterapia. 

A.T. comenta: “lá fui muito feliz, tinha família e amigos de verdade, queria poder voltar aquele lugar e para aquelas 
pessoas e começar tudo de novo com mais oportunidade de corrigir meus erros”.  

                       “Reconfortamo-nos ao reviver lembranças de proteção”5. 
 
 
MEU PEQUENO/GRANDE UNIVERSO... AMOR MAIOR QUE A VIDA! 

O Corpo e os órgãos como metáfora da estar vivo e atuante na existência diária e simbólica dos nossos 
sentidos. O barro serve de suporte para materializar estas indicações por se tratar de um material primário e de 
apelo para uma fisicalidade mais concreta. Neste projeto a paciente “A.T.” relata a grata sensação de perceber-se 
como organismo vivo em uma sociedade excludente e preconceituosa, afinal sua depressão é advinda da relação 
com a dependência química, álcool e por ter sido durante muito tempo garota de programa. Estes elementos 
foram suficientes é claro para que sua relação com seu corpo tenham sido sempre de descaso, desrespeito e 
amargura. Ao manusear o barro relata a sensação do toque que nunca sentirá antes como se seu corpo tenha 
sido usado como meio de fuga e prazer não para si, mas para estranhos que a viam como um pedaço de carne ou 
órgãos de um corpo separado de emoções e sentimentos. Nomear seu trabalho com o título “coração de carne” é 
ao mesmo tempo a possibilidade de materializar a necessidade de realmente poder ter uma pulsação verdadeira 
um coração mais humano e cuidado, com veias fortes, vistosas e sensíveis.  

Diante de tantos sofrimentos apalpar seu coração de barro é evocar a vontade de tocar com amor no seu 
coração de carne, coração sentimento e esquecer das dores e das vezes que houvera sido usada como objeto e 
não vista como gente. 
  
                              

                                                
5 BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
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Fig. 15 - “Coração de Carne”, A.T. Barro moldado 
 
 
A CASA DO SER... A POÉTICA DO ESPAÇO! 

A Casa como referência para nossas projeções de conforto, resguardo e segurança, ou seja, como 
trabalhar com os pacientes em transtorno psíquico para que atuem fora do âmbito do lar e estabeleçam relações 
de socialização e contato com seus semelhantes. 

“A.T.” dialoga com seu projeto de casa João de barro por visualizar neste pequeno “lar” como o possível 
diante de suas fragilidades familiares, físicas, emocionais e econômicas, afinal, seu problema principalmente com 
a bebida lhe afastou da sociedade e família lhe trazendo problemas financeiros. 

A casa de João de barro é como o símbolo de reconstrução que é dura, lenta e pacienciosa para que haja 
sucesso em longo prazo, pois precisa ser erguida pouco a pouco tendo a si como construtora e mestre de obra 
para que após o labor dos dias possa receber seus “filhotes” e dividir com eles um espaço renovado e aberto a 
novas formas de vida. 

Agrupar o barro e prepará-lo para a obra foi fundamental para a compreensão desta práxis que diz 
respeito não só ao fazer, mas ao movimento ali envolvido como uma terapia do porvir, do vir a ser, fomentando 
aquilo que deverá ser trabalhado não só na casa imagem projetada e subjetiva dos seus sonhos e ideais, mas a 
casa das relações que igualmente necessitam serem estruturadas e alicerçadas. 
 
                               

 
Fig. 16 - “Casa de uma mulher só”, A.T. Barro moldado 
                                       
                                

 
Fig. 17 - “Abrigo”, Brígida Baltar. Escavação e alojamento 

 
Partindo da imagem “abrigo” da Artista Plástica Brígida Baltar, onde a proposta foi esculpir em sua própria 

casa, seu corpo e escavá-lo na parede como forma de reforçar a dependência e a necessidade de proteção, pode 
fazer uma transposição visual para nossa proposta arteterapêutica de pensar nosso corpo e nossa casa como 
metáforas de abrigo e intimidade protegida, construídas com barro que evoca noções de uma materialidade mais 
concreta e palpável, visível aos olhos pela tridimensionalidade e tonalidade carnal da argila que torna presentes 
desejos, necessidades de proteção e abrigo. Na casa como no coração pulsam energias vitalizantes e desejadas 
pelo homem. Brígida foi escolhida para a seção terapêutica por ser mulher e por trabalhar com as questões do 
feminino tais como: feminilidade, fragilidade e amor próprio. 
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“Assim, abordando as imagens da casa com o cuidado de não romper a solidariedade entre memória e a 
imaginação, podemos esperar transmitir toda a elasticidade psicológica de uma imagem que nos comove em 
graus de profundidade insuspeitados....nosso objetivo está claro agora: pretendemos mostrar que a casa é uma 
das maiores (forças) de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem....sem ela o 
homem seria um ser disperso”6.    
                                   
 
           AUTO-RETRATOS 
                                        

 
Fig. 18 - Pintura de Narciso, Caravagio.  

 

                                     
Fig. 19 - Vídeo do Auto-Retrato, Marcelo Nitsche.                     Fig. 20 - Fotos do Mergulho no reflexo, João Modé.  
 

O projeto auto-retratos surgiu a partir da conexão entre alguns eixos norteadores que encadearam pontos 
de vista e insights, como por exemplo, a imagem clássica de Narciso que ao se admirar no lago descobre um 
pouco de si, apaixona-se pela própria imagem e acaba morrendo submerso em seu reflexo, ou ainda o catálogo 
auto-retratos, mostra do programa Itaú cultural de São Paulo, que traz imagens fundamentais para a proposta 
terapêutica em questão, bem como o texto “o olho e o espírito” de Merleau Ponty, onde somos convidados a 
“vermo-nos sendo vistos”, reconhecermo-nos no nosso poder vidente. Na realidade, estas são apenas pistas que 
apontam para a questão mais importante do trabalho que é a auto-reflexão, o gerenciamento e administração da 
própria imagem, ou seja, o que aprendemos de nós mesmos quando nos deparamos com nossa própria 
fisionomia estampada frente aos nossos olhos, como encaramos a nós mesmos em nossas belezas e misérias? 

O auto-retrato de Marcelo Nitsche mesmo que em vídeo revela a pintura corporal na face e faz para a 
paciente a seguinte pergunta: quem sou eu? Como me mascaro para que os outros me vejam e eu mesmo possa 
me suportar ao deparar-me com meu rosto em processo de construção. 

Já nas fotos de João Modé, a referência é a antropofagia, o deglutir-se, servir-se de si para tentar captar e 
aceitar quem sou em sua real existência e miséria. Imagens do mesmo ser que digladiam o tempo todo para que 
vença nosso lado poderoso e austero de um ser forte e amado.  

Além disso, uma discussão acerca do suporte que acolhe e dispõe estas cópias de nós mesmos, como 
que num relato perene sobre quem somos e como vivemos, sendo assim, o papel, o plástico e a tela (tecido), 
fazem esta passagem e criam metáforas com o próprio existir: 

O papel, material comum e primário recebe esta imagem como em um diário onde se escreve o trabalho 
dos dias. 

O plástico remete a transparência e ao “ver no interior”, simbolizando aspectos da vida que nos 
possibilitam sermos mais sutis e transparentes. 

Por fim a tela/tecido, que aqui foi utilizado como pele que é mais presente e permanente no que diz 
respeito a questões de duração da vida. 

                                                
6 BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1989 
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Os três suportes evocam etapas da existência de maneira subjetiva e simbolista por acrescentarem e 
anexarem a si outros aspectos que o leitor-participante poder lhe atribuir. Justapostos, comentam a tarefa árdua e 
significativa que foi olhar para si e refletir o que se vê e o que se pretende ser. 

Como em Arteterapia todo material deve ser pensado para contribuir com a relação que o cliente 
estabelecerá com a proposta, podemos avaliar que a cada projeto, um pouco de leveza e sutileza é empregado 
em favor do fazer, do fruir e do contextualizar aquilo que esta em foco, com o intuito de fomentar e aprimorar o 
autoconhecimento e as relações que precisam de cuidado e afeto. 

Por falar da vida e da existência humana funcionam como relatos vivos de momentos e devaneios da alma 
onde cada participante se envolve ao seu tempo e a sua maneira para que seus aprisionamentos encontrem 
liberdade e vontade de vida. 

Estes documentários psíquicos como diria Philippini (1994) exaltam a qualidade dos sonhos e dos amores, 
das angustias e ilusões que todo Ser humano carrega consigo, são confissões de vidas que anseiam por carinho e 
compreensão para que encontrem paz em suas almas feridas. 

    

 
Fig. 18 - A.T., Auto-retratos. Papel, Plástico e Tecido  
 
Na série auto-retratos, “A.T.” foi conduzida no trabalho arteterapêutico para que por meio dos suportes e 

suas indicações pudessem ter este embate consigo e avaliar, interpretar e concluir sua condição atual e delicada 
de fragilidade de vida e sentimentos. 

Perceber-se como agente de transformação desta realidade instituída, mas não acaba em que se tornou 
com o uso abusivo de álcool. Ver-se envelhecida, com marcas de expressão, rosto triste e solitário, amargurado e 
arrependido do que se tornou. 

Em suas palavras relata: “puxa vida, no que me transformei, acabei comigo mesma, quero ser bonita e 
feliz de novo”.  
  
 
Conclusões 

 
Como a Arteterapia é uma abordagem processual que se utiliza do recurso expressivo e artístico no 

desenvolvimento humano e/ou terapêutico, e como se sustenta na crença de que as pessoas podem ser agentes 
de sua própria saúde e de seus processos de crescimento, artistas de sua existência, podemos pensar na 
Arteterapia em dois níveis, ou seja, o do fazer em si como terapêutico e o do refletir sobre o próprio trabalho. 

