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(...) o contemporâneo não é apenas 
aquele que, percebendo o escuro do 
presente, nele apreende a resoluta luz; 
é também aquele que dividindo e 
interpolando o tempo, está à altura de 
transformá-lo e de colocá-lo em relação 
com os outros tempos, de nele ler de 
modo inédito a história, de ‘citá-la’ 
segundo uma necessidade que não 
provém do seu arbítrio, mas de uma 
exigência à qual ele não pode 
responder.  

 
Giorgio Agamben 
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Em um mundo que se fez deserto 

temos sede de encontrar companheiros 

Saint Exupery 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho monográfico se propõe a ensaiar uma articulação 

bibliográfica entre as especificidades da Arteterapia e a produção de 

subjetividade no Contemporâneo. Constitui-se a partir de três pilares: O 

primeiro apresenta a arteterapia bem como a apresentação de seus conceitos, 

definições, história, teorias com as quais dialoga, especificidades da arteterapia 

e o papel do arteterapeuta. Um segundo intenta apresentar a concepção de 

contemporaneidade, envolvendo suas problemáticas e necessidades. O 

terceiro se propõe enquanto reflexão sobre a Arteterapia como uma prática 

transformadora, ampliando as possibilidades de enfrentamento às 

problemáticas do contemporâneo e cada vez mais reconhecido entre as 

políticas de saúde. Por fim, propõe-se a partir desta articulação a experiência 

de materiais e sua aplicabilidade enquanto potentes na transformação dos 

sujeitos em sua busca por ampliação do contato e da consciência. 

 
Palavras-chave: Arteterapia; Contemporâneo; Políticas de Saúde; PICS;  
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ABSTRACT 
 
 

The present monographic work proposes to rehearse a bibliographical 

articulation between the specificities of Art Therapy and a production of 

subjectivity in the Contemporary. It consists of three pillars: The first presents 

the art therapy as well as the presentation of its concepts, definitions, history, 

theories with which it dialogues, specificities of art therapy and the role of the art 

therapist. A second tries to present the conception of contemporaneity, involving 

its problems and needs. The third is proposed as a reflection on Art Therapy as 

a transformative practice, expanding the possibilities of coping with the 

problems of the contemporary and increasingly recognized among health 

policies. Finally, it is proposed from this articulation the experience of materials 

and its applicability as potent in the transformation of the subjects in their 

search for the expansion of contact and consciousness. 

 

Keywords: Art therapy; Contemporary; Health policies; PICS; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Conta uma antiga história que em dada ocasião  um imperador chinês se 

encontrou em grande aflição no meio da noite e solicitou com urgência que um 

pintor de sua corte viesse ao seu auxílio. Havia tempo que algo o incomodava 

em seu quarto e, ainda que se esforçasse em resolver seu problema 

encontrava apenas o fracasso em suas tentativas. Já não dormia como 

desejava, nem sabia o que fazer para voltar a dormir. O que de fato ocorria, e o 

capturava ao ocaso de todos os dias, era o efeito de um afresco pintado sobre 

o leito – o que vinha lhe absorvendo toda a atenção ao ponto do desespero. Na 

imagem, uma cascata pairava com a impressão de seguir em movimento 

incessante, acompanhando um ruído atordoante que remetia ao jorrar de suas 

águas e apartava o fantasioso imperador de seu desejo de descansar.  

Regis Debray (1994) nos apresenta a anedota acima descrita apontando uma 

surpresa diante dos efeitos de uma imagem. A partir desta relação, levanta uma 

importante questão: Vemo-nos diante do poder de afetar que percorre uma 

imagem, uma força que nos inquieta, atinge as vias sensíveis e constrange 

nossa estabilidade, certamente. Mas, cabe-nos pensar: o quanto, na 

atualidade, percebemo-nos afetar por tais efeitos? Se comparadas às aflições 

do conto, talvez as insônias, bem como os efeitos das demais imagens 

presentes em nossas vidas já não surtam o mesmo efeito sobre nossa 

percepção com tamanha consciência do fato. Mais do que isso, assim como 

não nos envolvemos do mesmo modo diante dos efeitos de uma imagem, seria 

mais provável que quando adoecidos, recorrêssemos a medicamentos e 

condutas paliativas muito antes de pensar nossa relação com a paisagem ou 

mesmo de nos permitir mergulhar entre as cores e movimentos de uma obra a 

fim de ampliar as potências afetivas de tal relação em direção a outras formas 

de existir. Independentemente ao levantamento de possíveis causas, algo se 

passa que no afeta a percepção, e isto não é diferente quando se trata de 

perceber a nós mesmos e nossas relações com o mundo. 

Sejam quais forem seus efeitos, entre nossas imagens e nossa relação com 

elas, sejam de alívio ou agitação, harmonia ou selvageria, encanto ou 

alienação, manuais ou mecânicas, estáticas ou moventes, em cores ou 

acinzentadas, preto e branco, mudas ou energicamente comunicantes - é fato 
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que há algumas dezenas de milhares de anos, as imagens fazem agir e reagir.  

Na atualidade, a relação com as imagens, de um modo ou de outro compõe 

nossos afazeres cotidianos. Seja por meio da televisão, dos anúncios que 

proliferam por todos os lados, no cinema, no teatro e em exposições, seja nas 

redes sociais de compartilhamento de fotografias e vídeos, ou mesmo a partir 

das leituras mais banais que realizamos apenas para “distrair a mente” em 

nossos trajetos diários. Criamos uma conexão curiosa com o consumo de 

imagens, tornando-as sempre presentes em nossas vidas mas quase sem 

perceber seus efeitos em nós.  

Em dado momento da história da humanidade, tornamo-nos consumidores de 

informações e nos apartamos do lugar de sujeitos produtores de seu destino, 

perdendo contato com essas forças que nos atravessam e ficando a mercê das 

múltiplas transformações que o tempo traz. 

A experiência criativa, o caminho da expressão, que é fonte inesgotável de 

expansão, de aumento de nossas potências de invenção e de conexão com a 

vida, parece ter se tornado apartado de nossas vidas. 

Para Fayga Ostrower (1978), somos por natureza seres criativos, seres 

criadores. A potência de invenção se vê como parte fundamental da construção 

da própria vida. Afirma, assim, que não há outros caminhos para se viver, 

aprender ou tentar se envolver com o mundo que não sejam criativamente. É 

também por esta razão que a criatividade pode e deve ser vista como um 

comportamento normal das pessoas. Trata-se de um potencial cuja 

experimentação se torna imprescindível, como uma necessidade que nos 

impele ao crescimento, ao desenvolvimento. 

Nossos processos criativos são construtivos, de abrangência global, isto é, 

envolvem-nos como um todo, a partir da personalidade expressa, no modo de 

a pessoa se diferenciar em si mesma ou no modo como intenta relacionar-se 

com os outros. Criar é presente na existência e ao criar experimentamos 

realidades distintas, formas distintas de se buscar o conhecimento das coisas. 

Nessa relação, avigoramos pouco a pouco um sentimento de estruturação 

maior, sentimos que estamos em desenvolvimento e/ou em direção à 

realização de algo essencial ao nosso modo de existir (OSTROWER, 1998, 

p.142). 

É justamente esta relação que estabelecemos com os processos criativos em 
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nossa vida que nos torna independentes, não mais apenas como consumidores 

de imagens, mas sujeitos em agenciamento com a criação, experimentando 

aproximações e distanciamentos, ampliando as possibilidades da vida e 

fortalecendo as próprias potências inventivas.  

Faz-se urgente pensar a asseveração deste processo enquanto via de cuidado 

e de renovação das forças de criação destituídas de sua liberdade em nossa 

sociedade.  

É nesse contexto que este trabalho se propõe a apresentar seu caminho de 

transformação. Vamos pensar a afirmação da arteterapia em seus múltiplos 

diálogos. 

Entre tentativas de fazer destas palavras um ensaio damos seguimento a esta 

monografia por linhas tortuosas. Não desprendidos de qualquer rigor científico, 

mas implicados a princípios que fazem de uma jornada em direção à produção 

de conhecimento um verdadeiro convite ao encontro. 

O ensaísta, bem como seu leitor, são transeuntes, passeadores, de modo que 

acompanham cada um a seu modo os múltiplos relevos das problematizações 

em que apostam seguir. O texto que segue ganha formas cambiantes em 

determinados momentos, ora buscando conceitos com os quais garantir a 

sustentação de nossos argumentos, ora apostando conceitos que convoquem 

a sua própria abertura ao pensamento.  

Em se tratando de uma pesquisa de articulação bibliográfica enquanto 

metodologia, temos muito que ganhar com os formatos ensaísticos, uma vez 

que o que se quer é convidar o próprio leitor a produzir também seus próprios 

sentidos, seguindo juntos ao encontro de aberturas significativas tanto no 

‘enquanto’ de sua leitura quanto nos desdobramentos dela, aos quais 

desconhecemos quaisquer destinos. 

