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“Conheça todas as teorias, domine todas as 

técnicas, mas ao tocar uma alma humana, 

seja apenas outra alma humana.”  

(Jung) 



RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo fornecer ao arteterapeuta em formação, ou ao 

profissional já atuante no mercado de trabalho, embasamentos de origem prática e 

teórica a respeito do processo arteterapêutico em grupo com crianças. Mediante o 

estágio curricular que realizei com um grupo de crianças, percebi a necessidade 

dessa investigação, pois durante a minha prática, identifiquei que a direção a ser 

seguida pelo arteterapeuta não consta apenas nos referenciais teóricos, mas na 

possibilidade de seguir um olhar fenomenológico e às necessidades que vão além 

do que está previsto na teoria. 

Palavras chaves: arteterapia, grupos, crianças, arteterapeuta. 



 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to provide to the art therapist in training or to the 

professional that is already on the labor market, theoretical and practical basis 

regarding the art therapeutic process in children groups. As a result of a curricular 

internship that I was part of with children groups, I realized there was a necessity for 

this kind of investigation because during my practice, I could observe the attitudes to 

be followed by the therapist it’s not only due to theoretical framework, but relies on 

the possibility of following a phenomenological perspective and needs that are 

beyond theory.  

Key words: art therapy, groups, children, art therapist 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sinto que a vida é composta por fases. A natureza possui suas estações, onde 

acontece a primavera, o verão, o outono, o inverno e depois começa tudo de novo.  

Mas cada estação, por mais que se repita, nunca acontecerá da mesma forma e 

todo esse processo não se dá de forma mecânica, mas a partir de um todo criador 

que inspira esses movimentos. 

Na vida do homem não é diferente. Ele nasce, cresce, envelhece, morre, ou seja, 

também tem seus ciclos a cumprir. Para mim, a palavra cumprir à vezes soa como 

obrigação e considero que a vida, não pode ser apenas passar por essa Terra 

cumprindo etapas, exercendo funções, ou seja, que ela precisa ir além de 

“protocolos”. 

Enquanto um ser social, é fato que precisamos nos adequar a alguns modelos, a 

critério das necessidades de cada um. O meu modelo, ou seja, o que venho 

buscando alcançar posso incluir meus estudos, meu trabalho, minha família e os 

planos para o futuro, que abrangem finalizar a construção da minha casa e ter filhos, 

não necessariamente nessa ordem. 

Mas sinto que nossas expectativas de vida não podem ser apenas se encaixar num 

modelo proposto, precisamos também almejar algo além, um prazer e um sentir 

diferenciados diante da vida, que nos faça realmente sentir que estamos vivos e não 

apenas sobrevivendo. 

Para que eu disse isso tudo? Pois tem a ver com o momento em que cheguei a 

Arteterapia. Inicialmente parecia que eu estava apenas seguindo um protocolo, ou 

seja, fiz minha graduação agora a sociedade pede que eu me encaixe num próximo 

modelo, que poderia ser a pós-graduação. 

Então, após dois anos de procura por uma pós-graduação, finalmente me matriculei 

e num curso novo do qual eu não tinha ideia do que esperar dele, do que esperar de 

mim por meio dele.  
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Ao poucos fui me dando conta do prazer e bem-estar que sentia sábado após 

sábado só de chegar ao centro de Vitória e, logo em seguida, ao Instituto Fênix, para 

aprender sobre uma profissão e também sobre a vida. 

Percebi que precisava ir além e me vi conseguindo ir. Vivenciei um despertar interior 

no âmbito do sentir e do perceber a mim mesma e a tudo ao meu redor. Esse foi 

meu maior ganho, incluir o meu “EU” nas coisas que eu gostaria de alcançar, além 

de estudos, trabalhos. 

Era como se a sensibilidade estivesse a flor da minha pele, como dizem, e entendi 

que eu não estava apenas matriculada numa pós-graduação, mas matriculada na 

possibilidade que dei a mim mesma diante da vida. E que antes de qualquer coisa, 

minhas escolhas precisavam vir de dentro e não apenas para me adequar a um 

contexto pensado por alguém e não por mim mesma. 

Passado o curso e chegada a hora do estágio, um novo desafio que me propus a 

vivenciar, que foi a Arteterapia em grupo com crianças, forma de atuação esta que 

me despertou interesse e me levou a aprofundar no assunto, o qual se desdobrou 

nos escritos desta monografia. 

Contudo, quando iniciei minhas pesquisas bibliográficas para compor este trabalho, 

me deparei com a escassez de referencial téorico destinado especificamente a 

estrutura do trabalho arteterapêutico grupal com crianças. 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado e 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 
Parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas 
bibliográficas, assim como certo número de pesquisas desenvolvidas a 
partir da técnica de análise de conteúdo. (GIL, 2010, p. 50) 

Além disso, percebi que existem poucos trabalhos que abordem orientações práticas 

que auxiliem o profissional na condução desse tipo de grupo, haja vista que a 

infância é composta por particularidades as quais devemos nos atentar. 

Diante dessas dificuldades, encontrei como caminho para compor este trabalho usar 

o que vivenciei no estágio curricular com crianças – que empreendi junto a mais 
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duas colegas na Estação Vale Conhecimento – como fonte para ilustrar e 

complementar meus escritos. 

Por isso, para além de buscar exemplos nos referenciais bibliográficos, apresento 

situações práticas e vivenciais ocorridas no estágio em questão e também do 

aprendizado que absorvi das supervisões de estágio com a professora Glicia Manso, 

bem como os direcionamentos que busquei com a professora Luziane Silveira. 

Assim, meu trabalho não se configura como um estudo de caso, mas sim uma 

pesquisa bibliográfica. Haja vista que dentre uma série de exemplos que eu poderia 

buscar em bibliografias diversas sobre as possibilidades de linguagens expressivas 

e postura do profissional, usei com base o próprio estágio na Estação Conhecimento 

para compor meus escritos. 