Assim sendo, podemos afirmar também que um ser saudável é com certeza uma pessoa que tem um 
funcionamento criativo num movimento intrapessoal de olhar para si, contatar o novo, influenciando sua forma de 
perceber e agir numa resolutiva de vida. 

A Arte é condição da existência e a Vida é um fenômeno artístico que para Jung apresenta-se por meio de 
símbolos e para a Gestalt-terapia como processo de materialização de conflitos no aqui e agora, sem 
interpretações gratuitas ou simplistas, a Arteterapia é um fenômeno contemporâneo de possibilidades de 
resignificar o cotidiano com mais prazer por meio de seus ajustes criativos favorecendo a capacidade do ser 
humano de adaptação e resiliência. 

Nos trabalhos, projetos e sessões de Arteterapia a persona aflora e as patologias se emolduram por meio 
das imagens do inconsciente pois em sua maioria a palavra se esgota e a comunicação é feita via imagem. 

A palavra é cárcere já a imagem é libertação. O afeto e a escuta são ferramentas indispensáveis para um 
Arteterapeuta.  

No trabalho com a paciente “A.T.” foi possível estabelecer este contato sensível, afetuoso, criativo e 
expressivo que resultou em possibilidades de escolhas para a vida da paciente que ao chegar ao serviço da casa 
de saúde mental isolava-se dos outros, tinha resistência a trabalhos de ordem artística e estética e quase nada 
conseguia verbalizar de seus conflitos. 

Com o advento da Arteterapia em sua jornada da alma no CAPs, “A.T.” passou a dialogar consigo para 
depois ter coragem de olhar para o outro. Hoje em dia após dois anos de tratamento, é freqüentadora assídua do 
espaço terapêutico do ateliê de pintura onde consegue e faz questão de participar transformando em formas e 
cores suas dificuldades que ainda existem, mas em escala bem menor e mais suportável. 
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“Hoje sou mais paciente, mais comunicativa e consigo falar abertamente de meus problemas e encará-los 
de frente, sendo honesta comigo mesma e com os outros, levantando e caindo, mas assumindo meu tratamento e 
me descobrindo a cada dia mais criativa e mais humana” ( A.T.). 
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3 – A INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE FONOAUDIOLOGIA E ARTETERAPIA PROPICIANDO MELHOR 
QUALIDADE DE VIDA: ESTUDO DE CASO 

 
Rosana Maria Ostroski7 

Sonia Maria Bufarah Tommasi
8 

 
 
Resumo: A fonte de comunicação entre os seres humanos está na linguagem e quando ocorre um obstáculo para 
esta comunicação faz-se necessário um trabalho interdisciplinar para sanar esta dificuldade. O presente trabalho 
descreve o procedimento terapêutico fonoaudiológico e o fazer artístico de uma paciente com diagnóstico de 
Lesão Frontotemporal, tendo como objetivo, valorizar as suas potencialidades com a linguagem e com o corpo, 
facilitando a melhora de saúde e qualidade de vida. O referencial teórico-metodológico alicerça-se sobre a teoria 
de Irene Marchesan, Carl Gustav Jung e outras fontes bibliográficas pertinentes ao tema. A metodologia com 
técnicas arteterapêuticas como a música, dança e pintura, utilizada nas sessões fonoaudiológicas oportunizaram 
as expressões verbal, não verbal e uma compreensão do mundo interno da paciente. O processo terapêutico 
fonoaudiológico considera o ser como um todo que respira e se expressa por meio de gestos e movimento do 
corpo. Com a arte, pode-se pintar e movimentar, transformar a vida do escuro em colorido, a rigidez em 
movimento. Os resultados obtidos foram: o processo fonoaudiológico com suporte arteterapêutico dá viabilidade 
de compreensão e expressão para os pacientes com um quadro de demência decorrente de uma lesão 
frontotemporal, proporcionando intencionalidade de comunicação, imitação vocal e gestual, mobilidade corporal e 
equilíbrio, percepção corporal, relaxamento muscular melhorando a mobilidade orofaríngea e facilitando a 
comunicação entre terapeuta e paciente. Neste sentido, a relevância deste trabalho está em contribuir com 
estudos sobre o fazer fonoaudiológico e explorar as diversas possibilidades do uso da Arteterapia como suporte 
terapêutico.  
Palavras-chave: Fonoaudiologia; Arteterapia; Demência Frontotemporal. 

 
 
The interdisciplinary speech therapy and art therapy and enhancing quality of life: a case study 

 
Abstract: The source of communication between human beings is in the language and when an obstacle for this 
communication it is necessary for interdisciplinary work to remedy this difficulty. This article describes the 
therapeutic process and making art with a patient diagnosed with Frontotemporal injury. Aiming to capitalize on its 
potential with the language and the body by facilitating the improvement of health and quality of life. The theoretical 
and methodological perspective was at Irene's and Jung Marchesan. The methodology with art therapy techniques 
such as music, dance and painting, used in speech therapy sessions opportune to the verbal and nonverbal 
expressions and a greater understanding of the inner world of the patient. The therapeutic process to be 
considered as a whole that breathes and it is expressed through gestures and body movement. With art, you can 
paint and move to transform the life of the dark colored stiffness in movement. The results were: the speech with 
art therapy support the feasibility of a better comprehension and expression for patients with dementia resulting 
from an injury frontotemporal intention of providing communication, imitation and gestural, physical mobility and 
balance, perception body, improving muscle relaxation in oropharyngeal mobility and improved communication 
between therapist and patient. In this sense, the relevance of this work is to contribute to studies on the speech 
and explore various possibilities of using art therapy as therapeutic support.  
Keywords: Speech Therapy; Art Therapy; Frontotemporal Dementia 
 
 

El interdisciplinaridade entre logopedia y arte terapia y mejor de la calidad de vida : un caso de estudio 
 

Resumen: La fuente de comunicación entre los seres humanos está en el lenguaje y cuando ocurre un obstáculo 
para esta comunicación es necesario un trabajo interdisciplinario para remediar esta dificultad. En este trabajo se 
describe el proceso terapéutico del logopedia y la creación artística con una paciente diagnosticada con una 
Lesión Frontotemporal. Con el objetivo de capitalizar su potencial con el lenguaje y el cuerpo, facilitando la mejora 
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de la salud y la calidad de vida. La referencia teórica y metodológica se basa en la perspectiva de Irene 
Marchesan y Carl Gustav Jung. La metodología con técnicas de terapia de arte como la música, la danza y la 
pintura, que se utiliza en las sesiones del logopedia oportuna a las expresiones verbales y no verbales y la 
comprensión mejor del mundo interno de la paciente. El proceso terapéutico considera la persona como un todo 
que respira y se expresa a través de gestos y movimientos corporales. Con el arte, se puede pintar y movimentar, 
transformar la vida oscura en coloreada, la rigidez en movimiento. Los resultados fueron los siguientes: el proceso 
del logopedia y apoyo el arte terapia posibilita a una mejor comprensión y expresión para los pacientes con un 
cuadro de demencia debido a una lesión frontotemporal, proporcionando la intención de comunicación, la imitación 
vocal y gestual, mobilidad física y equilibrio, percepción corporal, relajación muscular mejorando la movilidad de la 
orofaringe y una mejor comunicación entre el terapeuta y el paciente. En este sentido, la relevancia de este trabajo 
es contribuir a los estudios sobre el discurso y explorar diversas posibilidades de uso de la Arteterapia como 
apoyo terapéutico. 
Palabras clave: Logopedia; Terapia de Arte; La demencia Frontotemporal. 

 
 

 
Introdução 

 
A formação de especialista em Arteterapia amplia a visão terapêutica, modifica a compreensão sobre o 

mundo e sobre o ser humano, conseqüentemente a postura profissional se transforma. A Arteterapia inovou o 
procedimento fonoterapêutico, contribuindo para elevar a qualidade de vida do paciente. 

A paciente foi submetida a uma avaliação neurológica, na qual se concluiu o diagnóstico de Demência 
Frontotemporal. Bottino, Laks, Blay (2006), descrevem demência do lobo frontal como um grupo de doenças 
caracterizadas por uma degeneração das células nervosas, especialmente aquelas localizadas nos lobos frontal e 
temporal do cérebro.  

Esta área de atuação, tem como objetivo, valorizar as potencialidades da linguagem verbal e não-verbal 
como facilitadores de melhora da saúde e qualidade de vida. 

 O referencial teórico-metodológico alicerça-se sobre a teoria de Irene Marchesan, onde o fonoaudiólogo 
busca trabalhar as áreas da comunicação como, voz, audição, fala, linguagem oral e/ou escrita além dos aspectos 
oro-miofuncionais como as funções de mastigar, deglutir e respirar (MARCHESAN, 1998). Para se compreender a 
estrutura psicológica e criativa da paciente a pesquisa estruturou-se sobre a teoria analítica de Carl Gustav Jung. 
Para Jung, há uma relação entre arte e psicologia, ele escreve que “Essa relação baseia-se no fato de a arte, em 
sua manifestação, ser uma atividade psicológica e, como tal, pode e deve ser submetida a considerações de 
cunho psicológico; pois sob este aspecto, ela, como toda atividade humana oriunda de causa psicológica, é objeto 
de Psicologia” (Jung apud MONTEIRO, 2009, p.16). 

As sessões terapêuticas foram desenvolvidas com técnicas arteterapêuticas como a música, dança e 
pintura, as quais oportunizaram as expressões verbal, não verbal, corporal, expressivo, facilitando uma 
compreensão do mundo interno da paciente.  

