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MESA TEMÁTICA 04 - ARTETERAPIA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

1 - Vol
SER1ARTETERAPEUTA,
SER CRIATIVO
- Jan / 2013

ISSN:
Angélica Shigihara de Lima

1

Resumo
Compartilho neste trabalho a vivência com foco nos bloqueios e obstáculos no desenvolvimento da
criatividade. Experiência que promove o despertar de novas possibilidades, trabalhando mecanismos de
controle, ordem endurecida, crítica, crenças e emoções negativas, entre outros. A dinâmica dispara a
potencialidade da intuição e propicia o confronto com aquelas emoções que cristalizam comportamentos e
escolhas permitindo emergir a confiança e a fluidez. Uma proposta a partir de livros sobre o tema, mas que
pode utilizar pequenos textos ou imagens. Um exercício que nasceu como proposta didática para o curso de
formação de arteterapeutas e logo aplicado em outros grupos terapêuticos e atendimento individual. Uma
ideia onde o tempo, a pressão externa, a percepção, a intuição e as emoções têm um papel fundamental
para perceber onde estão nossas barreiras e superá-las. Como conseqüência, a criatividade crescendo no
cotidiano e no ser profissional, na relação terapêutica, nas relações humanas e em nossas decisões,
ressignificando saberes, descobertas e experiências de vida. Uma forma de experimentar e promover
mudanças reais a partir de uma “roda de livros”.
Palavras-chave: Formação. Arteterapeuta. Criatividade.
Referências:
CIORNAI, S. Percursos em arteterapia. São Paulo, Brasil: Ed. Summus, 2004.
CSÍKSZENTMIHÁLYI, M. Flujo: La psicología de la experiencia óptima. Barcelona, España: Ed. Kairós,
1990.
KNELLER, G. F. Arte e ciência da criatividade. São Paulo, Brasil: Ed. Ibrasa, 1973.
ZINKER, Joseph. O processo Criativo em Gestal-terapia. São Paulo, Brasil: Ed. Summus, 2007.

______________
1

Angélica Shigihara de Lima – Professora, artista plástica, arteterapeuta. Presidente da ATERGS. Conselheira de
Honra da UBAAT. Co-coordenadora, professora e supervisora no Curso de formação no INFAPA. Comissão científica
do 12º. Congresso Brasileiro de Arteterapia. angeshigihara@yahoo.com.br
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MESA TEMÁTICA 06 - ARTETERAPIA E O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO

2 - MANDALA E CORPO, UMVol
DIÁLOGO
DO SER
1 - JanENTRE
/ 2013CORES E FORMAS NA INTEGRAÇAO
ISSN:
1

Deolinda MCF Fabietti
2
Regina Fiorezzi Chiesa
Resumo
O objetivo desse trabalho foi unir diversas linguagens expressivas, usando a mandala e o corpo como
suporte. Tivemos dezesseis encontros, com um grupo de três mulheres, com duas horas semanais de
duração que foram guiados pelo ETC, de Lusebrink e pela Mandala e a Construção de Caminhos de Regina
Chiesa. A partir da força da mandala e seu reflexo no corpo, as mulheres puderam expressar suas
sensações e seus sentimentos desvelando uma energia criativa até então desconhecida. As mandalas
serviram de base para que a energia pudesse fluir no contato com as cores e as formas para a construção
de caminhos. E a energia criativa ao conectar-se com o ritmo da nossa verdadeira natureza fortaleceu essa
vivência trazendo a sensação de “destinação”, de seguir o fluxo natural. Preencher o corpo vazio revelou as
infinitas possibilidades de um olhar que vai além dos arquétipos de beleza. Perceberam a conexão
psique/corpo como algo indissolúvel, ampliando o olhar para si e para o outro. Os encontros foram
fotografados e a partir de uma reflexão escrita, puderam perceber seu crescimento interno.
Palavras-chave: Mandala. Expressão corporal. Individuação.

Referências:
ARCURI, I.G., Memória Corporal, o simbolismo do corpo na trajetória da vida. Vetor Editora, S.P., 2004
CHIESA, R.F. Mandalas, construindo Caminhos: um processo arteterapêutico. R.J.: Wak Editora,
2012.
FABIETTI, D.M.C.F. Arteterapia e Envelhecimento. 2ª. Edição, S.P.: Casa do Psicólogo, 2005.
LUSEBRINK,VB. Imagery and Visual Expression in Therapy. New Yok, USA: Plenum Press, 1990.

_________________
1
Deolinda MCF Fabietti - Graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1975), Mestre em
Gerontologia PUC-SP (2002), Arteterapeuta. Formação em Dinâmica Energética do Psiquismo. Membro fundador e
Diretora Gerente da AATESP, (gestão 2015/2016). Autora do livro Arteterapia e Envelhecimento, Casa do Psicólogo.
http://lattes.cnpq.br/1118829470372302 deolinda.fabietti@terra.com.br
2

Regina Chiesa - Arte-educadora, Arteterapeuta, Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento – Mackenzie/2003.
Especialização em Psico-oncologia e Formação em Dinâmica Energética do Psiquismo. Autora dos livros: O Diálogo
com o Barro - o Encontro com o Criativo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004 e Mandalas -Construindo Caminhos: um
Processo Arteterapêutico. Rio de Janeiro: Wak, 2012. Filiada à AATESP sob inscrição nº 022/1203
Lattes: http://lattes.cnpq.br/ 9074548430099693
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017

ISSN 2317-8612

http://revistatransdisciplinar.com.br/

-

www.artezen.org

26

Uma oportunidade para o Livre Pensar
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017
http://revistatransdisciplinar.com.br/

ISSN 2317-8612
-

www.artezen.org

MESA TEMÁTICA 7 - ARTETERAPIA E SAÚDE MENTAL

3 – SAÚDE MENTAL ENTREVol
SIGNOS
E SIGNIFICANTES:
CONSTRUÇÕES SUBJETIVAS
1 - Jan
/ 2013
ISSN:PELA
ARTETERAPIA EM CAPS III
1

Claudia Tosi

Resumo
Serão abordadas múltiplas experiências artísticas desenvolvidas no Centro de Atenção Psicossocial III em
São Bernardo do Campo. Situações trazidas, ora em Atelier Aberto, com experiências espontâneas, cujos
temas são trazidos pelos próprios pacientes seguindo o pensamento de Jung em “O Eu e o Inconsciente”
onde observa que conteúdos inconscientes podem ser ressignificados a partir da quebra de um processo
mecanizado gerando novo equilíbrio, ora em um grupo de Arteterapia propriamente dito, onde um agente
artístico disparador é utilizado para que elementos inconscientes manifestem-se no “setting” e sejam
organizados e, quando possível, transformados, considerando os signos e os conteúdos trazidos por cada
individuo, ora ainda, em um espaço experimental extra instituição, constituído, sobretudo, a partir da
convivência e idealizações de intervenções urbanas. Espaço de construções de atitudes e objetos pelas
mãos dos pacientes, partindo do principio dos bons encontros, soma de afetos e de alegrias estimuladoras
de potencialidades, evocado na “Ética” de Spinoza. Temos assim, em diversificados momentos, a Arte, uma
intervenção não-verbal como forma de dialogar com aquilo que a palavra e a razão são impotentes para
transmitir, como estímulo do potencial criador do individuo, facilitadora, para que pensamentos, emoções e
sentimentos possam ser reconhecidos como uma extensão de si, como estímulo para a transformação.
Palavras-chave: Saúde Mental. Potencialidade. Arteterapia.
REFERÊNCIAS:
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 2ª edição. Porto
Alegre: Artmed Editora S.A., 2008.
JUNG, Carl Gustav. O Eu e o Inconsciente. Tradução: Dra. Dora Ferreira da Silva. 21ª edição. Petrópolis:
Editora Vozes Ltda., 2008.
SILVEIRA, Nise. O Mundo das Imagens. São Paulo: Editora Ática S. A., 1992.
SPINOZA, Benedidus. Ética. Tradução: Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.

__________________
¹ Claudia Tosi - Designer de Produto (FAAP). Arteterapeuta (UNIP) atuando em CAPS III SBC. Projetos em
humanização hospitalar e voltados à inclusão de público com deficiência.
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MESA TEMÁTICA 9 - ARTETERAPIA E ESPIRITUALIDADE

Vol 1 -EJan
/ 2013 Rito Mítico de Arte Almada
4 - ARTETERAPIA
MITOLOGIA:

ISSN:
Denise Nagem

1

Resumo
O presente tema tem por objetivo relatar a experiência de um grupo de estudos de atelier arteterapêutico,
formado em sua maioria por arteterapeutas, realizado durante nove aulas-oficina no ano de 2013. O grupo
de estudos denominado Techne atelier, utiliza um funcionamento ritualístico, para a partir do diálogo entre
logos e aisthesis, aprofundar estudos de tipologia junguiana mitológica e, reunido em círculo, utilizar
danças circulares e atividades expressivas plásticas de arteterapia, para construir objetos de poder míticos
que adquirem a alma conceituada por James Hillman, num processo de criação estética que viabiliza a
busca pela vida simbólica proposta por Carl Gustav Jung.
Palavras-chave: Arteterapia. Rito. Mito. Carl Gustav Jung. James Hillman.
Referências:
BRANDÃO, J. S. Mitologia Grega. Volume 1. Petrópolis: Vozes, 1986
HILLMAN, J. O Pensamento do Coração e a Alma do Mundo. Campinas: Verus, 2010.
JUNG, C.G. A Vida Simbólica. Obras Completas, vol XVIII/2. 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

________________
1
Denise Nagem – Arteterapeuta AARJ144. Especialista Arteterapia POMAR/ISEPE. Arquiteta FAU UFRJ. Pósgraduada Psicologia Analítica pela USU RJ. Focalizadora Danças Circulares. Coordenadora do Têmenos Arteterapia Diretora Editorial da AARJ.
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MESA TEMÁTICA 11 - ARTETERAPIA E INCLUSÃO

PARA O MUNDO
Vol51- JANELAS
- Jan / 2013
ISSN:
Arteterapia como possibilidade de ampliação de horizontes no mundo de interesses restritos do
indivíduo com TEA (transtorno do espectro autista)
Livia Siqueira Santos Mendonça

1

Resumo
Os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) referem-se a um grupo de transtornos caracterizados por um
espectro compartilhado de prejuízos qualitativos na interação social, associados a comportamentos
repetitivos e interesses restritos pronunciados. Este caso refere-se a um jovem autista de 25 anos,
alfabetizado, com relato de agressividade, introspecção, inadaptação escolar e interesse obsessivo único
centrado na gravação de Cds musicais. Objetivo: mostrar a Arteterapia como um caminho de expressão,
desenvolvimento de criatividade e maximização de habilidades no universo de um jovem autista, ancorado
no espaço limitado de um interesse único. Metodologia: sessões individuais semanais, em espaço
arteterapêutico, durante 10 meses, onde primeiramente foi levado apenas o interesse trazido pelo cliente,
que se intitulava de “Herói apaixonado”. Para fazer vínculo e despertar interesses, o elemento motivador foi
a gravação de um Cd com seu nome e desenho de capa do “herói”. Surge um segundo interesse: o futebol.
A cada sessão, uma modalidade expressiva foi levada para experimentação: pintura em tela, pintura de
dedo, colagem, argila, desenhos, fotomontagem, bonecos, giz de cera, gesso, papietagem, mandalas, tendo
o tema futebol como elemento motivador. Ele começa a trazer idéias e solicitações de atividades, que o
levaram a descobertas e experimentação de possibilidades neste espaço lúdico e afetivo. Resultados
obtidos: a Arteterapia demonstrou ser um processo terapêutico efetivo no trato com pacientes com TEA,
pois promoveu um avanço na expansão de habilidades, melhoria no convívio familiar, ampliação do
universo de interesses e principalmente retorno à escola e resolutividade quanto à agressividade e convívio
social.

Palavras-chave: Autismo. Arteterapia. Criatividade.

Referências:
BAPTISTA, Cláudio Roberto; BOSA Cleonice; e colobaradores. Autismo e educação: reflexões e
propostas de intervenção. Porto Alegre: Artmed, 2002.
RIVIÈRE, A. O autismo e os transtornos globais do desenvolvimento. In: COLL,C.; MARCHESI,A.;
PALACIOS, J. (Orgs.). Desenvolvimento psicológico e educação: transtornos do desenvolvimento e
necessidades educativas especiais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
VALLADARES, ACA. (2004). A arteterapia e a reabilitação psicossocial das pessoas em sofrimento
psíquico. In: VALLADARES, ACA. (Org.) Arteterapia no novo paradigma de atenção em saúde mental.
São Paulo: Vetor.

__________________
1
Livia Siqueira Santos Mendonça – Assistente Social, Arteterapeuta Junguiana, especialista em Saúde Pública e
Dinâmica de Grupos, hebeóloga. Autora do Kit Adolescência Saudável/Visão Mundial. Professora e supervisora do
curso Arteterapia IJBA (Instituto Junguiano da Bahia). Coordena grupos de estudo e supervisão em Arteterapia.
Consultora em Adolescência e gestão de pessoas. Vice-presidente da ASBART – Associação Baiana de Arteterapia.
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MESA TEMÁTICA 14 - HUMANIZAÇÃO POR MEIO DA ARTE

6 - A ARTETERAPIA COMO
PARA HUMANESCER NO CUIDADO À SAÚDE
Vol 1CAMINHO
- Jan / 2013
ISSN: DE
PESSOAS COM CÂNCER DE MAMA

Maria Glória Dittrich

1

Resumo
A pesquisa teórico-prática compreende a arteterapia como caminho terapêutico para humanescer no
cuidado à saúde. Humanescer implica processo de saber cuidar do humano numa perspectiva integral e
multidimensional, na arteterapia. A abordagem é fenomenológica. O referencial centra-se em Frankl e na
Teoria Corpo-criante de Dittrich. O cuidado à saúde retoma suas raízes ontológicas na dinâmica da vida. A
vida é Gênese permanente, sagrada, pois na dimensão do humano, sustenta a dynamis do processo de
cuidar, que se manifesta como energia, que estrutura a base para sentir, pensar, agir e conviver. Na
arteterapia essa energia vital penetra e estrutura os vários elementos de toda a constituição físicobiológica,
psicossocial, espiritual e ecológica da corporeidade humana. Nos processos arteterapêuticos o ser humano
é capaz de se auto-organizar nas inter-relações de sua criatividade na arte. O público alvo foi pessoas com
câncer de mama no Projeto de Extensão Mãos de Vida, da UNIVALI, Itajaí-SC, semanalmente. A coleta
realizou-se com práticas arteterapêuticas dentro da tecnologia social CiTranSI. Os resultados mostraram
que o humanescer na arteterapia implica dialogar com saberes diversos, na proximidade solidária entre
pessoas à descoberta de um novo sentido existencial.
Palavras-chave: Arteterapia. Humanescer. Cuidado. Ser humano.
Referências:
DITTRICH, Maria Glória. Arte e criatividade. Espiritualidade e cura. Blumenau: Nova letra, 2010.
DITTRICH, Maria Glória; BERNARDO, Liege; BARRETA, Claiza. Tecnologia de abordagem transdisciplinar
para o cuidado às pessoas com câncer de mama. Saúde & Transformação Social. Florianópolis, v.3, n.3,
p.44-51, 2012.
DITTRICH, Maria Glória. La criatividad desde la teoría del cuerpo-criante. In TORRE, Saturnino de la;
MAURA, María Antonia Pujol. Creatividad e Innovación. Enseñar e investigar con otra consciencia.
Madrid: Editorial Universitas, 2010, p. 79.
FRANKL, V.E. Psicoterapia e sentido da vida. São Paulo: Quadrante, 1986.

______________
1

Maria Glória Dittrich – Filósofa, Mestre em Educação, Doutora em Teologia e Artista Plástica. Professora
pesquisadora no Programa de Mestrado em Gestão de Políticas Públicas e no Curso de Enfermagem; Coordenadora do
Projeto de Extensão Mãos de Vida da UNIVALI. Membro da Rede Internacional de Escolas Criativas - RIEC. Fundadora
e presidente da Associação Catarinense de Arteterapia – ACAT. mariagloriadit@gmail.com
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MESA TEMÁTICA 14 - HUMANIZAÇÃO POR MEIO DA ARTE

7 - ARTCISAP:
VolUMA
1 - TECNOLOGIA
Jan / 2013 SOCIAL EM ARTETERAPIA

ISSN:

Karla Simone da Silva Espíndola

1

RESUMO
ARTCISAP: Uma tecnologia social em arteterapia é uma pesquisa teórico-prática, qualitativa que objetivou
criar uma tecnologia social em Arteterapia para o cuidado integral à saúde de pessoas com câncer de
mama, na forma de um Protocolo Metodológico em Arteterapia, com abordagem transdisciplinar, chamado:
ArTCISaP. Ele é o resultado de uma pesquisa intitulada, A percepção da mulher mastectomizada sobre a
arteterapia no cuidado à saúde integral, que objetivava compreender a percepção da mulher
mastectomizada sobre a arteterapia no cuidado à saúde integral; desenvolvida no curso de Mestrado em
Saúde e Gestão do Trabalho da UNIVALI. Ocorreu na Unidade de Saúde Familiar e Comunitária da
UNIVALI, em Itajaí/SC, dentro do Projeto Mãos de Vida que visa humanizar o atendimento de pessoas com
câncer de mama. A pesquisa foi fundamentada na fenomenologia existencialista em Frankl, na psicologia
analítica em Jung e na teoria da autopoiése em Maturana. As participantes da pesquisa foram duas
mulheres mastectomizadas, escolhidas pelos prontuários médicos. A prática realizou-se com estudo de
caso, dentro da hermenêutica fenomenológica, através de 20 oficinas arteterapêuticas. Este protocolo
estrutura-se com cinco momentos dinâmicos e interligados: Cuidando do ambiente, Acolhimento do ser,
Cuidando do Ser nas Vivências, Espaço e Movimento para a Saúde Integral e Acolhimento Amoroso de
Despedida. Os resultados mostraram que o ArTCISaP possibilita por meio da criatividade o
desenvolvimento do autoconhecimento, da autonomia, a organização da autoimagem, elevação da
autoestima, a autoafirmação, a descoberta de sentido para a vida e mudanças que levam a uma maior
qualidade de vida e bem-estar.
Palavras-chave: Arteterapia. Saúde Integral. Tecnologia Social em Saúde.
Referências:
FRANKL, V.E. Psicoterapia e sentido da vida. São Paulo: Quadrante, 1986.
FRANKL, V. E. Ante el vacío existencial: hacia una humanización de la psicoterapia. Barcelona: Editorial
Herder, 1986.
FRANKL, V. E. A presença ignorada de Deus. São Leopoldo: Editora Sinodal, 2001.
JUNG, C. G. O espírito na arte e na ciência. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1991.

_________________
1
Karla Simone da Silva Espíndola – Pedagoga (UNIVALI), Especialista em Arteterapia (FSL); Mestre em Saúde e
Gestão do Trabalho (UNIVALI) e professora do Curso de Pós-Graduação em Arteterapia (FSL; Centro Vinci de Belas
Artes e Ecoformação). Membro Fundadora da ACAT. karlaespindola@uol.com.br
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MESA TEMÁTICA 15 - ARTETERAPIA E DIVERSIDADE II

8 - TRANSPONDO MUROS: Vol
UM COMPROMISSO
ARTE NA
1 - Jan / 2013 ÉTICO, ESTÉTICO E POLÍTICO DAISSN:
EMERGÊNCIA DO SUJEITO
Fabiana Dantas Geraldi

1

Resumo
Este trabalho tem como objetivo suscitar reflexões acerca da importância do exercício criativo no
desenvolvimento emocional de crianças e jovens, moradores de comunidades, colocando em evidência os
temas da violência e do preconceito, presentes significativamente em seus cotidianos. Vivemos em uma
cidade partida pelo medo, preconceito, crenças, pelo nível social. Partida sobretudo pela intolerância ao
diferente. As cisões enfraquecem as relações, fazendo com que o sujeito fique cada vez mais empobrecido
dele mesmo. Nascemos inteiros, dançando ao som de uma melodia harmônica. A dança aos poucos
transforma-se em um andar coxo, unilateral, proporcionando uma experiência massificada e
homogeneizante, sem a riqueza dos contrastes e contrapontos que uma vida criativa pode oferecer. A
experiência do processo em si fica desconectado da subjetividade humana. Os homens afastam-se entre si
e de tudo que produzem. A criatividade fica comprometida com expectativas em relação ao resultado final,
geralmente valorizado por uma estética externa. Neste trabalho pretendo discutir a importância de uma
prática de valorização e reforço da identidade de crianças e jovens, moradores de comunidades marginais à
sociedade. É um trabalho teórico ilustrado pela experiência da autora como coordenadora do Projeto Social
Eu Sou. A cisão marcante “asfalto-favela” cria um muro virtual, porém muito presente, que reforça o
sentimento de invisibilidade e não-pertencimento dos moradores de comunidades. O recurso à arte pode
representar uma forma eficaz de reforço da singularidade, superando o esvaziamento simbólico que se faz
presente no lado excluído de uma cidade partida. Partindo desse pressuposto, será examinado o processo
criativo desenvolvido na favela do Jacarezinho (RJ), e que culminou na instalação artística intitulada “O
Muro”.
Palavras-chave: Exclusão. Cuidado. Olhar. Arte. Criatividade.
Referências:
ALVES, M.H.M.; EVANSON, P. Vivendo no fogo cruzado. São Paulo: Editora UNESP, 2012.
ARENDT, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014.
JUNG, C. O espírito na arte e na ciência. Petrópolis: Editora Vozes, 1999.
SELLIGMANN, M. Narrar o trauma – a questão dos testemunhos de catástrofes históricas. Psicologia
Clínica. Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Centro de Teologia e Ciências
Humanas. Departamento de Psicologia, vol. 20.1, 2008.
WINNICOTT, D.W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

_________________
1
Fabiana Geraldi – Psicóloga, mestre em psicologia (PUC-RJ), arteterapeuta, arte-educadora, psicomotricista,
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ORQUESTRA
Vol91–-AJan
/ 2013 PSÍQUICA

ISSN:
1

Marcia Victorio

Resumo
As vibrações sonoras penetram nosso corpo e nossa mente, consciente e inconsciente, de modo que
podemos dizer que somos integralmente preenchidos de sons e de ruídos nas suas mais diversas texturas
e timbres. O princípio da ressonância estabelece que o que há dentro há fora e vice-versa, tal como no
movimento entre luz e sombra. Dessa forma, pensar, por exemplo, que haverá relação entre os quatro
elementos (água, terra, fogo e ar), as quatro funções psíquicas (pensamento, sentimento, intuição e
sensação) e os quatro naipes de uma orquestra clássica (cordas, sopro de metal, sopro de madeira e
percussão), apresenta-se como um estudo dos mais instigantes. Com esta finalidade, discutir acerca das
propriedades do som, no caso citado, do timbre dos instrumentos, irá auxiliar no entendimento de como a
utilização da música no setting arteterapêutico pode funcionar como um suporte dos mais potentes para a
emergência de conteúdos psíquicos que merecem ser trazidos à luz a fim de serem integrados e/ou
transformados. Para isso, a revisão bibliográfica de autores como Byington, Bennett e Victorio sustentada
por uma metodologia baseada fundamentalmente na observação participante, irá apoiar os achados
resultantes das reflexões, ainda que sejam ponderações, apenas.