No estágio passei por experiências que me inquietaram e, enquanto arteterapeuta 

em formação, não havia me preparado anteriormente para essa a experiência do 

estágio, mas levei comigo a bagagem teórica adquirida no curso e o que pratiquei 

em algumas vivências de sala de aula.  

Dessa forma, me senti desafiada a propor orientações a outros arteterapeutas em 

formação com o objetivo de apresentar-lhes o que vivenciei no estágio e as posturas 

que considero relevante atentar ao se propor trabalhar Arteterapia em grupo com 

crianças. 

Por isso, para além de buscar exemplos nos referenciais bibliográficos, apresento 

situações práticas e vivenciais ocorridas no estágio em questão e também do 

aprendizado que absorvi das supervisões de estágio com a professora Glicia Manso, 

bem como os direcionamentos que busquei com a professora Luziane Silveira. 

Assim, meu foco aqui não está em apresentar o processo das crianças, mas a minha 

percepção sobre o processo do arteterapeuta que trabalhará em grupo com 

crianças.  

A título de organização deste trabalho, apontarei no capítulo dois como foi o meu 

encontro com a Arteterapia, através de um pequeno memorial. 
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Uma contextualização sobre a Arterterapia será apresentada no capítulo três que 

abordará o seu surgimento até os dias de hoje, bem como o papel do Arterterapeuta, 

as especificidades e a ligação com outros saberes. 

Dando seguimento, no quarto capítulo apresentarei uma breve contextualização 

sobre a infância nos moldes atuais da sociedade. Caminharei então para o capítulo 

cinco que trará ao leitor informações sobre o processo arterapêutico em grupo e em 

grupo com crianças. 

Já no capítulo seis, apresentarei reflexões e elementos vivenciais referentes ao 

estágio com crianças na Estação Vale Conhecimento. Em seguida, o leitor 

acompanhará o último capítulo, que ficou reservado para minhas considerações 

finais. 
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2 MEMORIAL – MEU ENCONTRO COM UM NOVO SABER 

 

Considero que minha chegada ao curso aconteceu despretensiosamente. Contudo, 

me permiti ser envolvida por ele não apenas pela possibilidade de atuação 

profissional, mas por ter sido como um divisor de águas para minha vida.  

Se eu disser que foi um envolvimento fácil, estaria mentindo. Tenho dificuldades ao 

lidar com o novo, com mudanças, imprevistos. Por semanas me vi resistente e 

acuada, olhando de forma desconfiada para um novo saber que eu ainda nem sabia 

definir.  

Como ajuda para esse processo de me achegar, pude contar com os colegas que 

conheci em sala. Estabeleci com alguns deles um vínculo que acolhia e ao mesmo 

tempo incentivava que eu fosse além, além dos meus medos e apreensões. E o 

melhor, que valorizavam minhas aptidões. 

Acredito que tivemos uma convivência sadia que não me criticava nem julgava pelos 

meus receios, mas com respeito ao meu momento ajudaram a encontrar o meu lugar 

no curso.  

Por aí pude perceber que eu não estava em meio a pessoas quaisquer. Com suas 

diferentes formações profissionais, tínhamos algo em comum: o acolher e o cuidar, 

tão necessários para ser um arteterapeuta. 

Posteriormente eu experimentaria relações ainda mais significativas comigo mesma 

e com o outro, através do estágio com as crianças da Estação Vale Conhecimento e 

do processo arteterapêutico que vivenciei, conduzido pela Arteterapeuta Luziane 

Silveira.  

Hoje entendo que cheguei ao curso em meio a uma crise existencial, pois sentia 

apatia diante a vida, falta de sentido e questionamentos que não eram 

compreensíveis para mim naquele momento.  
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Era como se eu estivesse longe de mim mesma, apenas cumprindo meus afazeres 

corriqueiros. Deparei-me vendo a vida passar diante dos meus olhos sem que eu 

conseguisse captar o prazer de viver, minhas preferências, aspirações, meu eu. 

Lembro que nos primeiros meses de curso eu saía da aula tão esgotada 

emocionalmente que ao chegar em casa, eu era tomada por um sono profundo ou 

por angústias e perguntas do tipo: qual rumo está tomando a minha vida, o que eu 

gosto de fazer, quem sou eu? 

Questionamentos que se tornaram mais fortes quando mais a frente conheci a 

Logoterapia de Viktor E. Frankl, que tem como princípios fundamentais, a busca de 

um significado, o sentido da vida e a liberdade do querer, além de visão de homem 

com um ser em busca de sentido e que quando não encontra esse sentido, se torna 

vazio e vulnerável (FRANKL, 2005).   

Era essa falta de sentido que me acompanhava e que emergiu com intensidade logo 

que cheguei ao curso, como se ele tivesse sido um gatilho que disparou minha 

necessidade de mudança, perante o comodismo do qual eu me queixava. 

A partir dessas minhas vivências no curso, me surpreendi e optei por prosseguir 

meus estudos, pois se na formação gradativamente eu já estava me transformando, 

pude então acreditar ainda mais na proposta arteterapêutica que eu estava 

conhecendo, de auxiliar na transformação das pessoas. 
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3 O QUE É A ARTETERAPIA 

 

Para mim, definir Arteterapia é uma tarefa desafiadora, pois é um saber que se 

desenvolve e se modela no fazer arteterapêutico, por isso em constante construção.  

Contudo, adquiriu consistência necessária desde seu surgimento e se consolidou 

como um campo de atuação profissional com sólido embasamento teórico. 

De forma sucinta, Arteterapia é entendida com uma terapia através da arte 

(PHILIPPINI, 2013). Já por um viés abrangente, pode ser descrita como: 

[...] um processo terapêutico, que ocorre por meio da utilização de 
modalidades expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas, 
configurarão uma produção simbólica, concretizada, em inúmeras 
possibilidades plásticas, diversas formas, cores, volumes etc. Esta 
materialidade permite o confronto e gradualmente a atribuição de 
significados às informações provenientes de níveis profundos da psique, 
que pouco a pouco serão apreendidos pela consciência. (PHILIPPINI, 2013, 
p. 11) 

Ao desmembrar o termo Arteterapia, encontramos as palavras arte e terapia, sendo 

que a palavra arte me causava apreensão, pois a associava a obras de arte, 

estética, habilidades manuais, olhar crítico sobre exposições e produções artísticas 

num geral. 