Portanto, esta pesquisa apóia-se nas teorias e estudos arrolados partindo de um breve esclarecimento do 
que é a Fonoaudiologia, como é seu processo fonoterápico, o fazer Arteterapêutico como suporte facilitador e o 
significado de Demência Frontotemporal. Por meio do trabalho interdisciplinar, entre fonoaudiologia e Arteterapia, 
será apresentado um estudo de caso, com a participação espontânea nas atividades.  

Este artigo tem como proposta trazer contribuições para fonoaudiólogos, arteterapeutas, pacientes e 
familiares, oportunizando conhecimentos quanto à utilização da Arteterapia como suporte em uma sessão 
fonoaudiológica com pacientes portadores de demência frontotemporal explorando a dança, a música e a pintura, 
facilitando assim, a expressão e elaboração do pensamento cujo objetivo é melhorar a linguagem motora e verbal. 

  
 
A fonoaudiologia: breve panorama 

 
O trabalho fonoaudiológico busca inserir o ser humano no meio social, principalmente aqueles que em 

alguma ocasião de sua vida são acometidos de dificuldades que podem intervir na comunicação. Estes sujeitos, 
em estados de vulnerabilidade, necessitam constantemente de cuidados e atendimento para que se sintam 
seguros, tornando necessário buscar mecanismos para tranqüilizar o corpo, a alma e com isto, melhorar sua 
qualidade de vida.  

Falar em fonoaudiologia é falar em comunicação e a responsabilidade deste profissional é a “promoção da 
saúde, prevenção, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia (habilitação e reabilitação) e aperfeiçoamento dos 
aspectos fonoaudiológicos da função auditiva periférica e central, da função vestibular, da linguagem oral e 
escrita, da voz, da fluência, da articulação da fala e dos sistemas miofuncional, orofacial, cervical e de deglutição” 
(Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região São Paulo) http://www.fonosp.org.br/crfa-2a-regiao/fonoaudiologia/o-
que-e-a-fonoaudiologia/ 
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Em uma sessão fonoaudiológica várias são as maneiras ou etapas de atuação terapêutica. No primeiro 
contato se faz uma anamnese para se obter dados sobre a saúde geral do paciente, os motivos pelos quais 
solicitou o atendimento fonoaudiológico e, em seguida, uma avaliação das condições fonoaudiológica para se 
chegar ao diagnóstico e em terceiro, elaborar o procedimento mais adequado de atendimento.  

Estas etapas iniciais do processo fonoaudiológico são semelhantes ao atendimento médico, psicológico e 
segundo Jung ocorre “três fases do procedimento médico – a anamnese, o diagnóstico e a terapia” (JUNG, 2009, 
p.81). 

Procedimentos estes que facilitam o atendimento, direcionam o ato terapêutico, permitindo conhecer a 
pessoa que procurou o referido atendimento, o que viabiliza a família e ao paciente conhecer o terapeuta.  

Por meio da anamnese, o profissional direciona suas decisões quanto aos métodos e técnicas para atender 
o sujeito como um todo. “São os processos e os mistérios do corpo humano que fazem a Fonoaudiologia indagar, 
por exemplo: em que sentido(s) tomar essas decisões? Qual estatuto atribuir ao corpo? A partir de quais práticas 
e perspectivas teóricas abordá-lo?” (SOUZA, 2004, p.894). 

Com estas constantes indagações que inicia-se um processo terapêutico e traça-se estratégias. O 
diagnóstico é fundamental para o desenrolar do tratamento, que segundo (MAC-KAY, 2004, p.908) “as estratégias 
de trabalho são adaptadas ao paciente e às suas necessidades comunicativas, linguísticas e de fala”. 

Para este estudo de caso, o melhor foi iniciar o tratamento com exercícios respiratórios, o relaxamento, a 
linguagem e a miofuncionalidade. A autora Ferraz (1998, p.49), salienta a importância de começar uma sessão 
terapêutica com relaxamento e respiração, “Iniciar sempre a sessão de trabalho por exercícios de respiração e 
relaxamento”. 

A partir destes exercícios o paciente centra sua atenção na terapia e começa a se perceber enquanto ser 
que ocupa um espaço que precisa de atenção, um ser bio-psico-social, isto é, um ser vivo. O próximo passo a ser 
trabalhado é com a miofuncionalidade podendo ser de diversas maneiras, dependendo da situação em que se 
encontra o paciente, podemos destacar ainda segundo Ferraz (1998, p.49) que a miofuncionalidade, “[...] abrange 
todas as funções de ordem global.[...] reorganização neurológica; exercícios para estimular as funções neuro-
vegetativas: respiração, sucção, mastigação e deglutição; lábios, língua, bochechas; preparatórios para 
deglutição; orofaciais, correção articulatória”. 

É importante focar sempre a linguagem, pois é a partir dela que se procura respostas para o crescimento 
positivo ou não do paciente. São muitos os comprometimentos encontrados no corpo como um todo, considerando 
como primordial que o paciente tenha um trabalho amplo, isto é, flexível na procura da melhor maneira de atender. 
“A terapia fonoaudiológica deve ser flexível e sempre atenta ao contexto de produção” (MAC-KAY; ASSENCIO-
FERREIRA & FERRI-FERREIRA, 2003, p.2). 

Por meio desta flexibilidade na terapia fonoaudiológica apresentada pelos autores supracitados, surgiu à 
perspectiva para desenvolver esta pesquisa procurando pautar os resultados na relação da paciente com 
Demência Frontotemporal e o fazer artístico em um processo terapêutico fonoaudiológico. Este fazer 
interdisciplinar, a fonoaudiologia e a Arteterapia, proporcionará um meio ou ferramenta para atingir os objetivos 
terapêuticos que é trabalhar o ser como um todo. Segundo Tommasi (2010, p.279) “para compreender e atender 
este ser humano integral, complexo e dinâmico, se faz necessário, que os novos profissionais, tenham multi 
informações que se interligam, formando redes de conhecimento, que ampliam a visão da parte para o todo e 
vice-versa”.  

Neste ir e vir de conhecimentos de interdisciplinaridade que a Arteterapia dá sentido ao procedimento 
terapêutico fonoaudiológico.  

 
 
A Arteterapia: como suporte da terapia fonoaudiológica 

 
Na relação interdisciplinar em que o fazer artístico atua como facilitador do processo terapêutico, fará com 

que os exercícios fonoaudiológicos se tornem mais agradáveis e promoverá uma relação harmoniosa entre 
paciente e terapeuta, a Arteterapia assume um papel de “[...] inter-disciplinar, por que une áreas específicas do 
conhecimento a fim de compreender o ser humano em sua totalidade, bio-psio-socia-espiritual e criativo, que seria 
incompreensível com o conhecimento de apenas uma área no mundo contemporâneo” (TOMMASI, 2010, p.279).  

Portanto, a Arteterapia busca por meio da pintura, escultura, desenho, argila, música, dança, teatro, entre 
outras formas de expressão, facilitar o autoconhecimento, controle de sintomas e tratamento de doenças. Para 
Fischer (1998, p.57): “A arte capacita o homem para compreender a realidade e o ajuda não só a suportá-lo como 
a transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a 
humanidade”.  

Esta comunicação entre a fonoaudiologia e o fazer artístico está ligado a um ambiente favorável e um 
organismo facilitador, desta forma, o ser humano vai se aprimorando cada vez mais em seu saber, percebendo-se 
neste ambiente como ser bio-psico-social. O enfoque para este fazer, é trabalhar sua comunicação oral e corporal, 
sua linguagem, voz, fala e movimentos, por meio da linguagem da música, da dança e da pintura, isto é, o fazer 
artístico. 
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Em cada expressão artística, seja ela, pintura, dança, música e desenho, destes conteúdos surpreendentes, 
é que surge a transformação da linguagem interior para o exterior, e ao tomar forma a paciente sabe que pode 
transformar suas aflições e suas angústias em cor e movimento, em arte. “É um produto da natureza humana; 
permite que a psique expresse sem esgotar a sua potencialidade” (TOMMASI, 2005, p.168). 

A arte abrange todas as formas de comunicações, até porque, esta é primordial para o desenvolvimento do 
ser humano. Diante do pensamento de que o ser humano é socialmente constituído, sua comunicação é de suma 
importância. Desde a concepção, vamos nos desenvolvendo num mundo de comunicação seja esta, oral, gestual, 
escrita, proporcionando bem estar, conhecimento e a convivência com o outro. Este outro, precisa de atenção, 
respeito e a arte, também está neste momento, temos que ter a arte de saber cuidar.  

O ser humano enfermo busca um alento ou respostas para suas dificuldades corporais ou mentais, anseia 
por explicações científicas, principalmente no campo da saúde. O ser enfermo precisa de ajuda, isto é, para 
Nering (2005, p.05): “é compreensível então, que o corpo esteja cheio de marcas de sofrimento e dor. Cicatrizes 
que precisam ser re-escritas com o auxílio de terapias que devolvam ao ser humano a livre circulação da energia 
de vida. Revitalizar é o papel do terapeuta”. 

É neste revitalizar e re-escrever a história do paciente que o terapeuta precisa ter também a arte do cuidar e 
onde cuidá-lo, significa antes de tudo saber respeitar o paciente e sua família, como não poderia deixar de ser, 
para Boff (1999, p.91) “Cuidado significa então desvelo, solicitude, dedicação, zelo, atenção, bom trato. Como 
dizíamos, estamos diante de uma atitude fundamental, de um modo de ser mediante o qual a pessoa sai de si e 
centra-se no outro com desvelo e solicitude”. É necessário perceber e reconhecer que a pessoa que nos procura 
tem uma história de vida e que para ela possui vários significados, sendo assim, este cuidado não se restringe 
somente ao corpo e sim seu espírito.  