Palavras-chave: Arteterapia. Funções psíquicas. Naipes da orquestra.

Referências:
BENNETT, Roy. Elementos básicos da música. Tradução de Maria Tereza Resende Costa. Rio de
Janeiro: Zahar, 1993.
BYINGTON, Carlos. Desenvolvimento da Personalidade. Símbolos e Arquétipos. São Paulo: Ática, 1987.
VICTÓRIO, Marcia. Impressões Sonoras – música em arteterapia. Rio de Janeiro: WAK, 2008.

__________________
1
Marcia Victorio - Doutora em Educação, mestre em Música, psicóloga e arteterapeuta. Membro fundador da AARJ e
do Conselho de Honra da UBBAT. Autora de livros publicados pela WAK.
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017

ISSN 2317-8612

http://revistatransdisciplinar.com.br/

-

www.artezen.org

33

Uma oportunidade para o Livre Pensar
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017
http://revistatransdisciplinar.com.br/

ISSN 2317-8612
-

www.artezen.org

TEMAS LIVRES

10 – A ARTETERAPIA
ATENDIMENTO
ÀS PESSOAS TRANSEXUAISISSN:
Vol 1NO
- Jan
/ 2013
Liliana Lopes Pedral Sampaio

1

Resumo
O presente trabalho é parte do que vem sendo realizado no atendimento com Arteterapia voltado às
pessoas transexuais. Até o momento este trabalho contribuiu para certificar as potencialidades da
Arteterapia, fazendo brotar de cada indivíduo o que lhe é mais precioso e verdadeiro, sem promover
julgamentos estéticos normativos, favorecendo o desenvolvimento emocional, promovendo maior
independência das críticas e olhares que uma sociedade pautada no binarismo de gênero, costuma
direcionar às pessoas transexuais. As pessoas envolvidas tornaram-se mais responsáveis e autônomas em
suas criações ampliando o autoconhecimento, incentivando a cada encontro novas falas, expressões e
possibilidade de novos olhares e formas de subjetivação. Além da argila foram valorizadas as expressões
plásticas nas suas diversas modalidades de materiais, a escrita, a fala, e a expressão corporal, incluindo
exercícios de respiração e relaxamento.
Palavras-chave: Transexualidade. Gênero. Binarismo.
Referências:
OSTROWER. Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 2009. 187p.
SAMPAIO, L.L.P.; COELHO, M. T. Á. D. Transexualidade: aspectos psicológicos e novas demandas ao
setor de saúde. Interface – Comunicação, Saúde, Educação. V.16, n. 42, p. 637-49, jul./set. 2012.
BLAUTH L.; WOSIACK R. M. R. Terapias expressivas ou arteterapia: vivências através da arte. Novo
Hamburgo: Feevale, 2005. 248p.
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11 – EXPERIÊNCIAS CRIATIVAS
E ESTRATÉGIAS
Vol 1
- Jan / 2013 DE REDUÇÃO DE DANOS: INTERVENÇÕES
ISSN:
ARTETERAPÊUTICAS NA ATENÇÃO E CUIDADO A USUÁRIXS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
Fernanda Caldas Rabelo de Oliveira

1

Resumo
No cotidiano de uma instituição, o cuidado em saúde mental se tece com muitos fios, tendo a arte, o vínculo
e o afeto como condutores de um modo de cuidado. Esse espaço também propõe experimentações e
expansões de novas práticas no campo da atenção e cuidado a pessoas que fazem uso prejudicial de
álcool e/ou outras drogas, através de processos criativos arteterapêuticos e estratégias de Redução de
Danos. Buscamos possibilitar modos de vida não aprisionantes, ou seja, trilhar o sentido contrário à
privação da própria vida, que a relação com alguma substância pode provocar e que alguns modelos de
tratamento acabam reforçando. Movido por essas aberturas, este relato de experiência da Oficina de
Redução de Danos tem como estímulo propagar práticas que têm acontecido no campo da arteterapia e
adicção. Através do referencial desses dois campos teórico-práticos, a oficina acontece semanalmente e
tem duração de 1h com um grupo de adultos de ambos os sexos. Utiliza-se como proposta a via da arte
como mediadora de expressões subjetivas e a redução de danos como estratégia de cuidado no uso de
substâncias psicoativas. Essa oficina - que tem sido um espaço em constante (des)construção - pretende
possibilitar processos de autonomia, de resgate e encontro com a criatividade de cada um, buscando
protagonistas de si, de suas escolhas, dos efeitos que queiram sentir e daqueles que não se quer mais. A
redução de danos se constrói a partir de protagonismos, assim como a arteterapia, por acreditar que outros
modos criativos de vida são possíveis.
Palavras-chave: Redução de danos. Cuidado. Arteterapia.

Referências:
SOUZA, T.P.; CARVALHO, S.R. Reduzindo danos e ampliando a clínica: desafios para a garantia do
acesso universal e os confrontos com a internação compulsória. Brasília: Ministério da Saúde. Cadernos
Humaniza SUS vol. V, 2015.
FIGLIE, N.; PAYÁ, R. Dinâmicas de grupo e atividades clínicas aplicadas ao uso de substâncias
psicoativas. São Paulo: Roca, 2014.
PHILIPPINI, A. Linguagens e materiais expressivos em arteterapia: uso, indicações e propriedades. Rio
de Janeiro: Wak Ed., 2009.
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12 – A IMAGEM QUE REVELA: Vol
O USO
FOTOGRAFIA
COMO UM RECURSO ARTETERAPÊUTICO
1 -DA
Jan
/ 2013
ISSN:
NO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL
Natália Vasconcellos Borba Liberal

1

Resumo
A fotografia, que em sua origem se restringia a mimetizar o real no sentido de capturá-lo, já não depende
dessa obrigação documental. Embora se discuta atualmente a banalização da mesma como uma espécie
de substituto da própria experiência real, a linguagem fotográfica nunca foi tão ampla e fronteiriça com
outras linguagens mais subjetivas. Uma das aproximações possíveis é concebê-la como instrumento
arteterapêutico. Sendo assim, este trabalho propõe o relato de uma experiência com usuários de um serviço
de Saúde Mental, no Recife, diagnosticados com neurores graves e/ou dependência química. A oficina
ocorreu semanalmente, por aproximadamente 5 anos, com duração de 1h30, com um grupo aberto de
adultos. Com o objetivo de através do ato fotográfico e/ou da imagem revelada adentrar a temas como autoimagem; ressignificação; reconstrução das histórias pessoais. Ter a possibilidade de olhar as imagens
internas e externas presentes na trajetória de vida, e poder desvelar as que por ventura estavam
encobertas. Além de ter a máquina fotográfica como instrumento de comunicação e empoderamento no
espaço urbano, de se ver pertencente e pertencendo às ruas.
Palavras-chave: Arteterapia. Fotografia. Autoimagem.
Referências:
MORIN, E. O cinema ou o homem imaginário. Lisboa: Relógio D’Águas Editores, 1997.
GONÇALVES, T. (Org). Eu retrato, tu retratas - Conjugações entre Fotografia Educação e Arte. São Paulo:
Wak Editora, 2013.
SONTAG, S. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
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13 – FORMAÇÃO PARA EDUCADORES
DE/ ALUNOS
Vol 1 - Jan
2013 COM TEA: EXPLORAÇÃO SENSORIAL
ISSN: DE
ATIVIDADES DE ARTE
Marcieli Cristine do Amaral Santos

1

Resumo
Introdução e Objetivo: Este trabalho pretende mostrar parcialmente o estudo do processo de formação em
serviço de um grupo de educadores que atua com alunos com Transtorno do Espectro Autista - TEA – nível
moderado e severo –, com foco em práticas artísticas, utilizando materiais que possibilitam a exploração
sensorial. Fizemos um paralelo da abordagem utilizada no Mestrado - teoria histórico-cultural de Vygotsky,
com a Arteterapia. O objetivo foi promover um processo de ação-reflexão-ação dos educadores, com as
novas vivências dos materiais utilizados, no intuito de examinar, discutir, analisar e reavaliar como foi o seu
processo de interação, e também promover a aproximação e o engajamento na atividade dos alunos com
TEA que apresentavam significativas limitações e pouco interesse nas propostas pedagógicas. Método:
Estudo de natureza qualitativa, uma pesquisa-ação, e foi desenvolvida na Vida - Escola Integrada de
Educação Especial em SP, entre fevereiro e novembro de 2014. Aconteceu em atuação sistemática de
oficinas, tanto em grupo como individual. Primeiramente aplicadas com nove profissionais da área da
educação. Posteriormente estes mesmos educadores atuaram com quinze crianças e adolescentes, de
ambos os sexos com TEA - nível moderado e severo. Resultados: Evidências da apropriação de
repertórios novos e da sensibilização dos educadores nas oficinas, além da transposição e repercussão das
vivências na sua prática com os alunos. Conclusão: Percebi o quanto os educadores necessitavam de uma
rede de apoio, orientação externa in loco de profissionais especializados em TEA, pois há momentos em
que não sabem como proceder, quais materiais e atividades aplicar com os alunos mais comprometidos.
Palavras-chave: Oficinas de arte. Formação de professores. Transtorno autístico.

Referências:
CIORNAI, Selma (org). Percursos em Arteterapia – Arteterapia Gestáltica, Arte em Psicoterapia,
Supervisão em Arteterapia – São Paulo: Summus Editorial, 2004
KAGIN, S.L. e LUSENBRINK, V.B – ETC – The Expressive Therapies Continuum, tradução Selma
Ciornai, colaboração na versão atual Regina Ap. Santos.
VIGOTSKI Lev S. A Formação social da mente – O desenvolvimento dos processos psicológicos
superiores. Organizadores Cole M, et al. Tradução Netto JC. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
VIGOTSKI Lev S. A imaginação e a criação na infância. Comentários de Ana Luiza B. Smolka. São Paulo:
Martins Fontes, 2009.
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14 – METANÓIA Vol
E ARTETERAPIA
– A RUPTURA DO VASO DE BONSAIISSN:
1 - Jan / 2013
1

Rosâne Mello
2
Marcia Santos Lima de Vasconcellos
Resumo
O processo conhecido como metanóia ocorre aproximadamente entre os 40 e 50 anos, ocasiona a
percepção de que metade da vida já passou e sente-se a necessidade de mudanças no foco que se dá à
vida, passa-se a olhar mais para dentro de si mesmo. O estudo teve como objetivo pesquisar o conceito de
metanóia, tendo como pressuposto a teoria analítica de Carl Gustav Jung, ilustrando com alguns aspectos
do processo arteterapêutico de uma mulher que vivenciou esta etapa. A metodologia utilizada foi a revisão
bibliográfica com um breve estudo de caso do processo arteterapêutico de uma mulher de 46 anos a partir
do surgimento insidioso de um transtorno de ansiedade generalizada, que se manifestou de forma clara a
partir de uma violência sofrida em seu ambiente de trabalho. O período de acompanhamento da cliente
durou cerca de dois anos. Utilizou-se variadas técnicas expressivas e a paciente identificou-se em especial
com o Soulcollage®. Através do processo arteterapêutico foi possível observar o surgimento de temas como
Eva, Lilith, a transformação, a anistia pessoal e a busca do feminino individualizado. Após o
aprofundamento no que diz respeito ao objeto do estudo, chegou-se a conclusão que ao longo da metanóia,
a arteterapia facilita a passagem por tal crise, pois permite não somente o acesso às questões do
inconsciente, como também otimiza o processo de libertação da energia psíquica, antes formatado como
um bonsai. Destaca-se que o processo arteterapêutico possibilita o surgimento dos símbolos, sua
amplificação, sendo um poderoso instrumento terapêutico na metanóia.
Palavras-chave: Arteterapia. Metanóia. Crise de meia idade.
Referências:
LUFT, Lya. Perdas & ganhos. 39ª ed. Rio de Janeiro: Ed Record, 2015.
PANDINI, Ana Lúcia Ramos. Metanoia: caminho para o desenvolvimento no meio da vida. 2014. Tese
(Doutorado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano) - Instituto de Psicologia, University of
São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde19122014-110846/>. Acesso em: 2015-10-18.
PIRES, Valéria Fabrizi. Lilith e Eva. Imagens arquetípicas da mulher na atualidade. São Paulo: Summus
Editorial, 2008.
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15 – MUTISMO
– UMA TERAPIA INACABADA...
Vol 1SELETIVO
- Jan / 2013

ISSN:

1

Rosedy Palópoli

Resumo
Definição: Mutismo Seletivo: Ansiedade infantil caracterizada pela incapacidade da criança falar diante de
determinados contextos sociais selecionados, exemplo: escola. Estudos apontam que 90% delas sofram de
fobia social ou ansiedade. Apresento, neste estudo, uma criança, cinco anos, sexo masculino, tímido e
ansioso que não falava com adultos, exceto pais, avós e babá. Demonstrando uma relação simbiótica com
a mãe, aos três anos de idade começou a selecionar as pessoas com as quais dialogava, ocasião do
nascimento do irmão. Sem o devido diagnóstico, falta de conhecimento dos pais, agitação e mudez, por
parte da criança, a escola o encaminhou para tratamento terapêutico. Através dos recursos da Arteterapia,
objetivei um trabalho baseado nas possibilidades apresentadas. Sensibilização, relaxamento, pinturas,
desenhos, cenários, teatros e jogos, foram importantes na criação do vínculo, mesmo sem a verbalização.
Ressalto a repulsa por massa de modelar, tinta, argila e areia, características comumente apresentadas por
crianças com Mutismo. “Escutá-lo” através das produções, possibilitou vir à tona seus medos e ansiedades.
A expectativa da verbalização não estava em primeiro plano, uma vez que o processo arteterapêutico
possibilitou seu acesso ao inconsciente, de forma lúdica e criativa. Intensifiquei com os pais a necessidade
de um trabalho multidisciplinar com avaliação diagnóstica de um psiquiatra/psicólogo. Após três meses o
processo criança/família, foi finalizado pelos pais, na busca de novas possibilidades para verbalização da
criança.
Palavras-chave: Arteterapia. Mutismo seletivo. Ansiedade social.

REFERÊNCIAS:
VIEIRA, Elisa Maria Neiva de Lima: Mutismo seletivo: o silêncio que se oculta no corpo e nas terapias
aliadas para diagnóstico e tratamento. In: CONGRESSO BRASILEIRO e ENCONTRO PARANAENSE DE
PSICOTERAPIAS CORPORAIS, XX. 2015.
PSICÓLOGO SP.COM. Doenças psiquiátricas: O que é fobia social, sintomas e tratamento. Disponível
em: http://www.psicologosp.com/2012/02/fobiasocialtimidez.html Acessado em 22/02//2012.
Ximenes BAA, Ballone GJ. Mutismo Seletivo, in. PsiqWeb, Internet, disponível em http://psiqweb.med.br/,
2009 Acessado em: 08/08/2009.
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16 – O VOO DO TSHURÚ - ARTETERAPIA:
UMA POSSIBILIDADE DE AUTOEXPRESSÃO
Vol 1 - Jan / 2013
ISSN: NO
UNIVERSO SURDO
Divanilda Pereira da Silva

1

Resumo
Este trabalho, requisito parcial para obtenção do certificado do curso de Pós-graduação em Arteterapia
Junguiana, oferecido pelo IJBA chancela com a Faculdade Bahiana de Medicina. Teve como base de
pesquisa a Psicologia Analítica de Jung, Arteterapia e Criatividade, Estudos sobre o Universo Surdo Infantil,
Psicopatologia e o Estatuto da Criança e do Adolescente. OBJETIVO: Mostrar a Arteterapia como
possibilidade de expressão e comunicação de uma criança surda com Tricotilomania (ato de arrancar pêlos
dos olhos, sobrancelhas e cabelos), dificuldades de adaptação ao mundo dos ouvintes, em processo de
alfabetização na Língua Brasileira de Sinais – Libras. METODOLOGIA: A utilização dos recursos
arteterapêuticos: o desenho, a pintura, a modelagem, jogos dramáticos e a manipulação de miniaturas de
casinha, brinquedos diversos, fantoches e bonecas africanas Abayomis estiveram intimamente ligados à
linguagem lúdica necessária para se aproximar do mundo de silêncios e fantasias da criança surda.
RESULTADOS OBTIDOS: Através da utilização de diversos recursos da Arteterapia foi possível materializar
questões obscuras da criança surda atendida que, a partir da confiança e segurança de estar num “Espaço
Sagrado” e sigiloso nas sessões de Arteterapia, foi possível visualizar em suas produções a suspeita de
abuso sexual, negligência e sofrimento, o que resultou em tomada de providências cabíveis e legais frente à
problemática encontrada. CONCLUSÃO: A Arteterapia apresentou-se como um instrumento catalisador
oferecendo respostas às hipóteses levantadas, agindo como veículo transformador de comportamento e
possível contribuição para a cura da criança atendida.
Palavras-chave: Arteterapia. Criança surda. Espaço Sagrado. Abuso sexual. Cura.
Referências:
MACIEL, Carla; CARNEIRO, Celeste (Org.). Diálogos Criativos entre a Arteterapia e a Psicologia
Junguiana. Rio de Janeiro: Wak, 2012.
PAULO, Dalgalarrondo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed,
2008.
STROBEL, Karin. As Imagens do outro sobre a Cultura Surda. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008.
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17 – O CANTAR, RECRIAR E OVol
COMPOR
E SOCIAL DA
1 - JanMUSICAL
/ 2013 COMO EXPERIÊNCIA CRIATIVA ISSN:
TERCEIRA IDADE NO NCI
Marcieli Cristine do Amaral Santos

1

Resumo
Introdução e Objetivo: O Núcleo de Convivência dos Idosos - NCI é um serviço de proteção social,
convivência e fortalecimento de vínculos para a terceira idade em situação de vulnerabilidade e risco
pessoal e social. Como sabemos que alguns aspectos da vida social são afetados durante a terceira idade,
escolhemos a linguagem musical, especificamente o canto para nortear no trabalho de arteterapia, pois a
música promove o restabelecimento da sociabilidade pela experiência criativa comunitária. O objetivo deste
trabalho foi promover a valorização pessoal e autoestima; desenvolver a expressividade, criatividade,
iniciativa, autonomia, atenção e a concentração; planejar; organizar; solucionar problemas; proporcionar
uma interação social com o grupo. Método: A observação realizou-se no NCI Edith Azevedo Marques, em
São Paulo, com o grupo de Arteterapia da terceira idade, com participantes entre 58 e 87 anos, a maioria
mulheres. Aconteceu entre os meses de junho a outubro de 2016, totalizando 12 encontros, de 1h30
minutos de duração, quinzenalmente. Utilizamos como recurso a música em grupo, especificamente o
canto, com encontros quinzenais de 1h30 minutos de duração. Dentre as experiências musicais: improvisar,
re-criar (ou executar), compor e escutar, escolhemos trabalhar a re-criação e a composição, as quais há
execução de músicas vocais, criação de paródias de músicas por eles escolhidas e acompanhamento de
instrumentos de percussão. Resultado: Dividimos a turma da terceira idade em três grupos e cada grupo
criou uma paródia, totalizando 3 músicas. No processo de criação a terceira idade desenvolveu a
criatividade, autonomia, organização, planejamento, solução de problemas, autoestima, concentração e a
interação do grupo. Fizemos apresentação na comemoração do Dia do Idoso e também faremos em Casa
de Repouso de idosos.
Palavras-chave: Terceira Idade. Cantar. Re-criação. Composição. Paródia.