Ao longo da vida não tive contato próximo com a arte e não me considero uma 

pessoa intelectual, pois esse é o perfil que gravado em meu imaginário sobre 

pessoas que circulam no mundo da arte.  

O contato que tive com a arte se deu através de algumas peças de teatro que 

prestigiei na infância e idade adulta, bem como exposições que visitei no centro da 

cidade de Vitória/ES, a partir da minha juventude. 

Muito embora esse contato limitado, sempre é tempo de obter novos conhecimentos 

e apurar os sentidos, pois como cita Arnheim (1980, p. XIII), “Temos negligenciado o 

dom de compreender as coisas através dos nossos sentidos. [...] A capacidade inata 

para entender através dos olhos está adormecida e deve ser despertada.”  
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Contudo, tenho familiaridade com o fazer terapêutico devido minha formação na 

Psicologia e atuação na área clínica, logo decidi me matricular no curso de 

Arteterapia, com o intuito de desbravar um campo e me aprofundar noutro. 

Assim, conhecendo o curso mais a fundo, pude entender que em Arteterapia a 

palavra arte “não estará abordando questões particulares de ordem estética, técnica 

ou acadêmica, nem vinculações do processo criativo à qualquer escola artística.” 

(PHILIPPINI, 2013, p. 11). 

Aprendi, então, que o profissional arteterapeuta precisa ter conhecimento sobre o 

recurso que ele escolheu trabalhar, pois assim estará capacitado para orientar e dar 

suporte ao seu atendido.  

Da arte, bem como de outras áreas como dança, teatro, escrita, o arteterapeuta se 

valerá da parte expressiva, das imagens, dos símbolos produzidos pelos atendidos. 

Símbolos estes que ao serem reconhecidos e assimilados pelo atendido por meio da 

amplificação simbólica, lhe ajudarão a vivenciar formas mais saudáveis de ser no 

mundo e também alimentarão o seu processo de individuação. 

A arte tem efeito terapêutico, ou seja, de bem estar. Quem nunca se percebeu 

atônito ao ouvir uma bela música, tocado ao assistir uma peça de teatro ou 

emocionado diante de uma pintura em tela? São emoções que não conseguimos 

definir em palavras, apenas sentir.  

[...] por vezes uma imagem consegue provocar reações mais intensas do 
que as palavras, e parece carregar em si mesma tantas mensagens 
subjacentes, que é capaz de causar emoções tanto em quem a criou como 
a quem a aprecia. (COUTINHO, 2013, p. 45) 

Mas considerando a Arteterapia como uma arte do cuidar, podemos dizer que ela 

não se restringe apenas ao uso do processo artístico ou terapêutico para fins de 

bem-estar. Para além disso, é um fazer delicado que por meio da livre expressão e 

construção de símbolos, visa prevenir e promover a saúde mental. 

Interessante que nesse exato momento recordo de momentos de minha infância. 

Algumas linhas acima eu disse não ter tido praticamente nenhum contato com arte, 

mas como pude esquecer? 
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Minha avó paterna, com a qual não tenho laços de sangue, é uma artista de mão 

cheia: pinta tela, tecidos, porcelana, muito habilidosa para diversos tipos de trabalho 

manual.  

Por ela morar em São Paulo e eu no Espírito Santo, não acompanhei de perto sua 

jornada artística, mas a cada visita esperava ansiosa o que ela traria daquela vez: 

uma pintura em tela, um novo jogo de xícara para minha mãe ou uma peça em 

porcelana com tema infantil para mim, personalizada com meu nome. 

Alguns desses mimos ainda tenho guardados comigo. Senti saudade nesse instante 

e fui até o armário olha-los. Abrir o armário e encontrar a caneca foi como adentrar 

no meu coração, recordar minha avó e revisitar momentos vividos na minha infância. 

A vida para minha avó não parece ter sido fácil, apesar das boas condições 

financeiras, mãe de 05 filhos e com marido rigoroso. Das poucas vezes que a vi 

pintar, ali sentada e tão concentrada, hoje entendo que esses eram momentos que 

talvez ela conseguia se desligar e obter a paz necessária para lidar com as 

adversidades, sem que nem ela mesma percebesse esse efeito terapêutico.  

Através da livre expressão, em especial pelas artes plásticas, o processo 

arteterapêutico auxilia o atendido a entrar em contato consigo mesmo, suas 

questões, emoções, favorecendo o seu autoconhecimento. 

O atendido, então, pode se expressar livremente através da arte, que por si só 

possui efeito curativo e transformador, porém dando sentido e expressividade ao 

que produz, considerando o que ele traz em seu interior. 

A partir do que foi criado é possível acompanhar as cores, formas e símbolos 

emergirão encontro após encontro, sendo que o arteterapeuta auxiliará na leitura do 

que foi feito a partir do quadro de referência interna do atendido, leitura esta que 

pode se confirmar ou não ao longo da caminhada. 

Através do ato criativo e da amplificação simbólica, estímulos são lançados para 

despertar lembranças ou vivências da história pessoal do atendido que emanarão 

através das pinturas, colagens, esculturas, dentre outras, feitas por ele e servirão 

como comunicadores da psique para a construção simbólica. 
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Ao se deparar com sua realidade interna plasticamente reproduzida, o atendido terá 

a possibilidade de perceber e acolher o que faz sentido para ele. Sendo que essa 

percepção alimentará o seu processo de individuação, logo partes saudáveis de si 

mesmo, conhecimento de si e de suas maneiras de funcionar.  

Na relação do atendido com a sua produção, a psique se comunica e o inconsciente 

é trazido a luz. Com foco nessas produções e menos no verbal, o processo de 

individuação é favorecido e potencializado, pois através da arte o inconsciente 

desperta sem censuras e preocupações.  