Além de ter todo este cuidado com a pessoa que está atendendo, deverá conscientizar-se em relação ao 
ambiente propício para a terapia, pois este espaço físico nada mais é do que o ambiente para proporcionar 
equilíbrio à paciente, sendo assim, tem que ser confortável, calmo, agradável, sem passagens de pessoas para 
atrair a atenção e principalmente que o paciente goste e se sinta bem.   

Acreditando que, com este desvelo e respeito proporcionado na terapia aos pacientes, poderemos seguir 
um caminho até seu inconsciente, pois “o profissional de Arteterapia propicia a organização e compreensão do 
mundo psíquico de seu paciente e contribui para a reinserção social de seus clientes ajudando-os nas relações 
afetivas e sociais” (VALLADARES, 2003, p.123). 

A arte abre caminhos para o crescimento interior e exterior do indivíduo e o processo terapêutico tende a 
tornar-se mais profundo, ao trabalhar amplamente, corpo e mente, o paciente transforma seus exercícios 
miofuncionais agradáveis e os processos artísticos, “[...] tem função simbólica, criando substitutos da vida sem 
nunca ser descrição real. Permite ao homem expressar e perceber os significados atribuídos à sua vida” 
(ANDRADE, 2000, p.13).  

É nas expressões artística que aflora os processos simbólicos e as fantasias, demonstrando o ser mais 
profundo ao agir, pensar, falar. Entender a arte como fonte de águas profundas fazendo emergir por meio dos 
símbolos, sentimentos ou turbulentos, inspirando em ir até o fundo da existência, atribuindo sentido aos anseios, 
procurando se encontrar. Para Jung (1997, p.17) símbolo é “[...] a melhor descrição, ou fórmula, de um fato 
relativamente desconhecido; um fato todavia reconhecido ou postulado como existente”. 

Com esta vontade de fazer da sessão fonoaudiológica uma ocasião de transmissão de sentimentos 
desconhecidos, muitas vezes escondidos no inconsciente, sentimentos de busca, de revitalizar, criar, re-criar e o 
fazer terapêutico no mundo da linguagem, seja esta corporal ou oral que ocorre a pergunta: Por que não utilizar a 
música ou a dança em cada exercício miofuncional ou respiratório sugerido à paciente, e assim, buscar sua 
atenção que está perdida? E, principalemte que, “[...] a arte, além de sua função social, possui uma função 
terapêutica que permite ao homem lembrar sentimentos e emoções” (FORTUNA, 2005, p.15). 

Portanto, com base em resultados de estudos desenvolvidos ao longo da história da ciência humana no 
campo cerebral, é visto que, para ocorrer a linguagem verbal ou não, várias estruturas específicas são ativadas no 
cérebro. Este mecanismo que permite a permanência principalmente do homem vivo e por um longo período, dá-
se o nome de Sistema Nervoso. Muitas são suas funções e uma delas é a de capacitar o indivíduo de comunicar-
se. 

 
 
O Sistema Nervoso e a Demência Frontotemporal: Fonte maior  

 
Não poderia priorizar a Fonoaudiologia e a Arteterapia sem especificar e dar sentido ao sistema que 

organiza as funções do corpo.  
O cérebro é a parte mais importante do corpo humano, responsável pelas funções mais complexas, como o 

raciocínio, linguagem e criatividade. É com as atividades dos neurônios que o cérebro recebe, interpreta, organiza 
as ações, reações de todas as funções e partes do corpo. Nesse sentido, podemos dizer que o cérebro foi dividido 
a nível de estudos em lobos, cada um possui funções diferentes.  

Os lobos Occipital e Parietal não são relevantes para este artigo, pois para o desenvolvimento deste estudo 
de caso, a paciente possui uma Demência Frontotemporal. Portanto, o Lobo Temporal, como citam Mac-Kay; 
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Assencio-Ferreira e Ferri-Ferreira (2003, p.25): “Possui as suas funções situadas em porções diferentes: a parte 
posterior está relacionada com a recepção e decodificação de estímulos auditivos, que se coordenam com 
impulsos visuais; a parte anterior com a atividade motora visceral e comportamento instintivo”.  

O Lobo Frontal é dividido em dois Córtex, o pré-frontal, motor e sensitivo. O primeiro Córtex está 
relacionado com as funções. “Nervosas superiores representadas por vários aspectos comportamentais humanos. 
[...] Lesões bilaterais da área pré-frontal determinam perda da concentração, diminuição da habilidade intelectual e 
déficit de memória e julgamento” (MAC-KAY; ASSENCIO-FERREIRA & FERRI-FERREIRA, 2003, p.25). 

Já o córtex motor e sensitivo é responsável pela: “Recepção de estímulos sensitivos primários. O córtex pré-
motor do lobo frontal é responsável pela iniciação, ativação e realização da atividade motora. Lesões nessas 
áreas determinam paralisia contralateral e perda da recepção da sensibilidade primária” (ASSENCIO-FERREIRA, 
2003, p.29). 

Portanto, Sistema Nervoso é uma caixa que desde que nascemos está em constantes mudanças. Quando 
esta caixa é acometida decorrente de alguma falha, tem que reformular e proporcionar estratégias para que esta 
falha não deixe a pessoa acometida de ficar aquém da sociedade familiar. Para tanto, “[...], o sistema nervoso 
coordena todas as atividades do organismo, integrando sensações a respostas motoras, adaptando-o às 
condições (internas ou externas) vigentes no momento, permitindo melhores oportunidades de sobrevivência” 
(ASSENCIO-FERREIRA, 2003, p.11). 

Neste estudo de caso, a paciente foi diagnosticada de Demência Frontotemporal, caracterizada pela 
presença de déficit progressivo na função cognitiva, com maior ênfase na atenção, com interferência nas 
atividades sociais e ocupacionais. Para tanto, classifica-se Demência como uma “Síndrome caracterizada por 
declínio de memória associado a déficit de pelo menos uma outra função cognitiva (linguagem, gnosias, praxias 
ou funções executivas) com intensidade suficiente para interferir no desempenho social ou profissional do 
indivíduo” (CARAMELLIA & BARBOSA, 2002, p.7-10). 

A Demência Frontotemporal (DFT), segundo Bottino, Laks, Blay (2006), muitas vezes chamada de 
demência do lobo frontal, descreve um grupo de doenças caracterizadas por uma degeneração das células 
nervosas, especialmente aquelas localizadas nos lobos frontal e temporal do cérebro.  

Os sintomas mais freqüentes da Demência Frontotemporal (DFT) são dificuldades de organização e 
planejamento, falta de atenção e perda da capacidade de raciocínio, alterações do comportamento irritabilidade, 
impulsividade, distração, distúrbios da afetividade e redução progressiva da fala. 

Portanto, na DFT, as principais alterações seria o comportamento e a linguagem. Outras alterações são 
encontradas em pacientes, segundo Bottino, Laks, Blay (2006) Teixeira-Jr, Salgado (2005) apresentam 
prosopagnosia (dificuldade de reconhecimento de rostos familiares) e/ou agnosia de associação (incapacidade de 
reconhecimento de objetos que são familiares), possuindo grande dificuldade de nomeá-los. Estão comprometidos 
os sistemas cognitivos especializados no trato semântico, mas a memória episódica está relativamente 
preservada. Na fala e no discurso ocorre perda de espontaneidade e economia nas palavras, estereotipia, 
mutismo, pode ocorrer também modificações dietéticas, acinesia, rigidez e tremor (síndrome parkinsoniana).  

Com base nestes dados que caracterizam a DFT, foi elaborado o plano terapêutico fonoaudiológico e 
arteterapêutico onde a arte deve ser realizada por meio de uma vontade e de um pensamento operando como 
comunicação e por meio dela, auxiliando o corpo e a mente relaxar, acalmar e alegrar, melhorando a capacidade 
de resposta do organismo. 

Diante disto, certifica-se que a Arteterapia, por meio da música, dança, pintura e o desenho, pode facilitar a 
terapia fonoaudiológica e auxiliar nos caminhos para a comunicação, ou seja, na recuperação daqueles que 
sofrem com a DFT. Segundo Anauate (2010, p.38): “dentro da atuação do profissional que se utiliza de recursos 
expressivos, a música e a pintura se tornaram instrumentos importantes para auxiliar na intervenção de indivíduos 
com lesões cerebrais”.  

 
 
Características da Paciente 

 
A anamnsese foi realizada com EMDS, 69 anos, sexo feminino, artista plástica, professora aposentada há 

22 anos, gostava de cantar e sabia tocar piano. Antes do diagnóstico de Demência Frontotemporal há 7 anos, a 
paciente vinha apresentando um histórico de depressão, isolamento, dificuldade de realizar atividades de vida 
diária e higiene pessoal. Com a avaliação fonoterapêutica, constatou-se que a paciente possui comprometimentos 
na fala, linguagem, concentração, atenção, nomeação de objetos, problemas motor, rigidez muscular e deglutição.  

As sessões terapêuticas fonoaudiológica simultaneamente com a Arteterapia foram realizadas uma vez por 
semana em seu domicílio, devido a grande dificuldade de locomoção. Geralmente no período vespertino, entre 60 
a 90 minutos, dependendo do estado físico e emocional.  

 
 
A paciente em terapia: Processo de desenvolvimento das atividades  
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Diante do suporte teórico brevemente apresentado sobre a Fonoaudiologia, Arteterapia e Demência 
Frontotemporal, passa-se a descrever o estudo de caso.  

