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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A arteterapia é uma prática terapêutica
transdisciplinar, que faz uso de recursos de diversas áreas do saber a fim de proporcionar ao sujeito
um processo de autoconhecimento. Por meios predominantemente não verbais, o indivíduo utiliza-se
de sua criatividade e expressão artística para acessar sua subjetividade e refletir sobre suas criações
(COQUEIRO, VIEIRA & FREITAS, 2010). É também uma ferramenta que auxilia o sujeito a
explorar suas emoções, além de descobrir novas formas de comunicação. (VALLADARES e SILVA,
2011). Pode-se considerar que os primeiros autores de grande relevância a desenvolverem a
arteterapia como instrumento psicológico foram Freud e Jung, no início do século XX. Freud não
explorou o uso da arteterapia, ao contrário de Jung, que se utilizou da linguagem artística no processo
terapêutico, acreditando que ao transformar os conteúdos inconscientes em imagens simbólicas, o
paciente poderia ter acesso a sua cura. Já no Brasil, os nomes de maior destaque como precursores do
trabalho com arte são Osório César (1895-1979) e Nise da Silveira (1905-1999), psiquiatras que
pretendiam se utilizar de métodos de tratamento mais humanos, rompendo com as estratégias
agressivas da época na reabilitação de pessoas com distúrbios psicológicos (REIS, 2014). Valladares
e Silva (2011) refletem sobre os benefícios da arteterapia no tratamento com crianças. As autoras
afirmam que as atividades influenciam positivamente no desenvolvimento infantil, etapa complexa
caracterizada pelas recorrentes mudanças de características e comportamentos. Além disso, por meio
da produção artística, as crianças “deixam aflorar todo seu contexto social, suas percepções sobre o
mundo, sua identidade e sua imaginação” (p. 444), tendo repercussões positivas em seus padrões de
relacionamento, humor, afetos, ansiedades e medos. Sei e Pereira (2005) discorrem sobre suas
experiências com grupos operativos infantis, onde sentimentos como falta de controle, impotência e
insegurança puderam ser observados, frente a situações que saiam de suas zonas de conforto, nos
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trabalhos que não tinham o resultado esperado ou em momentos nos quais precisavam expor seus
trabalhos para o grande grupo, ficando a mercê de julgamentos. Outro grande objeto de estudo a partir
da arteterapia diz respeito a autoimagem. Desde muito cedo as crianças possuem contato com um
padrão de beleza imposto, que passa a ser internalizado pelo sujeito como modelo a ser seguido. Esses
padrões influenciam diretamente na construção de identidade das crianças, que ainda na pouca idade
já parecem insatisfeitos por não se adequarem aos modelos vigentes. Alves (2012) retrata sua
experiência com grupos terapêuticos infantis, que tinham como objetivo repensar os ideais de beleza,
e com resultados que puderam ser observados não somente na autoimagem dos participantes, mas
também em seu rendimento escolar. Uma das técnicas exploradas pela autora foi a dança, que além
de auxiliar no desenvolvimento motor, proporcionava uma conscientização do corpo e a observação
da criatividade através das expressões faciais e gestuais. MATERIAL E MÉTODOS: O presente
trabalho é resultado dos Estudos Dirigidos realizados na disciplina de Prática Supervisionada:
Psicoterapia ll do curso de Psicologia. Através da revisão bibliográfica, buscou-se uma visão geral
sobre a temática, abarcando, de forma breve, aspectos relevantes relacionados ao tema proposto.
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Através do meio artístico, o indivíduo pode encontrar uma nova
forma de qualidade de vida, criando pontes e contatos consigo mesmo (SEI e PEREIRA, 2005). No
contexto infantil o terapeuta pede que a criança fale suas produções artísticas, permitindo assim, que
ela elabore o que está sendo apresentado de uma forma menos sofrida e passando a ser um sujeito
ativo do processo terapêutico (COQUEIRO, VIEIRA & FREITAS, 2010). Através da arte, as crianças
têm seus universos psicológicos traduzidos a partir de símbolos, retratando a forma como vêem o
mundo e como enfrentam as mudanças (FELÍCIO, PEREIRA e SANTOS, 2019). CONCLUSÃO:
A arte parece ser uma forte ferramenta para a Psicologia, tanto no trabalho individual quanto grupal,
possibilitando que os pacientes acessem conteúdos de forma mais leve do que através do relato verbal,
além de ser uma técnica de autoconhecimento que abre espaço para o desenvolver da criatividade.
Portanto, é importante que os profissionais que vierem a fazer uso dessa ferramenta busquem
atividades que incentivem e movimentem seus pacientes, e não como meras técnicas reproduzidas,
sem uma finalidade ou um entendimento dinâmico.
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