Logo, a Arteterapia vai além de usar apenas do efeito terapêutico da arte, é um 

processo embasado teórica e vivencialmente, que possibilita uma transformação 

pessoal e um viver mais autêntico. 

3.1 O SURGIMENTO DA ARTETERAPIA 

A Arteterapia como enfoque de trabalho, é uma área relativamente nova que foi 

delineada a partir do pós-guerra, através de um despertar para a produção plástica 

dos ditos alienados e da necessidade de terapias menos invasivas e de menor custo 

(PAIN, 1996). 

Mas se voltarmos um pouco mais na história, encontraremos desde os tempos 

antigos variadas manifestações da arte como recurso terapêutico.  

Nas pinturas nas cavernas já havia uma representação pelas imagens do ambiente 

interno e externo, indicando um paralelo que podemos traçar entre o consciente e 

inconsciente.  

Na Grécia Antiga, por exemplo, as manifestações artísticas tinham, dentre outros, o 

intuito de identificar fontes de doenças ou amenizar problemas de saúde 

(PHILIPPINI, 2013). 

Já num contexto mais recente, alguns nomes tiveram destaque, a começar fora do 

Brasil, como: Florence Cane, Margareth Naumburg, Edith Kramer e Adrian Hill. Em 

nosso país temos como precursores Ulisses Pernambucano e Nise da Silveira 

(PHILIPPINI, 2013). 



21 

 

 

No Brasil, sinais iniciais de Arteterapia se ampliaram a partir das Terapias 

Expressivas, ou seja, do uso da arte no contexto terapêutico, ocasionando o 

surgimento de alguns centros de trabalho no Rio de Janeiro e São Paulo, ampliando 

para Goiás, Minas Gerais e recentemente para o norte e sul do país (PHILIPPINI, 

2013).  

O despertar para modos diferenciados de lidar com a saúde mental, demandou 

grande esforço no sentido de abandonar procedimentos invasivos como o 

eletrochoque e a luta pelo fim das internações que isolavam o indivíduo do convívio 

com a sociedade. Luta esta que se mantém até os dias atuais. 

Fazendo um apanhado geral das bases que contribuíram para configurar a 

Arteterapia, identificamos quatro principais pontos: a Terapia Ocupacional (TO), a 

inserção de pessoas com formação artística no ambiente psiquiátrico, a Psicanálise 

e a Psicologia Analítica. 

A TO favoreceu a adaptação do internado ao ambiente hospitalar e ao meio que o 

cerca. As atividades artísticas contribuíram para a canalização adequada das 

emoções através de recursos simples, como a cópia de figuras (URRUTIGARAY, 

2011). 

Já a Psicanálise direcionou a atenção para as questões sintomáticas do 

inconsciente e a Psicologia Analítica vai além, pois visualiza os conteúdos que 

emergem do inconsciente como reveladoras da alma humana e não meros 

sintomas, como pregava Freud (URRUTIGARAY, 2011). 

Especificamente no Brasil, Nise da Silveira foi a pioneira no trabalho oficinas 

expressivas junto a pacientes com esquizofrenia. Seu trabalho foi nomeado de 

“Emoções de Lidar”, por um dos participantes das oficinas (URRUTIGARAY, 2011).  

Nise tinha Jung como referência e para ambos a finalidade das atividades artísticas 

oferecidas nas oficinas, era iluminar conteúdos inconscientes, confronta-los e 

integra-los ao consciente, tornando-os compreensíveis (URRUTIGARAY, 2011). 

A finalidade da Arteterapia consiste em possibilitar a emergência de uma imagem 

imaginada transposta em imagem criada, a partir da utilização de matériais plásticos, 
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que cedem sua flexibilidade e maleabilidade a quem os utiliza, para expressar seus 

conteúdos íntimos. (URRUTIGARAY, 2011, p. 27) 

3.2 ARTETERAPIA HOJE 

No contexto brasileiro atual, a Arteterapia se insere dentro da PIC’s, ou seja, da 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PICs) do Sistema 

Único de Saúde (SUS), através da Portaria nº 849 de 25/03/2017, em adendo à 

Portaria nº 145, de 13 de janeiro de 2017, que contempla tratamentos de saúde que 

utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais. 

Como forma de garantir a qualidade dos profissionais arteterapeutas bem como da 

prática e docência em Arteterapia, foi criada em 2006 a UBAAT, União Brasileira de 

Associações de Arteterapia. 

A UBAAT é composta por um Conselho  Diretor paritário, constituído pelos 

representantes dos Estados participantes, por uma Diretoria Executiva que 

implementa seus objetivos e também por Grupos de Trabalho composto por 

representantes das diferentes associações regionais. 

A UBAAT não credencia profissionais e sim associações regionais, sendo que 

primeira associação de arteterapeutas do Brasil foi a AARJ, criada no Rio de Janeiro 

em 1998 (PHILIPPINI, 2013). Já no Espírito Santo, foi criada a AARTES, em 2001, 

pela arteterapeuta Glícia Manso. 

As Associações Regionais contemplam o cadastro de profissionais de um 

determinado Estado com o objetivo de integrar e unir a classe dos Arteterapeutas, 

com profissionalismo e imparcialidade. 

Ainda para regulamentar a atuação do Arteterapeuta, foi criado o Código de Ética 

dos Arteterapeutas Brasileiros, que visa nortear o arteterapeuta em sua prática 

profissional, bem como resguardar a integridade e o bem estado cliente, além de 

proteger a comunidade arteterapêutica e a sociedade. 
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Em 31 de Janeiro de 2013, a Arteterapia foi inserida dentro do Código rasileiro de 

Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho, sob o registro de número 2263-10, no 

grupo de Terapias Criativas (PHILIPPINI, 2013). 

3.3 O PAPEL DO ARTETERAPEUTA 

Ser cuidador em Arteterapia é possuir algumas características que o tornam 

especial, como zelo, atenção, sensibilidade, conhecimento e um coração que 

acredita na transformação do ser humano. 