A música foi o estímulo que deu início ao trabalho fonoaudiológico e arteterapêutico, é esta 
interdisciplinaridade que vai proporcionar uma integração entre fonoaudióloga e paciente. Como o atendimento é 
domiciliar, a paciente aguarda muitas vezes ouvindo música, pois antes do desenvolvimento da patologia, gostava 
de cantar, tocava piano e era artista plástica. Observa-se que ao escutar música seu corpo demonstra prazer de 
estar ali. “Ao iniciarmos uma terapia, precisamos nos lembrar das memórias boas, das memórias de luz, das 
memórias de unidade, da liberdade do coração e do Sopro e não só das memórias traumatizantes. Pois se 
estamos bem com o nosso corpo e nossa mente, as pessoas e o universo também irão se beneficiar com este 
bem-estar (LOOS, 2007, p.39). 

Nesta sessão, a paciente estava inquieta, agitada, não queria sentar-se, as técnicas de massagens e 
relaxamento não surtiam os efeitos esperados e desejados, dificultando os procedimentos terapêuticos 
fonoaudiológicos. Diante deste acontecimento, mudaram-se as estratégias das atividades os exercícios 
respiratórios, relaxamento e miofuncionais foram realizados dançando e cantando, verificando que a paciente 
colaborou, relaxou e manteve sua atenção, suas tensões foram dissolvidas, logo após concordou em sentar e 
concluir as atividades propostas. “A música é uma das melhores maneiras de manter a atenção de um ser 
humano devido à constante mistura de estímulos novos e estímulos já conhecidos” (BANG, 1986, p.31). 

Foi à própria paciente que mostrou o caminho a ser seguido. O plano de tratamento teve o propósito de, por 
meio do atendimento fonoaudiológico concomitante com o fazer artístico, atingir os objetivos propostos que são o 
relaxamento muscular, a mobilidade corporal e orofaríngea devido a complicações como a disfagia, percepção 
corporal, fala, voz, enfim, estimular a paciente a comunicar-se. 

Ao preparar o ambiente para atendê-la, sempre é perguntado sobre seu interesse em ouvir música, sua 
preferência é pela religiosa, se sente bem e as canta, e ao cantar trabalha espontaneamente sua linguagem. Ao 
término das músicas várias perguntas são realizadas com o intuito da paciente pensar e formular respostas, como 
por exemplo, sobre a letra, quais os sentimentos ou lembranças. As lembranças geralmente são do tempo em que 
ela ficou internada em um convento cristão, conta como foi sua vida nesta época. Este contar é com muitas 
dificuldades, pois precisa formular a frase e sua fala também está prejudicada, sendo necessário auxílio. 

Mesmo trabalhando os exercícios fonoterápicos propriamente dito, há um espaço para a dança. EMDS 
adora dançar, neste instante, seus movimentos vão tornando-se leves, e amplos, principalmente os braços, pois 
possui uma grade dificuldade em movimentar o braço direito, com a dança essa dificuldade torna-se insignificante, 
com isto, mostra que pode dançar e se equilibrar. Ao dançar ela também cantou a música melhorando sua 
entonação vocal e principalmente, percebendo-se enquanto ser. Durante as sessões houve uma sintonia entre 
terapeuta e paciente observou-se que sua agitação, no decorrer da atividade, foi diminuído tornando-se calma e 
com completa leveza, sorrindo muito. Por meio do seu sorriso e seu cantar mostrou que estava contente de 
participar da terapia (Foto 1 e 2). 

Diante destes resultados, sempre que a paciente está agitada, preocupada ou simplesmente quieta é 
selecionada uma música de sua preferência, a qual a estimula prontamente e a terapia se desenvolve fazendo da 
atividade um momento de prazer e não de obrigação. 

 

       
 
Como EMDS, gostava de pintar, era artista plástica, tinha seu atelier, aos poucos surge o diálogo sobre 

seus quadros, demonstra com seu sorriso e alegria na voz, o quanto se sente orgulhosa, mostra-os e cita qual 
gosta mais e o porquê. Pensando neste pintar simplesmente como um ato terapêutico e não para mostrar sua 
capacidade de utilizar um pincel e realizar grandes obras. Inicia-se o trabalho com desenho e pintura, com o intuito 
de resgatar a capacidade de comunicação e atenção. “Desde a pré-história o desenho e a pintura têm sido 
utilizados como forma de comunicação e expressão do ser humano. [...] por oferecer essa imensa possibilidade de 
contato entre os seres humanos [...] é que os estudiosos da mente passaram a se interessar pela expressão 
plástica de seus pacientes” (SANTANA, 2003, p.129).  

EMDS é sensível à arte, permiti que seu “ser” vibre e responda aos estímulos artísticos. Segundo Tommasi 
e Zacharias (2010, p.33): “desde muito antes de a medicina existir a imaginação atuava tanto na saúde quanto na 
doença. A prática da magia para curar doenças entre os povos primitivos era normal [...] A imaginação é 
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fundamental para o processo de informação e também para a orientação do sentir e do  lidar com as emoções”. 
Para Jung, o ser humano se apresenta externamente com o corpo material e internamente pelas imagens de suas 
atividades vitais (Jung apud TOMMASI & ZACHARIAS, 2010, p.33).  

 
 
Arteterapia: O trabalho com o desenho e a pintura 

 
Ao término dos exercícios de relaxamento, respiratório e miofuncionais, preenche o ambiente, uma música 

selecionada pela paciente, com uma prévia avaliação da possibilidade de estar escutando-a. EMDS é convidada e 
estimulada a pintar ou desenhar algo, buscou-se deixá-la segura e tranqüila para realizar a atividade, prontamente 
aceitou, foi conduzida à mesa onde estavam os lápis coloridos, giz de cera e os papéis. 

Na primeira sessão em que foi proposta a atividade com os materiais expressivos, e em outras mais, se 
negou a pintar ou desenhar. O contato com os lápis coloridos estimulou a expressão verbal, falou sobre as cores 
dos lápis e brincou com eles. “As cores constituem estímulos psicológicos para a sensibilidade humana, influindo 
no indivíduo, para gostar ou não de algo, para negar ou afirmar, para abster ou agir” (FARINA, 1990, p.112).  

Ao perguntar sobre sua preferência quanto às cores, falou que gostava da cor alaranjada e amarela. Ao 
entrar em contato com o lápis preto, referiu não gostar daquela cor. Durante esta sessão, terapeuta e paciente 
ficaram somente conversando sobre as cores dos lápis e as cores do ambiente que estavam, conseguindo 
nomeá-las, qual cor que predominava o que poderia ser mudado, ela respondeu algumas perguntas com 
monossílabas, sem formular grandes respostas, como se estivesse pensativa. Após algum tempo, começou a 
cantar uma música religiosa cristã, por meio desta manifestação, mostrou que deveria finalizar o atendimento. 

As cores atraíram sua atenção, negando-se a pintar preferiu falar sobre sua preferência. Observa-se que 
ocorreu certa resistência em pegar o lápis e iniciar algum rabisco. “As imagens, como linguagem plástica, aliadas 
a outras expressões, como movimentos corporais, dramatizações, canto e a linguagem verbal na fala e na 
literatura, em prosa e verso, são os meios usados nas terapias expressivas para a facilitação do 
autoconhecimento, da solução de conflitos emocionais e do desenvolvimento pessoal harmonioso” (ANDRADE, 
2000, p.11). 

Por meio deste contato com os materiais artísticos, ocorreu uma troca entre paciente e terapeuta, onde 
mesmo sem intenção de desenhar ou pintar algo, ela demonstrou interesse pelas cores. Permanecendo 
simplesmente conversando, foi possível sua participação, não ficando em tempo algum isolada do contexto verbal. 

Em outra sessão, após a realização de todas as atividades fonoterapêuticas, foi sugerido que juntas 
fizessem um desenho ou pintura, imediatamente aceitou. Neste dia, EMDS estava incomodada com a chuva que 
caia, olhava por meio da janela e muito preocupada pegou o lápis de cor azul e começou a fazer riscos em forma 
de pingos, demonstrando nervosismo (Foto 3). Percebe-se o quanto o inconsciente foi apresentado por meio da 
pintura que a paciente fez. “O homem transforma inconscientemente objetos ou formas em símbolos (conferindo-
lhes assim enorme importância psicológica) e lhes dá expressão” (JUNG, 2000, p.23).  

Foi muito difícil para ela seus primeiros rabiscos, não conseguia pegar direito o lápis, dificuldade na 
coordenação motora fina e diante disto foi necessário uma orientação. Após algumas tentativas, vários lápis 
caíram de sua mão indo parar no chão, conseguiu fazer algum movimento (Foto 4). O ser humano é um todo e 
sua integridade corporal facilitará seu desempenho nas atividades terapêuticas, portanto, deve-se ter paciência, 
acreditar na capacidade e na sua potencialidade.  

Em outra sessão colocou-se papel e lápis em sua frente e também para a terapeuta que começou a pintar 
deixando-a livre para ficar somente olhando enquanto conversavam. A paciente resolveu acompanhar pintando no 
mesmo papel em seguida, usou sua folha fazendo rabiscos (Foto 5).  Aqui se pode observar que tanto paciente 
quanto terapeuta vivenciam um instante de troca na Arteterapia. “O terapeuta não é mais um sujeito ativo, mas ele 
vivencia junto um processo evolutivo individual” (JUNG, 2009, p.5).  

Com a aceitação em fazer os desenhos, as atividades foram realizadas com mais facilidade nas sessões 
seguintes e a sua fala tem sentido ao dar explicação sobre seus desenhos, ocorrendo uma melhora na linguagem. 
Demonstra atenção e segurança para expressar-se, e com isto, as atividades artísticas vão possibilitando a 
conversa espontânea e a escuta para que surja uma transformação. Observou-se evolução na oralidade, 
linguagem na concentração e coordenação motora.  