Para Jorge Larrosa, o ensaio é uma produção apoiada no tempo, no próprio 

tempo, onde aceita seu caráter temporário (LAROSSA, 2003, p.110.) Nada 

mais apropriado e providencial ao tema que segue estas linhas: o 

contemporâneo e a afirmação da arteterapia em suas potencias d transformar a 

realidade. Ainda que textualmente, seguimos no aqui-e-agora, no convite a 

pensar a arteterapia, a contemporaneidade, suas problemáticas e suas 

potências, bem como as perspectivas de atuação que encontramos nesse 

processo. 
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2. ARTETERAPIA 

2.1 O que é Arteterapia? 

 

De acordo com Eliane Barreto e Magda Cunha (2009), podemos definir este 

processo, de maneira genérica, como arteterapia:  um processo terapêutico 

que ocorre mediante a experiência de modalidades expressivas diversas. 

Trata-se, entre suas possibilidades, de uma terapia através das artes. 

De um modo geral, afirmam Sara Pain e Jarreau (1996), a proposta da 

arteterapia é favorecer a experiência terapêutica através da linguagem artística, 

de modo que permite através disso desenvolver recursos físicos, cognitivos e 

emocionais, propiciando o desenvolvimento de habilidades e de 

potencialidades, favorecendo a utilização de recursos internos na resolução de 

conflitos e estimulando a livre expressão, oferecendo espaço continente para 

expressão de aspectos da subjetividade, sejam estes aspectos conscientes ou 

não. 

A American Artherapy Association preconiza, em texto de 2003: 

 

1“A arteterapia baseia-se na crença de que o processo 

criativo envolvido na atividade artística é terapêutico e 

enriquecedor da qualidade de vida das pessoas. 

Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no 

contexto de uma relação profissional por pessoas que 

experienciam doenças, traumas ou dificuldades na vida, 

assim como por pessoas que buscam desenvolvimento 

pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os 

processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas 

podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, 

aumentar sua auto-estima, lidar melhor com sintomas, 

estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos 

físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer 

vitalizador do fazer artístico.” 

 

                                                 
1
 Trecho disponível em: http://www.ubaat.org 
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Da mesma maneira que houveram muitos processos para que se 

reconhecesse a força das imagens ao longo dos tempos, o reconhecimento do 

potencial inventivo através de conexões de práticas expressivas e da vida não 

surgiu de uma hora para outra. 

Praticas diversas e pressupostos teóricos foram de grande importância para a 

constituição da arteterapia como a conhecemos hoje. 
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2.2 História da Arteterapia. 

 

A arteterapia tem sua origem na antroposofia de Rudolf Steiner, em 1913, em 

cuja visão de homem somos remetidos à nossa própria constituição espiritual 

enquanto alma e corpo vivos. Através de elementos da terapia artística (cor, 

forma, disposição espacial, etc.), busca-se a conexão com as leis naturais que 

regem a vida, inerentes à criação do homem e sua própria essência criadora.2 

Embora se interesse por temas caros à psicologia, por muito tempo o encontro 

entre a arte e a análise de nossas produções inconscientes pareceu se 

distanciar entre as formulações teóricas desse campo, ao passo que 

atualmente nos parece um encontro pouco usual e mesmo incongruente com 

relação às práticas clínicas que se pretendem científicas e positivistas. 

Contudo, de modo pouco perceptível, já em princípios de construção da 

psicanálise, podia-se encontrar questionamentos sobre a produção artística e 

os produtos de uma dinâmica inconsciente. Pensava-se assim, em torno de 

alienados e pacientes sob a confusão de sua sintomática inconsciente, a 

relação com as imagens e seu conteúdo de origem obscura à consciência. 

Constata-se, de modo superficial, a existência de três abordagens clássicas ao 

longo do desenvolvimento das referências em arteterapia: psicanalítica, 

junguiana e gestáltica, cujas principais referências são, respectivamente, os 

trabalhos de Margaret Naumburg (1966), Nise da Silveira (2001) e Janie Rhyne 

(2000). Sem perder de vista as especificidades dessas diferentes perspectivas 

teóricas, uma noção central que subjaz a todas é a de que a arte é um 

poderoso meio para a expressão da subjetividade (REIS, 2014,p.247). 

Margareth Naumburg, em 1941, nos Estados Unidos, junto com Florence Cane, 

havia experimentado o que chamou Arteterapia de orientação dinâmica. 

Lançando mão do convite à arte espontânea durante a psicoterapia, a partir de 

referencial teórico freudiano, acompanhava a transformação dos resquícios 

inconscientes através da produção de imagens, o que considerava um 

processo de liberação do mesmo, tendo como foco o aspecto projetivo e a 

interpretação dos conteúdos ocultos nos trabalhos criados pelos pacientes. 

Além de Naumburg e Cane, outros autores também se enveredaram no campo 

                                                 
2
  Notas retiradas do caderno, registrado durante a aula “Fundamentos de arteterapia”, no 

curso de pós-graduação em Arteterapia. 
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da arte em meio a terapia. Edith Kramer, nos anos 50, convidando a fazer arte 

sem a necessidade de verbalização. Embora fosse filiada à psicanálise, 

importava-lha mais a observação do comportamento do paciente, da linguagem 

plástica e sua interferência sobre o paciente, enfatizando o processo mais do 

que seu produto final. Françoise Dolto, no trabalho com crianças nos anos 70. 

Janie Rhyne, através do encontro entre gestalt terapia e a arte, nos anos 70, 

onde propunha experimentos de contato, sensibilização e ‘awareness’ para o 

paciente se aproximar de seus conflitos e contatá-los, expressá-los e 

reorganizá-los de acordo com as novas perspectivas. Natalie Rogers, no 

desenvolvimento da abordagem centrada na pessoa por meio da produção 

artística, nos anos 70. 

No Brasil, Osorio Cesar e Nise da Silveira foram responsáveis pela abertura de 

possibilidades do uso do processo de criação no tratamento de pacientes 

psiquiátricos. Não o denominavam arteterapia, mas encontravam na arte o 

processo curativo e transformador.  

Na década de 40, Nise se via inconformada com os métodos estabelecidos no 

meio psiquiátrico. Diante de formas agressivas de tratamento, insistiu na busca 

por outras formas de cuidado, reavaliando a prática terapêutica para os 

pacientes do Centro Psiquiátrico Nacional de Engenho de Dentro. 

Referência para a Reforma Psiquiátrica no Brasil, neste mesmo hospital do 

subúrbio do Rio de janeiro, onde atualmente se encontra o Instituto Municipal 

Nise da Silveira, buscou outras formas de atuar. 

A sensibilidade de Nise da Silveira apontava para a necessidade de outros 

meios de intervir que não fossem o coma insulínico ou o eletrochoque, que 

provocavam convulsões e grande tensão entre os pacientes. 

Com a criação da Seção de terapêutica Ocupacional, inicia atividades e 

convida-lhes a experimentar as vias de expressão, para além do fazer 

tecnicista, o que na época era corrente entre as práticas ocupacionais. O que 

se passava no mundo interno daqueles indivíduos tão herméticos? 

Experimentava um encontro com os territórios existenciais de seus pacientes 

ao iniciar tais questionamentos e práticas, criando pontes através dos 

obstáculos da linguagem verbal e da história de distanciamento para com a 

realidade afetiva dos pacientes em psiquiatria. 
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Dizia Nise: 

"A comunicação com o esquizofrênico, nos casos graves, 

terá um mínimo de probabilidade de êxito se for iniciada no 

nível verbal de nossas relações interpessoais. Isso só 

ocorrerá quando o processo de cura já se achar bastante 

adiantado. Será preciso partir do nível não-verbal. É aí que 

particularmente se insere a terapia ocupacional, oferecendo 

atividades que permitam a expressão de vivências não 

verbalizáveis por aquele que se acha mergulhado na 

profundeza do inconsciente, isto é, no mundo arcaico de 

pensamentos, emoções e impulsos fora do alcance das 

elaborações da razão e da palavra. O exercício de 

atividades poderá adquirir importante significação. Em vez 

dos impulsos arcaicos exteriorizarem-se desabridamente, 

lhes oferecemos o declive que a espécie humana sulcou 

durante milênios para exprimi-los: dança, representações 

mímicas, pintura, modelagem, música. Será o mais simples 

e o mais eficaz."3 

 

Nos ateliês os pacientes desenvolviam trabalhos manuais e atividades 

artísticas que transitavam entre a música, pintura, modelagem e as artes 

cênicas. Com recursos escassos, lidando com a resistência e preconceitos da 

comunidade médica, fundou no hospital o Museu de Imagens do Inconsciente, 

que conta com acervo produzido pelos freqüentadores dos ateliês. O acervo 

conta hoje com mais de 350 mil obras e documentos, sendo tombado pelo 

IPHAN e disponível para pesquisadores de todas as áreas do conhecimento.4 

Aprendemos com Nise que dificilmente qualquer tratamento será eficaz se não 

houver este encontro, se o doente não tiver ao seu lado alguém que represente 

um ponto de apoio sobre o qual ele faça investimento afetivo. 