O arteterapeuta é aquele que irá acompanhar o processo criativo do seu atendido e 

para isso sua postura é como a de um guia que sabe aproximar-se e distanciar-se, 

oferecendo atenção e apoio sem ser invasivo ou alheio ao que se passa com o 

atendido. 

Segundo Pain (1996, p. 21), “a atenção deve ser aberta, sem antecipação, sensível 

à ressonância afetiva e representativa. Trata-se de uma concentração imaginária 

centrada no sujeito”. 

Nesse sentido, o profissional deve estar próximo, mas dentro de um limite tênue 

entre oferecer suporte sem tirar a autonomia do atendido e ao mesmo tempo 

amparar e suprir necessidades quando o atendido sinalizar o que precisa. 

Essa sinalização por vezes pode acontecer de maneira sutil, através de um 

incômodo ao manusear determinado material, pela sua fisionomia quando procura 

algo a sua volta e também através da sua expressão corporal.  

Ainda segundo Pain (1996, p. 21), o profissional precisa desenvolver um olhar 

atento, mas não objetivante, pois “o paciente pode confundir nossa atenção com 

controle, perseguição, ou uma superproteção sufocante.”. 

Sabemos que em Arteterapia o valor estético do que é produzido tem menor valor e 

o que realmente importa é o sujeito em busca de imagem e significação, para isso 

cabe ao profissional adotar uma postura equilibrada de neutralidade, emoções e sua 

bagagem de conhecimento téorico (PAIN, 1996). 
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Tão importante quanto as emoções do atendido, estão as emoções do próprio 

arteterapeuta, visto que são elas que “constituem a matéria prima com a qual ele 

conta para entender o sentido os comportamentos dos participantes e de suas 

reações afetivas (PAIN, 1996). 

Além de cuidar da relação arteterapeuta-atendido e de ter um feeling sobre as suas 

próprias emoções, cabe ao profissional lançar mão de conhecimento e de bagagem 

teórica no campo das Artes e Psicologia e direcionando ainda um olhar ético, que 

favorecerão o manejo e suporte necessários ao atendido. 

Como facilitador de um processo arteterapêutico, o profissional precisa ainda se 

familiarizar com a arte e suas manifestações, construir e ampliar sua vivências 

criativas e experienciar um processo terapêutico como atendido (PHILIPPINI, 2013). 

O arteterapeuta deve também se preocupar com a escolha dos materiais, de 

maneira a ofertar materiais expressivos diversos e especificamente aqueles que 

estejam de acordo com a consigna do atendido.  

Dessa forma, alcançará uma mobilização interna por parte do atendido que o 

ajudará a experimentar sensações fora do que lhe é habitual, sensibilizando-o para o 

surgimento de algo novo (URRUTIGARAY, 2011).  

Na visão proposta por Angela Philippini (2013), o arteterapeuta é chamado de 

acompanhante especial e considera que são vários os referenciais teóricos que 

servirão de base para ele lançar mão na relação com o atendido. 

Nesse sentido, o referencial centrado na pessoa é o que me chama atenção e com o 

qual tenho intimidade, pois faz parte da base que utilizo na atuação como psicóloga 

clínica. 

A Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) tem como precursor Carl R. Rogers e 

toma como direcionamento pontos necessários também para a relação de ajuda que 

acontece em Arteterapia. 

Para Rogers (2009, p. 45), nessa relação de ajuda “[...] pelo menos uma das partes 

procura promover na outra o crescimento, o desenvolvimento, a maturidade, um 

melhor funcionamento e maior capacidade de enfrentar a vida.” 
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Ele considera ainda que para se estabelecer uma relação de ajuda que possibilite a 

transformação construtiva da personalidade, há de estar presente no profissional 

atitudes básicas que favorecerão o clima da terapia, dentre elas: ser genuíno, 

empático e aceitar o outro incondicionalmente (ROGERS, 2009). 

Nesse sentido, Urrutigaray confirma sobre a necessidade do profissional, em 

especial ao iniciante, uma disposição para a relação de ajuda. 

Além da familiarização com a linguagem a arte, o saber escutar, o estar atento às 

leituras e aos desenvolvimentos dos processos individuais ou grupais (de acordo 

com o tipo de trabalho proposto), exige-se da figura do arteterapeuta um 

posicionamento sério diante de sua formação, capaz de lhe dar embasamento em 

suas intervenções. (URRUTIGARAY, 2011, p. 35). 

3.4 ESPECIFICIDADES DO ARTETERAPEUTA 

Uma via de trabalho em Arteterapia, seja ela para atendimento individual ou coletivo, 

precisa de bases metodológicas e teóricas que a sustentem e definam. Para isso, 

quando uma demanda chega até o profissional, este precisa inserir essa 

necessidade dentro de uma estrutura prévia, mas não engessada, que englobe três 

pontos fundamentais: método, projeto e processo. 

A começar pelo processo, este é o desdobramento do projeto propriamente dito, 

mediante embasamento teórico, observação do alcance dos objetivos e percepção 

das necessidades. O processo pode caminhar em parceria com as bases da 

Arteterapia, a constar: Psicologia Analítica, Gestalt-terapia ou Terapias Corporais. 

Através da Psicologia Analítica o profissional pode se pautar na amplificação 

simbólica, nos arquétipos, na produção de imagens, processo criativo, na relação do 

atendido com sua produção, no método associativo e nas funções psicológicas 

apresentadas por Jung: pensamento, sensação, sentimento e intuição. 

A Gestalt-terapia contribui com a ciência e tomada de consciência (aware e 

awareness), a teoria da percepção, o aqui agora, os fenômenos, o existencialismo e 

humanismo. 
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Já as Terapias Corporais direcionam a atenção do arteterapeuta para as sensações, 

consciência e memórias corporais. 

Um projeto surge através de uma consigna, ou seja, da demanda inicial a ser 

conhecida por meio de uma entrevista para coleta de informações e reunião de 

percepções variadas por parte do arteterapeuta, gerando hipóteses que serão 

confirmadas ou não ao longo do processo. Essa consigna pode ser suscitada por 

uma instituição ou por uma pessoa que precisa de atendimento individual. 