Em outra sessão, ao desenhar e explicar sua construção, aponta com o dedo, para o canto superior 
esquerdo, no qual se encontram os rabiscos falando que ali estava escrito: “Jesus nos braços de minha família” 
(Foto 6). EMDS deu significado ao seu desenho por meio da sua fala, o sentido religioso, a religião continua 
presente em sua vida. Para Chevalier e Gheerbrant (2006, p.140): “O braço é o símbolo da proteção, da força”. O 
desenho são apenas rabiscos, mas contém significados simbólicos, e tiveram a intenção de manisfestar 
sentimentos religiosos e de proteção à família. Em sua colocação verbal ela expressa o desejo de que sua família 
seja amparada e protegida pelos braços de Jesus.  

Quando concluiu o desenho, começou a cantar uma música religiosa. A música pertence a religião cristã 
(TOMMASI, 2005. p.220). “O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expressar o que deseja transmitir [...] 
Sua linguagem é cheia de símbolos [...] uma palavra ou imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do 
seu significado manifesto e imediato”. Ao exprimir seus sentimentos, por meio do canto e da fala, está auxiliando 



 

 

34

 

na sua articulação na elaboração e sentido do seu discurso e de seu pensamento, ao falar, está ampliando seu 
vocabulário, sua comunicação verbal.  

Para iniciar as atividades artísticas, a terapeuta toma a iniciativa e faz um desenho, EMDS tem interesse em 
completar o que havia sido iniciado pela terapeuta, como por exemplo, uma casa no centro do papel. É 
perguntado a ela o que está faltando o que poderia ser desenhado, ocorrendo uma troca de informações, onde 
muitas idéias, com dificuldades de expressão, mas com interesse, foram verbalizadas pela paciente, ela falou que 
estava faltando o sol, a porta, as janelas, as flores. Estas informações são transmitidas e interpretadas pela 
terapeuta que procurava trabalhar a fala. Portanto foi sugerido que ela mesma realizasse as devidas modificações 
ou melhorias (Foto 7). 
 

       
 

              
 
 

 
Foi o insigth arteterapêutico da terapeuta que facilitou a paciente de continuar o desenho. Pode-se perceber 

que a fonoaudióloga participou mais uma vez no processo de evolução tanto interior quanto exterior e 
principalmente na comunicação. Com a introdução da pintura em papel, do desenho, do diálogo e da dança, 
estimulou-se a iniciar a pintura em tela, visto que EMDS era artista plástica e guardava na sua memória os tempos 
em que ela pintava maravilhosos quadros. Foi preciso realizar um trabalho delicado e sentir até onde se poderia 
chegar não a deixando angustiada, ansiosa ou que se fechasse em seu mundo.  

Assim, como na pintura e desenho no papel, também foram várias as tentativas de trabalhar com a pintura 
em tela, muitas vezes, permaneceu sentada sem tocar no pincel, somente olhando ou mexendo neles. Como em 
outras sessões, a terapeuta inicia a pintura fazendo uma casa no centro da tela, ela estava observando, foi 
estimulada a falar sobre o que estava faltando no desenho e logo após se poderia completá-lo, aceitou e começou 
a pintar (Foto 8). Jung nos escreve que ao pintar um quadro o paciente muitas vezes percebe que se liberta, ou 
melhor, torna-se livre para aflorar o seu inconsciente. “O que pinta são fantasias ativas – aquilo que está 
mobilizando dentro de si. E o que está mobilizando é ele mesmo [...]. Agora há um sentido novo, que antes era 
desconhecido: seu eu aparece como objeto, como objeto daquilo que está atuando dentro dele” (JUNG, 2009, 
p.46-47). 

                           
     
Ao término da pintura, foi realizado algumas indagações. (Foto 9) Perguntou-se o que tinha pintado, com 

certa dificuldade na organização das frases e na fala, respondeu que havia desenhado uma árvore, flores, a 
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nuvem e a estrada. Quanto às cores utilizadas, apontou-as na tela e falou os seus respectivos nomes. Por fim, se 
tinha gostado de realizar o trabalho, se gostaria de repetir em outro dia, falou que tinha gostado, queria pintar 
outro dia. EMDS estava muito tranqüila e feliz pelo que tinha pintado (JUNG, 2009, p.45). “A arte é totalmente 
livre, e que o que importa não é a perfeição do quadro, mas unicamente o esforço que se faz para pintá-lo”. 
Portanto, ao partir da imagem para a ação criadora, “[...] parte-se do sentir para a ação, estimula-se o sujeito a 
pintar  a sua dor, a sua emoção, que revela o vínculo do consciente com o inconsciente e conta com a cooperação 
irrestrita do ego” (TOMMASI & ZACHARIAS, 2010, p.33). 

No início do tratamento fonoaudiológico, a paciente estava bastante prejudicada, com muitas dificuldades. 
Estava ficando desnutrida e desidratada decorrente de sua dificuldade na deglutição, dificuldades na locomoção, 
de fazer movimento com as mãos, como pegar o lápis, o pincel e até mesmo copo ou talheres, bem como sua 
linguagem. Com o trabalho interdisciplinar desenvolvido com a fisioterapeuta, a cuidadora, esta recebeu 
orientações para realizar um trabalho nos dias que não tem atendimento fonoaudiológico e o próprio atendimento 
fonoaudiológico e arteterapêutico foram o marco inicial para o processo surtir um efeito benéfico para a paciente, 
modificando para melhor a sua qualidade de vida.  

Diante dos resultados apresentados afirma-se que a Arteterapia, enquanto suporte Fonoaudiológico, em um 
trabalho interdisciplinar, é um meio eficaz de expressão. Segundo Junqueira (2004, p.230): “tem-se observado 
que, quando há uma relação favorável e um trabalho interdisciplinar de fato, a compreensão do caso, bem como 
os resultados do tratamento, costumam ser mais favoráveis”. 

Esta interdisciplinaridade propiciou uma resposta positiva nas sessões terapêuticas fonoaudiológicas, 
ampliando conhecimento e facilitando o contato entre profissional e paciente. Podemos aferir que foi atingido o 
objetivo proposto que a paciente demonstrou vontade para se expressar por meio da arte, pintando, cantando e 
dançando. Ocorreram modificações no humor, e no relacionamento social com a terapeuta, aumentou o tempo de 
concentração, ao desenvolver as atividades expressivas. Na área da linguagem, as mudanças foram bem 
significativas, a voz foi se tornando mais clara e compreensível, com raciocínio verbal mais coerente, ocorrendo 
relaxamento, mobilidade motora orofaríngea ajudando na deglutição. 

Sabe-se que a Demência Frontotemporal é uma doença degenerativa, não tem cura, mas, com um trabalho  
efetivo, respeito, carinho pelo paciente, poderá ocorrer um avanço na qualidade de vida. A (Foto 10) mostra o 
quadro realizado pela paciente antes do diagnóstico, a (Foto 11) o processo terapêutico e a (Foto 12) não temos 
uma previsão do amanhã. 
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4 – ¡ARTETERAPIA, EN COLORES Y VIDA!9 
 

Ana Cláudia Afonso Valladares
10 

 
 

Resumen: Este artículo plantea exhibir la importancia de los colores en el proceso del Arteterapia. En el 
Arteterapia, al trabajar con los colores, el paciente valoriza el humor, la felicidad y el vigor; ellas también son 
generadoras de la energía y muestran la salud de los pacientes. El color es un importante elemento de expresión y 
comunicación en el proceso arteterapéutico, entre los elementos básicos de la comunicación visual, ella 
representa mayor afinidad con las emociones, es concebida como una de las más penetrantes experiencias 
visuales. 
Palabras clave: Arteterapia; Salud Mental; Color; Creatividad; Teoría Junguiana.       
 

 
Arteterapia, em cores e vida! 

 
Resumo: Este artigo objetiva mostrar a importância da cor no processo de Arteterapia. Na Arteterapia, ao 
trabalhar com as cores, o paciente prioriza o humor, a alegria e a energização; elas também são geradoras de 
energia e indicam a saúde dos clientes. A cor é um importante elemento de expressão e comunicação no 
processo arteterapêutico, afinal, dentre os elementos básicos da comunicação visual, ela representa maior 
afinidade com as emoções, mostra-se impregnada de informações e possui uma infinidade de utilidades. 
Palavras-chave: Arteterapia; Saúde Mental; Cor; Criatividade; Teoria Junguiana. 
 
 

Art therapy, in colors and life 
 
Abstract: This objective article to show the color importance in art therapy process. In art therapy, when working 
with the colors, the patient emphasizes the humor, the happiness and vigor; they also are energy generators and 
indicate clients' health. The color is an expression and communication important element in the process art 
therapeutics, after all, among the visual communication basic elements, it’s represents larger affinity with the 
emotions, it shows impregnated of information and owns utilities infinity. 
Key words: Art therapy; Mental Health; Color; Creativity; Junguian Theory. 

 
 
 
El Arteterapia, en sus obras, da énfasis a la originalidad, la individualidad, a los materiales gráficos, a los 

colores, a las texturas y los riesgos (CAO & DÍEZ, 2006; VALLADARES, 2001; 2003; 2004; 2005a e b; 2007). Los 
colores merecen la prominencia especial en ese contexto, porque cuando el paciente se comunica a través de las 
artes plásticas, además de los colores, él también expresa su subjetividad (ARNHEIM, 2006; BELLO, 2004; 
DONDIS, 1997; OSTROWER, 2004; PHILIPPINI, 2005).  

 
El color es un importante elemento de expresión y comunicación en el proceso arteterapéutico, entre los 

elementos básicos de la comunicación visual, ella representa mayor afinidad con las emociones, es concebida 
como una de las más penetrantes experiencias visuales (PAIN & JARREAU, 2001; VALLADARES, 2001; 
VALLADARES & CARVALHO, 2005a; 2005b; 2006). 