Conta-se que o observou quando diante de uma ocorrência de regressão no 

quadro de um de seus pacientes. Sugeriu assim que uma das monitoras de seu 

                                                 
3
 Trecho extraído da página do módulo comemorativo em homenagem a Nise da Silveira. 

Disponível em: http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/secao-de-terapeutica-
ocupacional.php 
4
 http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/imagens-do-inconsciente.php 
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atelier de pintura acompanhasse o paciente continuamente. Lá permanecia, ao 

seu lado, sem opinar ou questionar suas pinturas. Restava silenciosa, com 

postura interessada e atitude a demonstrar sua sincera simpatia por qualquer 

coisa que se produzia em processo, ainda que fossem as mais tenebrosas 

garatujas que vinha produzindo em seu período de isolamento. 

Pouco mais de um mês de iniciada a experiência e o paciente começa a 

demonstrar seus desdobramentos: um novo mundo começa a surgir do caos. 

Formas e cores começam a se diferenciar, surgem em meio ao trabalho que 

vinha realizando. 

A relação terapêutica tornou-se crucial para a abertura a outra relação com o 

mundo, outros encontros com seu ambiente. Não só serviu ao cuidado com 

suas funções psíquicas e a construção de apoio, como religou-o ao mundo 

externo. Nesse período, produziu uma série de paisagens muito próximas ao 

mundo real. 

Para além de qualquer ciência ou psicologia, o que podemos constatar foram 

as potências da arte através destas, como uma área que se ocupou por mais 

tempo de um modo de elaborar as formas dinâmicas de vitalidade e ampliar as 

potências da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2.3 Diálogos teóricos na Arteterapia5 

 

Das possibilidades e potências da Arteterapia, muito do que conquistou e 

experimenta em sua prática, foi garantido a partir dos sentidos trazidos por 

alguns de seus diálogos com abordagens teóricas diversas sobre o homem. 

Para além da antropologia, da psicossociologia, da filosofia e outras áreas de 

estudos, destacamos alguns dos pensamentos e conceitos que vem 

contribuindo à pratica em arteterapia.  

 

2.3.1 Psicologia analítica 

 

Grande fonte de inspiração ao pensamento e às descobertas de Nise da 

Silveira em sua experiência, a psicologia Analítica de Carl Gustav Jung 

representou uma mudança radical para as práticas em psiquiatria e tornou-se 

referência axial para a arteterapia. Reafirmou para os trabalhos desenvolvidos 

uma abertura às conexões entre consciente - inconsciente e a afirmação do 

desenvolvimento incessante da vida em suas potencialidades. 

“Minha vida é a história de um inconsciente que se realizou”, disse Jung (2016, 

p.29). Tal abertura foi importantíssima para reconhecer a potência simbólica da 

imagem diante das forças presentes em nossa vida enquanto desdobramentos 

de uma dinâmica própria do inconsciente, sendo ele reconhecido a nível 

pessoal ou mesmo coletivo. 

Para a Psicologia Junguiana o inconsciente subdivide-se em dois níveis: o 

inconsciente pessoal que se refere aos conteúdos adquiridos durante a vida da 

pessoa e o inconsciente coletivo, que se refere aos conteúdos que estão 

presentes desde o nascimento e que carregamos enquanto herança cultural 

em potencial de ser desenvolvida. 

O inconsciente pessoal, mais próximo do inconsciente formulado por Freud, 

corresponde à sua camada mais superficial, relacionada às memórias 

esquecidas ou reprimidas pelo sujeito – muito mais próximas, portanto, das 

experiências do indivíduo ao longo de sua vida e presente em sua dinâmica 

psíquica a partir de tal relação. O inconsciente  coletivo, por outro lado, remete 

                                                 
5
 Aspectos teóricos serão apresentados apenas de maneira breve, de modo que para maiores 

aprofundamentos, recomenda-se a leitura de referência teórica apropriada. 
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às características e potencialidades mais ‘profundas’ da psique, referentes aos 

conteúdos culturais da humanidade e suas possibilidades de afirmação na vida 

individual. 

Através do inconsciente coletivo, princípios da humanidade se expressam ou 

buscam expressão através da realização pessoal da existência, revelando-se 

por meio das características que denominamos como arquetípicas, isto é, 

primitivas, virtuais, profundas na história e nas potências da vida. 

É como se ao nascer, trouxéssemos não apenas um código genético com 

relação às potencialidades genotípicas e fenotípicas de nossos aspectos 

físicos, mas também um código, simbólico, relacionado às possibilidades 

psíquicas de expressão em nossa personalidade. Fornecem-nos, assim, 

sustentação para formas distintas de nos relacionarmos, afetando ao indivíduo 

em sua construção e apontando-lhe potencialidades por realizar em seu 

desenvolvimento. 

Segundo Jacobi apud Whitman(1969, p.92), inicialmente, a noção de arquétipo 

era aplicada por Jung a temas psíquicos que poderiam ser expressos em 

imagens. Mas logo foi ampliada para abranger padrões, acontecimentos, 

configurações, etc dinâmicos ou estatísticos. Posteriormente veio a abranger 

manifestações psíquicas de caráter biológico, ideativo ou psicológico, desde 

que fossem mais ou menos universais. 

Seguindo esta tendência, deparamo-nos com outro conceito importante para a 

psicologia analítica a que vamos nos orientar com relação aos processos de 

transformação psíquicos: o processo de Individuação. 

Através das potencias de autorregulação presentes na psique em sua 

totalidade, a utilização de técnicas expressivas surge assim como elemento 

propiciador do resgate do sentido de viver e possibilidade de intervenção sobre 

o equilíbrio da energia psíquica em seus investimentos de vida. 

Tal processo é disparado através da capacidade de realização, ou simbolização 

(para Whitman, termos que se referem ao mesmo processo), através do qual a 

significação deixa sua marca na matéria ao se expressar em imagens, 

emoções, padrões de comportamento, como experiências que estão 

disponíveis ou acessíveis ao consciente (IBIDEM, p.94-95). 

Segundo os preceitos da psicologia analítica, o papel do processo terapêutico é 

estabelecer um relacionamento adequado entre o sujeito (seu ego) e o estado 
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inconsciente, para “(...) trazer à consciência as posições relativas que eles têm 

um com respeito ao outro e descobrir exigências de uma parceria cooperativa 

contínua.” (IBIDEM, 1969, p.258). Em suma, busca-se estabelecer 

possibilidades de diálogo entre a consciência e o inconsciente de modo que se 

direcionem à realização das potencialidades de vida do sujeito. 

 

2.3.2  Fenomenologia 

 

A abordagem fenomenológica nos convida a tentar estar o mais perto possível 

da vivência do sujeito sem interpretações, permanecer no momento aqui e 

agora e, ajudar a explorar e ficar consciente de como se produz sentido no 

mundo. 

Com objetivo contestatório em relação ao método experimental, a 

fenomenologia surge como proposta de Edmund Husserl, que criticava as 

teorias positivistas, apegadas à objetividade, às crenças reducionistas e aos 

modos de pensar em que se crê em uma relação pura de neutralidade onde 

objeto de pesquisa é completamente separado e independente daquele que 

pretende conhecê-lo. Almejando investigar a natureza da existência, decidiu se 

voltar para a verdade tal qual se mostra na relação: o fenômeno. Segundo sua 

proposta, a compreensão dos acontecimentos, isto é, dos fenômenos, se dá a 

partir de três componentes: horizontalismo, ao dar a todos os aspectos do 

sujeito a mesma importância (relacionando assim o comportamento, a 

aparência, as expressões e o contexto) A descrição, em que se apresenta o 

fenômeno como se dá no presente e na interação entre observador e sueito; A 

redução fenomenológica, em que se suspendem as crenças, pressupostos e 

julgamentos a fim de acolher o sujeito ‘como se fosse a primeira vez’, 

acolhendo-o como presente e sem interpor os próprios filtros. 

Desse modo, encontramos uma postura que permite melhor aproximação da 

realidade do sujeito tal qual se mostra na relação presente. 

2.3.3  Gestalt-Terapia 

 

Acreditamos em práticas que nos convidam ao presente, ao contato, à 

plenitude de nossas experiências. Assim nos articulamos à gestalt-terapia A 
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palavra Gestalt, sem tradução exata para o português, nos traz um sentido de 

“forma”, de “estrutura organizada”. Baseamo-nos assim nas concepções de 

homem do existencialismo e da fenomenologia – que são complementares – 

utilizando como método a própria fenomenologia. 

O ser humano está inteiro em um campo espaço-temporal, onde várias forças 

atuam concomitantemente, configurando a realidade.  

Sob o foco do presente, no “aqui e agora”, afirmam-se as práticas articuladas 

com a gestalt-terapia. Permanecer no presente proporciona um contato mais 

satisfatório, permitindo-se enxergar o que está se passando “aqui”, evitando 

situações em que se divaga entre fatos vividos por meio de discursos 

proferidos, rumores, fantasias, etc. O trabalho terapêutico baseia-se no que nos 

é apresentado pelo cliente, reconhecendo a importância de considerá-lo 

naquilo que vive no momento também. Conteúdos trazidos, gestualidade, a 

expressão facial, a respiração, o modo de olhar e tudo o mais que estiver 

acontecendo no aqui e agora – tudo nos atrai o olhar enquanto característica 

importante a ser levada em consideração. 