Quando um projeto for planejado e posteriormente executado, itens fundamentais 

devem ser considerados, como respeito ao tempo cronos, ao delimitar dia, horário, 

local dos encontros e duração total do projeto. Bem como destreza diante do tempo 

kairós, para conciliar as subjetividades do processo com o tempo de cada um, 

porém sem perder de vista as formalidades do tempo cronos. 

Importante atentar ainda, para dedicar-se ao processo através de um olhar e ação 

fenomenológicos atento ao que emerge, aberto a agir mediante a consigna, pois 

esta pode diferir da demanda trazida inicialmente. 

Já o método seria o desenrolar do projeto, seu desenvolvimento, o qual precisa 

englobar quatro questionamentos: 

Por que fazer? Qual necessidade precisa ser atendida, seja ela implícita ou explícita, 

mediante um olhar atento do profissional; 

O que fazer? Fase de levantar informações, analisar sinais e pistas ofertados pelo 

atendido, interligando esses dados ao embasamento teórico da Arteterapia; 

Quando fazer? Avaliar qual o momento oportuno para executar o projeto ou para 

determinada ação em atendimento, com respeito ao tempo kairós de cada atendido; 

Como fazer? Diante do que emerge no processo, o profissional precisa estar atento 

para ofertar linguagens variadas, bem como ele próprio experimentar para ampliar 

sua familiaridade e domínio. 

Ainda dentro do item métodos, vale citar umas das especificidades da Arteterapia, 

que versa a respeito do uso, indicação e propriedades terapêuticas dos materiais, 

bem como sobre a diversidade de linguagens e recursos disponíveis ao profissional. 
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Linguagens englobam possibilidades comunicativas diversas que se dão através da 

oralidade, do gestual, do corpo, da visão, dentre elas a colagem, tecelagem, 

mosaico, argila e que necessitam de recursos para serem aplicados, como 

ferramentas (tesoura, alicate, suporte...) e materiais (tinta, cola, revistas...). 

Como a Arterterapia é um fazer que engloba todas as faixas etárias, o profissional 

precisa ter o cuidado de selecionar linguagens e recursos levando em consideração 

o público e a consigna.  

O profissional escolherá a linguagem e o atendido, os recursos, sendo que estes são 

inesgotáveis, desde materiais e ferramentas já prontos até os reciclados, ou também 

a possibilidade que imergir no momento. 

Linguagens e recursos adequados ajudarão o fenômeno a imergir bem como 

ativarão a criatividade, resultando na materialidade do que foi sugerido produzir. A 

fala sobre o que foi produzido cabe ao atendido escolher falar ou não, pois sabemos 

que em Arteterapia o fazer precede o verbal. 

No livro Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia: Uso, Indicações e 

Propriedades, Angela Philippini (2009) aborda de forma bem esclarecedora e prática 

sobre os materiais plásticos e expressivos mais adequados para cada público, a 

melhor ocasião para utilizá-los e também as principais indicações terapêuticas de 

cada material.  

Outra especificidade é a metodologia de uma sessão arterapêutica individual ou 

coletiva, que precisa conter em sua execução itens específicos, como:  

Coleta de dados através de uma anamnese técnica e sensitiva, ou seja, para obter 

dados pessoais, informações sobre a demanda e também preferências que 

envolvam os cinco sentidos; 

Verificação da consigna que vai se desdobrar a partir da demanda inicial 

apresentada; 

Escolha de linguagens e recursos diversos e pertinentes a consigna; 
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O setting arteterapêutico precisa ser um ambiente acolhedor, de preferência com luz 

natural, que se adapte a diferentes públicos, com piso e mobiliários de fácil limpeza, 

fácil de ser organizado entre um atendimento e outro (PAIN, 1996); 

O atendimento tanto coletivo quando individual engloba algumas etapas a serem 

aplicadas: breve recepção e acolhida; um momento para o atendido ou grupo 

desacelerar por meio de alguma proposta que de preferência envolva o corpo ou os 

sentidos, como relaxamento, respiração, imaginação ativa, automassagem.  

Nesse sentido, Philippini (2009), orienta a termos cuidado e zelo com essa etapa, 

pois ela será de grande valia para o atendido a desacelerar e entrar no clima da 

proposta; em seguida, acontecerá a etapa da execução da produção, por meio de 

linguagens e recursos previamente pensados e ofertados, sendo que poderá haver 

ou não a etapa verbal pelo atendido a respeito do que ele criou e ganhou 

materialidade; acrescentam-se reflexões motivadoras por parte do profissional, bem 

como sugestão de atividade de autoconhecimento a ser feito no intervalo até o 

próximo encontro, fechando com as despedidas e confirmação de um próximo 

encontro. 

3.5 ARTETERAPIA E OUTROS SABERES 

A Arteterapia é um saber inter, multi e transdiciplinar que possui como base três 

saberes que fundamentam a prática arteterapêutica, a saber: Psicologia Analítica, a 

Gestalt-terapia e as Terapias Corporais. Além disso, se ampara na Antropologia, 

Psicofisiologia, Antroposofia, Pedagogia, Artes e doutrinas orientais. 
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3.5.1 PSICOLOGIA ANALÍTICA 

A influência da Psicologia Analítica, desenvolvida pelo suíço Carl Gustav Jung 

(1875-1961), se deve em especial às questões simbólica, arquetípica e ao 

inconsciente coletivo. 

A teoria proposta por Jung chama a personalidade de psique, que se divide em 

consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. A psique engloba a pessoa 

como um todo, sua mente, pensamentos, sentimentos, cabendo ao homem 

desenvolver esse todo ao longo de sua existência através da individuação, que é 

quando a consciência de uma pessoa se diferencia de outras (HALL; NORDBY, 

1972). 

O consciente é a parte conhecida e acessível da mente; já o inconsciente pessoal é 

uma instância que contém os conteúdos que não passaram para o consciente e 

guarda consigo os complexos, que são emoções inconscientes que podem controlar 

pensamentos e sentimentos do indivíduo (HALL; NORDBY, 1972). 