 

                                                
9
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Colores de la Vida. Profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Federal de Goiás (UFG). Doctora por 
la Universidad de São Paulo (USP), E-mail: aclaudiaval@terra.com.br 
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En el Arteterapia, al trabajar con los colores, el paciente valoriza el humor, la felicidad y el vigor; ellas 
también son generadoras de la energía y muestran la salud de los pacientes. Cuándo el paciente la usa en el 
excedente o no usa algunos colores principales frecuentemente, esto puede ser señal de que algo extraño está 
ocurriendo, y debe ser investigado y trabajado durante el proceso (VALLADARES, 2001). 

 
Los colores, cuanto a su clasificación, pueden ser primarios, secundarios, terciarios, etc. Los colores 

primarios (azul, amarillo y rojo) son fundamentales para obtener los otros; los colores secundarios (verde, naranja 
y violeta) surgen de la mezcla de dos colores primarios; ya los colores terciarios son mezclas de los primarios y 
secundarios (azafrán, calabaza, púrpura, añil, turquesa y verde-citrino), y así por delante (EDWARDS, 2006; 
VALLADARES, 2001).  

 
 
Los colores-contrastes se oponen directamente, debido a las características de atenuarse (cuando ponen 

del lado) o se cancelan mutuamente (cuando se mezclan). Los colores-contrastes son: negro y blanco; azul y 
naranja; amarilleo y violeta, y rojo y verde. Cuanto a los colores similares, son los más cerca en el disco de los 
colores, como el color naranja, por ejemplo (EDWARDS, 2006; VALLADARES, 2001). 

 
Los colores calientes (amarillo, naranja y rojo), en general, son activos y dinámicos y aceleran el 

metabolismo al corresponder a procesos de asimilación, actividad, intensidad y expansión. Cuanto a los colores 
fríos (azul, añil y violeta), tienen características balsámicas, porque calman, lentifican, corresponden a los 
procesos de pasividad y contracción (EDWARDS, 2006; VALLADARES, 2001).  

 
La saturación de un color hace referencia a su pureza o su vivacidad; ella demuestra alta saturación cuando 

su color es fuerte. Para bajar el índice de la saturación de un color, debe mezclarla a su color contraste, como 
blanco o negro, por ejemplo, y cuanto más intenso o saturado sea, mayor cantidad que expresión y emoción 
interpretarán. La asociación de los colores, en otras palabras, las mezclas favorecen la lectura de nuevos 
significados en el trabajo del autor (EDWARDS, 2006; VALLADARES, 2001). 

 
Los colores poseen incontables significados asociativos y simbólicos, y a pesar de que existen más de cien 

de ellos, son enfatizados los primarios, básicos para el surgimiento de otros colores; es a través de la mezcla de 
los colores que el paciente deja salir en su producción artística incontables relaciones. Todos los colores tienen 
aspectos seguros y negativos: cuándo oscurecidos, generalmente más cerca del lado negativo, y los más claros, 
del aspecto positivo (VALLADARES, 2001). 

 
Las situaciones causadoras de la tensión y de la depresión, vividas en el proceso evolutivo del ser humano, 

deben también ser trabajadas a través de los colores, que pueden demostrar las características sanas de su 
personalidad y facilitar la creatividad, cuando la producción es bien conducida. De este modo, los colores alivian 
las emociones negativas y, al mismo tiempo, minimizan los comportamientos problemáticos, en búsqueda de 
restablecer el equilibrio emocional del paciente e influir positivamente en su sensación de vivir (VALLADARES, 
2001). 

 
El color no es sólo notado por la visión, pero por todos los sentidos, esto porque no produce los segmentos 

aislados o individuales de la información simbólica, pero, sí, unidades interactivas enteras. Los tonos, la 
saturación, los contrastes y las analogías diferentes son factores influidos por la cantidad de uso, el brillo y tamaño 
del soporte. Al combinarse un color con el otro, el resultante recibe las influencias que pueden modificar su poder 
y simbolismo, y de este modo redefinir su significado (VALLADARES, 2001).  

 
Es importante, cuando se hace el análisis de los significados simbólicos de los colores, hacer la notificación 

de uno que prevalece o es ausente de las producciones artísticas con más intensidad que lo habitual e identificar 
su significado simbólico, que no presentan una manera exacta y definida, pero sí como un referencial informativo 
de ser revelado junto al autor; después de todo, los colores representan incontables significados, incluso los 
contradictorios (VALLADARES, 2001). 

 
Para seguir, se encuentran detallados los significados de los colores primarios fundados en los autores 

Chevalier & Gheerbrant (2003), Lexikon (1994), Cirlot (1984), Fincher (1991), Julià (1996) e Valladares (2001).                                                                                                                       
 
 
* El color azul -  

 
Está relacionado con el cielo límpido, al agua, las sombras calmas, al aire, al cristal y al diamante. Sugiere la 

calma, la tranquilidad, la paz eterna y el descanso; refresca, hace a la persona soñar y tener esperanza.  
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En la concordancia con Jung, el azul representa la altitud y la profundidad y cuándo aplicado en un objeto 
ablanda sus formas, abriéndolas y reparándolas.  

 
Es el más profundo, irrelevante y frío de los colores, y es también el camino del infinito, dónde lo real cambia 

para lo imaginario. Está asociado a la función del pensamiento y vinculado con los sentimientos religiosos, la 
dedicación y la inocencia. Es el color símbolo de la pureza, de lo divino, de la verdad y de la fidelidad. 

 
Aspecto positivo: sus tonos claros elevan a los tonos anímicos, relajan el espíritu, lo que hace el cuerpo girar 

ligero y ágil. Relaciona cielo con el día y el mar sereno. Su uso mejora la comunicación y la relación, facilita el 
entendimiento, relaja el ambiente e incrementa las posibilidades de contacto y la predisposición en el movimiento.  

 
Aspecto negativo: sus tonos oscuros potencializan las acciones físicas, vinculadas al inconsciente, al sueño 

y la muerte, al pesado y triste. Asocia el cielo a la noche y al mar tempestuoso. El uso exagerando del color indica 
intranquilidad tanto en el plan físico como en el psíquico. 

 
Su peso: leve; temperatura: fría; su actividad: transmitir. 
 
La Fig. 1 abajo representa una pintura, en la técnica mezclada, con el predominio del color azul. 
 
 

 
Fig. 1 - Pintura, en la técnica mezclada, titulada: "Amanhecer" (Amanecer) de la autoría de Ana Cláudia Afonso 

Valladares, 2006 
 
 
 
* El color amarillo -  

 
El color del oro y de la riqueza de espíritu. También como el oro, simboliza la eternidad y transfiguración. 

Intensa, violenta y aguda hasta la estridencia, o amplio y cegador como un flujo de metal en fusión; es el más 
expansible y ardiente de los colores. Directamente relacionado con la luz solar y al calor, tiene vibración intensa y 
luminosidad.  

 
Es el símbolo del poder y de la intuición (ilumina instantáneamente los orígenes y las tendencias de los 

acontecimientos), la fuente de vida y del potencial de la totalidad: el arquetipo del Self. Es destinado a centrar la 
atención e incrementar la capacidad de las respuestas de los mecanismos mentales e intelectuales.  

 
Es el vehículo de la juventud y de la energía, o de su contrario; el color de la madurez que caracteriza la 

sabiduría y el buen consejo (Islamismo); vinculado al principio masculino.  
 
Aspecto positivo es vinculado con el amarillo-oro y al bueno; refleja la vibración intensa y la luminosidad. 
 
Aspecto negativo: es vinculado al amarillo-azufre, a los malos y al diabólico. Color de la envidia (Edad Media 

y Egipto). Su uso excesivo refleja los estados de ansiedad y la angustia; puede indicar crueldad, disimulación y 
cinismo (teatro de chino) y todavía la traición y la decepción. 
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Su peso: intermediario; su temperatura: medio caliente; su actividad: para ordenar. 
 
La Fig. 2 abajo representa una pintura, en la técnica mezclada, con el predominio del color amarillo. 
 
 

 
Fig. 2 - Pintura, en la técnica mezclada, titulada: " Abstrato amarelo I” (Abstracta amarilla I) de la autoría de Ana 

Cláudia Afonso Valladares, 2004 
 

 
 
* El color rojo -  
 

Sustituto de la sangre palpitante, del fuego y de la purificación. Su fuerza de combustión y regeneración, 
representado por el fuego, que lleva a la capacidad de poder: destruir, purificar y transformar. Simboliza el calor, el 
fuego de la emoción, de la espiritualidad o de la transformación; es un color poderoso y vistoso.  

 
Universalmente considerado como el símbolo fundamental del principio de la vida, por su fuerza, poder y 

brillo, el rojo simboliza la energía psíquica de la vida y del amor, y todavía se refiere a los sentidos vivos y 
ardientes.  

 
Relacionado con la pasión, al vigor, al coraje y a la sensualidad, refleja el aumento de la fuerza, de la 

vitalidad y de los instintos y todavía sugiere las emociones ardientes e impulsivas. En la antigüedad - el rojo 
protegía contra los peligros, y era una señal a la partida y a la nueva vida. Es vinculado con el principio masculino 
y a la función del sentimiento en el trabajo artístico de sus pacientes (Jung). 

 
El rojo-claro es vinculado con al aspecto positivo del color: brillante, centrífugo, del día, macho, tónica. Como 

un sol, emana brillo sobre todas las cosas con la fuerza intensa y persistente; incita a la acción, a la imagen de 
ardor y belleza, de la fuerza impulsiva y generosa, de la juventud, de la salud y la riqueza. El rojo-oscuro simboliza 
el nocturno, la hembra, el secreto, el centrípeto, no representa la expresión, pero el misterio de la vida.  