Chamamos ‘funções de contato’ as formas que o ser humano tem disponíveis 

para sua relação com o mundo, ou seja, seus sentidos de tocar, olhar, ouvir, 

sentir o cheiro e o gosto das coisas, além de falar e movimentar-se. É por 

essas funções que o contato pode ser experienciado, assim como corre o risco 

de se perder em fugas, de ser bloqueado. 

Rodrigues afirma que 

“O contato é um movimento transformador de junção, de 

síntese, que permite a realidade se fazer e se refazer sobre 

si mesma num processo nunca acabado, porque o contato, 

como unidade de transformação, tende a ampliar-se ao 

infinito pelas possibilidades que tem de adquirir novas 

propriedades a cada instante.” 

 

O contato, acima de tudo, é o que o indivíduo faz no aqui e agora, em 

incessantes movimentos relacionais com o que se passa, e somente pode-se 

perceber o que faz se estiver vivendo, consciente do que se passa no aqui e 

agora, no presente.À consciência de presente, chamamos de estar Aware. 

Nesse processo, é preciso que se compreenda o que se passa consigo no 
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presente para que possa produzir qualquer transformação. É preciso perceber 

as sensações e sentimentos que os acompanham antes de poder alterar seu 

comportamento, pois compõem-se e integram-se na composição de nossa 

existência. A awareness, portanto, provoca o contato do individuo com si 

mesmo no aqui e agora, para que ele se perceba melhor e amplie sua 

consciência sobre sua pessoa. 

Sempre que a atenção de um indivíduo se volta para algo, busca alguma 

figura, busca esta que se realizará sobre um fundo, isto é, sobre um contexto, 

história, conjuntos de experiência que dão lugar para o surgimento de algo. 

Algo que é figura em determinado momento, passa por várias etapas até que 

sua necessidade seja atendida, deixando de ser figura e tornando-se 

novamente fundo, quando emerge então uma nova figura. A isto denominamos 

ciclo de contato. Responsável pelo processo de auto-regulação do indivíduo, 

no sentido de propiciar à pessoa a obtenção do que necessita e a eliminação 

do não precisa mais, retomando seu equilíbrio. Se este ciclo não é completado, 

a situação permanece inacabada e a Gestalt fica em aberto (JOYCE; SILLS; 

2016). 

 

2.3.4 Terapias Corporais 

 

O diálogo com as terapias corporais, como aparece na prática em arteterapia, 

traz como bagagem as proposições desenvolvidas por Reich e seus 

sucessores, que voltaram seus olhares para a possibilidade de se considerar a 

vida em sua integração a nível psicológico, corporal e energético. Desenvolveu 

tratados acerca do fenômeno do encouraçamento e seus desdobramentos 

sobre os distúrbios da psique, que envolvem esta relação integrada entre o 

corpo e a mente. O encouraçamento, se refere às alterações musculares, 

tensão ou flacidez, de ordem psicofisiológica, que podem ser trabalhadas 

através de exercícios de afrouxamento e liberação que se dão por meio de 

respiração, movimentos expressivos de membros, alongamentos, técnicas 

posturais, técnicas vivenciais como dinâmicas de relacionamentos, expressões 

faciais e expressão sonora entre outras. Ao trabalhar a mente e o corpo torna 

possível a flexibilização ou eliminação das couraças de forma que a energia 

possa circular com liberdade e o indivíduo experimente com maior vitalidade e 
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saúde os seus aspectos físicos, energéticos e emocionais.  

Toda transformação leva necessariamente a situações de crise, de modo que 

se vê modificar as perspectivas e padrões de sentimentos, gestos, reações e 

do mesmo modo reinventa as possibilidades com que se direciona à vida. 

O trabalho corporal não é ciência, diz Neidhoeffer (1994), mas arte. Assim, para 

além de moldes práticos, relatórios clínicos, relações formais de ‘tratamento’ ou 

de lugares delimitados em terapia, o que está envolvido é um relacionamento 

humano, a experiência de nossas potências de encontro com o outro, seus 

desdobramentos através da poesia do anseio, e o coração aberto às 

possibilidades porvir. 
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2.4 O Arteterapeuta 

 

Através dos conceitos que carrega consigo e do vasto conhecimento acerca 

dos materiais e processos expressivos que desenvolve, o arteterapeuta está 

habilitado para atuar em prol do desenvolvimento humano. Não obstante a área 

em que esteja situado, sua proposta primordial é a atenção preventiva aos 

sujeitos. 

Embora o arteterapeuta se prepare para encontrar as dinâmicas psíquicas mais 

variadas e acompanhá-las em sua complexidade, ele não é psicólogo e nem se 

propõe a isso. Ainda que se desdobre junto aos sujeitos que acompanha (a que 

pode vir a chamar de atendidos) em práticas expressivas, dando formas e cor 

às afetivações que lhe percorrem a pele e o convocam ao encontro criativo 

com a existência, também não é um artista e nem almeja ser. O arteterapeuta 

não se define entre as ocupações tão delimitadas, mas traz o interesse em 

suas possibilidades por serem constituintes do humano. Assim sendo, abraça o 

conhecimento e o investe com uma inclinação fenomenal a se fazer presente 

junto ao outro, apostar em sua evolução como quem observa a vida 

desabrochar em um botão de flor. Nessa aposta, o arteterapeuta é um 

profissional multidisciplinar, buscando conhecimentos que o auxiliem nessa 

tarefa que aceitou investir seu olhar. 

O arteterapeuta é um homem de fé, diria Angela Phillipini (2004), e cabe a esse 

profissional uma atitude fortalecedora das potencialidades em experimentação. 

Assume um estado de ser ativo na quietude, para acolher a atividade do outro. 

Embora a arteterapia tenha consigo especificidades e diálogos teóricos que lhe 

são caros, estes só podem ser temperados com os movimentos e 

familiaridades teóricas advindas do arteterapeuta, que tem liberdade para 

construir outras pontes em seu trabalho - infindáveis. 

Mais do que sua perspectiva teórica, é preciso, segundo Alexander Reisin 

(2006), que o arteterapeuta seja alguém que esteja presente, com atenção ao 

outro e ao que surge no processo, em conexão, em permanente diálogo de ida 

e volta com o grupo ou com o sujeito, com o que acontece. Nesse processo, 

contato e empatia estão implicados, em atitude acolhedora em observação a 

linguagens verbais e não verbais, em que a intuição e o entendimento se 

direcionem à criação de formas outras de viver, seja através do ensaio de certa 
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maleabilidade, seja na descoberta da espontaneidade e capacidade de 

improvisação. 

Nesse processo, o arteterapeuta também compõe a própria jornada. Se lhe 

cabe, como tarefa essencial, resgatar possibilidades criativas de seus clientes, 

manter um convívio terapêutico diário com o processo criativo, então é 

fundamental que se possa construir e ampliar constantemente suas próprias 

vivências criativas (PHILLIPINI, Op.Cit). 

Estas experiências se tornam as principais vias para proporcionar outras 

formas de expressão para além da verbal. Descobre-se também, através de 

vários agenciamentos, materiais, sensíveis, perceptivos, simbólicos, 

relacionais, as potências de sua ampliação, de sua abertura à uma porosidade 

possível com o plano das intensidades, das sensações.  

Através desta experiência, os artifícios inventivos que povoam o atelier de 

Arteterapia serão os próprios instrumentos a auxiliar o Arteterapeuta. A cada 

sessão, novos recursos podem ser utilizados, desde que o contato com o 

sujeito atendido tenha sido estabelecido e se proponha que faça a indicação de 

alguma forma de utilização de determinada técnica, material plástico, entre 

outros. Conhecendo-se a característica de cada material e técnica, pode-se 

propor a criação, que irá permitir atingir os objetivos terapêuticos esperados, 

através de linguagens de expressão e proposição ao trabalho. 

Como exemplos de recursos aos quais se pode recorrer e alguns de seus 

efeitos: 

A Música: que estimula a participação, reduzindo a tensão entre meio externo 

e interno, permitindo um exercício de atenção, ale de promover no espaço a 

instauração de tempo-espaço agradável e acolhedor.  

Os Movimentos Corporais e brincadeiras: Permite que se entre em contato 

com o corpo e se desenvolva consciência corporal, auxiliando no relaxamento 

e concentração, o que favorece o fluir da criatividade, bem como a liberação 

das couraças. 

O Relaxamento: Obtido através de exercícios de respiração, consciência 

corporal, automassagem e outras técnicas, permite ao indivíduo desacelerar 

aumentando sua autoconcentração. 

A Imaginação Ativa: através do exercício da fantasia, pode-se conduzir o 

indivíduo a viver situações, visitar lugares auxiliando sua concentração, seu 
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relaxamento e o encontro com ele mesmo. 

A Leitura de Histórias: ao representar fenômenos coletivos, as histórias 

facilitam a comunicação entre o sujeito e os afetos que ainda lhe parecem 

indiferenciados. Além disso promove melhor entendimento do mundo 

inconsciente através da experiência projetiva, favorecendo o 

autoconhecimento, o movimento e transformação. 

Pintura: de efeito expansivo sobre a consciência, a pintura tem a capacidade 

de mobilizar emoções, facilitando a fluência e a expressão dos afetos e a 

liberação de conteúdos inconscientes, com efeito renovador. 