O inconsciente coletivo foi o diferencial trazido por Jung, o qual inclui a psique dentro 

do processo evolutivo, ou seja, para ele tanto a evolução quanto a hereditariedade 

também agem na psique e não só no corpo. Essa instância do inconsciente coletivo, 

então, guarda conteúdos que nunca foram conscientes (HALL; NORDBY, 1972). 

Os conteúdos do inconsciente coletivo são chamados de arquétipos, que são como 

o contorno de uma imagem que ao ganhar o consciente é preenchida pelas 

experiências específicas de cada pessoa. São importantes para a formação da 

personalidade, pois da interação entre eles surgem personalidades diversificadas 

entre os indivíduos (HALL; NORDBY, 1972). 

O arquétipo é considerado o núcleo do complexo e os símbolos escondidos no 

inconsciente coletivo são as manifestações exteriores do arquétipo. Os arquétipos 

são universais e alguns deles são a persona, o anima, animus, a sombra.  

Nesse sentido, a questão simbólica ganha corpo dentro da Arteterapia, pois esta 

lança mão de recursos expressivos como uma forma de trazer a luz da consciência 
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os conteúdos arquetípicos, dando materialidade e forma concreta ao que até então 

estava submerso no inconsciente. 

Então, o inconsciente passa a ser conhecido à medida que os sonhos, símbolos, 

fantasias do atendido são explorados pelo arteterapeuta. Dessa forma, padrões de 

comportamentos serão revelados e repensados, de modo que o atendido encontre 

novos jeitos de ser para relacionar-se consigo e com o mundo que o cerca. 

3.5.1. GESTALT-TERAPIA 

A Gestalt-terapia teve como precursor Friederich Salomon Perls, ou Fritz Perls, 

como era conhecido. Nascido em Berlim na data de 08/07/1893, era um psicanalista 

judeu de origem alemã e concebeu a Gestalt-terapia na década de 40 e a formulou 

efetivamente por volta do ano de 1951 (GINGER, 1995). 

A palavra gestalt é alemã, sem equivalentes em outros idiomas e significa dar forma, 

dar uma estrutura significante. Já a Gestalt-terapia vai para além desse conceito ao 

se apresentar não apenas como uma psicoterapia, mas como um modo particular de 

conceber as relações das pessoas no mundo (GINGER, 1995). 

As bases filosóficas humanista, existencial e fenomenológica da Gestalt-terapia são 

de grande valia para a Arteterapia. Da bagagem humanista a Gestalt se pautou na 

sua forma de ver o homem como um todo global, constituído por partes saudáveis 

ou não, mas com foco no que há de saudável e possível de ser trabalhado visando 

sua recuperação. 

O foco existencialista oferece uma visão centrada na existência e na realidade 

subjetividade do homem, de forma que nenhuma visão sobre ele pode ser feita 

aleatoriamente, fora do seu contexto. Assim acontece com os atendidos e suas 

produções ao longo do processo arteterapêutico, onde as leituras possíveis 

precisam estar interligadas às singularidades aquele atendido.   

Jung também mantinha esse tipo de postura, era um cientista humanista, logo 

ponderava que a teoria deve ser levada em conta considerando os fatos da 

realidade do sujeito (HALL; NORDBY, 1972). 
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Finalizo a parte dos pressupostos filosóficos apresentando o conceito de 

fenomenologia e fenômenos: “fenomenologia é uma filosofia, é uma metodologia 

que implica em uma específica visão de mundo”, já o fenômeno é “aquilo que 

aparece, [...] aquilo que é aparente na coisa ou a aparência da coisa.” (RIBEIRO, 

1985, p. 42-43). 

Adotar uma postura fenomenológica implica entender que o fenômeno está 

intimamente ligado a realidade vivida por cada pessoa. Como profissionais devemos 

estar perto do fenômeno, do ser, numa jornada com ele em busca de sua essência, 

sem misturar outras percepções ou regras gerais e, além disso, ter paciência para 

aguardar que ele próprio se revele, se mostre. 

A Gestalt-terapia conta com conceitos fundamentais advindos da Psicologia da 

Gestalt, dentre eles o todo e a parte, figura e fundo, aqui e agora. Tais conceitos 

estão interligados a uma teoria da percepção que considera o homem um todo 

integrado ao meio que o cerca, sendo que como ele age e como recebe esse todo 

tem a ver com suas características internas, psicológicas (RIBEIRO, 1985).  

Em Arteterapia, ter em mente essa percepção de um homem integrado e subjetivo, 

com particularidades próprias, nos aproxima de um cuidar apurado e direcionado a 

cada pessoa com um ser único, sem a tendência de encaixa-los em regras gerais ou 

numa relação de causa e efeito. 

O conceito do todo e da parte dizem respeito a compreender o ser humano por 

inteiro e ao mesmo tempo inserido nas partes que compõem a sua vida. De modo 

ainda a considerar que cada parte só faz sentido se for considerado o contexto total 

da vida da pessoa (RIBEIRO, 1985).   

Quando o atendido traz consigo uma demanda inicial, por exemplo, um processo de 

ansiedade e seus sintomas, essa é uma parte do que ele está vivendo. Com o 

decorrer das sessões, o arteterapeuta cuidará dessa parte inserindo-o dentro do 

todo de vida daquela pessoa.  

Assim, que era uma demanda inicial, uma parte, ganha forma e se transforma numa 

consigna, onde por traz daquela ansiedade existe um contexto que a formou, ou 

seja, um todo é percebido e assim linhas de trabalho mais específicas podem ser 
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traçadas em conjunto com o atendido, para cuida-lo por inteiro e não só eliminar 

sintomas. 

Nessa linha de entendimento global do todo e da parte, em que “problemas 

humanos não podem ser considerados isoladamente” (RIBEIRO, 1985), temos 

também os conceitos de figura e fundo, pois “a figura está no todo: o que o cliente 

traz como figura é parte de seu todo, também do fundo.” (RIBEIRO, 1985, p. 74).  