Referências:
BRUSCIA, Kenneth, E. Definindo Musicoterapia. 2.ed. Rio de Janeiro: Enelivros, 1998.
FILHO, Luis Antonio Millecco; ESMERALDO, Maria Regina; MILLECCO, Ronaldo Pomponet. O cantar na
musicoterapia. In: É preciso cantar - Musicoterapia, Cantos e Canções. Rio de Janeiro, Enelivros, 2001,
Cap. 5, p. 79-111.
DREHER, Sofia Cristina, KAPPKE, Sandra Cristina, ZANCHETTA, Claudimara. Musicoterapia e seus
benefícios no trabalho com idosos. In: A clínica na musicoterapia: [recurso eletrônico] avanços e
perspectivas / Sofia Cristina Dreher, Graziela Carla Trindade Mayer, Orgs. – São Leopoldo: EST, 2014. Pag.
9-20

_________________
1
Marcieli Cristine do Amaral Santos – Mestre em Saúde Interdisciplinaridade e Reabilitação, Arteterapeuta, Artereabilitadora, Publicitária, Pianista e Compositora. Professora, orientadora e supervisora de trabalhos e estágios de
conclusão de curso da Pós-Graduação em Arteterapia da FAMOSP.
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18 – ARTETERAPIA NAS
SOCIAIS NO PROCESSO DE INCLUSÃO
VolHABILIDADES
1 - Jan / 2013
ISSN:
NO MERCADO DE TRABALHO
1

Antonia Nadriana Souza Teixeira Botelho
2
Lydiane Regina Fabretti Streapco
3
Márcia Gallo De Conti
4
Tania Cristina Freire
5
Vanessa Rigo

Resumo
Esta pesquisa fora desenvolvida no Aprimoramento de 2015, do setor de Arte-reabilitação da AACD-SP, na
qual teve como objetivo verificar as contribuições de uma intervenção arteterapêutica no desenvolvimento
das Habilidades Sociais (HS) de pessoas com deficiência física em processo de inserção no mercado de
trabalho, que segundo Del Prette é um conjunto de desempenho que o individuo apresenta diante de suas
relações interpessoais. Participaram 10 indivíduos entre 17 e 36 anos, divididos em intervenção e controle.
Para a avaliação quantitativa, aplicado o Inventário de Habilidades Sociais e análise qualitativa do desenho
da pessoa na chuva. A intervenção foi realizada com atividades de Arteterapia, definida como uma prática
terapêutica transdisciplinar, podendo ser utilizada em diversos contextos como a educação e a saúde,
trabalhando com o resgate da integralidade humana, autoconhecimento e transformação pessoal,
autonomia criativa e desenvolvimento da comunicação. Através da vivência em grupo, em um processo de
Arteterapia é possível reconhecer aspectos positivos e negativos, tanto seu quanto do outro, trocar
impressões e soluções de forma cooperativa. Aprende-se a lidar, respeitar e ser mais tolerante com as
diferenças existentes nas relações. Como resultado, verificou-se evolução do grupo de intervenção na
Conversação e Desenvoltura Social quando comparado com ele mesmo e não foram verificadas diferenças
estatísticas entre grupos. Conclui-se que a Arteterapia é abordagem eficaz no desenvolvimento das HS,
principalmente, na possibilidade de trabalhar aspectos sociais como a conversação e interação de grupo.
Palavras-chave: Terapia pela arte. Habilidades sociais. Orientação vocacional.
Referências:
ANDRADE, L. Q. Terapias Expressivas. São Paulo: Vetor, 2000.
DEL PRETTE, Z.A.P., DEL PRETTE, A. Habilidades sociais: intervenções efetivas em grupo. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2011.
URRUTIGARAY, M. C. Arteterapia: a Transformação Pessoal Pelas Imagens. Rio de Janeiro: WAK, 2011.
VALLADARES, ACA. A arteterapia e a reabilitação psicossocial das pessoas em sofrimento psíquico. In:
VALLADARES, ACA. (Org.) Arteterapia no novo paradigma de atenção em saúde mental. São Paulo: Vetor,
2004.
__________________
1.
Antonia Nadriana Souza Teixeira Botelho - Especialista em arteterapia aplicada à saúde, educação, artes e organizações pela
UNIP. Especialista em Psicopedagogia pela PUC-SP. Graduada em Psicologia pela Universidade São Judas Tadeu. Atua na área
clínica, social e educação, na qual desenvolve oficinas de Orientação Profissional. Foi aprimoranda em Arte-Reabilitação na AACD no
ano de 2015-SP.
2.
Lydiane Regina Fabretti Streapco - Psicóloga com mestrado em Desenvolvimento Humano e Saúde pelo Instituto de Psicologia da
USP, especialização em neuropsicologia e psicologia hospitalar. Atualmente atua como psicóloga do Serviço de Orientação à
Empregabilidade da AACD. Já trabalhou em parceria com ONGs e outras instituições em prol do movimento de inclusão.
3.
Márcia Gallo De Conti - Educadora, Pedagoga e Arteterapeuta. Atualmente é arteterapeuta na Associação de Assistência à Criança
Deficiente - São Paulo.
4.
Tania Cristina Freire - Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em
Neuropsicologia e em Arteterapia, graduada em Arte Educação. Atualmente é arteterapeuta na Associação de Assistência à Criança
Deficiente - São Paulo.
5.
Vanessa Rigo - Especialista em Arteterapia pela Universidade Paulista, graduada em Educação Artística – Artes Plásticas pela
Universidade São Judas Tadeu. Atua na área da educação. Foi aprimoranda em Arte-Reabilitação na AACD no ano de 2015-SP.
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19 – ARTETERAPIA: Vol
ESSENCIAL
CUIDADO DE CUIDADORES FAMILIARES
1 - Jan NO
/ 2013
ISSN:
1

Marilice Costi

RESUMO
Objetivo: Demonstrar a importância da Arteterapia no acolhimento e suporte de familiares cuidadores.
Embasamento Teórico: O autocuidado é necessário a todas as pessoas, especialmente àquelas que
cuidam de alguém. Familiares cuidadores são muito exigidos. A mulher é “treinada” a cuidar e isso é
secular. Dividida entre múltiplas tarefas ela se sobrecarrega física e mentalmente; a vida profissional é
dificultada, relacionamentos afetivos reduzidos/não existem, lazer nenhum. Abandonadas, perdem o
emprego, morrem antes de envelhecer. Sem autocuidado, o estresse se estabelece. Agregadora de afetos
por natureza, cuidar delas é cuidar de muitos, é dar saúde à família. Com acolhimento e suporte
arteterapêutico, elas se estruturam e cuidam melhor. Metodologia: Demonstrar os recursos
arteterapêuticos utilizados que facilitaram o cuidado dessas cuidadoras, o acolhimento e resultado (alta) que
favoreceram decisões pessoais. Resultados: A Arteterapia libertou sentimentos, produziu insigths, auxiliou
suas ações permitindo tempo para si e aumento da autoestima. Conclusão: Cuidadores familiares podem
se beneficiar da Arteterapia, e provavelmente haverá menos despesas no SUS. Daí a importância da
Arteterapia nas Práticas Integrativas no País.
Palavras-chave: Cuidadores familiares. Família. Cuidadores. Arteterapia. Cuidado.
Referências:
COSTI, Marilice. Como controlar os lobos? Proteção para nossos filhos com problemas mentais. Porto
Alegre: AGE, 2002.
ROSA, Lucia. Transtorno mental e o cuidado na família. São Paulo: Cortez, 2008.
TAYLOR, Shelley. Laços Vitais: A biologia dos relacionamentos. Depoimentos de familiares. O Cuidador.
Porto Alegre: Sana Arte, 2008-2015.

_________________
1
Marilice Costi – Arteterapeuta, mestre em Arquitetura, artista plástica, escritora premiada, editora e capista (40
edições, revista O Cuidador online). Dirige Sana Arte e Movimento Pró-Vida Assistida.
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20 – PAISAGEM PSÍQUICA: UMA
TÉCNICA
COM FUNDAMENTAÇÃO NAISSN:
PSICOLOGIA
Vol
1 - JanEXPRESSIVA
/ 2013
ANALÍTICA E NO MÉTODO DE IMAGINAÇÃO ATIVA DE C. G. JUNG
1
Sandro J. S. Leite
2
Liliana Liviano Wahba
Resumo
O presente estudo apresenta uma técnica expressiva denominada “Paisagem psíquica”, com referência
teórica da psicologia analítica e ênfase no aspecto criativo despertado pelo desenvolvimento da imaginação
ativa de C. G. Jung. O legado da utilização de recursos expressivos que o método de imaginação ativa
fundamenta se baseia na possibilidade de a pessoa poder se expressar de diversas maneiras, como por
meio da pintura. A aplicação da técnica se processou a partir de um estudo piloto e os resultados foram
analisados levando-se em consideração as associações que os próprios participantes realizaram de suas
produções plásticas, principalmente porque as configurações plásticas produzidas têm como característica
a qualidade de serem abstratas, o que convida a uma participação ativa por parte de quem as produziu. As
produções abstratas se mostraram importantes veículos na transposição de conteúdos inconscientes que
puderam ser acionados por meio dos recursos expressivos. Os resultados obtidos a partir dos dois casos
analisados aliam-se às pesquisas que creditam às técnicas expressivas um importante papel no
estabelecimento de um campo de pesquisa para estudar seu funcionamento e efetividade. Como
especificidades da técnica destacam-se: 1) efetividade no acionamento do inconsciente; 2) esse
acionamento é facilitado pelo modo como a técnica funciona, ou seja, prioriza-se a expressão espontânea e
o não controle sobre a produção final e, 3) a necessidade de ser utilizada dentro de um ambiente seguro e
por profissional capacitado para lidar com as demandas do inconsciente e hábil na construção simbólica do
percurso de uma subjetividade.
Palavras-chave: Paisagem psíquica. Técnica expressiva. Psicologia analítica.

Referências:
JUNG, C. G. A natureza da psique. Petrópolis: Vozes, 2011.
LEITE, S. J. S. Paisagem psíquica: uma técnica expressiva com fundamento na psicologia analítica:
estudo piloto. Mestrado Psicologia Clínica, PUC-SP, 2012.
ROWLAND, S. Psyche and the Arts. New York: Routledge, 2008.
PARKER, D. On Painting, Substance and Psyche. In: ROWLAND, S., ed. Psyche and the Arts: Jungian
Approaches to Music, Architecture, Literature, Film and Painting. New York: Routledge, 2008.

________________
1
Sandro J. S. Leite – Arteterapeuta, Mestre em Psicologia Clínica (PUC/SP). Docente nos cursos de graduação em
Fotografia, Moda e Musicoterapia (FMU, FIAMFAAM), e especialização em Arteterapia e Musicoterapia. Membro:
AATESP e UBAAT. sandro.leite@fmu.br
2
Liliana Liviano Wahba – Psicóloga, professora doutora e coordenadora do Programa de Pós-graduação em
Psicologia Clínica da PUC-SP, analista junguiana, Diretora de Psicologia da OSIP “Ser em Cena”, membro da SBPA.
lilwah@uol.com.br
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21 – ARTETERAPIA
REABILITAÇÃO COGNITIVA
Vol 1 - Jan NA
/ 2013

ISSN:
Tania Cristina Freire

1

Resumo
A Arte Reabilitação vem se afirmando como um caminho de trabalho em conjunto com a equipe de
reabilitadores. Espaços e confiança são conquistados e a equipe mostra compreender esta terapia não só
como sua parte integrante, mas como componente do processo de Reabilitação, trabalhado numa visão
holística. Cada paciente que chega a um centro de reabilitação é uma nova provocação e tem-se a
percepção dos desafios que nos esperam. As lesões podem ser parecidas, porém as sequelas diferentes.
Entender o paciente e a sequela que traz consigo bem como criar estratégias para a reabilitação eficaz são
tarefas diárias. A trajetória do arteterapeuta que segue o caminho da reabilitação está ligada ao estudo da
Neuropsicologia. Entender o processamento das funções cognitivas é fundamental à prática deste
profissional, pois favorece a compreensão da história do indivíduo e de suas formas de sentir e estar no
mundo. Realizou-se neste trabalho a revisão da literatura descrevendo os déficits cognitivos estudados nas
artes em pacientes artistas e não artistas com lesão cerebral. As principais funções cognitivas utilizadas no
fazer artístico, como a visuoconstrução e a visuopercepção e suas relações na reabilitação cognitiva, a
exemplo do modelo do continuum das terapias expressivas (ETC) utilizado por Lusebrink. Para além da
teoria apresenta-se os aspectos práticos utilizados no atendimento do paciente com Lesão Encefálica
Adquirida dentro do centro de reabilitação e suas evoluções em atendimentos, demonstrando a Arte ser
caminho não apenas para a compensação de um déficit apresentado, mas também para a descoberta de
novos caminhos.
Palavras-chave: Terapia pela Arte. Neuropsicologia. Reabilitação Cognitiva. Lesão Encefálica Adquirida.

Referências:
ABRISQUETA-GOMEZ, J. (Org.). Reabilitação neuropsicológica: abordagem interdisciplinar e modelos
conceituais na prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2012.
LUSEBRINK, V. B. Art Therapy and the Brain: An Attemptto Understand the Underlying Processes of Art
Expression in Therapy. Art Therapy, v. 21, n. 3, p. 125-135, 2004/01/01 2004. ISSN 0742-1656. Disponível
em: < http://dx.doi.org/10.1080/07421656.2004.10129496 >. Acesso em: 2013/08/22.
FREIRE, T.C. Arteterapia na (Re) Habilitação Cognitiva: aspectos práticos. In Francisquetti, A.A. (Org.). Arte
Reabilitação: um caminho inovador na área da Arteterapia. Rio de Janeiro: WAK Editora, 2016.

________________
1
Tania Cristina Freire – Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento, Arteterapeuta, Arte Educadora, Especialista em
Neuropsicologia. Arteterapeuta da AACD no atendimento a deficientes físicos e UNIBES no atendimento a idosos.
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22 – O QUE ROLA ENTRE AS
PLÁSTICAS,
MÚSICA?
VolARTES
1 - Jan
/ 2013 O CINEMA DE ANIMAÇÃO E AISSN:
EXPERIÊNCIAS ARTETERAPÊUTICAS EM SAÚDE MENTAL ENVOLVENDO TRÊS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
1

Antônio de Hollanda Aquino
2
Maria Goretti de Souza Ferreira
3
Mariana de Amorim Albuquerque

Resumo
A proposta tem como objetivo compartilhar experiências profissionais em Arteterapia envolvendo três
linguagens artísticas (artes plásticas, cinema de animação e música) na área da saúde mental, em um
Centro de Atenção Psicossocial de Recife. Baseando-se em: Fayga Ostrower, ao compreender que a
criatividade é um potencial inerente ao homem e a realização deste potencial é uma necessidade;
C.G.Jung, ao enfatizar que a força do insconsciente se expressa através da arte; Nise da Silveira, pela
reflexão sobre a importância da arte como facilitadora da expressão na saúde mental; e Foucault, em sua
compreensão da loucura. Foi desenvolvido uma ação colaborativa onde cada profissional em distintas
oficinas, realizadas semanalmente ao longo de dois meses, proporcionou aos usuários do serviço uma
experiência de expressão e de conexão com eles mesmos e com a própria doença. As artes plásticas
através do uso de materiais expressivos, a animação com a inserção da tecnologia e a criação de vídeos
como meio de expressão e a música, onde as produções sonoras representam o movimento do mundo
interno para o externo, aparecem como linguagens que nortearam um fazer, no qual o produto gerado em
uma oficina era ativador ou estímulo inicial para a outra oficina. Assim, conectando tais linguagens artísticas
e suas diferentes maneiras de expressão, permeada por uma coesão temática, se obteve como produções
finais uma exposição interativa e um vídeo de animação. A partir da experiência, foi possível refletir que a
maneira integrada de pensar as oficinas, bem como a existência de temáticas centrais pareceu ser
estruturante e organizadora para o coletivo. Observou-se a conexão e interesse dos participantes com as
propostas, o aumento da autoestima e a descoberta de novas habilidades.
Palavras-chave: Experiência Profissional. Linguagens Artísticas. Saúde Mental.
Referências:
FOUCAULT, M. História da Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978.
JUNG, C. G. Memórias, Sonhos e Reflexões. São Paulo: Saraiva, 2012.
OSTROWER, F. Criatividade e processos de criação. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 1993.
SILVEIRA, N. Imagens do inconsciente. Rio de Janeiro: Alhambra, 1981.

_______________________________
1

Antônio de Hollanda Aquino – É especialista em Arteterapia e Linguagens Corporais pela Traços – Estudos em
Arteterapia/Horizonte – Desenvolvimento Humano/FAINTVISA; graduado em Comunicação Social – Relações Públicas pela
Universidade Católica de Pernambuco. Atualmente facilita oficina de música no Espaço Rizoma/CAPS Casa Forte.
2
Goretti Varella - nome artístico - é Artista Plástica, Bacharel em Artes Visuais com Especialização Lato-Sensu em Arteterapia em
Linguagens Corporais. Ilustradora de livros infantis, ministra oficinas de desenho artístico, pintura, gravura, aguadas de nanquim e
História da Arte Ocidental. Também facilita oficinas de Arteterapia no Espaço Rizoma/CAPS Casa Forte. Membro da Associação
Pernambucana de Arteterapia.
3
Mariana de Amorim Albuquerque – É psicóloga clinica, arteterapeuta e mestre em Arteterapia pela Universitat Politècnica de
València (UPV), Valencia - Espanha. Facilitadora de Soulcollage®. Coordena uma das casas do Espaço Rizoma/CAPS Casa Forte,
onde também facilita a oficina de Cinema de Animação. Membro da Associação Pernambucana de Arteterapia.
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23 – A MITOLOGIA
DE TRANSFORMAÇÃO
Vol 1COMO
- JanINSTRUMENTO
/ 2013

ISSN:

UMA JORNADA COM MULHERES PORTADORAS DE CÂNCER DE MAMA

Marise Acher

1

Resumo
O termo psicossomática, refere-se a toda e qualquer doença que tem uma expressão no corpo e na psique
simultaneamente. Ramos entende a doença e o sintoma físico como um símbolo que expressa uma
dissociação e revela um caminho. Portanto, o objetivo geral dessa pesquisa visa o estudo sobre as
implicações psicológicas envolvidas no câncer de mama feminino e os aspectos simbólicos na visão da
psicossomática e da Arteterapia. Público Alvo: Mulheres portadoras de câncer de mama - Atendimento em
grupo uma vez por semana. Recurso Artístico: mandalas. Metodologia: A cada atendimento um ou mais
arquétipos femininos eram acionados por meio da mitologia e filmes previamente selecionados. Coleta de
Dados: observação participante. Destacamos o estudo de caso de M., por se tratar de uma paciente que
tinha dificuldades em expressar-se. Durante as sessões e por meio do processo arteterapêutico M.
compreendeu que a doença pode ser um alerta ou caminho para uma possível transformação e renovação.
Concluímos no resultado que quando as mulheres têm a chance da intervenção arteterapêutica, ao tomar
essa atitude elas reintegram sua identidade, reformulam suas estratégias de vida, aceitam a doença e
verificam a possibilidade real de uma mudança.
Palavras-chave: Psicossomática. Arteterapia. Câncer de mama.

Referências:
BERNARDO P.P. A prática da Arteterapia. Temas centrais em Arteterapia. São Paulo: Edição da Autora,
2008.
RAMOS, D. G. A Psique do Corpo. São Paulo: Summus, 2006.
DAHLKE, R. & DETHLEFSEN, T. A. Doença como Caminho. São Paulo: Cultrix, 2000.

__________________
1
Marise Acher – Arte Educadora, Psicóloga, Especialista em Psicologia da Saúde e Arteterapia. Ministra workshops em
Arteterapia e Psicossomática na Associação Ciranda Viva e atende em consultório particular.
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24 – ARTETERAPIA,
CRIAÇÃO
Vol 1 - Jan
/ 2013 LITERÁRIA E RESILIÊNCIA

ISSN:
Mônica Guttmann

1

RESUMO
Esta palestra tem como objetivo mostrar a força curadora da literatura e da criação literária na vida de
pessoas que passaram por abusos, violências, privações e diversos tipos de traumas. Tanto a possibilidade
de expressar sentimentos, memórias e imagens internas através da palavra, quanto a possibilidade de
entrar em contato com outros textos literários pode ser curador, transformador e libertador. Pretendo
também apresentar alguns trabalhos realizados com alguns pacientes e grupos. O embasamento teórico
será a partir de alguns autores da literatura como Amoz Oz, Rubem Alves, Clarisse Lispector e alguns
teóricos como Victor Frankel, Janusz Korczak, Carl Gustav Jung. A metodologia utilizada será a
apresentação de reflexões, ilustradas por imagens em power point e desenhos no flipshart. A conclusão é a
de que a criação literária a partir das memórias e símbolos pessoais é uma forma de expressão
extremamente profunda, curadora e libertadora das feridas internas. É uma possibilidade criativa de se
recontar e transformar a própria história e os movimentos internos, gerando escolhas mais assertivas e
construtivas.
Palavras-chave: Criação literária. Traumas. Força curadora. Símbolos e memória.

Referências:
GUTTMANN, Mônica – O Imaginário da Criança dentro de Nós. São Paulo: Ed Paulus, 2014.
TOLLE, Eckhart – O Poder do Agora. São Paulo: Ed Sextante, 2002.
____________ O Despertar de uma Nova Consciência. São Paulo: Ed Sextante, 2005.
HILLMAN, James – Ficções que Curam. São Paulo: Ed Verus, 2010.
JUNG, C. Gustav – O Homem e seus Símbolos. São Paulo: Ed Nova Fronteira, 2000.