Recorte e Colagem: De fácil manuseio, ajuda a lidar com o iniciar dos 

trabalhos, potencializando o início de terapia. Como recurso estruturante e 

integrador, a colagem e o recorte podem propiciar composições simbólicas 

complexas.  

Modelagem em agila: aproxima as pessoas de seus sentimentos, talvez por 

causa da fluidez da argila, fazendo a união entre o meio e a pessoa que a usa. 

É relaxante e liberadora de tensões. Mobiliza afetos, conexões primitivas. 

Desenho: carrega uma enorme quantidade de informações psíquicas até a 

consciência tornando mais claro o tema simbólico a ser trabalhado. Possui um 

efeito catártico mobilizando a energia psíquica auxiliando o processo de cura 

Construção de personagens: facilita o diálogo com os “outros” que nos 

habitam, podendo ser mobilizados e revelados conteúdos inconscientes com as 

narrativas das histórias destes personagens, viabilizando o autoconhecimento 

através da voz do seu criador e de seus movimentos. 

Fantoches: utilização de bonecos e fantoches pode tornar mais fácil a 

expressão de conteúdos difíceis e por vezes dolorosos. Possibilita encontro 

com a criança interior, sensação mágica de dar vida ao inanimado. 

No processo terapêutico ocorra, levamos em consideração o ateliê e sua 

potencialidade em dar lugar a expressão do atendido. Nesse sentido, o setting 

ou ateliê é “(...) um local de criação, de resgatar e expandir potencialidades 

adormecidas, de desvelar sentimentos, de compreender conteúdos 

inconscientes” (PHILLIPINI, 2010, p.11). 

Deve-se oferecer materiais às diversas possibilidades expressivas, cuidar para 

oferecer materiais às diversas possibilidades expressivas, bem como espaço 

para armazenar as produções em processo. Incluir no processo terapêutico a 
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organização do espaço. Estas possibilidades e a relação com o local servirá 

para que se auxilie a trilhar caminhos distintos de contato com o inconsciente. 

O momento da produção através dos distintos recursos possibilita o despertar 

da sensibilidade e múltiplas formas de se experimentar o conhecimento de si e 

de suas limitações. Ao ampliar as perspectivas do sujeito traz a baila novas 

formas de expressão. Auxilia o indivíduo a explorar seus sentimentos trazidos 

durante o processo terapêutico. 

O arteterapeuta apresenta como característica particular o próprio processo de 

experimentação e de busca de matérias de expressão, o que o torna 

investigador das propriedades e potências do encontro entre os sujeitos e as 

materialidades diversas possíveis de se experimentar através da criação.  

Os materiais são vivenciados, registrados, pensando-os quanto as suas 

propriedades, aplicabilidades e recursos terapêuticos – que irão compor a 

TPAM (Tabela de propriedades e aplicabilidade de materiais) - de acordo com o 

conhecimento prévio e a experiência desenvolvida pelo arte terapeuta.  

Entre as diversas materialidades e formas para desenhar, pintar, colar, modelar,  

das tecituras entre os fios para tecelagem, dos papéis para dobradura, da 

confecção de máscaras, das inúmeras experiências de criação de 

personagens, dos tabuleiro de areia e suas miniaturas, das matérias do meio 

ambiente como folhas, flores, sementes, cascas, gravetos e infindáveis vias de 

criação, dá-se lugar ao processo onde surgirá o material simbólico necessário 

para que se entre em contato com aspectos a serem compreendidos. 

Assim, as potências do encontro vivido com relação a estes materiais 

expressivos irão abranger inúmeras possibilidades de ação, no caminho de 

transformação que visa atender à singularidade de quem cria. 
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3. O CONTEMPORÂNEO 

3.1 O que é o Contemporâneo? 

Segundo consta no Dicionário da Lingua Portuguesa Aurélio, Contemporâneo 

se refere ao “que ou aquele que é do mesmo tempo, ou do nosso tempo; 

coevo, coetâneo”. 

A todo o tempo nos deparamos com notícias e discussões acerca do mundo 

em que estamos vivendo. Um mundo onde os saberes e os poderes vem se 

expressando e se fazendo notar cada vez mais através de estratégias e 

movimentos no campo da comunicação, das tecnologias, dos produtos que se 

inserem na gestão da própria vida e sobre o conhecimento da mesma, 

percorrendo sem cessar nossas ciências, a mídia, as formas de viver, 

embaralhando-as. 

Embora não nos interesse aqui discorrer sobre o que é e quais são os efeitos 

da mídia entre os processos de produção de subjetividade, não podemos 

deixar de considerar sua parcela de atuação. Mais do que influências, como 

equivocadamente se faz julgar, encontramo-nos diante de conteúdos sobre os 

quais somos livres para consumir - uma série de informações e imagens em 

superprodução, em proliferação – expostas nos outdoors, nas laterais dos 

ônibus, nas imensas paredes dos edifícios, nos cartazes sobrepostos. Estamos 

diante de uma abundância de notícias – uma página da internet leva a outra e a 

outra, num emaranhado sem fim, que descortina sempre novas conexões e 

envolve-nos em um looping incessante. Seja através das informações que 

intentamos acompanhar ao mesmo tempo em que proliferam, ou pelos 

múltiplos compromissos que fazemos abarrotando as agendas todas, também 

estamos diante de uma multiplicação das tarefas em nível acelerado. 

De maneira curiosa, uma paisagem parece vir se conformando entre os 

cenários cotidianos. Temo-nos sentido como se os olhares tivessem se 

distanciado, as relações se rarefeito, nossos sentidos tornados opacos ou 

desencantados diante do viver. Como se nossos olhos tivessem avermelhado, 

mas sem arder, cansados de tantas horas abertos e forçados, sentimos os 

efeitos de estarmos tão dispostamente expostos a tudo o que circula a nossa 

frente. Entregues ao brilho e aos possíveis que as inúmeras novidades do hoje 

anunciam, perdemos a sintonia ante as vibrações sensíveis, a custa de tanto 
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fluxo que não tem passagem entre infinitas processualidades que somos 

convocados a viver. De uma novidade a outra, somos lançados 

vertiginosamente à necessidade de acompanhar as mudanças que se insinuam 

a questionar nossas formas fixas – lançando-nos a quase obrigatoriedade de 

dar a existir não só o que fervilha em nós, como também ao que é exigido de 

nós para não nos tornarmos obsoletos.  

É preciso prudência frente aos processos de aceleração que temos vivido, 

buscando não confundir a provisoriedade das nossas formas com uma 

completa dissolução da vida em sua estabilidade. Sem prudência, goramos na 

tentativa de dar conta de tudo, sufocados pela impossibilidade de sustentar a 

grandiosidade de tantas demandas (PACHECO; MACHADO, 2014). 

Nesse movimento, muitas vezes parece ser preciso anestesiar-se para poder 

suportar a abundância de notícias, a multiplicação de tarefas, a superprodução 

de informações, a proliferação de imagens (MACHADO, 2009, p.28). 

Este contexto produz modos de vida em que se quer ver tudo, ouvir tudo, dizer 

tudo, controlar tudo. E essa avidez faz escapar, exatamente, a possibilidade de 

estar presente, de sentir e de criar sentido.  

 

3.2 A Doença do Poético: Sintomas Contemporâneos 

Entre passagens, a vida parece esperar por paragens, que nunca vêm. Parece 

insistir em encontrar a beleza no que parece cada vez mais distante do vivido. 

Quem mora nas cidades procura a natureza como inspiração, quem mora no 

campo parece desejar as luzes e edificações da cidade. Perdem-se em 

comparações quando, no fim das contas, vivem-se processos semelhantes 

(PACHECO; MACHADO; Op.Cit). 

Tais processos tornam-se notáveis, cada vez mais discutidos entre as 

plataformas de produção de conhecimento e revelam o quanto ainda 

precisamos nos voltar para o que temos vivido em seus processos de 

desenvolvimento que se mostram muitas vezes adoecedores. 

Na contemporaneidade, para além do que se percebe, ouvimos continuamente 

falar em inúmeros mal-estares: seja a aflição, insegurança, depressão, 

ansiedade, o vazio existencial, a dependência e o consumismo, entre outras 

formas de lidar com a vertigem dos processos vividos atualmente. 
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Quando é com o vazio que se está lidando, trata-se, antes de mais nada de 

uma experiência radical de não-sentido, promovida pela dissolução das figuras 

de sentido, de sua relação com o contexto e mesmo de sua possibilidade de 

produção de sentido para a vida cotidiana.  

Para nos proteger da proliferação de sentidos e formas e impedir que abalem a 

ilusão identitária que criamos no movimento incessante, breca-se o processo 

anestesiando o corpo em relação ao mundo e, portanto, seus afetos, sua 

possibilidade de contato.  

Não a toa vemos expandir um mercado variado de substâncias que sustenta e 

produz esta demanda de ilusão, promovendo uma espécie de toxicomania 

generalizada. Ora o vemos ocorrer entre os produtos do narcotráfico - que 

proporcionam a sensação de onipotência, invencibilidade, alta velocidade 

compatível com as exigências do presente. Ora se promovem através de 

produtos cujas fórmulas obedecem às normativas da psiquiatria biológica e 

delimitam as disfunções psicológicas ao nos fazer crer que as turbulências da 

existência têm fundamentos desequilibrados a nível neuronal ou hormonal. 