 
Los significados negativos del color rojo son asociados a la herida, a la agonía, al sufrimiento, a la rabia, a la 

sublimación, a la enfermedad, a la guerra y a la muerte. Símbolo del reconocimiento del pecado, del sacrificio y de 
la expiación. Su historia es añeja y hacen parte de ella los rituales de entierros, sacrificios y curas, hace por lo 
menos treinta mil años. Su uso exagerado genera un ambiente pesado tan físico como psíquico. 

 
Su peso: denso; su temperatura: caluroso; su actividad: regeneradora. 
 
La Fig. 3 abajo representa una pintura, en la técnica mezclada, con el predominio del color rojo. 
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Fig. 3 - Pintura, en la técnica mezclada, titulada: "Mutação" (Mutación) de la autoría de Ana Cláudia Afonso 

Valladares, 2002 
 

 
El proceso de análisis formal de los colores lleva a la comprensión clara de la organización de la imagen y 

de la estructuración del trabajo arteterapéutico del paciente y a una mejor conducción de las sesiones siguientes.  
 
La percepción del color representa la parte emocional más sobresaliente del material visual, que es de gran 

provecho en la práctica arteterapéutica tanto para expresar cuanto para intensificar la información visual. Por lo 
expuesto, se constata que la posibilidad del paciente expresar su subjetividad y sus sentimientos es favorecido por 
el uso de los colores en sus trabajos. 

 
El Arteterapia, a partir del dominio técnico de los colores (obtenido a través de las modalidades expresivos) 

y de los ejercicios específicos, tiene como objetivo principal la receptividad del paciente al proceso creativo, pues 
al conducir sus imágenes, favorece la emergencia de contenido inconscientes para la conciencia.  

 
De este modo, se puede llegar a la conclusión de que la elaboración de los ejercicios con el uso de los 

colores es una técnica contraída en las sesiones de Arteterapia, y que promueve el desarrollo humano armonioso, 
con la promoción, la prevención y expansión de la salud. 
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Resumo: A Psicanálise Winnicottiana baseia-se na crença de que o viver criativo está ligado à saúde. Winnicott 
propôs as Consultas Terapêuticas, quando a psicoterapia não era possível e a pessoa poderia ser ajudada com 
poucos encontros. Criou o Jogo do Rabisco, no qual o contato entre terapeuta e paciente ocorre por meio de 
desenhos. Entende-se que a soma destas características permite uma articulação desta teoria à prática da 
Arteterapia, intervenção terapêutica que oferece recursos artísticos para facilitar expressão e comunicação. 
Objetivou-se com esta investigação, construir uma proposta de intervenção com famílias, em uma prática da 
Artepsicoterapia pautada na Psicanálise Winnicottiana, para aplicação no contexto institucional. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa em Psicologia Clínica, por meio da qual foram atendidas 10 famílias clientes de uma 
instituição de atenção à violência familiar. O processo psicoterapêutico familiar foi empreendido com a oferta de 
recursos artísticos disponíveis em uma “caixa artística” composta por diferentes materiais expressivos e presente 
nas sessões. Escolheu-se três famílias para aprofundamento da compreensão do processo, com foco na 
importância dos encontros iniciais na construção do processo terapêutico familiar, no emprego da Arteterapia 
como facilitadora da comunicação de pensamentos e sentimentos no setting e nos limites e alcances desta forma 
de terapia. Percebeu-se que as famílias tiveram dificuldades em aderir à intervenção, com interrupções precoces 
dos atendimentos. Entende-se que este abandono pode ter ocorrido devido à proposta de reflexão sobre as 
vivências da família, às dores resultantes da violência e pelo questionamento acerca dos papéis que cada pessoa 
ocupa na família. O uso dos materiais artísticos facilitou e enriqueceu as contribuições das crianças e 
adolescentes. Complementou também a compreensão dos adultos, com suas escassas, mas reveladoras 
produções, além de ampliar o entendimento da dinâmica familiar. Apesar das dificuldades encontradas, 
relacionadas especialmente com o foco na família como o paciente da sessão, na atenção psicológica em 
instituições para casos de violência familiar, considera-se que observar a família como o paciente é necessário. 
Por fim, assinala-se que a Arteterapia pôde ser uma facilitadora do processo psicoterapêutico das famílias, pois 
minimiza resistências e amplia o entendimento do grupo, com maiores ganhos proporcionados pela intervenção. 
Palavras-chave: Arteterapia; Família; Winnicott; Violência na família. 
 
 
SEI, M. B. Art therapy with families and Winnicott’s psychoanalysis: a proposal of intervention in an 
institution for cases of family violence. 2009. 144 f. Thesis (Doctoral) – Instituto de Psicologia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
Abstract: The Winnicott’s Psychoanalysis is based on the belief that the creative life is related to health. Winnicott 
has proposed the Therapeutic Consultations, when the psychotherapy was not possible and the person could be 
helped with just a few meetings. He has created the Squiggle Game, in which the contact between therapist and 
patient occurs through drawings. It is understood that the sum of these features allows an articulation of this theory 
to the practice of Art Therapy, a therapeutic intervention that offers artistic resources to facilitate expression and 
communication. It was aimed on this research to build a proposal of intervention with families, in a practice of Art 
Psychotherapy guided by Winnicott’s Psychoanalysis, applied to an institutional context. This is a qualitative 
research in Clinical Psychology, through which 10 families were attended, clients of an institution of attention of 
family violence cases.. The family psychotherapeutic process was undertaken with the provision of artistic 
resources available in an "art box" consisted of different expressive materials and available in the consultations. It 
was chose three families to deepen the understanding of the process, focusing on the importance of the initial 
meetings in the construction of the family therapeutic process, with the use of Art Therapy as a facilitator of 
communication of thoughts and feelings and on the limits and scope of this form of therapy. It was noticed that 
families had difficulties to join the intervention, with early discontinuation of care. It is understood that this 
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interruption may have occurred due to the proposal to reflect on family experiences, the pain resulted from the 
violence and the questions about the roles that each person occupies in the family. The use of artistic materials 
facilitated and enriched the contributions of children and adolescents. It also supplemented the understanding of 
adults, with its rare but revealing productions, in addition to improve the understanding of family dynamics. Despite 
the difficulties encountered, particularly related with the focus on the family as the session’s patient, in 
psychological care in institutions for family violence cases, it is considered that observing the family as the patient 
is indeed necessary. Finally, it was noted that the Art Therapy could be a facilitator of the psychotherapeutic 
process with these families, because it minimizes the resistance and increases the understanding of the group, 
with higher gains provided by the intervention. 
Keywords: Art therapy; Family; Winnicott; Family Violence. 
 

 

SEI, M. B. Arteterapia con familias y psicoanálisis winnicottiana: una propuesta de intervención en 
institución de asistencia a la violencia familiar. 2009. 144 f. Tesis (Doctorado) – Instituto de Psicología, 
Universidad de São Paulo, São Paulo, 2009.  
Fecha de la Defensa: 09/Octubre/2009. 
 
Resumen: El psicoanálisis Winnicottiana se basa en la creencia de que la vida creativa está vinculada a la salud. 
Winnicott propone las consultas terapéuticas, cuando la psicoterapia no era posible y la persona podría ser 
ayudado con pocas reuniones. Creado el Juego de Garabatos, en la que el contacto se produce entre el terapeuta 
y el paciente a través de dibujos. Se entiende que la suma de estas características permite una articulación de 
esta teoría a la práctica de la Arteterapia, la intervención terapéutica que ofrece recursos artísticos para facilitar la 
expresión y la comunicación. Se objetivo con esta investigación, construir una propuesta de intervención con 
familias, en una práctica basada en Artepsicoterapia, pautada en la psicoanálisis winnicottiana, para la inversión 
en el contexto institucional. Se trata de una investigación cualitativa en psicología clínica, a través del cual los 
fueran asistidas 10 familias clientes de una institución de atención a la violencia familiar. El proceso 
psicoterapéutico familiar se llevó a cabo con la oferta de recursos artísticos disponibles en una "caja con arte" 
compuesta de diferentes materiales expresivos y presentes en las sesiones. Elegirán tres familias para profundizar 
en el conocimiento del proceso, centrándose en la importancia de los primeros encuentros en la construcción del 
proceso de terapia familiar, el uso de la Arteterapia como un facilitador de la comunicación de pensamientos y 
sentimientos en el espacio terapéutico y en los límites y el alcance de esta forma de terapia. Se percibió que las 
familias tuvieran dificultades para adherirse a la intervención, con las interrupciones tempranas de la atención. Se 
entiende que este abandono pudo tener ocurrido debido a la propuesta de reflexionar sobre sus experiencias con 
la familia, el dolor causado por la violencia y el cuestionamiento sobre el papel que cada persona tiene en la 
familia. El uso de materiales de arte facilitó y enriqueció las contribuciones de los niños y adolescentes. También 
complementa la comprensión de los adultos, con sus escasos, pero las producciones que revela, además de 
ampliar la comprensión de la dinámica familiar. A pesar de las dificultades, especialmente en cuanto a centrarse 
en la familia como en el paciente de la sesión, en la atención psicológica en las instituciones para los casos de 
violencia familiar, se considera que observar la familia como el paciente es necesario. Por último, cabe señalar 
que la Arteterapia puede ser un facilitador del proceso psicoterapéutico de las familias, ya que minimiza la 
resistencia y aumenta la comprensión del grupo, con mayores ingresos que la intervención. 
Palabras clave: Arteterapia; Familia; Winnicott; Violencia en la familia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