_________________
1
Mônica Guttmann é Psicóloga, Arteterapeuta, Escritora e Educadora. Psicoterapeuta e arteterapeuta de crianças,
adolescentes, adultos, casais e família. Professora do Depto de arteterapia do Instituto Sedes Sapientae e do Instituto
Palas Athena de São Paulo. Ministra cursos e oficinas em diversas universidades no Brasil e no Exterior e tem diversos
livros publicados para o público infanto-juvenil e adulto.
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25 – MITOLOGIA
E ARTETERAPIA
Vol 1 - JanCOMPARADA
/ 2013

ISSN:

IDENTIFICANDO DONS E TALENTOS ATRAVÉS DO TRABALHO COM JOGOS ARTETERAPÊUTICOS

Patrícia Pinna Bernardo

1

Resumo
Através do enfoque da Psicologia Junguiana, associado ao estudo mithohermenêutico, de Mitologia
comparada, que constitui-se na interpretação simbólica de contos e mitos, de cunho antropológico,
buscando-se traços arquetipais em suas narrativas e símbolos que nos permitam extrair deles sentidos para
as nossas vivências, pode-se propor recursos arteterapêuticos que tenham o potencial de facilitar o acesso
e fortalecer o contato com as forças arquetípicas que atuam em nossa psique, lançando luz e facilitando o
trabalho sobre questões fundamentais que permeiam a jornada da existência humana, tais como a
identificação e desenvolvimento de dons e talentos, colocando-nos em sintonia com o nosso propósito de
vida, com o nosso caminho de individuação. A amplificação de alguns símbolos, centrais no
desenvolvimento psíquico, presentes nos contos de fadas e nas histórias contadas pela mitologia de
diferentes povos, tais como: iniciação, transformação e renascimento, a Roda da Vida e os quatro
elementos, a noção de “espaço sagrado” e da “teia da vida”, nos permitem desvelar o substrato universal
presente nessas narrativas, relacionando-o com as questões propostas pelos ciclos que atravessamos ao
longo da vida. Dessa forma, é possível fundamentar como esses conteúdos simbólicos podem ser
trabalhados a partir de jogos e recursos arteterapêuticos. As culturas ancestrais nos fornecem, por meio de
seus mitos e símbolos, valiosos ensinamentos sobre como empreender o caminho que nos leva a uma
abordagem integrada do ser humano em sua interface com o outro, o meio-ambiente e o cosmo.
Palavras-chave: Mitologia comparada. Jogos arteterapêuticos. Talentos.
Referências:
BERNARDO, P. P. A Prática da Arteterapia - Correlações entre temas e recursos. Vol. I: Temas centrais
em Arteterapia. São Paulo: Edição da Autora, 2008.
BERNARDO, P. P. A Prática da Arteterapia - Correlações entre temas e recursos. Vol. V: Mitologia
Indígena e Arteterapia: a arte de trilhar a Roda da Vida. São Paulo: Edição da Autora, 2009.
CAMPBELL, J. O Vôo do Pássaro Selvagem: Ensaios sobre a universalidade dos mitos. Rio de Janeiro:
Rosa dos Tempos, 1997.
ELIADE, M. O Sagrado e o Profano. Lisboa: Livros do Brasil, s/d.
FERREIRA-SANTOS, M. Crepusculário: conferências sobre mitohermenêutica e educação em Euskadi.
São Paulo: Zouk, 2004.

___________________
1
Patrícia Pinna Bernardo - Pós-doutora em Mitologia Criativa e Arteterapia (FEUSP), Psicóloga, Arteterapeuta,
Coordenadora da Pós-graduação em Arteterapia e em Mitologia Criativa, Contos de Fadas e Psicologia Analítica
(UNIP).
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SIMPÓSIO

26 – A VISÃO GERONTOLÓGICA
DA/ARTETERAPIA
NA DIVERSIDADE DA VELHICE
Vol 1 - Jan
2013
ISSN:
1

Cristiane Tenani Pomeranz
2
Beltrina Côrte

Resumo
Elaborar a prática da Arteterapia no estudo da Gerontologia Social garante ao profissional envolvido com o
envelhecimento a possibilidade de pensar as diversas velhices e a fundamentar suas práticas profissionais
em saberes enriquecidos pelo amplo conhecimento da multidisciplinaridade. Com o foco da Gerontologia na
arteterapia é possível olhar mais profundamente para o público 60+ por meio da arte e da compreensão do
longe viver. O sujeito velho passa a ser visto como alguém que busca a ressignificação da sua existência.
Estudos de Délia Catullo Goldfarb falam do corpo que envelhece e passa a perceber as limitações e a
consciência da finitude. Como lidar com isso? Velho sábio ou frágil? Como entender a heterogeneidade da
velhice e fazer da arteterapia um meio facilitador da percepção desta nova fase da vida? Ao discutir a
fragilidade vista pelo dramaturgo Jean-Claude Carrière, propomos um atelier arteterapêutico que ajude as
pessoas idosas a assumirem, pela primeira vez, sua real condição humana: Frágil. E somos todos. É nesta
fragilidade assumida que é possível se fazer forte. Enquanto a Gerontologia, como área de saber, nos dá a
possibilidade de ir além, isto é, de se compreender as velhices mais bem vividas e bem-sucedidas; a
Arteterapia é um meio de transformar as pessoas idosas, facilmente excluídos e renegados das atividades
sociais, em seres continuamente existentes socialmente.
Palavras-chave: Gerontologia. Arteterapia. Velhices.
Referências:
BEAUVOIR, Simone, 1908 – 1986, A Velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
CARRIÈRE, Jean-Claude , Fragilidade. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.
GOLDFARB, Delia Catullo, Corpo, tempo e envelhecimento. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998.
TÓTORA, Silvana, Velhice: uma estética da existência. São Paulo: EDUC: FAPESP, 2015.

_________________
1
Cristiane Tenani Pomeranz – É arteterapeuta formada pelo Instituto Sedes Sapientiaes e mestranda em Gerontologia
pela PUC – SP. É idealizadora do atelier Arte&Inclusão e do Projeto Faça Memórias do MuBE, Museu Brasileiro da
Escultura-SP.
2
Beltrina Côrte – É jornalista, com doutorado e pós.doc em Ciências da Comunicação pela USP. Docente da PUC-SP.
É editora do site Portal do Envelhecimento (www.portaldoenvelhecimento.com).
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27 – METAMORFOSE
– DA
Vol
1 - PUBERDADE
Jan / 2013 À ADOLESCÊNCIA: CASO CLÍNICO
ISSN:
COM UMA PRÉ-ADOLESCENTE
Pollyanna Pepeu¹

Resumo
Este trabalho tem como objetivo mostrar o ritual de passagem da puberdade a adolescência, seus conflitos
e de como a arteterapia chega para favorecer essa fase de descoberta e autoconhecimento. Compartilho
uma experiência vivenciada no setting terapêutico com uma garota de 12 anos. Diagnosticada com
Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e desde os 7 anos vinha sendo acompanhada por
psicólogos. Em sessões semanais, a escolha dos materiais era feita de acordo com o conteúdo trazido. Os
materiais utilizados foram: desenho livre, pintura, escrita espontânea, sucata, barro, pedra, fogo e a criação
da máscara. A intervenção clínica em arteterapia foi dando voz a essa pré-adolescente. Isso ajudou na
organização de suas ideias; como diz Blos, “a entrada na fase da adolescência ocorre um declínio
transitório da criatividade... e que as produções artísticas dos adolescentes são invariavelmente,
autobiográficas”. Assim essa adolescente, pôde sentir-se fortalecida (livre de medicação e de ajuda
terapêutica) para continuar sua caminhada... dessa vez sozinha... livre para dar seus primeiros voos.
Palavras-chave: Puberdade. Adolescência. Arteterapia.
Referências:
BARDARI, Sérsi. A alquimia do “adultescer”: a literatura para a juventude como rito de passagem. SP:
Paulinas, 2012.
CARRANO, Eveline e REQUIÃO, Maria Helena. Materiais de Arte – sua linguagem subjetiva para o
trabalho terapêutico e pedagógico. RJ: Wak Editora, 2013.
PHILIPPINI, Ângela. Linguagens e Materiais Expressivos em arteterapia: uso, indicações e
propriedades. RJ: Wak Editora, 2009.

________________
¹ Pollyanna Pepeu – Arteterapeuta – ARTE-PE (89012014), Conselheira da Associação de Arteterapia de Pernambuco,
Psicóloga Clínica e Educacional (CRP – 02/11.038), Pós-graduação em Psicopedagogia, Orientadora Profissional.
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28 – SELFITERMAN
ARTE NA TERAPIA DO SENTIR
Vol 1 - Jan– A
/ 2013

ISSN:
Izanéia Fiterman¹

Resumo
SELFITERMAN – Símbolos Espirituais da Luz na Formação Inspiradora do Transmutar da Eterna
Remodelagem da Mente na Arte do Nascer, são Cryptogrammas apresentados na técnica de recorte e
colagem em MDF, 1mX1m (cada). Esta exposição de obra de arte propõe, na sensação do tato, a
expressão dos conteúdos reprimidos e a liberação da imaginação criativa. Pretende proporcionar na
sensação do sentir, ao ser tateada, a emoção que o Cryptogramma permite, especialmente para pessoas
com deficiência visual.O poder terapêutico do toque nos Cryptogrammas revela o modo como a alma
humana pode integrar-se na prática, unindo a mente e o corpo, pelo meio da arte. Baseada na Teoria
Junguiana, na resolução de enigmas da alma, o dualismo intrínseco do ser (Anima e Animus) nos
Cryptogrammas do SELFITERMAN, oferece um momento de reflexão da vida e empoderamento do sujeito.
Possibilita uma excelente oportunidade para a pessoa focar o cuidar de si, direcionando-a para o
autoconhecimento e o desenvolver da autoestima. Os símbolos são a arte promovendo a transformação de
realidades do momento presente, na direção da vida, vencendo os desafios do viver ao encontro do SELF
no processo de individuação. Tatear os Cryptogrammas permite uma participação ativa da pessoa com a
obra de arte, liberando a expressão das imagens do inconsciente através dos símbolos.
Palavras-chave: Arteterapia. Arte. Símbolos.

REFERÊNCIAS:
FURTH, Gregg M. (2002) – O MUNDO SECRETO DOS DESENHOS: uma abordagem junguiana da cura
pela arte. Tradução Gustavo Gerheim. São Paulo: Editora Paulus, 2004.
GAWAIN, Shakti (1948). VISUALIZAÇÃO CRIATIVA: use o poder da imaginação para criar o que você
quer na vida. Tradução Paulo Cesar de Oliveira. 11. ed. São Paulo: Editora Pensamentos, 2006.
URRUTIGARAY, Maria Cristina (2004). ARTETERAPIA – A Transformação Pessoal pelas Imagens. 2ª
ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2004.

_________________
¹ Izanéia Fiterman – Artista Plástica (UFBA); Crítica de Artes (UFBA); Arteterapeuta (IJBA / ASBART 0154/0416);
Especialista em Jogo de Areia (IJBA); Engenheira de Minas(UCSAL).
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29 – A ARTETERAPIA E A ÉTICA
NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
VolDO
1 -CUIDAR
Jan / 2013
ISSN:
DO ENSINO FUNDAMENTAL: DESCOBERTA, CONEXÃO E EMPODERAMENTO.
1

Cássia de Fátima da S. Souza
2
Rita Leolinda C.C. dos Anjos
3
Taisa Belém do Espírito Santo Andrade
Resumo
O presente trabalho aborda uma breve retrospectiva histórica do conceito de Paz, relacionando com a ética
do cuidar e a Arteterapia na formação continuada de professores do Ensino Fundamental. Com a intenção
de proporcionar aos professores da EMEF Prof. Diomedes Santos Silva, um espaço de (re) significação e
auto cuidado, promovendo a reflexão do que pode causar o estresse em si mesmo e de que forma aliviá-lo,
cuidando de si e buscando caminhos que possibilitem uma melhor qualidade de vida utilizando os recursos
da Arteterapiaque concebemos o presente projeto. Cuidar é estar em sintonia, perceber o ritmo e a
dinâmica do ser cuidado, respeitar-lhe e permitir-se o sentir, o acolher, estar afetuosamente junto com o
outro. O “cuidado é aquela força originante que continuamente faz surgir o ser humano”. (BOFF, 2004, p.
101). Trata-se de um relato de experiência, pautada em metodologia construtivista. A base de todo trabalho
desenvolvido em ateliê Arteterapeutico, foram as Oficinas Criativas, sistematizadas por Allessandrini (1996).
Os instrumentos utilizados para coleta de dados e analise dos resultados foram observações diretas,
registros das atividades desenvolvidas por meio da utilização de recursos artísticos e expressivos, realizada
junto a um grupo de 25 (vinte e cinco) professores. Os resultados obtidos nas vivências propiciaram
encontrar-se consigo mesmo, despertar e o iluminar de "caminhos", possibilitando que cada participante
encontrassem saídas simples, pessoais e criativas; Respeitando o seu ritmo, despertar para se auto-cuidar
e proporcionou o empoderamento do papel do cuidador de si, do colega professor e do aluno.
Palavras-chave: Arteterapia. Ética do Cuidar. Formação Continuada de Professores.
REFERÊNCIAS:
ALLESSANDRINI, C. D. Oficina Criativa e Psicopedagogia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996.
ARRIEN, Angeles. O Caminho Quádruplo: trilhando os caminhos do guerreiro, do mestre, do curador e do
visionário. Tradução: Eleny C. Heller. São Paulo: Agora, 1997, 133p.
BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes, 1999.

_______________
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Cássia de Fátima da S. Souza – Pedagoga, Psicopedagoga, Especialista em Desenvolvimento Pessoal e Resolução
de Conflitos, Arteterapêuta - Registro ASPOART: 045/2010 - Membro Profissional, cassiaprojec@yahoo.com.br.
2
Rita Leolinda C.C. dos Anjos – Assistente social, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFS) e
Arteterapêuta. Registro ASBART: 113/2013 - Membro Profissional, ritaleolinda@yahoo.com.br.
3
Taisa Belém do Espírito Santo Andrade – Psicóloga, Mestre em Psicologia Social, Especialista em Psicossomática
e Arteterapeuta – Registro ASPOART: 073/2014 - Membro Profissional.
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30 – ARTE E EXPRESSIVIDADE:
A EXPERIÊNCIA
DE OFICINAS DE ARTETRAPIA
Vol 1 - Jan
/ 2013
ISSN:
EM DIVERSOS CONTEXTOS
Carolina de Carvalho Santos¹
Resumo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a experiência prática de oficinas de arteterapia em
diferentes contextos. Como metodologia prática e teórica esta experiência pautou-se em oficinas de
arteterapia, nas quais se utilizou da expressão de imagens tendo como objetivo despertar o criativo e
auxiliar o sujeito a lidar com o conhecimento intrínseco a partir do fazer expressivo e não verbal. Estas se
dividiram em quatro etapas: sensibilização, elaboração da expressão livre, transposição da linguagem
artístico-expressiva, o verbal (não tendo uma obrigatoriedade) e o fechamento. Em nossa prática as oficinas
compuseram: seminários em cursos de graduação, projeto temático em programa de política de prevenção
à criminalidade, projeto de meio-ambiente desenvolvido em escola e em centros de atividades para idosos.
Nas oficinas de arteterapia visamos possibilitar um espaço de escuta, expressividade e reflexão sobre os
temas como: autoestima, autoconhecimento, relacionamento interpessoal, resolução pacifica de conflitos,
comunicação não violenta, responsabilidade, autonomia e a criatividade. Buscou-se identificar como a
arteterapia pode ser utilizada em outros contextos, tanto em um viés terapêutico como em espaços de
estimulação e ampliação da criatividade dos sujeitos. Identifica-se também que tais práticas podem
contribuir para difusão e experimentação do saber arteterapêutico em contextos diversos. Identificam-se
assim as possibilidades de expansão do fazer e saber arteterapêutico em espaços público e privados.
Palavras-chave: Oficina de arteterapia. Diversidade. Criatividade.
Referências:
LIEBMEANN, Marian. Exercícios de Arte para grupos: um manual de tema e jogos para grupos. SP:
Summus, 2000.
PHILIPPINI, Angela. Linguagens, materiais expressivos em arteterapia: uso, indicações e propriedades.
Rio de Janeiro: Wak Ed., 2009.
NORGREN, Maria Betânia. Cultura de paz e arteterapia. São Paulo: Construção Psicopedagógica, 2011,
Vol. 19, n.18, pg. 19-24.

__________________
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Carolina de Carvalho Santos – Psicóloga com trajetória de trabalho na psicologia social, Arteterapeuta pela Integrarte
/FAVIC - Faculdade Vicentina, realiza seu trabalho em Arteterapia BH – consultório/ateliê com atendimentos individuais
e em grupo, oficinas, whokshops e projetos em Arteterapia.
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31 – A PERCUSSÃO
ELEMENTO
VolCOMO
1 - Jan
/ 2013 DE GRATIFICAÇÃOSENSORIALISSN:
NUM CASO DE MACROCEFALIA
Zília Nazarian

1

Resumo
O objetivo desse trabalho é apresentar a eficácia de um instrumento de percussão no processo
arteterapêutico de um menino de 11 anos com Macrocefalia familiar. A indicação em Arteterapia foi
trabalhar mecanismos cognitivos como a atenção e a concentração. Recusando com veemência qualquer
atividade em artes plásticas, o som da percussão, a música e a dança vividos virtualmente, tiveram um
efeito maravilhoso de encantamento sobre esse jovem provocando alegria e vibração gestual. O
embasamento teórico na orientação arteterapêutica desse processo foi constituído de teorias advindas de
filósofos como Kant, Bertrand Vergely, Richard Forrestier, Platão; psiquiatras como Christophe André, Borys
Cyrulnik, artistas como Fayga Ostrower e arteterapeutas como Marie-Vaillant-Perriere entre outros. A
avaliação foi feita a partir da comparação de anotações de vários itens observáveis a cada sessão seguindo
método da escola Afratapem onde esta profissional fez sua formação. A gratificação sensorial obtida
promoveu a atenção e a concentração requeridas.
Palavras-chave: Musicoterapia. Arteterapia. Sentidos. Imaginação. Ritmo.

Referências:
FORESTIER, Richard. Tout sur la Musicothérapie. Lausanne: Éditions Favre, 2011.
SACK, Oliver. Alucinações Musicais. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
KANT, Analytique du Beau: critique de la faculté de juger. Paris: Flammarion, 2008.

__________________
1
Zília Nazarian é arteterapeuta formada na França e escultora. Expôs suas obras no Brasil e no exterior. Tem prática
com idosos e deficientes motores.
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32 – A CERÂMICA
INSTRUMENTO DA ARTETERAPIA
Vol 1COMO
- JanUM
/ 2013

ISSN:

O IMPACTO DE PROJETOS E AÇÕES SOCIOCULTURAIS PARA MINIMIZAR
A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE EM COMUNIDADES

Elainy Mota Pereira¹
Resumo
Este trabalho tem por objetivo comprovar os benefícios da atuação de projetos culturais em comunidades
onde a cerâmica é utilizada como instrumento da Arteterapia. Será apresentada a influência da modelagem
do barro no processo socioeducacional de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social,
na zona leste da cidade de São Paulo-SP. Serão demonstrados alguns resultados, sobre o potencial de
oficinas de cerâmica, apresentando as melhorias comportamentais dos jovens no convívio familiar e social e
na promoção do autoconhecimento junto ao público escolhido. Compreende-se que alguns fatores podem
auxiliar os jovens a se reconhecerem como cidadãos e desenvolverem a sua capacidade de entender os
seus direitos e deveres, o que poderá também ajudar no resgate da autoestima e do autoconhecimento,
para contribuir positivamente nas suas escolhas futuras. Projetos de ensino não formal, têm contribuído
para a melhoria do desempenho de jovens de comunidade no ensino formal, diminuindo inclusive a evasão
escolar ou as reprovações. São oferecidas vivências em grupos, tornando a cerâmica matéria-prima,
suporte e recurso terapêutico, em diferentes técnicas experimentadas ao longo do ano, totalizando 100
oficinas com duração de 230 horas/aulas. Autores como BERNARDO, CIORNAI, CHIESA, DALGLISH,
ECO, FREIRE, GABBAI, GRINBERG, JUNG, LÉVI-STRAUSS, PHILIPPINI, URRUTIGARAY, dentre outros,
são algumas das referências utilizadas no projeto Ser Âmica: A Modelagem de Um Novo Amanhã. O título
do projeto sintetiza exatamente isto. Através da cerâmica, cada jovem atendido, poderá remodelar-se como
um novo “ser”.
Palavras-chave: Arteterapia. Autoestima. Autoconhecimento. Adolescentes. Cerâmica.