A vida contemporânea, através dos anestesiamentos e cooptação de toda 

potência de invenção, inscreve a morte e o vazio nas coisas e em nós mesmos. 

Assim, reduzimos drasticamente a nossa vontade de tocar experiências, de 

estar com o outro e de nos tornamos outros.  

É preciso que, em nossas práticas clínicas, pensemos a capacidade de tais 

questões coletivas se expressarem, notando como surgem sob vieses 

individuais. A avalanche e acontecimentos de uma época, dizia Jung, não é 

perceptível apenas no lado de fora, isto é, no mundo exterior e distante. Ela 

atinge também a tranquilidade do consultório e a privacidade das consultas 

médicas (JUNG, 2011). 

O contemporâneo é um fato. Vivemos nosso tempo e não existe outro em que 

possamos viver. Viver neste fato não só é necessário como também é nossa 

maior possibilidade de transformação. Viver com este fardo é afirmar a vida 

como ela é. Não nos adianta negar a vida que temos em nome de um mundo 

ideal. A potência está justamente em aceitar a existência em todas as suas 

formas, fazendo do fardo, dos fados, oportunidades para a criação. (ZORDAN, 

REDIN, 2008). 

O desafio diante de tais capturas, bloqueios e conformismos da vontade é o de 
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garantir aos sujeitos a possibilidade de observar, experimentar, imaginar, 

expressar... conjugar os verbos da vida que se veem sufocados diante da 

produção excessiva de imagens e modelos de existência.  

É nossa própria capacidade inventiva que nos permite a criação de outra 

realidade, a fabricação de mundos em que possamos viver. De maneira 

decisiva, a arteterapia enquanto prática comprometida essencialmente com o 

processo criativo, é uma ferramenta ideal para debilitar as duras defesas que 

obstruem a criação de outros modos de viver, que impede aos afetos que se 

expressem e ganhem passagem, distancia a relação entre os indivíduos e aos 

grupos do pertencimento e qualquer identidade com a sociedade 

(MAGNASCO, 2000).  

Fazer-se presente em tempos de aceleração torna-se um convite e um desafio 

a criar novas relações com o modo que se vive. Interromper a passagem é 

possibilitar uma vida que prova os instantes vividos como ampliação de 

sentidos. É afirmar a experiência e a criação em meio à pluralidade de tempos 

e possibilitar a existência de modos de viver que são engolidos às pressas, de 

tempos que fazem recompor a própria vida.  Viver as passagens da vida é 

necessário para tomar posse do que acontece conosco, afirmar a diferença 

sobre os modelos insípidos de viver.  

Quando tudo parece privilegiar informações necessárias e suficientes entre 

grandes epopeias, atos laboriosos e heroicos: poderíamos narrar uma volta na 

esquina, uma cadeira nas calçadas, uma parede pintada, um minuto a sós com 

os próprios contornos do corpo, encontros por topadas e outras insignificâncias 

mais? Pode-se encontrar potência entre os frutos do simples vaguear de ideias 

simples em nossas vidas?  

O que podemos nós, nestes tempos sem poesia, para continuar abrindo novos 

possíveis? Em outras palavras, como reativar nos dias de hoje a potência 

política do poético? 
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4. UMA TERAPÊUTICA PARA TEMPOS DESPROVIDOS DE POESIA 

4.1 Uma Abertura ao Potencial Preventivo da Arteterapia 

O contemporâneo, com todas as dificuldades e questões que vem apontando, 

como aprendemos com Michel Foucault (1984), aponta suas próprias 

possibilidades de avaliação e convoca para que pensemos o que temos feito 

de nós mesmos. É imprescindível que o pensemos, que façamos contato com 

tais características da realidade e que comecemos a fortalecer estratégias para 

lidar com o que nos tem adoecido, o que vem tornando a vida um processo de 

reafirmação dos distanciamentos e do esvaziamento dos sentidos. 

Nesse contexto, onde apresentamos a arteterapia como um processo 

revitalizante, potente, de prevenção e enfrentamento às múltiplas formas de se 

perder entre as capturas e os grilhões da contemporaneidade, podemos 

observar uma série de apostas entrando em sintonia. 

Atualmente, no Brasil, tem-se anunciado a necessidade de se promover novos 

espaços de encontro com este processo. Vemos se ampliar o reconhecimento 

da arteterapia como ação terapêutica assim como ação preventiva, atuando 

efetivamente entre as possibilidades coletivas de criação de outros modos de 

viver, de sentir, de estar em contato com o que se vive. Com essa intenção, 

tem-se investido a implantação das Práticas integrativas e Complementares em 

Saúde.  

 

4.2 Uma Política de Integração e Ampliação das Possibilidades de Atenção 

à Saúde  

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) foi 

criada em 2006 e instituiu através do Sistema Único de Saúde (SUS) um 

espaço para a implementação de abordagens de cuidado integral à saúde da 

população por meio de recursos terapêuticos distintos aos convencionais no 

âmbito da saúde. Desde que foram implantadas as Práticas Integrativas e 

Complementares (PICs), pode-se perceber o interesse crescente da população 

por uma forma de atenção que seja cuidadosa, humanizada e de trato singular, 

afirmando apostas distintas para a saúde em meio a projetos de ampliação da 

oferta destas práticas na rede de saúde pública. 

 A inserção das PICs na rede de atenção à saúde como ferramenta de cuidado 
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tem por objetivo expandir as possibilidades terapêuticas e as abordagens 

clínicas oferecidas, dando-lhes como opção que estas sejam utilizadas como 

sua primeira opção de tratamento ou como formas complementares, 

respeitando as particularidades de cada caso. 

Segundo Telesi Junior, 

Esse avanço pode ser entendido como expressão de um 

movimento que se identifica com novos modos de aprender 

e praticar a saúde, já que essas práticas caracterizam-se 

pela interdisciplinaridade e por linguagens singulares, 

próprias, que em geral se contrapõem à visão altamente 

tecnológica de saúde que impera na sociedade de 

mercado, dominada por convênios de saúde cujo objetivo 

precípuo é gerar lucro e fragmentar o tratamento do 

paciente em especialidades que não dão conta da 

totalidade do ser humano em busca de remédio para seus 

males (TELESI JUNIOR, 2016, p.99) 

Valorizar práticas distintas de cuidado nunca foi tão necessário quanto na atual 

conjuntura da existência. Tendo em vista que tal proposição política diz respeito 

a um contexto político, cabe-nos por em evidência as implicações políticas que 

envolvem o cuidado e destacar entre estas a importância da arteterapia.  

Sua procura tem aumentado devido ao reconhecimento que se tem dado às 

práticas integrativas e as evidências científicas relacionadas a sua eficácia 

terapêutica, além de seu manejo cuidadoso, algo que se faz perceptível a todos 

os beneficiados.  

As práticas integrativas de saúde vem se afirmando e tem sua origem de longa 

data. Em 1970, através da luta por reconhecimento a outros processos 

terapêuticos entre as recomendações da saúde na primeira conferência 

internacional de saúde. No Brasil, o movimento ganhou força na Oitava 

conferência Nacional de Saúde, em 1986 e desde então não cessou de se 

expandir, encontrando entre as políticas de nosso Sistema Único de Saúde 

uma aposta por práticas preventivas e implicadas com o cuidado e a expansão 

da vida em suas potências.  
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No dia 27 de Março de 20176, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 

849/2017, que ampliou os procedimentos oferecidos pela Política Nacional de 

Práticas em Saúde (PICS) no Sistema Único  de Saúde (SUS), passando, 

assim, a disponibilizar à população serviços como: arteterapia, meditação, 

musicoterapia, yoga, entre outras práticas de valor terapêutico inigualável e 

reafirmadoras de outros modos de cuidado e de vida. 

A arteterapia, ao atuar na busca por reequilíbrio, na promoção da saúde na 

prevenção aos agravos emocionais decorrentes de múltiplas situações vividas 

cotidianamente, reafirma as prerrogativas da atenção básica à saúde no SUS. 

Desse modo, segundo Marcia Camargo Vasques (2009,p.56), suas 

contribuições incluem: 

1) Redução nos custos com a Saúde Pública através da prevenção de 

doenças; 

2) Tratamento e manutenção da saúde mental, muitas vezes responsável 

pelos adoecimentos e dificuldades de recuperação; 

3) Melhoria na qualidade de vida da população atendida. 

A Arteterapia é pautada numa proposta transdisciplinar, onde o encontro 

pessoal e espiritual transcendem sua técnica, e talvez por esse motivo ela 

necessite ser mais estudada e divulgada no meio científico, sensibilizando 

gestores em saúde, contribuindo para que toda a população, inclusive os 

próprios profissionais da saúde, possam ter acesso a ela através de programas 

financiados pelo SUS. 