Referências:
BERNARDO, Patrícia Pinna. A prática da Arteterapia: correlações entre temas e recursos: temas centrais
em Arteterapia. 4. Ed. São Paulo: Arteterapia Editorial, 2013.
DALGLISH, Lalada. Noivas da seca: cerâmica popular do Vale do Jequitinhonha. 2.ed. São Paulo: Editora
UNESP, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008.
JUNG, C.G. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.
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33 – AUTORRETRATO
DE UM ARTETERAPEUTA:

ISSN:

O TRAUMA NA ORIGEM DO PROCESSO CRIATIVO

Marcelo Adão dos Santos

1

Resumo
Existe em nós uma dor, uma projeção sombria, um desejo egóico, que se expressa através do autorretrato.
Este é o objeto de análise. O processo criativo, associado ao autoconhecimento. O autor inicia suas
pesquisas de autorretratação na graduação em artes plásticas, prosseguindo na pós-graduação em
arteterapia, onde mergulhou na busca da identidade e compreensão de seus conflitos íntimos. A força
motriz da criação é acionada pelo impulso emocional do artista, em busca da autoimagem que o represente
e o leve a superar a feição esgarçada pelo acúmulo de experiências traumáticas. O resultado é grande
produção de autorretratos em gravuras, desenhos, pinturas e cerâmicas, com os quais constrói de forma
metafórica, o processo de cura do seu ser. Traumas pessoais profundos emergem das vivências de
múltiplas propostas terapêuticas. É na experiência da Arte da Ponte com a arteterapeuta Annie Rotteinstein
que o trabalho arteterapêutico do autor revela a origem do trauma. Ancorado no processo de individuação
Junguiano o artista se utiliza de linguagens da arte como bússula de auto-orientação em jornada curativa
e criativa, capturando imagens sobre si mesmo, capazes de elucidar o movimento da desordem à ordem
psíquica.
Palavras-chave: Processo criativo. Autorretrato. Identidade. Processo de individuação.

Referências:
FURTH, Gregg M. O mundo secreto dos desenhos: uma abordagem junguiana da cura pela arte. São
Paulo: Paulus 2004.
SILVEIRA, Nise da. Jung: vida e obra. Rio de Janeiro: José Álvaro Ed. 1968.

1

1

Marcelo Adão dos Santos – Arteterapeuta da Clinica POMAR – RJ (2016). Projeto Química na Arte /Oncologia
Pediátrica HFSE-RJ (2016)./Pós-graduado em ArteterapiaIntegrarte-MG/FAVI(2012). Graduado em Artes Plásticas
Guignard-UEMG(2010).
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34 – APRENDIZAGEM
SOCIOEMOCIONAL
E ARTETERAPIA:
Vol 1 - Jan
/ 2013
Como capacitar uma comunidade educativa

ISSN:

Maria de Betânia Paes Norgren

1

Resumo
Face aos desafios da sociedade contemporânea (aumento populacional, urbanização, crise de valores,
aumento da violência, corrupção...), torna-se cada vez mais relevante promover competências
socioemocionais. Favorecer convivência e sociabilidade, desenvolver colaboração, evitar descriminação e
exclusão são tarefas essenciais, principalmente para comunidades educacionais, pois, quanto mais cedo se
iniciar esse aprendizado, mais duradouro e eficaz ele será. Com esse intuito, desde 2011 tenho utilizado a
arteteterapia para capacitar a comunidade do Centro da Criança e do Adolescente da UNIBES. São 40
professores que atendem 200 crianças da Creche (de 2 a 5 anos); 640 do CCA (de 6 a 14 anos) e 700
jovens do Profissionalizante (a partir de 15 anos). Após a capacitação, os professores desenvolvem
atividades supervisionadas sobre o tema com seus alunos. A intervenção visa favorecer o aprendizado de
habilidades necessárias para enfrentar efetivamente as tarefas da vida como aprender, construir
relacionamentos positivos, comunicar-se efetivamente, resolver conflitos sem escalar em violência, ser
sensível as necessidades dos outros, manter-se vinculado às pessoas e tomar decisões responsáveis. Essa
intervenção se baseia no conceito de aprendizagem socioemocional, em uma visão sistêmica e na
arteterapia, como promotora de autoconhecimento, resolução de conflito e desenvolvimento de potencial
criativo. Essa é uma intervenção em promoção de saúde, cujos resultados são observáveis na melhora dos
relacionamentos interpessoais e no enfrentamento de novos desafios e conflitos. Esse trabalho denota a
necessidade constante de aprimorar essas habilidades, de modo a criar ambiente favorável, que celebre a
diversidade e favoreça a construção de uma sociedade mais justa e participativa.
Palavras-chave: Aprendizagem socioemocional. Arteterapia. Resolução de conflitos.
Referências:
NORGREN, M.B.P. Competência emocional e arteterapia - um programa de intervenção em escola. Tese
de doutorado em Psicologia Clínica. SP: PUC, 2009.
RUBIN, J.A. Child Art Therapy – understanding and helping children grow through art. New York: Van
Nostrand Reinhold Company, 1987.
TACLA, C., NORGREN, MBPN, FOZ, A, Aprendizagem Socioemocional na Escola in: STANISLAU, G,
BRESSAN R.A.(org). Saúde mental na escola. Rio Grande do Sul: Artmed, 2014
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J.E
e
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Disponível
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www.nasponline.org/educators/elias_zins.pdf
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35 – ARTETERAPIA NAVol
REABILITAÇÃO
DA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL
1 - Jan / 2013
ISSN:
Tania Cristina Freire

1

Resumo
As crianças com Paralisia Cerebral (PC) estão sendo diariamente incluídas na educação, porém muitas não
passaram por experimentações básicas na idade pré-escolar. Na medida em que a relação das crianças
com o meio ambiente é que proporcionará uma vivência global que resulta em explorações ao nível da
coordenação visomotora, perceptivo-motora, ritmo, equilíbrio e esquema corporal, tais experiências
sensório-motoras precoces são de extrema importância para as crianças com PC. Assim, antes da
alfabetização é necessário que a criança tenha em seu corpo a experiência da cor, da espessura, da forma
e da orientação espacial. Na possibilidade de estimulação do grafismo da criança com PC encontra-se o
profissional de arteterapia. A arteterapia, prática terapêutica com a inserção de vários saberes como
educação, saúde, arte e ciência, em busca do resgate da dimensão integral do homem. O presente estudo
apresenta projeto de intervenção em arteterapia na reabilitação de crianças de 03 a 06 anos com
diagnóstico de PC, sendo realizado em centro de reabilitação. A metodologia utilizada foi o continuum das
terapias expressivas (ETC), modelo conceitual para a exploração de diversos materiais, dividido em 4 níveis
de exploração (sensório-motor, perceptivo-afetivo, cognitivo-simbólico e o criativo). Para avaliação da
evolução foi realizado protocolo baseado nas etapas do desenvolvimento do desenho e questionário com
pais e responsáveis. Espera-se que a intervenção de arteterapia na reabilitação de crianças com PC
favoreça não apenas os aspectos cognitivos, mas também aspectos motores.
Palavras-chave: Paralisia Cerebral. Reabilitação. Terapia pela Arte. Pré-Escolar.

Referências:
BRETÂS, J.R.S., PEREIRA, S.R.; CINTRA, C.C.; AMIRATI, K.M. Avaliação de funções psicomotoras de
crianças entre 6 e 10 anos de idade. Acta Paulista de Enfermagem. São Paulo, v. 18, n.4, p.403-412,
2005.
LUSEBRINK, V.B. Art Therapy and the Brain: An Attempt to Understand the Underlying Processes of Art
Expression in Therapy. Art Therapy. 21(3):125-35, 2004.
VALLADARES, A.C.A. Arteterapia com crianças hospitalizadas. 2003. Dissertação (Programa de pósgraduação em enfermagem). Ribeirão Preto, SP: Universidade de São Paulo, 2003.
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36 – CORES EVol
SABORES:
ALIMENTO COMO MATERIALIDADE
NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO

ISSN:

Bruna Estrella P. R. Lima

1

Resumo:
No processo arteterapêutico torna-se fundamental pesquisar novas materialidades para facilitar a
comunicação. Neste sentido o alimento propiciar situações expressivas operacionalmente
simples, instigantes e prazerosas é um efetivo auxílio para desbloquear o processo criativo e facilitar o
percurso de expressão plástica e comunicação simbólica. Este trabalho visa informar sobre a utilização de
novas materialidades, para ampliar a prática arteterapêutica, e a possibilidade de refletir sobre estratégias
que facilitam a fluência da expressão criativa. Serão abordados tópicos como aspectos simbólicos do
alimento, universo sensorial e tipologia junguiana, aspectos relevantes da casuística e imagens do alimento
como materialidade no processo arteterapêutico. Serão apresentados alguns relatos do tema aplicado em
públicos diversos: crianças, adultos e idosos. Em todos os grupos os resultados foram produtivos, em
relação ao objetivo proposto.
Palavras-chave: Alimento. Arteterapia. Materialidade.

REFERÊNCIAS:
CASCUDO, Luiz da Câmara. História da Alimentação no Brasil, Vol. 1, Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1983.
DA MATTA, R. Sobre o simbolismo de comida no Brasil. Rio de Janeiro: O Correio, v.15, n. 7, jul. 1987.
PHILIPPINI, Angela. Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia: Uso, Indicações e
Propriedades. Rio de Janeiro: WAK Editora, 2009.
__________, Para Entender Arteterapia: Cartografias da Coragem. 5ª Edição, Rio de Janeiro: WAK
Editora, 2013.
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37 – GRUPOVol
ARTETERAPÊUTICO:
1 - Jan / 2013 A ARTE COMO CAMINHO

ISSN:

Elenrose de Paula Paesante

1

Resumo
O convite foi para uma experiência arte gestáltica, um trabalho de crescimento pessoal e de ampliação da
consciência, uma forma criativa de autodescoberta de ser humano e de ser-no-mundo. Por ser a arteterapia
uma possibilidade terapêutica que uni arte e terapia em um único espaço, foi que surgiu a proposta do
grupo. A arte foi a nossa principal ferramenta, um meio catalisador no processo de autotransformação. O fio
condutor foi a gestalt-terapia, por ser uma abordagem processual e a criatividade ligada aos processos de
vida. Arte e gestalt se completam e dialogam. A arte é uma gestalt com mil possibilidades, e a gestalt é
modo específico de ser, de agir e de integrar a experiência. O trabalho foi embasado nas teorias de Ciornai,
Rhyne, Juliano e, o caminho metodológico foi o das etapas das Oficinas Criativas® de Allessandrini, por ser
uma metodologia que possibilita a reconstrução de um caminho transformador. Caminho esse, que teve a
duração de nove meses, com 36 encontros. Oito participantesse dispuseram ao trabalho grupal,
vivenciando a cada semana uma nova possibilidade de fazer arte. O grupo participou ativamente, ensaiou,
executou, sentiu e explorou a si mesmo e sua relação com o mundo. Ao experienciar os diferentes materiais
de arte, cada participante pode se conectar com suas sensações e emoções, arriscando-se, ampliando
limites, aventurando-se ao desconhecido. Um verdadeiro processo derestaurar histórias e ressignificar a
própria vida, um verdadeiro processo de vir-a-ser. O grupo foi um presente que lindamente foi sendo
desembrulhado.
Palavras-chave: Arte gestáltica. Arteterapia. Grupo.

Referências:
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RHYNE, J. Arte e gestalt: padrões que convergem. São Paulo: Summus, 2000.

__________________
1

Elenrose de Paula Paesante Psicóloga, Arteterapeuta e Gestalt-terapeuta. Facilitadora de cursos e grupos
arteterapêuticos. Docente na Pós-Graduação de Arteterapia de Aracaju e Coordenadora Psicossocial na Escola de
Governo/SE.
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017

ISSN 2317-8612

http://revistatransdisciplinar.com.br/

-

www.artezen.org

61

Uma oportunidade para o Livre Pensar
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017
http://revistatransdisciplinar.com.br/

ISSN 2317-8612
-

www.artezen.org

TEMAS LIVRES

38 –Vol
O SOL
NA ESCURIDÃO
DO MOMENTO:
1 - Jan
/ 2013
O DIFERENCIAL DA ARTETERAPIA NA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA

ISSN:

Rogéria Rodrigues Figueiredo

1

Resumo
Apresento um estudo de caso de arteterapia com um grupo de oito pacientes, de idades entre 27 e 62 anos,
internados numa clínica psiquiátrica em Belo Horizonte. No atendimento duas vezes por semana, utilizamos
desenho, pintura, colagem, modelagem, música e teatro. O estudo centrou-se na hipótese de que os
pacientes internados em hospitais e clínicas se beneficiam com a arteterapia, por que ela possibilita ao
sujeito internado dar vazão às potências criativas da alma e resgatar sua autoestima. A arteterapia de base
junguiana foi considerada por eles como “um sol na escuridão do momento”. A análise dos dados das
sessões e das reuniões clínicas demonstrou a mudança de posturas e a melhoria da qualidade de vida
durante o período de internação. Nas reuniões clínicas, os profissionais destacaram o impacto da
arteterapia para a melhora dos pacientes, que demonstraram postura mais reivindicativa nos outros
espaços de atendimento. Constatou-se a importância da arteterapia como um diferencial no tratamento de
pacientes internados. Ela atuou como mola propulsora para a retomada da própria história, devolvendo a
alegria de viver e iluminando a escuridão da alma, mesmo durante a internação.
Palavras-chave: Autoestima. Criatividade. Internação.

Referências:
JUNG, C. G. A dinâmica do Inconsciente – Obras completas, vol. VIII. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.
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JUNG, C. G. O Homem e seus Símbolos. 10 edição. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1990.
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39 – A ARTETERAPIA
NO /DESPERTAR
DA BRANCA DE NEVE:
Vol 1 - Jan
2013

ISSN:

RELATO DE UM PROCESSO ARTETERAPÊUTICO COM UMA CRIANÇA ENLUTADA

Andréa Sousa Coelho dos Santos

1

Resumo
Este relato propõe-se a apresentar os resultados alcançados no acompanhamento arteterapêuticoà Branca
de Neve, uma criança de sete anos que perdeu os pais de forma violenta no primeiro ano de vida, e foi
levada ao setting de Arteterapia por apresentar dificuldade de aprendizado. O processo terapêutico
objetivou oferecer um ambiente acolhedor, confiável e seguro, onde Branca de Neve, que revelou
dificuldade em expressar o que sentia, relacionar-se com “outro”, e desenvolver-se naturalmente, pudesse
exprimir sobre seu entendimento a respeito da vida e da morte e sobre suas dúvidas e dores a respeito da
perda dos pais“uma vez que lhe foi proibido fazê-lo no ambiente familiar” a fim de auxiliá-la no
enfrentamento destas questões e na conquista da melhora de vida. Para tanto, foi necessário refletir sobre a
formação da personalidade, a ocorrência dos fenômenos morte e luto na infância e a Arteterapia na
assistência à criança enlutada, além de utilizar modalidades artísticas e técnicas variadas, tais como:
desenho, pintura, contação e construção de histórias e o brincar - fundamentadas por autores como
Neumann, Kovács, Coutinho, Furth, Fincher e outros mestres, proporcionando o aprofundamento dos temas
e entendimento da linguagem subjetiva do indivíduo. Nesta perspectiva, a Arteterapia apresentou-se como
um caminho transformador para a criança enlutada por possibilitar, a partir do diálogo da criança consigo
mesma, o autoconhecimento e a transformação, o reconhecer e o entender suas percepções, facilitando o
enfrentamento da vivencia do luto e manutenção do seu desenvolvimento motor, cognitivo e psicossocial.
Palavras-chave: Arteterapia. Branca de Neve. Criança enlutada.
Referências:
FURTH, Greeg. O Mundo dos desenhos – uma abordagem junguiana da cura pela arte. 4ªed. São Paulo:
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KOVÁCS, Mª Julia. In: KOVÁCS, Mª Julia (Organização). Morte e Desenvolvimento Humano. São Paulo:
Casa do Psicólogo, 1992.
NEUMANN, Erich. A Criança – Estrutura e dinâmica da personalidade em desenvolvimento desde o início
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40 – A ARTETERAPIA
Vol 1COMO
- JanCAMINHO
/ 2013 PARA SENSIBILIZAR, ACOLHERISSN:
E APRENDER COM AS DIFERENÇAS
1

Cássia de Fátima da S. Souza
2
Rita Leolinda C.C. dos Anjos
Resumo
Vivemos um tempo de mudanças de paradigmas na educação brasileira, o mais importante deles seja o
apontar para uma organização social inclusiva. Fato que não se dará apenas pela imposição de um
comportamento, mas pela mudança de atitudes. Sem a intervenção do outro, não há desenvolvimento, pois
todos os processos psicológicos superiores se desenvolvem, primeiramente, por intermédio da atividade
coletiva. O objetivo deste trabalho foi sensibilizar, acolher as pessoas que participam da escola, na sua
singularidade através da arte criadora de sentidos e transformar o cotidiano da sala de aula em um espaço,
no qual todos se tornam personagens reais da história de inclusão. A Política Nacional da Educação
Especial numa Perspectiva Inclusiva (2008) é um documento que norteia a prática inclusiva na educação e
prevê ações que promovam aprendizagem dos alunos. A arte é a linguagem natural da humanidade e
representa um caminho de conhecimento da realidade humana. As vivências foram desenvolvidas
envolvendo alunos na faixa etária entre 04 e 19 anos, com e sem deficiência, funcionários, equipe diretiva,
familiares e professores da EMEF Tenisson Ribeiro. Trata-se de um relato de experiência que utilizou a
metodologia das Oficinas Criativas, escritas por Allessandrini. Os resultados obtidos foram evidenciados
que os recursos artísticos contribuíram de forma inovadora aproximando os alunos em sala de aula,
auxiliando na expressão dos sentimentos, flexibilizando os tempos de aprendizagem dos alunos, permitindo
que eles se colocassem cada qual em seu tempo respeitando assim a singularidade de cada um.
Palavras-chave: Arteterapia. Inclusão. Aprendizagens.

REFERÊNCIAS:
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Arteterapeuta. Registro ASBART: 113/2013 - Membro Profissional. ritaleolinda@yahoo.com.br.
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TEMAS LIVRES

41 – ESTIMULAÇÃO COGNITIVA
DE /IDOSOS
ARTE
Vol 1 - Jan
2013 COM ALZHEIMER ATRAVÉS DAISSN:
1

Juliana Ohy

Resumo
O objetivo desse trabalho é demonstrar como podemos estimular o cérebro dos idosos com Alzheimer
através de técnicas de estimulação cognitiva que utilizem a arte como recurso. O estudo tem como
embasamento teórico autores da neuropsicologia, gerontologia e arteterapia, dentre eles: Malloy-Diniz
Bottino et AL; Carneiro; Carrano; Requião, entre outros. A metodologia adotada foi baseada no processo
que vem sendo realizado no grupo de estimulação cognitiva do Instituto da Mente de Niterói (RJ), que tem
como objetivo tratar de idosos com Alzheimer e que já existe há 5 anos. Será demonstrado como as
diferentes funções cognitivas (memória, atenção, linguagem, etc) poderão ser estimuladas através de
técnicas expressivas, tais como: a música, a pintura, o desenho, a dança, etc. É importante ressaltar que a
arte torna-se uma aliada desses pacientes, quando os mesmos já não possuem a mesma capacidade
verbal de idosos preservados. Como resultado, é possível perceber que as técnicas de estimulação
cognitiva combinadas com a arte, possibilitam uma estabilização dos sintomas cognitivos, reduzindo o
avanço neurodegenerativo, além de uma melhora na capacidade de sociabilização, comunicação e
expressão das emoções. Conclui-se que cada vez mais a união entre a arte e a ciência traz benefícios para
a saúde dos indivíduos e, nesse caso, principalmente dos idosos acometidos pela Doença de Alzheimer.
Palavras-chave: Estimulação. Cérebro. Arte. Idosos. Alzheimer.
Referências:
BOTTINO, C.M.C, LAKS, J, BLAY, S.L. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006. 472 p. ISBN 85-2771189-3.
CARRANO, E.; REQUIÃO, M. H. Materiais de Arte: Sua Linguagem Subjetiva para o Trabalho Terapêutico
e Pedagógico. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2013.
CARNEIRO, C. Criatividade e Cérebro: um jeito de fazer artezen. Salvador: Ponto & Vírgula, 2004.
_____________. Arte, Neurociência e Transcendência. Rio de Janeiro: WAK Editora, 2010.
MALLOY-DINIZ, L. F.; FUENTES, D.; COSENZA, R. M. (Org.). Neuropsicologia do envelhecimento: uma
abordagem multidimensional. Porto Alegre: Artmed, 2013. 456p.
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1
Juliana Ohy – Psicóloga, Arteterapeuta (AARJ), Psicopedagoga (IAVM-UCM), especializada em Psicogeriatria
(UFRJ), associada da SBGG, mestranda em Saúde Mental (UFRJ), Sócia-Diretora do Instituto da Mente (Niterói – RJ).
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42 – EROS E PSIQUÊ: A Vol
MANDALA
CAMINHO PARA O AUTOCONHECIMENTO
1 - JanCOMO
/ 2013
ISSN:
Vania Maria Clareto

1

Resumo
Através da poesia de Fernando Pessoa, “Eros e Psique”, convidaremos os participantes da oficina a
despertar para a força do masculino e do feminino que há dentro de cada um, trabalhando essas
polaridades. O mito grego aponta para questões entre o masculino e o feminino tão relevante em nossa
sociedade, que acaba nos impondo sermos um ou outro, o que gera muitas vezes conflitos. Pessoa
desconstrói esse conceito e, o que observamos em suas poesias, é o encontro das partes, totalizando o ser.
Por essa razão, vimos nesse poema, à possibilidade de um encontro com a verdade interior, com a procura
da alma em busca de seu ponto de equilíbrio pelo “caminho do meio”. A poesia pode ser um recurso
facilitador em Arteterapia promovendo a tomada de consciência interior e será trabalhada na oficina através
da Mandala, por ser, segundo Fincher, uma técnica que propicia a evolução pessoal e o aperfeiçoamento
espiritual. A Mandala é um símbolo da integração, da harmonia e serve como um expediente centralizador
que faz emergir lucidez da confusão, o que possibilita o autoconhecimento. O processo de sua construção
é uma forma de meditação constante. Usaremos, como metodologia para o desenvolvimento desse trabalho
as etapas da Oficina Criativa® de Allessandrini que poderá materializar e clarificar as possíveis reflexões de
cada participante.
Palavras-chave: Polaridades. Equilíbrio. Mandala.
FINCHER, Suzanne F. O Autoconhecimento Através das Mandalas. São Paulo: Pensamento, 1998.
ALLESSANDRINI, Cristina Dias. Oficina Criativa e Psicopedagogia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996.
FRAZÃO, Lilian Meyer e ROCHA, Sérgio Lizias C. de (Org.). Gestalt e Gênero - Configurações do
masculino e feminino na contemporaneidade. Campinas: Livro Pleno, 2005.

______________
1
Vania Maria Clareto – Psicopedagoga Clinica, Arteterapeuta. Especialista em Dislexia; Formação em Terapia através
de Mandalas e Formação Holistica de Base. Membro do CIT, Sócia Administrativa da Clínica Integrar.
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43 –Vol
EXPRESSÕES
POPULARES E CRENÇAS
1 - Jan / 2013

ISSN:
Joeliete Vitória de Matos

1

Resumo
Este artigo aborda a aplicação das expressões populares, como ferramenta terapêutica, em dinâmicas de
Arteterapia. Estes ditados populares são transmitidos através do tempo, de geração em geração e carregam
em si diversos conteúdos, que são aceitos e repetidos de forma natural, como sentenças inquestionáveis.
Neste estudo, esta técnica foi aplicada em um grupo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, com
propósito de aprofundamento individual e coletivo. Através da identificação e seleção de uma destas frases,
de forma lúdica, cada participante fez contato com uma crença internalizada ainda não identificada de forma
consciente. Puderam perceber e reconsiderar através das expressões escolhidas, algumas generalizações
que consideravam absolutas e, a partir deste ponto, questionarem sobre as suas verdades, limitantes ou
construtivas, e como elas afetavam a sua vida. Esta percepção ampliou novas possibilidades de um novo
olhar, oportunizando mudanças em suas crenças.
Palavras-chave: Crenças. Imagens. Inconsciente.
Referências:
BELLO, Susan. Pintando sua Alma: método de desenvolvimento da personalidade criativa. Rio de Janeiro:
WAK Editora, 2003.
STEIN, Murray. Jung: o mapa da alma: uma introdução. São Paulo, Cultrix, 2006.
DILTS, Robert; HALLBOM, Tim; SMITH, Suzi; Crenças: caminhos para a saúde e o bem-estar. São Paulo:
Summus, 1993.
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1
Joeliete Vitória de Matos – Arteterapeuta Junguiana (ASBART 0160/0616), Practitioner e Master em Programação
Neurolinguistica, Formação em Dinâmica Energética do Psiquismo, Arquiteta e Especialista em Design de Produto.
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44 – A ROSA Vol
DA GRATIDÃO
PARA O RECONHECIMENTO DE SI
1 - Jan / 2013

ISSN:
1

Larissa Fernanda Dittrich
2
Karla Simone da Silva Espindola
3
Aurea Mafra Silva

Resumo
A prática é resultado de uma pesquisa teórico-prática sobre a arteterapia dentro de uma visão integral do
ser humano nas suas múltiplas dimensões. O objetivo é oportunizar a vivência arteterapêutica sobre
aspectos biopsicoespirituais e sociais do ser humano, para despertar, desde a linguagem do símbolo da
rosa, reflexões meditativas para a liberação de sentimentos de alegria e dor, visando ampliação da
autopercepção de si, na relação com o outro para a descoberta de sentido. O símbolo da rosa tem uma
forma mandalística para despertar a percepção do ser humano sobre a energia vital de amor presente em si
e fora de si, que é o pulsar da vida em todas as suas dimensões constitutivas do seu ser. A abordagem do
trabalho é dentro da hermenêutica fenomenológica. O referencial teórico está Frankl e Jung. Esta prática foi
desenvolvida com profissionais da saúde que trabalham com o Parto Humanizado, na Rede Pública de
Saúde, no município de Navegantes – SC. Participaram da atividade 30 profissionais da saúde. Foram
desenvolvidos os seguintes procedimentos arteterapêuticos: 1. Cuidando do Ambiente: Acolhimento do
ser;Cuidando do Ser nas Vivências; Espaço e Movimento para a Saúde Integral; Acolhimento Amoroso de
Despedida. Resultados: reflexão sobre o comportamento cotidiano, ampliação da percepção sobre si
mesmo.
Palavras-chave: Arteterapia. Reconhecimento de si. Símbolo da rosa. Gratidão.
Referências:
FRANKL, V.E. Psicoterapia e sentido da vida. São Paulo: Quadrante, 1986.
FRANKL, V. E. Ante el vacío existencial: hacia una humanización de la psicoterapia. Barcelona: Editorial
Herder, 1986.
JUNG, C. G. O espírito na arte e na ciência. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1991.

__________________
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Larissa Fernanda Dittrich – Filósofa (FEBE), Psicóloga (UNIVALI), Mestre em Relações Internacionais (UNISUL), Mestranda em
Gestão de Políticas Públicas (UNIVALI). Professora do Curso de Enfermagem (UNIVALI) e Professora do Curso de Pós-Graduação em
Arteterapia (FSL; Centro Vinci de Belas Artes e Ecoformação). Membro da ACAT. larissafernandadittrich@yahoo.com.br
2
Karla Simone da Silva Espindola – Pedagoga (UNIVALI), Especialista em Arteterapia (FSL); Mestre em Saúde e Gestão do
Trabalho (UNIVALI) e professora do Curso de Pós-Graduação em Arteterapia (FSL; Centro Vinci de Belas Artes e Ecoformação).
Membro Fundadora da ACAT. karlaespindola@uol.com.br
3
Aurea Mafra Silva – Pedagoga, Especialista em Arteterapia (FSL), Mestre em Saúde e Gestão do Trabalho (UNIVALI). Professora do
Curso de Pós-Graduação em Arteterapia (FSL; Centro Vinci de Belas Artes e Ecoformação). Membro Fundadora da ACAT.
aureamafrasilva@gmail.com
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017

ISSN 2317-8612

http://revistatransdisciplinar.com.br/

-

www.artezen.org

68

Uma oportunidade para o Livre Pensar
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017
http://revistatransdisciplinar.com.br/

ISSN 2317-8612
-

www.artezen.org

OFICINA

45
– ABAYOMI
ORÁCULO SIMBÓLICO
Vol
1 - Jan /–2013

ISSN:

OFICINA COM BONECAS AFRICANAS

Divanilda Pereira da Silva

1

Resumo
A história das Bonecas Abayomis, começou com Lena Martins, artesã de São Luiz do Maranhão, educadora
popular e militante do Movimento de Mulheres Negras, que procurava na arte popular um instrumento de
conscientização e sociabilização. As Abayomis podem ser utilizadas como recurso arteterapêutico por
oferecer oportunidade de expressão criativa, fazendo surgir emoções e sentimentos num processo de
autoconhecimento e transformação pessoal e social. Objetivo: Difundir as Abayomis como mais uma
Técnica de Autoexpressão criativa que vem contribuir com a Arteterapia Junguiana, como meio para acesso
de conteúdos inconscientes. Além da História da época escravocrata no Brasil, os estudos que embasaram
este trabalho envolveram também a Psicologia Analítica de Jung, Arteterapia e Criatividade e Cultura
Afrobrasileira. Metodologia: 1º Momento: Inicia-se convidando os participantes a entrar na história da origem
das Abayomis. 2º Momento: Distribuição dos retalhos para a produção das Abayomis. 3º Momento:
Confecção das bonecas bebês e mulheres Abayomis. 4º Momento: Apresentação das Abayomis produzidas
com um nome símbolico que represente seu sentimento do momento, onde cada participante dará voz a
elas. Em círculo ouvir e dançar com suas Abayomis uma música de origem africana. Resultados: Cada
participante levará consigo suas Abayomis produzidas com os sentimentos que lhes foram agregados, onde
estas bonecas estarão presentes em suas vidas servirdo-lhes como uma espécie de “Oráculo Simbólico”
para suas reflexões futuras.
Palavras-chave: Abayomis. Arteterapia Junguiana. Oráculo Simbólico.
Referências:
CARRANO, Eveline. Materiais de Arte: sua linguagem subjetiva para o trabalho terapêutico e pedagógico.
Rio de Janeiro: WAK, 2013.
JUNG, Carl Gustav. Símbolos da Transformação. Vol. 5. Petrópolis: Vozes, 2011.
MATTOS, Wilson Roberto de. Negros contra a ordem: Astúcias, resistências e liberdades possíveis.
Salvador: EDUNEB, EDUFBA, 2008.

_________________
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Divanilda Pereira da Silva - Pedagoga (FEBA), Especialista em Educação Infantil (UNEB), Psicopedagoga (UCAM),
Arteterapeuta Junguiana (IJBA). Realiza atualmente várias oficinas de Arteterapia com Abayomis. waniesilva@live.com
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Vol 1 -SENSÍVEIS
Jan / 2013
46 – CONEXÕES
- OFICINA DE ASSEMBLAGE

ISSN:

Rosiara Pereira Cavalcanti

1

Resumo
Conexões Sensíveis é uma Oficina de Assemblage em que os participantes, após um relaxamento
conduzido, serão estimulados, mediante a audição da música Traduzir-se, de Ferreira Gullar e Fagner, a
realizarem uma colagem integrando imagens a materiais ligados ao mundo da concretude, com outros
associados ao mundo do intangível, do sentimento, utilizando como suporte papel encorpado, de diversos
tamanhos e formas, a escolher. Assim, estarão realizando um diálogo, uma integração entre essas distintas
e diversas “partes” que na maioria das vezes estão cindidas e, que por sua vez, também se traduzem na
diversidade de elementos a lidar diariamente e que remonta aos mundos da ciência e da arte. Como
objetivo geral, destaca-se a colaboração para o próprio processo de individuação dos participantes, na
medida em que possibilita também a sua integração interna, ao interagir com os materiais sugestivos a
universos aparentemente díspares. Como objetivo específico, pretende-se que os participantes possam se
autoexpressar lidando com a diversidade da natureza dos materiais oferecidos – molas, pregos, porcas,
engrenagens etc. e papéis, paetês, “pérolas”, botões, lã, tule e outros, reunindo os selecionados em uma
única colagem. Nesse produto final, portanto, estarão conectados os materiais de maior concretude com os
que remetem a uma imaterialidade. A oficina gerará como produto palpável, uma composição em três
dimensões, Assemblage. O diálogo com essas dimensões permitirá ao oficineiro exercer a autoexpressão
se beneficiando dos efeitos curadores dessa liberação e do exercício de conexão e integração internas
proporcionado pela Arteterapia. Embasamento teórico: especialmente C.G.Jung e E.H.Gombrich.
Palavras-chave: Colagem. Assemblage.
Referências:
JUNG, C.G et al. O homem e seus símbolos. 2.ed. especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
GOMBRICH, E.H. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.

__________________
1
Rosiara Pereira Cavalcanti – Arteterapeuta - AARJ-610 - formada pela Clínica Pomar, cursando Pós-Graduação em
Arteterapia e Processos Criativos U.V.A, Facilitadora em SoulCollage®, MBA Gestão Cultural, Processo
Criativo/Exposições: Colagens Poéticas.
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OFICINA

47
– OBALUAÊ
– O CURADOR FERIDO
Vol
1 - Jan / 2013

ISSN:

1

Rosedy Palópoli

Resumo
O Brasil se apresenta como um Estado laico possibilitando assim destacarmos a forte influência da
sociedade iorubá para a construção da ancestralidade brasileira, reconhecendo a importância das narrativas
de seus mitos na construção da nossa psique. Esta oficina tem por objetivo apresentar contribuições do
estudo da mitologia iorubá para a compreensão da abordagem psicanalítica. Os conceitos de Carl Gustav
Jung com o inconsciente coletivo, símbolos, arquétipos e imagens servem como pano de fundo à mitologia
iorubá. O mito de Obaluaê, o senhor da terra, da saúde e da doença, auxilia na reflexão sobre os conflitos
básicos das primeiras separações com a figura materna. Obaluaê, filho de Nanã com Oxalá foi abandonado
pela mãe logo após o nascimento, quando percebe o corpo da criança coberto de chagas. Encontrado e
cuidado por Iemanjá, Obaluaê cresceu renegado por causa da sua aparência. Vivendo embrenhado nas
matas conheceu as plantas, folhas e raízes. Curando-se, recebe um “chamado”, retorna para sociedade
ajudando as pessoas através do dom adquirido. Esse mito servirá como disparador no primeiro momento
onde cada um produzirá o seu curador ferido, utilizando-se dos recursos expressivos da Arteterapia através
da técnica: “bonecos de nó”. No outro momento a teoria evidenciará a pesquisa realizada sobre o tema,
relacionando-o à psicologia analítica. O resultado esperado será a possibilidade de ativar o curador ferido a
partir da concretização do mesmo, possibilitando a compreensão e a necessidade de aceitação das feridas,
elaborando-as e possibilitando a busca pela transformação promovendo a renovação: nascimento – morte renascimento.
Palavras-chave: Obaluaê. Arteterapia. Curador ferido.

REFERÊNCIAS:
BERNARDO, P. P. Mitologia Africana e Arteterapia: a força dos elementos em nossa vida. São Paulo:
Arterapinna Editorial, 2012.
JUNG, C.G . Os arquétipos e o inconsciente coletivo. 7 Ed. São Paulo: Ed. Vozes, 2011.
MONTEIRO, Dulcinéa da Mata Ribeiro (Org.). Arteterapia, arquétipos e símbolos. RJ: Ed. Wak, 2009.
PRANTI, R. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
VERGER, P.F. Orixás - deuses iorubas na África e no mundo. Salvador: Ed.Corrupio, 1981.

_________________
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Rosedy Palópoli – Arteterapeuta (IJBA); Facilitadora de grupos terapêuticos (F.L.H), Pedagoga (UNINOVE- SP);
Especialista em educação infantil (Colégio Anchieta – SP), Membro da ASBART – Associação Bahiana de Arteterapia.
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017

ISSN 2317-8612

http://revistatransdisciplinar.com.br/

-

www.artezen.org

71

Uma oportunidade para o Livre Pensar
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017
http://revistatransdisciplinar.com.br/

ISSN 2317-8612
-

www.artezen.org

OFICINA

48 – MEMÓRIA AFETIVA:
A HISTÓRIA SÓCIO-AFETIVA DO IDOSO.
VolRESGATANDO
1 - Jan / 2013
ISSN:
1

Cristiane Matias de Araújo
2
Luciana Machada dos Santos

RESUMO
Falar de memória afetiva é falar em marcas, que com o passar dos anos, trazem diversas bagagens e
histórias. É nesta justaposição entre mundo interno e externo que a memória afetiva é acionada,
contribuindo para fortalecer o bem-estar psíquico do idoso. A conscientização quanto à necessidade de
promover qualidade de vida do idoso, aponta para arteterapia como instrumento amenizador da terceira
idade, que necessita de autoestima e aceitação de si mesma. Temos como objetivo que os participantes
vivenciem a oficina que trabalhamos com idosos e, que possam utilizá-la em seus atendimentos.
Trabalharemos o resgate histórico e da memória afetiva, promovendo a valorização da autoestima e da
ampliação dos laços sociais que ficam enfraquecidos em muitos idosos. A metodologia da oficina será
através de jogos expressivos e utilização de material plástico para história pessoal. De acordo com Jung, a
atividade artística é terapêutica e capaz de enriquecer a qualidade de vida dos indivíduos, tanto em termos
emocionais, quanto cognitivos e psicomotores. Espera-se como resultado, que a oficina traga motivação no
trato com os idosos, possibilitando criarem um espaço de interlocução de suas memórias, ressignificando o
passado e o presente. Conclui-se que, esta oficina estimulará o trabalho com a terceira idade, bem como a
apropriação de um pouco mais de si, plenos de narrativas e de vida.
Palavras-chave: Memória. Afeto. Idoso.

REFERÊNCIAS:
BOSI, E. Memória e Sociedade: Lembrança de Velhos. 3ª ed. São Paulo: Companhia da Letras, 1994.
COUTINHO, Vanessa. Arteterapia com Idosos: ensaios e relatos. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2008.
FABIETTI, D. M. C. F. Arteterapia e envelhecimento. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.
JUNG, C. G. Memórias, sonhos e reflexões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
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Cristiane Matias de Araujo (AARJ662) – Arte-educadora (Plásticas e Cênicas), Pós- graduada em Arteterapia,
Doutora em Ciências da Educação. Formada em Arteterapia no Atelier de Artes e Terapias Eveline Carrano RJ. (21)
99348-7887. nanemtaias@yahoo.com.br
2

Luciana Machado dos Santos (AARJ198) – Pedagoga, Pós-graduada em Arteterapia e Psicopedagogia Clínica.
Formada em Arteterapia no Atelier de Artes e Terapias Eveline Carrano RJ, Arteterapeutae proprietária do Espaço
Terapêutico Luciana Machado – RJ. (21) 98893-8335. luciana.arteterapia@gmail.com
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1 - Jan / 2013
ISSN:
49 – CAVIARDAGEVol
NA ESCRITA:
SUBTRAÇÃO QUE GERA UMA GESTALT
1

Marilice Costi

RESUMO
A Literatura registra o espírito da sociedade e identifica o sujeito no coletivo. Uma das técnicas francesas de
escrita é a caviardage. Retira-se o sumo do texto para refazer a escrita: escolhe-se um texto, remove-se
palavras e com as que sobram constrói-se outro texto. Desde que trabalho com escrita terapêutica, observo
que ocorrem insights e pode-se perceber também uma gestalt, integração interna resultante da nova
semântica. Utilizada como disparador de processos criativos, sob diferentes critérios de escolha textual, o
resultado é versátil. Demonstrar o processo e seus recursos (leitura, remoção e reescrita), compreender as
escolhas de textos e, com a reconstrução, autoconhecer-se (insights também no todo - gestalt). Apresentar
a técnica e acompanhar o processo de cada participante. Demonstrar a técnica na prática individual e em
grupo no uso do material trabalhado no exercício de remoção textual e reescrita. Após o exercício, os
participantes relatarão seu processo, quando então haverá retorno da arteterapeuta. A técnica, durante a
construção/desconstrução desenvolve a capacidade de compreensão, exercita a organização mental,
demonstra o poder inconsciente através das palavras, possibilita insights e forma uma gestalt, que também
pode ser coletiva. Cada participante passa por processo diferente com mais ou menos dificuldades para
fazer o exercício. É preciso apoiá-los. O remover palavras de um texto para reutilizar o material escolhido
estimula e provoca a desconstrução e o pensamento articulado. Ao reconectarem as palavras desenvolvese nova gestalt ampliando o autoconhecimento. A importância é dada através da reconstrução, dentro dos
limites que o ato de escrever se dá, formato singular que cada participante possui adquirido através de suas
experiências com a palavra, o que é demonstrado em seu próprio texto feito nessa atividade. A atividade
também permite que se valorize o reconstruir-se “através das sobras”. A avaliação da atividade, feita pelos
participantes, trouxe a gratidão pelo aprendizado, pelo autoconhecimento e pelas novas possibilidades que
se abrem em seu trabalho terapêutico, que pode inclusive ser integrado a outros recursos arteterapêuticos.
Palavras-chave: Escrita criativa. Processo. Gestalt. Arteterapia. Literatura.
Referências:
COSTI, Marilice. Caviardage: desconstruir para construir. O Cuidador. Porto Alegre: Sana Arte, nº25, p.1819, ano V, 2013.
COSTI, Marilice. Oficinas de poesia: a palavra como recurso arteterapêutico. Monografia para o Curso de
Pós-graduação em Arteterapia. Faculdade Mal. Cândido Rondon, 2004 (no prelo).
KLIMCHAK, Steve. Por trás das palavras. São Paulo: Duetto, Mente & Cérebro, nº 9 p.50-53, 2006. Ed.
Esp.
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Marilice Costi – Arteterapeuta, mestre em Arquitetura, artista plástica, escritora premiada, editora e capista (40
edições revista O Cuidador online). Dirige Sana Arte e Movimento Pró-Vida Assistida.
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Vol 1 DO
- Jan
/ 2013 AS MÁSCARAS DO TEMPO...
50 – ARQUÉTIPOS
FEMININO,

ISSN:
Fabiany Alves

1

Resumo
O seguinte trabalho foi desenvolvido com vistas a um grupo terapêutico de mulheres, e a sua finalidade é
despertar a força da ancestralidade. O processo é iniciado com a narração de um mito e, alternadamente,
são entoados cantos xamânicos para intensificar a vivência. Em seguida, são propostos jogos dramáticos
com o objetivo de facilitar o acesso aos arquétipos que foram citados durante a narrativa. Para materializar
esse acesso, serão confeccionadas máscaras de papel que, considerando os aspectos da sincronicidade,
representarão fases diferentes da vida da participante. O objetivo da oficina é resgatar a memória
arquetípica e integrá-la às experiências pessoais. O trabalho levará em consideração a teoria de Jung sobre
a temática e suscitará a reflexão sobre algumas deusas da mitologia e a integração desses arquétipos na
própria vida.
Palavras-chave: Feminino. Ancestralidade. Sincronicidade.
Referências:
ALVES, Fabiany. Técnicas expressivas em Arteterapia – o encanto das fábulas ao encontro com a alma.
Rio de Janeiro: Wak editora, 2011.
ESTÉS, C. P. Mulheres que correm com os lobos: mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Rio
de Janeiro: Rocco, 1996.
JUNG. C. G. O homem e seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996.
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Contadora de histórias, pós-graduanda em Psicologia Transpessoal e estudante de Homeopatia.
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51 – AUTORRETRATO:
QUE NOS HABITA
Vol 1 - JanO /DESCONHECIDO
2013