 

4.3 Articulações Contemporâneas 

Se nos voltarmos novamente ao contexto atual, anteriormente apresentado, 

caracterizado por movimentos acelerados e vínculos instáveis, é imprescindível 

buscar entre as práticas de saúde o auxilio no processo de cuidado, de contato 

com o que nos afeta, que nos tem afetado e tão dificilmente temos reservado 

tempo para experimentar. Como podemos transformar nossa condição, quando 

tudo já nos convoca à transformação constante? Produzir existência, contato, 

presença, consistência, é a principal forma de dar conta das transformações 

                                                 
6
 Portaria 849/2017.  
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necessárias, de criar chão. 

Sendo a finalidade da Arteterapia a de proporcionar a ampliação da 

consciência através de distintos métodos que conduzam a este processo. 

Exercitando o perceber, o sentir, o saber e o agir pode-se “transformar” 

perspectivas e atitudes diante da vida. Ao apresentar como proposta a criação 

espontânea, o processo arteterapêutico promove o autoconhecimento, o 

contato com as potências inventivas, além de melhorar a autoestima, despertar 

o indivíduo para uma vida mais ativa. 

As pessoas ampliam suas possibilidades criativas, tornam-se mais flexíveis, 

conscientizam-se das impermanências da vida e dos processos de captura aos 

quais tem alimentado, passando a valorizar sua relação com os sentimentos, a 

fim de seguir um novo caminho onde vive o presente abertamente e sente 

vontade de aprender coisas novas sem deixar-se perder. 

A arteterapia é um fazer, acima de tudo, um reverberar sensível que une 

terapeuta e paciente através do processo terapêutico mediado pelas 

linguagens artísticas e os afetos com que é preciso lidar. Privilegiando o 

processo criativo em suas potências, dá lugar à livre expressão no resgate da 

autoestima, e do estímulo ao autoconhecimento. 

Entre o sentir e sua possibilidade de agir, o processo de experimentação de si 

e de amplificação simbólica se dá através de três movimentos. 

 

Enformar - Tudo começa com o trabalho de experimentar dar forma ao que é 

disforme, ainda confuso, fugidio. Muito do que desconhecemos aguarda 

contato e nos percorre a pele através de produções de estranhamento e 

vertigem. Aflitos, somo convocados a encarar e a trazer ao presente uma 

possibilidade de relação em que seja possível o encontro com o que ainda nos 

é incógnito. 

 

Informar - Encontrar-se com os distintos significados contidos na forma, 

aprendendo através de suas intensidades, configurações, cores. Ao nos 

deparamos com o que vai se tornando mais próximo de nós, mais acessível 

aos sentidos, discernimos com maior cuidado o que se passa diante de nós e 

através de nós. Criamos nessa relação uma ponte sensível sobre a qual 

conseguimos experimentar novas fronteiras de contato, abordando o quanto 
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possível, ou não, nossa intimidade verbal a fim de criar sentido diante do que já 

nos foi completamente desconhecido. 

 

Transformar - A possibilidade de construção de um novo repertório existencial 

se dá após o processo de ampliação simbólica e de experimentação das 

fronteiras de contato. Tornamo-nos sujeitos produtores de nossos próprios 

caminhos entre o que nos afeta e as nossas ações, cada vez mais conscientes 

de como essa dinâmica se dá e em como nos auxilia na expansão de nossas 

potências na vida. 

O destino da arteterapia, através desta fantástica abordagem, é a busca pelo 

autoconhecimento e este só pode se dar através da livre expressão e de um 

processo contínuo e gradual, onde o objeto produzido se destina a 

autotransformação do sujeito, à sua relação com o meio, e a aceitação do 

diferente. É a construção de relações consigo e com o mundo. 

Com a finalidade de promover o contato sensível com o mundo, as sessões 

com frequência se utilizam de recursos que favorecem o desenvolvimento de 

um estado de presença, que estimulam a concentração, a formação de 

vínculos e a liberação do potencial criativo, de modo que potencializem o 

sujeito em direção ao alcance de seus objetivos em terapia e à ampliação da 

consciência. 

 

4.4 Proposições para construir uma TPAM contemporânea 

Quando falamos dos aspectos materiais de que nos utilizamos em arteterapia, 

falamos desta busca de matérias de expressão que virão a compor as pontes 

necessárias ao contato entre as intensidades que permeiam os processos 

vividos e as possibilidades de transformação a que se dá passagem nesse 

movimento, em uma produção ampliadora dos sentidos. Imaginemos a vida, a 

subjetividade, como uma rede cujos fios são constituídos por materiais de 

expressão diversos, como: palavras, gestos, moedas, musicalidades, 

conhecimentos, etc. que se entrelaçam e se fazem afetar de maneiras 

incessantes. A rede e os fios que a constituem são históricos e se beneficiam 

dos processos de interferência produzidos em sua composição. Nesse 

processo que envolve infinitas possibilidades, nós, arteterapeutas, nos 



39 

 

aventuramos na busca incessante pelo autoconhecimento e por experimentar 

aproximações possíveis aos diversos materiais com que trabalhamos.  

Não existe uma receita ou direcionamento sobre o que cada material pode 

fazer ou como deve ser usado para cada caso, seria pretencioso de nossa 

parte propor tal definição. Cabe-nos, portanto, mais do que descrever, afirmar 

um uso distinto da TPAM, uma relação propositiva que nos permita conduzir o 

processo expressivo em direção ao cuidado, à produção de consistência em 

relação aos afetos, à desaceleração ou confrontação com o que produzimos.  

Assim, a partir de duas condições que se dão de maneira indissociável em 

nossa sociedade, pensaremos como pode a arteterapia proporcionar o 

encontro com outros modos de vivenciar e conduzir-se a si mesmo em direção 

ao contato e ao cuidado. Tomaremos o cuidado de distinguir e de não cair em 

maniqueísmos. Não se trata de trata-las como ruins em si, mas de ilustrar 

processos em que tem servido para o adoecimento e para o distanciamento da 

vida, bem como a possibilidade de experimentação de sentidos diante da 

mesma. 

 

4.4.1 Entre Acelerações e Tecnologias móveis 

Todos os dias se carregava a máquina fotográfica. Por onde quer que fosse, as 

marcas do cotidiano se perdiam entre inúmeras imagens que iam se tornando 

obsoletas bem antes de se imaginar dar algum sentido ao ‘instante eternizado’. 

Desejava fotografar, assim como sua subsequente ação que era a de postar 

todas as fotos que produzia. Desejava registrar, mas também desejava expor. 

Momentos de vida vão se acumulando, como se dias inteiros coubessem em 

pastas de arquivos até seu último detalhe. Muitas vezes, sem grandes filtros 

entre um gesto e outro, os muitos momentos do dia vão se tornando 

avizinhados de eventos escolares, experiências com looks possíveis, a tarde 

na casa do amigo, churrasco de família, o crescimento das crianças, 

aniversário de namoro, de casamento, de separação, etc. Sob a lógica da 

exposição, ultimamente vivemos tantos momentos fotografáveis que quase já 

não resta tempo para viver, só para fazer fotografias, afirma Sanz (2010). 

Não obstante a nossa avidez por registrar o que há de melhor, o tempo parece 

passar depressa demais para que nos arrisquemos. E se perdermos a memória 
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um dia? E se deixarmos passar? Diante da vertigem do tempo que corre entre 

os acontecimentos vulgares, o cotidiano se transforma em uma sequência de 

tarefas sem cor, sem cheiro, sem sabor, apenas tarefas, vividas de maneira 

seriada à custa de nossa própria existência. Sem demoras, buscamos por 

tecnologias que forneçam uma espécie de sossego, um ponto de acalento tão 

caro e necessário diante das invasões que nos atingem. Nesse jogo deveras 

tirano, somos invadidos por dentro e por fora, por cima e por baixo. Invasões 

de informações, invasões de obrigações e compromissos, invasões dos 

excessos de canais na televisão, sites na internet, música no mercado, do 

excesso de automóveis que circulam, da poluição sonora que circunda nossas 

vizinhanças (MARTINS; MACHADO. 2013, p.40). 

Quase sem perceber, perdemos contato. Vivemos para além da própria vida, a 

fim de acompanhar seus movimentos continuamente acelerados, mas sempre 

estamos aquém de nossa capacidade de sentir o que se passa. 

O trabalho arteterapêutico, ao utilizar vários materiais para livre expressão 

artística, investe o seu uso a fim de proporcionar essa experiência de contato 

consciente que podem levar a uma reflexão de nós mesmos e como lidamos 

com isso, perceber e estabelecer relações que levam a ampliação da 

consciência. 

O homem só existe enquanto ser em relação com o mundo e/ou com outros 

homens, assim o homem torna-se produto de seus relacionamentos, que são 

modos possíveis de existência. Pensar os sentidos que são dados à suas 

relações é mais do que importante para se produzir estranhamentos a partir do 

que temos vivido.  

Buscando contato e presença, propomos duas materialidades com as quais 

trabalhar: 
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4.4.2 Fotografia 

 

Fonte: frame do filme ‘Medianeras’ 

 

Para Angela Philipini (2009), “fotografias e reproduções são regristros, 

arquivos, pistas, partes, fragmentos de um ‘dicionário de emoções’ com 

verbetes e ícones afetivos para nos indicar as trilhas; expressar e viver afetos.”. 

Podem ser usadas para resgate e memórias afetivas, uso documentário, 

percepção de autoimagem, renovação de olhar, ponte para outras linguagens.  