ISSN:

Marcelo Adão dos Santos

1

Resumo
Existe em nós uma dor, uma projeção sombria, um desejo egóico, este mora em nossa expressão
fisionômica. Não temos acesso direto à imagem de nós mesmos. Pela via da visão só podemos alcançar
êxito com um espelho ou com a fotografia. No mito de Narciso, a água foi o meio que oportunizou à visão,
como sentido, conhecer o próprio rosto. Na medida em que nos enfrentamos, nos conhecemos. Quando
acabamos nosso autorretrato, somos um pouco mais velhos, sentimos a fruição do tempo na nossa
imagem. O objetivo da oficina é promover a percepção e construção de nossa autoimagem e
autoaceitação. Redimensar nossa identidade num contexto filosófico, artístico, antropológico , e cósmico. A
experiência do processo criativo se realizará enquanto matéria, imagem, pensamento e emoção.Utilizando
metodologia de apresentação de autorretratos na história da arte (slides/pranchas). Promover-se-á
sensibilização a partir do contato com o próprio rosto num exercício dirigido. Construção da autoimagem
por transferência para suportes diversos (tecidos, papel, acrílico). Produção afetiva, imprimindo cor, textura
e plasticidade ao autorretrato (desenho, pintura, colagem). Relato das experiências.
Palavras-chave: Autorretrato. História da arte. Processo de individuação. Autoimagem.
Referências:
REBEL, Ernest e WOLF, Norbert (ed) – Autorretratos. Tradução Verônica Villar. Berlim: Editora Taschen,
2009.
FABRIS, Annateresa. Identidades virtuais: uma leitura do retrato fotográfico.
UFMG, 2004;

Belo Horizonte: Editora

HOCKNEY, David. O conhecimento secreto: redescobrindo as técnicas perdidas dos grandes mestres.
São Paulo: Cosac&Naify Edições, 1991.
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Marcelo Adão dos Santos - Arteterapeuta da Clínica POMAR – RJ (2016). Projeto Química na Arte Oncologia
Pediátrica HFSE-RJ (2016). Pós-graduado em Arteterapia Integrarte-MG/FAVI(2012). Graduado em Artes Plásticas
Guignard - UEMG (2010).
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52 – RESSIGNIFICANDO NOSSAS
E REESCREVENDO O LUTO DE FORMA
CRIATIVA
Vol 1MORTES
- Jan / 2013
ISSN:
1

Ana Alice Francisquetti
2
Vera Maria Rossetti Ferretti
Resumo
Nesse workshop pretendemos desenvolver uma reflexão dos profissionais arteterapeutas no enfrentamento
da morte, seja ela uma morte anunciada, em casos de doença, seja ela a morte inesperada. Abordando
doenças e o estresse vivido pelos cuidadores propomos que o arteterapeuta deva estar preparado para
acolher e transformar a dor de forma corporal e criativa. Segundo Kovács “é preciso falar de morte enquanto
há vida”. A partir das obras de Munch, proporemos uma releitura do seu trabalho sobre a morte, fazendo
com que os arteterapeutas construam um travesseiro com papéis nos quais repousa a dor. Considerando
que poderemos refletir sobre os diferentes tipos de luto, como pode ser vivido e quais recursos
arteterapêuticos podem ser utilizados. Segundo Franco o sistema de crenças das pessoas enlutadas sofrem
um frequente questionamento, pois não respondem às suas próprias indagações, passando por uma fase
de ressignificação. Portanto, de acordo com as diferentes fases do luto, o arteterapeuta deverá refletir quais
seriam os materiais e estratégias adequadas a serem aplicadas. Para Ross a morte é a possibilidade de
retorno à essência em direção à parte sagrada do humano, a espiritualidade. É importante assinalar que a
atividade criativa seja corporal ou plástica auxilia a elaboração do luto, promovendo transformação de
sentimentos.
Palavras-chave: Luto. Criatividade.

Referências:
Franco. Atendimento Psicoterapêutico no Luto. São Paulo: Zagodoni, 2014.
Kovás. Vida e Morte: Laços de Existência - A morte em vida. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996.
Ferretti. Disssertação de Mestrado. Arteterapia: cuidando do profissional de saúde. PUC/ S.P., 2005.
Francisquetti. Arte-Reabilitação - Anotações: A vida é sempre uma obra.São Paulo: Memnon, 2011.
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Ana Alice Francisquetti – Artista Plástica e arteterapeuta, especializada em Arteterapia-Instituto Sedes Sapientiae.
Fundou o setor de Arte Reabilitação AACD.Professora de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae . Artista com
exposições no Brasil e exterior de gravura. anaaessio@uol.com.br
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Vera Maria T.Rossetti Ferretti – Mestre Psicologia Clínica pela PUC/SP. Pedagoga , psicóloga , Psicoterapeuta com
abordagem corporal e arteterapia. Especialização: Arteterapia ,Cinesiologia Integração Físio Psíquica. Professora e
supervisora Psicopedagogia e Arteterapia Instituto Sedes Sapientiae SP. veramferretti@gmail.com
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Vol 1 - Jan
/ 2013
53 – SELFITERMAN
–A
ARTE NA TERAPIA DO SENTIR

ISSN:
Izanéia Fiterman¹

Resumo
SELFITERMAN - Símbolos Espirituais da Luz na Formação Inspiradora do Transmutar da Eterna
Remodelagem da Mente na Arte do Nascer, são Cryptogrammas apresentados na técnica de recorte e
colagem em MDF, 1mX1m (cada). Esta exposição de obra de arte propõe, na sensação do tato, a
expressão dos conteúdos reprimidos e a liberação da imaginação criativa. Pretende proporcionarna
sensação do sentir, ao ser tateada, a emoção que o Cryptogramma permite, especialmente para pessoas
com deficiência visual.O poder terapêutico do toque nos Cryptogrammas revela o modo como a alma
humana pode integrar-se na prática, unindo a mente e o corpo, pelo meio da arte. Baseada na Teoria
Junguiana, na resolução de enigmas da alma, o dualismo intrínseco do ser (Anima e Animus)nos
Cryptogrammas do SELFITERMAN oferece um momento de reflexão da vida e empoderamento do sujeito.
Possibilita uma excelente oportunidade para a pessoa focar o cuidar de si, direcionando-a para o
autoconhecimento e o desenvolver da autoestima.Os símbolos são a arte promovendo a transformação de
realidades do momento presente, na direção da vida, vencendo os desafios do viver ao encontro do SELF
no processo de individuação. Tatear os Cryptogrammas permite uma participação ativa da pessoa com a
obra de arte, liberando a expressão das imagens do inconsciente através dos símbolos.
Palavras-chave: Arteterapia. Arte. Símbolos.

REFERÊNCIAS:
FURTH, Gregg M. (2002). O MUNDO SECRETO DOS DESENHOS: uma abordagem junguiana da cura
pela arte. Tradução Gustavo Gerheim. São Paulo: Editora Paulus, 2004.
GAWAIN, Shakti (1948). VISUALIZAÇÃO CRIATIVA: use o poder da imaginação para criar o que você
quer na vida. Tradução Paulo Cesar de Oliveira. 11. Ed. São Paulo: Editora Pensamentos, 2006.
URRUTIGARAY, Maria Cristina (2004). ARTETERAPIA – A Transformação Pessoal pelas Imagens. 2ª
Ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2004.

_________________
¹ Izanéia Fiterman – Artista Plástica (UFBA); Crítica de Artes (UFBA); Arteterapeuta (IJBA / ASBART 0154/0416);
Especialista em Jogo de Areia (IJBA); Engenheira de Minas(UCSAL).
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54 – O DIÁLOGO ENTRE
ANIMA
Vol 1
- JanE/ ANIMUS
2013 MEDIADO PELA ARTE PROJETIVA
ISSN:
Carlos Henrique Souza da Cruz

1

Resumo
INTRODUÇÃO - O aspecto contraditório da vida humana é algo ao mesmo tempo fascinante e perturbador.
Ser “humano” é ser duplo, conflitante, incoerente. A partir de uma técnica, que nomeei de Processo de
Integração das Polaridades com Arte, proponho a observação dos aspectos femininos e masculinos da
personalidade humana na busca de uma melhor compreensão e balanceamento energético. O referencial
teórico encontra-se apoiado na psicologia junguiana, especialmente nos arquétipos Anima e Animus.
METODOLOGIA - Disponibiliza-se duas metades de uma cartolina para a representação de cada uma das
polaridades. Para a dimensão passiva, alusiva à Anima, a técnica é a do desenho. Para a polaridade ativa,
relacionada ao Animus, a técnica é a pintura. Após o término das atividades, um inventário é conduzido
sobre a obra. Em um terceiro momento, disponibiliza-se uma folha inteira de cartolina na qual, a partir do
recorte dos dois trabalhos anteriores, faz-se um terceiro, usando apenas cola e tesoura. Pode-se descartar
partes dos trabalhos anteriores nesta nova criação. A seguir, dialoga-se sobre a nova ordenação, bem como
sobre o descarte. RESULTADOS - Os resultados esperados são que os participantes possam ser
sensibilizados sobre o aspecto contraditório da psique e observar os efeitos de uma intervenção, a qual
utiliza os recursos da arte, na viabilização de uma possibilidade de balanceamento energético de aspectos
díspares, através de projeções inconscientes e do diálogo com a obra. CONSIDERAÇÕES FINAIS - A
partir dos Arquétipos Anima e Animus, pode-se compreender o que há de masculino e de feminino em
homens e mulheres. Esses aspectos herdados pela cultura humana quando encontram equilíbrio conduz ao
processo que Jung chamou de individuação. Nessa perspectiva, a técnica de Integração das Polaridades
com Arte pode produzir um movimento que vise uma espécie de conciliação entre Anima e Animus. A partir
da junção desses aspectos na colagem dos recortes, surge a possibilidade de se compreender uma
fecundação metafórica e, consequentemente, um processo gestacional da psique.
Palavras-chave: Arte expressiva. Psicologia junguiana. Integração de polaridades. Anima e animus.
REFERÊNCIAS
JUNG, C. G. O eu e o inconsciente. Petrópolis, RJ: Vozes, 1987, 168p.
PAÏM, Sara. Teoria e técnica da arte-terapia: a compreensão do sujeito. Porto Alegre: Artes Médicas,
1996, 264p.
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ARTETERAPIA
E A ESCRITA DA ALMA:
1 - Jan / 2013
ISSN:
INSPIRANDO DIÁLOGOS DO CORAÇÃO E ACALMANDO TAGARELICES DA MENTE
Mônica Guttmann

1

RESUMO
Nesta oficina, buscaremos acalmar nossa mente e acordar nosso coração a partir de técnicas de
meditação, arteterapia e criação literária. Nossos pensamentos compulsivos e repetitivos tornam-se
impedimentos para nossa presença mais plena na vida e para as percepções e necessidades mais
profundas de nosso coração e de nossa alma. O objetivo desta oficina é olharmos com mais clareza para
nossos diálogos e conflitos internos a fim de fazermos melhores escolhas e criarmos realidades mais
amorosas dentro e fora de nós. O embasamento teórico terá como fonte autores como EckhartTolle, Dalai
Lama, Daniel Goleman, Don Miguel Ruiz, Rubem Alves, Julia Cameron, entre outros. A metodologia que
será usada será a visualização e a imaginação ativa e a expressão a partir de técnicas de criação literária e
arteterapia. A partir das experiências e trabalhos criados, faremos uma reflexão sobre como a “tagarelice ou
pensamentos acelerados” foram acalmados pelo acolhimento do coração e de como podemos aplicar isto
em nossa vida diária .
Palavras-chave: Mente. Coração, Meditação. Arteterapia. Criação literária.

Referências:
GUTTMANN, Mônica – O Imaginário da Criança dentro de Nós. São Paulo: Ed Paulus, 2014.
TOLLE, Eckhart – O Poder do Agora. São Paulo: Ed Sextante, 2002.
____________ O Despertar de uma Nova Consciência. São Paulo: Ed Sextante, 2005.
HILLMAN, James – Ficções que Curam. São Paulo: Ed Verus, 2010.
JUNG, C. Gustav – O Homem e seus Símbolos. São Paulo: Ed Nova Fronteira, 2000.
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Mônica Guttmann é Psicóloga, Arteterapeuta, Escritora e Educadora. Psicoterapeuta e arteterapeuta de crianças,
adolescentes, adultos, casais e família. Professora do Depto. de arteterapia do Instituto Sedes Sapientae e do Instituto
Palas Athena de São Paulo. Ministra cursos e oficinas em diversas universidades no Brasil e no Exterior e tem diversos
livros publicados para o público infanto-juvenil e adulto.
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NO PROCESSO PSÍQUICO
Vol 1 - E
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ISSN:
1

Elizabeth Christina Cotta Mello
2
Márcia Bertelli Bottini
Resumo
O presente trabalho propõe refletir sobre a convergência do conto popular potiguar “O Príncipe Lagartão" e
o mito grego Eros e Psique como símbolos de etapas dinâmicas do processo psíquico a partir da literatura
greco-latina e a arte do Cordel. A compreensão como fator de transformação e ampliação da consciência
humana, por um lado, e por outro, a necessidade de resgates de estudos sobre a cultura e a arte do Brasil
são essenciais como fundamento para a arteterapia em geral. Segundo o pensamento da psicologia
analítica os contos e os mitos são reservas simbólicas da humanidade e traduzem a via imaginativa e
criativa do ser humano e da vida em geral. Utilizaremos em especial os contos compilados pelo folclorista
Luís da Câmara Cascudo e pela arte do cordel. Cascudo, ao longo de sua obra, considerava esse material
dos contos como amplo e expressivo para o estudo da tradição, em especial, como produção espontânea,
anônima e coletiva refletindo aspectos psicológicos e sociais que caracterizam o agir humano. O conto e o
cordel juntos são uma grande riqueza coletiva de estados e dinâmicas do mundo e do homem: uma reserva
simbólica essencial. Originário de Natal, Cascudo, retratado pelo cordel, reúne a linguagem mítica com a
poética permitindo uma ampliação da linguagem e do significado de forma renovada. O conto e o mito que
serão apresentados possibilitam compreender o desenvolvimento das funções da consciência no processo
psíquico. E para conclusão dessa reflexão propomos atividade arteterapêutica relacionada a uma das
funções retratadas.
Palavras-chave: Pensamento mítico. Arte. Psicologia analítica.

Referências:
APULÉIO, L. O Asno de Ouro. Rio de Janeiro: Ediouro, n.d.
BRANDÃO, J. Mitologia Grega, Petrópolis: Vozes, 1989. Vol. I, II e III.
CASCUDO, L.C. Geografia dos mitos brasileiros. São Paulo: Ed. Itatiaia, Ed. Universidade de São Paulo,
1983.
LOPES-PEDRAZZA. Eros e Psique. São Paulo: Paulus, 1999.
VIANA .A; SANTOS. V. 12 contos de Cascudo em folhetos de cordel. Mossoró: Ed. Queima-Bucha, n.d.
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Elizabeth Christina Cotta Mello – Arteterapeuta pós-graduação Arteterapia e Processos de Criação(UVA) formação
AARJ/UBAAT. Psicóloga, pós-doutora em Ciências(CBPF-MCT), doutora em psicologia(UFRJ), licenciatura Artes
Visuais(BENNETT), Membro Analista SBPA-RJ (IAAP) responsável pela formação de analistas.
2
Márcia Bertelli Bottini – Arteterapeuta (UNP/ALQUIMYART), Membro fundadora ASPOART, conselheira de honra
UBAAT. Psicóloga (PUC/SP), pós-graduação em Teoria e prática junguiana (UVA).
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57 – DOBRA,
Vol 1 -DESDOBRE,
Jan / 2013 ENROLA, DESENROLA

ISSN:

O QUE O PAPEL PODE NOS ENSINAR
1

Regina Aparecida dos Santos
2
Vera Maria Teresinha Rossetti Ferretti
Resumo
Através do enrolar e desenrolar o papel perceber os diferentes movimentos do corpo: dobrar, desdobrar,
esticar. O trabalho plástico será o produto das possibilidades de criação. A oficina propõe resgatar
movimentos simples da criança que fazem parte da formação do repertório de movimentos do ser humano.
Ao mesmo tempo possibilitar situações de dança estimuladas pelo papel nas quais os corpos em parceria
consigam uma harmonia de movimento. A partir da descoberta destes movimentos do corpo, desenvolver a
sensibilidade do contato com diferentes formas de dobraduras no papel (técnica do quilling) e a
possibilidade de criar integrando o material, a técnica, o corpo e os sentimentos.
Palavras-chave: Corpo. Movimento. Papel.
Referências:
CIORNAI, S. (Org.) e outros. Percursos em Arteterapia – Arteterapia Educação e Saúde.
Summus, 2005.

S. Paulo:

FERRETTI, V. Dissertação de Mestrado na PUC. Arteterapia: O cuidado com o profissional de saúde. S.
Paulo, 2005.
AUGRAS, M. O Ser da Compreensão. Petrópolis: Vozes, 1978.
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1
Regina Aparecida dos Santos – Psicóloga e psicoterapeuta com especialização em Arteterapia pelo Instituto Sedes
Sapientiae. Docente e supervisora no curso de Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae; professora do Instituto de
Gestalt de São Paulo. reginas@uol.com.br
2
Vera Maria Teresinha Rossetti Ferretti – Mestre em Psicologia Clínica pela PUC SP. Pedagoga (PUC - SP),
psicóloga, Psicoterapeuta com abordagem corporal e arteterapia. Especialização em Arteterapia e Cinesiologia Integração Físio-Psíquica. Professora e supervisora – Psicopedagogia e Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae SP.
veramferretti@gmail.com
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017

ISSN 2317-8612

http://revistatransdisciplinar.com.br/

-

www.artezen.org

81

Uma oportunidade para o Livre Pensar
Vol. 9 - Ano 5 - Nº 9 - Janeiro / 2017
http://revistatransdisciplinar.com.br/

ISSN 2317-8612
-

www.artezen.org

OFICINA

58 1– -SEMENTE
DE QUE EU SOU?
Vol
Jan / 2013

ISSN:

O JOGO AFRICANO MANCALA PROPOSTO COMO UM JOGO COOPERATIVO E ARTETERAPÊUTICO PARA SE
TRABALHAR DONS E TALENTOS

Patrícia Pinna Bernardo

1

Resumo
Cada ciclo em nossa jornada existencial é governado por símbolos que, ao serem acessados e germinados,
como sementes, no campo psicológico, promovem o desenvolvimento de dons e talentos que,
compartilhados através das relações eu-outro-meio ambiente, favorecem a canalização da energia psíquica
rumo à estruturação e expansão da consciência, alimentando o nosso processo de individuação. A nossa
energia psíquica caminha em dois sentidos: consciência-inconsciente (num eixo vertical), e mundo internoexterno (num eixo horizontal). A nossa saúde integral depende desse fluxo energético livre de bloqueios,
nutrindo-nos e promovendo o autodesenvolvimento. A Arteterapia mostra-se um recurso extremamente
valioso para a nossa integridade psicológica ao promover o intercâmbio energético nesses dois eixos. O
trabalho com mitos e contos de diferentes origens, associado a jogos tradicionais, como o jogo africano
Mancala, propostos através do formato de jogos arteterapêuticos, podem proporcionar o diálogo
intercultural, além de promover a aproximação e harmonização entre a orientação consciente e
inconsciente, fator fundamental para a nossa saúde psíquica, diminuindo a tensão entre essas instâncias e
permitindo que elas trabalhem em conjunto em nosso projeto de vida, tornando real o rascunho potencial
inato de quem somos e do que podemos ser, trazendo à tona o remédio que somos para nós mesmos e
para o Universo.
Palavras-chave: Mitologia. Jogos arteterapêuticos. Talentos. Mancala.
Referências:
BERNARDO, P. P. A Prática da Arteterapia - Correlações entre temas e recursos. Vol. I: Temas centrais
em Arteterapia. São Paulo: Edição da Autora, 2008.
BERNARDO, P. P. A Prática da Arteterapia - Correlações entre temas e recursos. Vol. V: A alquimia nos
contos e mitos e a Arteterapia: criatividade, transformação e individuação. São Paulo: Edição da Autora,
2010.
JUNG, C. G. A Natureza da Psique. Petrópolis: Vozes, 1984.
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1
Patrícia Pinna Bernardo – Pós-doutora em Mitologia Criativa e Arteterapia (FEUSP), Psicóloga, Arteterapeuta,
Coordenadora da Pós-graduação em Arteterapia e em Mitologia Criativa, Contos de Fadas e Psicologia Analítica
(UNIP).
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OFICINA

59
– ÁRVORE
Vol
1 - Jan SER...
/ 2013E SER QUEM SOU!