A partir da fotografia, podemos experimentar o olhar como fronteira, como limite 

através do qual o movimento de reinvenção do próprio olhar pode ser 

arrancado de si.  

Fotografar, assim como pode servir para a própria captura entre as múltiplas 

imagens já acumuladas na atualidade, pode servir como caminho para a 

desaceleração e o contato. Fotografar pessoas, lugares, plantas, fios, 

pássaros, nuvens, luzes e sombras. Entre errâncias e olhares, experimentar e 

pensar o próprio movimento de fotografar.  

Pode ser proposto enquanto busca por paisagens afetivas ou temas que 

chamem o interesse e convoquem a atenção. 

Interferir ou produzir materiais a partir de fotografias, através da manipulação 

de imagens manualmente e da intervenção sobre elas envolve a capacidade de 

transformar informações já conhecidas em possibilidades desconhecidas, 

desenvolver a continuidade diante do material já captado, demorar-se no 

conteúdo e no contato. 

Embora sejam os processos de produção de imagens parte de um campo de 

captura concernente ao contemporâneo, é nessa mesma esteira produtiva que 
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vamos encontrar a possibilidade de afirmar o que é nosso, o que existe, onde 

exercitamos a criação de olhares mais próximos à vida, mais pessoais, através 

dos quais tornarmo-nos criadores de perspectivas de vida. Além disso, a 

fotografia se faz ferramenta de ampliação da experiência da própria vida, ao 

permitir Parar, demorar-se, viver o tempo e mergulhar nele. 

 

4.4.3 O Diário poético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos de Diários. Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

 

Recorrer a um diário nos auxilia na relação com as histórias encontramos, 

servem como inventários de nossos dias, do que nos afeta, do que nos dizem 

ou do que pensamos em dizer. Em proposições poéticas de valorização do 

ínfimo na vida, coisas como pedaços de papel, notas fiscais, cartinhas, 

desenhos, pequenas embalagens e até mesmo guardanapos assinados ao 

acaso, meio amontoados entre folhas e rabiscos, fazem a vez de diário, dando 

um tom de bricolagem quando acoplados a este ‘volume oficial’. Desse modo, 

alinhavamos a existência a tudo como se fossem versinhos de uma vida ou 

como antologia dos instantes de preciosidades que se perderiam com um olhar 

apressado. 

A escrita é forma de organização. Permite o inventário destes acontecimentos, 

tentativa de esgotar as informações vividas, fantasiar questões, acessar 

gradualmente conteúdos inconscientes, produzir saídas para o que parece 

excessivamente angustiante. 

A escrita permite uma relação íntima consigo, tornando o processo de 

produção literária uma espécie de reflexo de si mesmo que permite a 



43 

 

compreensão de si mesmo. A criação de espaços de intimidade em cadernos 

pode ser proposta, de modo que se experimente a criação desta através da 

mescla de afetos, mediação de materialidades, manualidades, etc. 

 

 

 

Diários Poéticos. Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

 

No contemporâneo, parece impraticável, entre os modos de vida hegemônicos, 

reservar um tempo para si mesmo, vivê-lo, criar um espaço íntimo de criação 

onde possa ser vivido o processo de transformação e mesmo de reavaliação 

constante sobre como se tem vivido. 

Desse modo, é justamente no caos contemporâneo de acontecimentos que os 

diários vão nos permitir outra relação não apenas com o que se passa, mas 

também consigo mesmo, podendo auxiliar a recriar não somente ao ambiente, 

mas também àquilo que se é.  
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4.4.4 Assemblagens 

 

Assemblagem. Fonte: Arte é terapia!7 

 

Experiências com mosaicos, ajudam-nos a organizar nossos próprios mosaicos 

afetivos, mnemônicos. Vive-se de tal modo desconectado que tudo se acumula 

em nossas bagagens. A cada dia que se passa juntamos papeis, adquirimos 

objetos, produzimos acúmulos de material sem sentido ou qualquer relação. 

Através da assemblagem, pode-se trabalhar a reunião dos materiais 

descartáveis, a reordenação, a ressignificação, o resgate da autoestima 

através da transformação do inútil, a rearticulação de partes afetivas 

desconectadas, etc. 

Onde tudo se produz, tudo o que resta, tudo o que foi acumulado põe-se em 

evidência na assemblagem, dando lugar a uma busca por reavaliação, 

valorização de partes não integradas ou partes complicadas na vida, no 

processo sendo revisto e incentivado ao contato e a ressignificação. 

                                                 
7
 Imagem disponível em: http://arteeterapia.blogspot.com.br/2013/03/atividade-em-andamento-

assemblage.html 
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5. NOTAS INCONCLUSIVAS 

 

 

Coração aponta o caminho. Fonte: Acervo pessoal, 2016. 

 

 

Sobre a Criação de Possibilidades expressivas no Mundo, Uma terapêutica 

para tempos sem poesia. Repetimos o que nos questiona Suely Rolnik ao 

abordar as potências no trabalho de Lygia Clark, “(...) o que podemos nós, 

nestes tempos sem poesia, para continuar abrindo novos possíveis? Em outras 

palavras, como reativar nos dias de hoje a potência política do poético?” 

(ROLNIK, 2006, p.28). 

Nossos tempos são povoados por sintomas de nossa própria distância com 

relação ao sensível ou por nossa pouca familiaridade com este: seja a aflição, 

insegurança, depressão, ansiedade, o vazio existencial, a dependência e o 

consumismo, os processos vividos atualmente surgem de inúmeras formas nos 

convocando a buscar contato e a pensar o que temos vivido. 

Diante disso, cada vez mais temos necessitado de outros modos de cuidar que 

voltem nossos olhares para tais questões, que expandam nossas potências 

diante da vida. Apostamos na arteterapia como um modo de nos aproximarmos 

de nossas potências expressivas, não como prática apenas, mas como 
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abertura para outros modos de viver e enxergar a própria vida. 

Venho aprendendo ao longo de minha formação o quanto nossas práticas 

podem nos levar a qualquer lugar. Não são as técnicas ou ferramentas que irão 

nos tornar mais ou menos capazes de acompanhar e apostar na ampliação dos 

sentidos e de relações mais presentes. São, certamente, nossas apostas, 

nossos vínculos, nossa capacidade de nos fazermos presentes e de 

caminharmos juntos em direção ao desconhecido que nos habita tanto quanto 

a qualquer outro. 

É preciso uma atitude de confrontação que se faça, mais do que tudo, uma 

afirmação da vida e a afirmação de modos de viver que sejam mais leves. Na 

arteterapia encontrei este caminho. Isto só é possível uma vês que um longo 

caminho já vem sendo traçado na construção da arteterapia para que venha a 

ser como a conhecemos hoje. Desde a busca por modos de expressão que 

acessem ao inconsciente, até o reconhecimento das potências criativas do 

humano ainda que nas condições mais alienadas da vida cotidiana, a 

arteterapia traz em sua história a valorização da vida como norteador do 

pensamento. Através disso, nos fortalecemos para caminhar, para encarar as 

nuances e desafios da vida. 

 Nesse trabalho foi possível traçar tais correlações e perceber que não são 

sempre os caminhos na vida que importam para avaliarmos a potência 

inventiva que nos atravessa e inspira a viver. O que mais temos são caminhos, 

esta é a prerrogativa das produções de modos de existir no contemporâneo. 

Nem tudo, porém, se dá dessa maneira. Carrego comigo o ensinamento de um 

velho mestre que havia falado sobre os grandes desafios diante dos múltiplos 

caminhos da vida. São muitos os meios por onde construir nossas trajetórias e 

o conhecimento, mas a grande verdade é que nenhum deles leva a lugar 

algum. Nunca levarão a nada em si, visto que se fundam na provisoriedade da 

própria existência. Nada importa, mas tudo é importante, sendo válidos apenas 

se nossos caminhos tiverem coração.  

Eis a pergunta que devemos sempre fazer ao agir e buscar nossos caminhos: 
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Esse Caminho tem coração? 

Você deve sempre manter em mente que um caminho não é mais do que um 

caminho;  

se achar que não deve segui-lo, não deve permanecer nele, sob nenhuma 

circunstância.  

Para ter uma clareza dessas, é preciso levar uma vida disciplinada.  

Só então você saberá que qualquer caminho não passa de caminho, e não há 

afronta, para si nem para os outros, em largá-lo se é isso o que seu coração 

lhe manda fazer. 

 Mas sua decisão de continuar no caminho ou largá-lo deve ser isenta de medo 

ou de ambição.  

Eu lhe aviso.  

Olhe bem para cada caminho, e com propósito.  

Experimente-o tantas vezes quanto achar necessário.  

Depois, pergunte-se, e só a si, uma coisa (…) esse caminho tem coração?  

Todos os caminhos são os mesmos, não conduzem a lugar algum. 

Esse caminho tem coração?  

Se tiver, o caminho é bom; se não tiver não presta;  

Ambos os caminhos não conduzem a parte alguma, mas um tem coração e o 

outro não.  

Um torna a viagem alegre, enquanto você o seguir, será um com ele.  

O outro o fará maldizer sua vida.  

Um o torna forte.  

O outro o enfraquece. 

 

(CASTANEDA; DA COSTA; 1987.p.55-56) 
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