ISSN:
Rozemar Maria Candido¹

RESUMO
A Oficina tem como objetivo fazer uma releitura livre da metodologia da Árvore da Vida que é uma
abordagem narrativa coletiva desenvolvida por David Denborough do Dulwich Center na Austrália e Ncazelo
Ncube da África do Sul, como proposta de ajudar a lidar com traumas significativos e reduzir seus efeitos.
Originalmente foi desenvolvida para o trabalho com crianças vulneráveis na África do Sul que sofreram
muitas perdas devido ao HIV e na maioria vivem em situação de negligência, abuso ou violência. A
metodologia favorece, segundo os autores, a criação de um território seguro de identidade antes de entrar
nas dificuldades da vida dos participantes. A oficina trabalhará com uma versão simbólica da árvore onde
cada pessoa irá vivenciar o Ser Árvore e construirá sua imagem de árvore. A vivência traz a reflexão em
relação à própria história do participante levando-o a pensar sobre sua sustentação, o que o apóia, quais
suas habilidades, o que quer agarrar na sua vida, quais as pessoas que o influenciaram na vida ou que
deixaram marcas significativas, os presentes que recebeu da vida, as contribuições que pode deixar como
legado para a vida. As árvores irão constituir a floresta e os participantes trarão mensagens positivas para
as árvores que sentirem uma conexão. A simbologia da árvore está relacionada com diferentes níveis da
consciência, fazendo conexão com o mundo inconsciente, intermediário, consciente e transpessoal. Para
Jung, a árvore é um símbolo do arquétipo do Self.
Palavras-chave: Terapia Narrativa. Árvore da Vida. Linguagem Simbólica.

Referências:
MORGAN, A. O que é Terapia Narrativa?: uma introdução de fácil leitura. Brum, C. (trad). Porto Alegre:
Centro de Estudos e Práticas Narrativas, 2007. (trabalho original publicado em 2000. Adelaide: Dulwich
Centre Publications).
RUSSELL, S. & Carey, M. Terapia narrativa: respondendo às suas perguntas. Francisco, A. (trad). Porto
Alegre: Centro de Estudos e Práticas Narrativas. 2007. (Trabalho original publicado em 2004. Adelaide:
Dulwich Centre Publications).
JUNG, Carl G.. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Editora. 2008.

_________________
¹Rozemar Maria Candido é Arteterapeuta pelo Incorporar-te; Especialista em Educação Fundamentada na Arte pela
Universidade Tuiuti-PR; Pedagoga pela UNIVALI-SC; Sócia Fundadora da APAT - Associação de Arteterapia do
Paraná. Formadora de novos arteterapeutas pelos cursos de Formação do Incorporar-te e de Especialização do
ITECNE. Contadora e pesquisadora dos Contos no processo de Desenvolvimento Humano.
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OFICINA

60 – JORNADA
Vol 1ARQUETÍPICA
- Jan / 2013DOS QUATRO ELEMENTOS

ISSN:
1

Joeliete Vitória de Matos
2
Aline Esquivel Barreto
Resumo
Os Quatro Elementos (Terra, Fogo, Água, Ar) são arquétipos que representam os princípios e estados de
energia fundamentais da estrutura universal e manifestação da vida, presentes em tudo o que existe. A
Terra é a base de todos os seres vivos; representa o corpo, em função do seu aspecto concreto e estável.
No ser humano, o Fogo representa a energia pessoal, a intuição, o espírito, a individualidade. A Água
relaciona-se aos sentimentos e emoções. O Ar representa a razão, as ideias e a interligação intelectual e
social. Esses princípios basilares ordenados em diferentes proporções definem a natureza peculiar de cada
indivíduo. Jung associou cada elemento a uma função psíquica: Terra e Sensação, Fogo e Intuição, Água e
Sentimento, Ar e Pensamento. Esta Jornada traduz-se em vivências inspiradas nesses arquétipos, cujas
etapas incluem atividades de sensibilização através de imagens, símbolos, textos, imaginação ativa,
músicas e danças, que conduzem os participantes a transitar por cada elemento, perceber sua dinâmica
interna e despertar o curador interior. É um convite à integração dos corpos físico, emocional, mental e
espiritual para a construção mais plena e harmoniosa da própria história e relacionamentos. É um portal
para a cura e um encontro amoroso com o Si Mesmo...
Palavras-chave: Arquétipo. Quatro Elementos. Self.

Referências
JACOBI, Jolandi. Complexo, Arquétipo, Símbolo na Psicologia de C. J. Jung. São Paulo: Editora Cultrix,
1995.
JUNG, Carl J. O Homem e seus Símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
SILVEIRA, Nise da. Jung – Vida e Obra. São Paulo: Editora Paz e Terra SA, 1996.

__________________
1
Joeliete Vitória de Matos – ArteterapeutaJunguiana, Practitioner e Master em Programação Neurolinguistica,
Formação em Dinâmica Energética do Psiquismo, Arquiteta e Especialista em Design de Produto.
2
Aline Esquivel Barreto – Estudante de ArteterapiaJunguiana, Bacharela em Direito.
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OFICINA

61 – ARTETERAPIAVol
E PSICOPEDAGOGIA:
1 - Jan / 2013 A MAGIA DE CRIAR E APRENDER
ISSN:
Dilaina Paula dos Santos¹

Resumo
A Arteterapia e a Psicopedagogia são áreas afins, pois integram o sentir, o pensar e o fazer na reinvenção
de conceitos. O objetivo desta proposta é demonstrar que a arteterapia pode ser utilizada na intervenção
psicopedagógica para abrir canais para a aprendizagem significativa, assim como por arteterapeutas que
trabalham com crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de aprendizagem. Para interpretar,
planejar, ter foco, enfim, para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, faz-se necessário um diálogo
com o real através do símbolo. A arte e a magia são as vias de acesso ao universo infantil e adolescente e
trabalhar com esses instrumentos traz um sentido interno para eles. Esta oficina está embasada no artigo
de minha autoria com mesmo título publicado no livro: Arteterapia para todos, de Claudia Colagrande em
que utilizou-se como fundamentação a teoria de aprendizagem significativa e ludicidade de Alícia
Fernandez relacionando-a à teoria Junguiana sobre a necessidade humana de simbolizar. Nesta oficina os
participantes terão a oportunidade de vivenciarem a produção de alguns objetos de magia, no caso o
caldeirão e a varinha. Desta forma poderão entrar em contato com seu potencial, com os recursos internos
e com aquilo que gostariam de transformar. A apreciação dos trabalhos bem como a reflexão sobre os
mesmos serão os recursos utilizados para a análise da proposta.

Palavras-chave: Aprendizagem. Símbolo. Criação.
Referências:
BYINGTON, Carlos A. B. A construção Amorosa do saber. O Fundamento e a Finalidade da Pedagogia
Simbólica Junguiana. São Paulo: W11 Editores, 2004.
DEWEY. Jonh. Vida e educação. São Paulo: Melhoramentos, 1952.
FERNÁNDEZ. Alicia. O saber em jogo: a psicopedagogia propiciando autorias de pensamento. Porto
Alegre: Artmed Editora, 2001.
SANTOS, Dilaina Paula dos. Arteterapia e Psicopedagogia: A magia do criar e do aprender. Em:
COLAGRANDE, C. Arteterapia para todos. Rio de Janeiro: WAK, 2015.
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¹ Dilaina Paula dos Santos – Psicopedagoga titular pela ABPp com especialização em Arteterapia; Mestre em Artes
pela UNESP; Coordenadora do curso de Arteterapia da FAMOSP; Autora de artigos na área
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OFICINA

62 – O Vol
CORPO
EM MOVIMENTO
NA ARTETERAPIA
1 - Jan
/ 2013

ISSN:
1

Silvia Guertzenstein
2
Denisse Ramirez
Resumo
A proposta desta oficina é trabalhar o corpo em movimento a partir da perspectiva da dança Movimento
Terapia. Esta modalidade terapêutica faz parte das Psicoterapias das artes Criativas. A Dança Movimento
Terapia faz uso da dança e do movimento em um processo que promove a integração emocional, cognitiva,
física e social do indivíduo, conforme o estatuto da Ética da American Dance Therapy Association
(www.adta.org). Nosso objetivo através desta oficina é trazer uma experiência de uso do corpo na Arte
Terapia. Pensamos que esta vivencia possa servir como instrumentalização para os arteterapeutas e
profissionais, bem como um processo de transformação através da dança e do movimento. A metodologia
utilizada será baseada em técnicas da Dança Movimento Terapia, tendo como referencial teórico o trabalho
de Marian Chase (Chaiklin, 2008). Dentro desta linha partimos basicamente do círculo, da roda, como base
para o trabalho expressivo no grupo. Este serve como espaço de contenção e de troca. Dentro deste
espaço são propostos exercícios individuais e grupais que buscam familiarizar-nos com nós mesmos, com
os outros e com nossas possibilidades. Para finalizar faremos uma mandala coletiva a partir de materiais
plásticos. E logo faremos uma roda de compartilhamento para elaborarmos aquilo que foi vivenciado e
compartilharemos os entrelaces das técnicas corporais e plásticas, onde se encontram a Dança Movimento
Terapia e a Arte Terapia.
Palavras-chave: Dança. Movimento. Terapia. Integração. Grupo.

Referências:
American Dance Therapy Association. Disponível em: https://adta.org Acesso em março de 2016.
CHAIKLIN, Sharon. WENGROWER, Hilda. La vida es danza: El arte y la ciencia en la Danza
MovimientoTerapia. Barcelona: Gedisa editorial, 2008.
FISCHMAN, Diana. La mejora de la capacidad empática en profesionales de la salud y la educación a
través de talleres de Danza Movimiento Terapia. Tese de Doutorado em Psicologia. Buenos Aires:
Universidade de Palermo, 2005.
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Silvia Guertzenstein – Arquiteta (FAU-USP), Psicóloga (URI-RS), Arteterapeuta (AlquimyArt- SP) e Dançaterapeuta –
DMT(BRECHA, Buenos Aires).
2
Denisse Ramirez – Dançaterapeuta - DMT, Formada en Argentina, Diplomada em Arteterapia en Contextos
Sicosociales, em la U. Católica Chile; Facilitadora de Meditaciones Activas de Osho.
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OFICINA

631– -VESTIDA
DE SUA HISTÓRIA
Vol
Jan / 2013

ISSN:
Luciana Pellegrini Baptista

1

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo conduzir o participante da oficina a reflexão e experiência com
diferentes possibilidades de expressão, a partir da história de Frida Kahlo. Entrar em contado com a
maneira de vestir, com as pinturas e com a trajetória de vida da pintora será uma proposta motivadora para
que nesta condição o participante entre em contato com aquela realidade. A partir do que será vivido,
interagindo estes momentos propostos durante a oficina e através do modelo da pintora, o participante será
conduzido a conectar-se à sua própria história e trajetória, ressignificando-a se for conveniente. A roupa
para Frida tinha a forma para mostrar seu patriotismo, transformar seu interior sofrido por uma poliomielite
ocorrida na infância que deixou uma perna comprometida como sequela, um acidente sofrido na juventude
que prejudicou e deixou-a com mais sequelas, três abortos e um casamento com amor, mas complexo. No
seu modo de vestir procurava alterar seu estado de espírito e colocar-se melhor. Estas vestes eram
motivação para suas pinturas. O referencial teórico utilizado foi o da Psicologia analítica de Jung e a
abordagem temática da arteterapia e diversidade.
Palavras-chave: Frida Kahlo. Vestuário. Ressignificação.
Referências:
KAHLO. Arte Através Del Tiempo. Enciclopédia editada por Numen, publicado no México, 2005.
SEI, Maíra Bonafé; GONÇALVES, Tatiana Fecchio C. (Orgs). Arteterapia com Grupos: Aspectos teóricos
e práticos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.
STEVENS, John O. Tornar-se Presente: experimentos de crescimento em Gestalt-terapia. São Paulo:
Summus, 1988.
Site consultado:
pt.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo.
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OFICINA

64 – ARTEFLORESCER
– CULTIVANDO
SEU JARDIM INTERIOR
Vol 1 - Jan
/ 2013

ISSN:
1

Naila Brasil
2
Eunice Gonçalves
Resumo
O objetivo da oficina proposta é demonstrar que a jardinagem pode se mostrar um valioso recurso no
processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano. O acompanhamento do crescimento da planta
proporciona uma relação direta com o próprio crescimento do indivíduo na busca por mudanças. Segundo o
professor-doutor Neidson Rodrigues analogamente podemos comparar o processo de crescimento do ser
humano ao das plantas. Após escolher o que se quer plantar, preparar o terreno e semear, deve-se cuidar
de modo adequado para que a semente germine e se desenvolva na forma da planta. Isso só ocorre se a
semente, devidamente adubada e regada, acionar mecanismos internos e próprios que a façam
desabrochar. Elaboramos e aplicamos esta proposta, em terapia breve, onde a todas as etapas da vida da
planta corresponde uma etapa de crescimento pessoal. Cada um desses momentos foi vivenciado através
de oficinas expressivas, em que diversas modalidades artísticas foram abordadas. Com os relatos dos
participantes, além das produções de cada um, pudemos melhor perceber seus movimentos internos em
busca de um crescimento pessoal. Metodologia: a oficina proposta para o congresso baseia-se nas
respostas, pelos participantes através das atividades, às seguintes questões: O que posso semear em
minha vida? / O que quero plantar – aqui e agora – dentro de mim? / Como me preparo para semear essas
mudanças? Em cada um desses momentos haverá um proposição de atividade expressiva – escrita criativa,
desenho, colagem – além dos processos de: conhecer as diferentes possibilidades de plantio, escolher a
sua semente, preparar a terra e semear.
Palavras-chave: Semear. Escolhas. Cuidado.

Referências:
MURRAY, E. Cultivating sacred space: Gardening for the soul. San Francisco: Pomegranate, 1997.
ROCHA, Rui. A viagem dos sabores. Lisboa: Edições Inapa, 1998.
SPEERT, Ellen, M.Ed. ATR-BC. Criando um senso de lugar: Uma viagem do jardim à ação social. Revista
Arte-Terapia: Reflexões. 2002.
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²Eunice Gonçalves – CRP 05/30448 - Gestalt-terapeuta, Terapia de Família e Arteterapeuta Ateliê Eveline Carrano.
Coordenadora Gestalt-terapia, Terapia Casal e Família e Arteterapia, AARJ 429.
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OFICINA

65 – COM A BENÇÃO
DOS
ARTETERAPIA E MITOLOGIA AFRICANA
Vol
1 -ORIXÁS:
Jan / 2013
ISSN:
1

Oneide Regina Depret

Resumo
Do ponto de vista da Psicologia Analítica, podemos considerar que os mitos dos orixás representam
padrões arquetípicos atuantes na psique de homens e mulheres. Com o objetivo de promover para o
participante da oficina a oportunidade de contato com a sabedoria ancestral de matriz africana, apresentarei
os mitos dos principais Orixás e recursos arteterapêuticos correspondentes, indicados para estimular os
potenciais a eles associados e presentes em cada um de nós. A oficina consistirá nas seguintes etapas:
apresentação da proposta e fundamentação teórica resumida; relato de cada mito destacando as
características do orixá, seu simbolismo, manifestações na psique e correlações com os materiais
selecionados; confecção de atividade expressiva pelos participantes; comentários sobre os trabalhos e
fechamento. A atividade expressiva realizada a partir do relato desses mitos e da escolha dos recursos
arteterapêuticos mais adequados para a ativação dos símbolos que lhes correspondem, pode tanto
favorecer a aquisição de maior consciência e compreensão sobre atitudes, sentimentos e potencialidades
não desenvolvidas, quanto proporcionar a estimulação das qualidades por eles representadas e a
conseqüente integração de conteúdos conscientes e inconscientes da psique, promovendo assim o
autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.
Palavras-chave: Mitologia africana. Psicologia analítica. Desenvolvimento pessoal.
Referências:
BERNARDO, P. P. A Prática da Arteterapia – correlações entre temas e recursos. Vol III: Mitologia
Africana e Arteterapia: A força dos elementos em nossa vida. São Paulo: Edição do autor, 2009.
LIGIÉRO, J. L. Iniciação ao candomblé. Rio de Janeiro: Record, 1993.
PRANDI, R. Contos e Lendas Afro-brasileiros: A Criação do Mundo. São Paulo: Companhia das Letras,
2007.
ZACHARIAS, J. J. M. Ori Axé, a dimensão arquetípica dos orixás. São Paulo: Vetor, 1998.
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TEATRO
Vol661–-OJan
/ 2013CONTRA CENA

ISSN:
Paulo Antunes¹

Resumo
Segundo a OMS, a drogadicção é uma doença (transtornos mentais relacionados a substâncias químicas)
em que corpo e mente padecem por igual. Encontramos também esta relação na literatura dos grupos de
mútua ajuda (AA e NA), incluindo a ideia espírito. Coincidentemente ou não à concepção de espiritualidade
de Carl Jung, esta definição não está ligada a uma seita ou religião, mas sim a fatores arquetípicos e
mitológicos. Utilizar o teatro como arte referencial da arteterapia, no tratamento de adictos, é lidar com
personas e máscaras do inconsciente de forma terapêutica e base metodológica apropriada para atender a
demanda de drogadictos buscando a recuperação. Na matéria da drogadicção, poucos são os
arteterapeutas especializados em reabilitação de adictos. Até mesmo encontrar literatura específica como
referência para pesquisa é muito difícil. O trabalho aqui proposto é fruto de anos de experiência em clínicas
e em grupos de mútua ajuda no ofício do arteterapeuta atuando exclusivamente na área da drogadicção.
Além de aplicar os conceitos de Carl Jung e apreciar as ideias de Luigi Zora, que encadeia a compulsão a
drogas, ao declínio da ritualização nos tempos modernos, experimentei técnicas do psicodrama, Jacob
Moreno, do teatro do oprimido, Augusto Boal, e de jogos teatrais, Viola Spolin, estimulando a liberdade, a
espontaneidade e a expansão corporal. No intuito de deixar que o corpo libere a fala da mente e do espírito,
aprisionados e conturbados pelas compulsões químicas e comportamentais do adicto, gerando assim o
crescimento pessoal, que nesta oficina de teatro será experienciado pelos participantes.
Palavras-chave: Adicção. Teatro. Máscara. Dependência química. Arteterapia.
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Resumo
Doodle é um desenho que fazemos sem destino específico e o deixamos sair quando estamos
concentrados em outra ação, como falar ao telefone, por exemplo. Enquanto o fazemos, não o avaliamos ou
criticamos. Artistas visuais utilizam os doodles como um berçário das formas e pontos de partida para
grandes ideias, contribuindo, assim, para diferentes processos criativos. Quando elaboramos doodles,
estamos mais receptivos a revelar imagens do subconsciente ou do inconsciente coletivo. Assim, analisar
um doodle nos permite pontuar símbolos, que poderão direcionar um processo arteterapêutico. Nesta
oficina, pretende-se criar doodles e a partir deles desenvolver uma amplificação, proporcionando aos
participantes uma vivência com este recurso. Segundo Steven Aimone, todos nós já tivemos experiências
com doodles, e para este autor, há um crescente consenso de que os doodles revelam facetas chaves da
psique de quem os faz. Para utilizá-los em prol da Arteterapia, foram consideradas além das definições de
Aimone, os estudos sobre criatividade de Fayga Ostrower, e articulando-os com a expressão do desenho,
suas propriedades, uso e indicações em Arteterapia, apontados por Ângela Philippini. A metodologia da
oficina consiste em apresentar como os doodles passam a ser considerados Rabiscos Terapêuticos;
conduzir uma prática para exercitar e conhecer o traçado pessoal; orientar a escolha de um dos doodles
produzidos; encaminhar a amplificação de símbolos revelados nos doodles escolhidos, através da inserção
de cores; e por fim, propor a partilha da experiência e de suas respectivas amplificações. A oficina ocorrerá
com um mínimo de cinco e o máximo de 15 participantes.
Palavras-chave: Arteterapia. Doodles. Rabiscos terapêuticos. Criatividade. Inconsciente.
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Resumo
O trabalho foi fundamentado na psicologia analítica de C. G. Jung, e utilizou os conceitos sobre sombra e
persona, e a potencialidade do desenho como processo de mudança e transformações. Buscando realizar
um trabalho arteterapêutico inovador, que reúne conceitos amplamente estudados, o desenho foi utilizado
como instrumento para construir as imagens e modificá-las de acordo com as necessidades percebidas pelo
paciente e/ou arteterapeuta. O trabalho tem como objetivo proporcionar a união, integração e
reconhecimento da sombra, persona, a percepção dos elementos ausentes e/ou excessivos no desenho
buscando atingir o equilíbrio necessário para o desenvolvimento de um ser humano mais pleno. Os
encontros foram realizados em atelier arteterapêutico com oito pessoas entre doze e sessenta anos. Os
encontros iniciavam-se com uma sensibilização, e solicitava-se ao paciente a escolha de dois animais, um
de sua preferência e outro ao qual o paciente possui aversão, descrevendo três qualidades e três defeitos
de ambos, ressaltando que não há necessidade de saber desenhar com perfeição. Os materiais utilizados
foram papel sulfite, lápis de cor, aparelho de som. Quanto aos resultados percebemos uma transformação
dos pacientes frente aos desafios cotidianos, uma maior tolerância à presença do animal que tem aversão.
A integração gradual dos elementos do conceito sombra. Percebemos que a utilização do desenho como
princípio revelador e transformador provocando mudanças e descobertas, produzindo um universo fecundo
para realizações e conquistas, proporcionando um equilíbrio interior e exterior.
Palavras-chave: Desenho. Psicologia Analítica. Arteterapia.
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