Figura seria um tema ou conteúdo em evidência para o atendido num dado 

momento, ao passo que o fundo contém outros elementos a espera de emergir, de 

se revelar e vir a ser figura, haja vista que o organismo se comunica por vezes como 

figura e por outras como fundo (RIBEIRO, 1985). 

Ao arteterapeuta cabe atenção e paciência para identificar quando uma figura vem à 

tona, pois ali existe conteúdo a ser cuidado e que mobiliza a pessoa. Cuidando da 

figura chegará ao fundo daquela questão, com isso expandirá sua percepção e a do 

atendido sobre a consigna.  

Quando arteterapeuta e atendido identificarem as necessidades que precisam ser 

satisfeitas, estarão caminhando juntos rumo a um dos objetivos da Arteterapia, que 

é a retomada do equilíbrio e alcance de vivências saudáveis. 

A respeito dos conceitos do aqui e agora, Jorge Ponciano Ribeiro (1985), cita que 

essa é uma instância a-histórica, voltada para o momento presente, onde viver o 

aqui e agora “é um experienciar a realidade interna e externa, como ela acontece, 

tenha ou não antecedentes que a expliquem ou justifiquem” (RIBEIRO, 1985, p. 79).  

Em Arteterapia atendido é estimulado a experimentar o aqui e agora e vivenciar um 

despertar para a necessidade de entrar e estar em contato consigo mesmo, a 

começar no atendimento e ampliando para suas vivências do dia a dia, de forma a 

se compreender e se compromissar com a realidade como um todo.  

Além disso, o aqui e agora proporciona o contato mais consciente com o organismo, 

de modo a favorecer a awareness da sua situação atual, ou seja, “uma tomada e 

consciência mais clara do presente e do que se poderia experimentar.” (GINGER, 

1995). 
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3.5.2. TERAPIAS CORPORAIS 

No campo das Terapias Corporais, temos Wilhelm Reich propõe como diferencial em 

sua abordagem um olhar sobre a expressividade do organismo por completo, sua 

respiração, postura e não apenas ao discurso verbal, (GINGER, 1995). 

Assim precisa ser a postura do arterapeuta junto ao atendido, uma observação 

atenta aos detalhes corporais que a pessoa sinaliza durante as produções, 

manuseio e escolha de materiais, ficando o verbal também em segundo plano. 

Para Reich, o organismo funciona em busca de homeostase, ou seja, de equilíbrio, 

mas na ausência desse equilíbrio, ele adoece e desenvolve resistências contra a 

angústia, as chamadas couraças que levam o organismo psicossomatizar, quer 

dizer, apresentar problemas de saúde recorrentes e sem causas orgânicas. 

Logo, as terapias corporais agem no sentido de dissipar essas couraças para 

favorecer a retomada da livre circulação energética e novamente alcançar sua 

homeostase (GINGER, 1995). A biodanza, a linguagem cênica, o psicodrama, 

dentre outros são possibilidades de trabalho com o corpo em Arteterapia. 
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4 A INFÂNCIA NOS TEMPOS ATUAIS 

 

Para refletir sobre a infância nos tempos atuais, também é necessário entender suas 

etapas em relação ao desenvolvimento humano. Segundo Papalia (2000), em seu 

livro Desenvolvimento Humano, a infância se divide em três momentos, a primeira 

infância, que vai do nascimento até 03 anos; a segunda infância, que começa por 

volta dos três e vai até 06 anos e a terceira infância, que vai dos 06 aos 12 anos de 

idade. 

Cada uma dessas etapas é constituída por características próprias, físicas, 

cognitivas quanto psicossociais. A título deste trabalho, abordarei algumas das 

características pertinentes à terceira infância, pois esta compreende a idade das 

crianças com as quais tive contato no estágio. 

A terceira infância, que vai dos 06 aos 12 anos, englobam os chamados anos 

escolares, já que a experiência vivenciada na escola é o ponto marcante desse 

período. Fisicamente, as crianças alcançam altura e peso, ficam mais fortes, com 

capacidades físicas necessárias para a participação em jogos e esportes 

organizados (PAPALIA, 2000). 

Quanto ao aprendizado, na terceira infância as crianças alcançarão desenvolvimento 

no pensamento lógico, criativo, nos juízos morais, na memória, leitura e escrita, com 

diferenças individuais marcantes entre uma criança e outra. Tanto na interação 

social quanto no desenvolvimento da personalidade, os colegas passam a ter mais 

influência do que os pais (PAPALIA, 2000). 

De acordo com as etapas piagetianas (apud Papalia, 2000), a criança da terceira 

infância está inserida no estágio cognitivo operacional concreto, isso explica o fato 

delas conseguirem usar mais o pensamento para resolver problemas concretos, ser 

menos egocêntrica, conseguir compreender o ponto de vista do outro, ser mais 

efetiva ao se comunicar e flexíveis quanto aos julgamentos morais. 

Um ponto importante a se observar é que elas ainda não são capazes de pensar de 

forma abstrata, o que só vai acontecer a partir da adolescência, ou seja, as crianças 
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dessa idade não conseguem pensar em termos hipotéticos, apenas sobre o aqui e 

agora (PAPALIA, 2000). 

Já o julgamento moral acompanha o desenvolvimento cognitivo, ou seja, na medida 

em que a criança alcança amadurecimento na parte do aprendizado, ela será mais 

capaz de olhar para as situações que vive por mais de um ponto de vista (PAPALIA, 

2000). 

Contudo, o juízo moral se configura em dois momentos, o primeiro envolve a 

moralidade de restrição, quando a criança pensa rigidamente sobre os conceitos 

morais e age de forma egocêntrica, onde as regras não podem ser mudadas e 

qualquer descumprimento deve ser punido, ao menos que ela mesma seja a 

descumpridora (PAPALIA, 2000). 

No segundo momento, chamado de moralidade de cooperação, a partir do 

amadurecimento que as crianças alcançam, predomina a flexibilidade para se 

colocar no lugar do outro, assim, fazem julgamentos mais leves, consideram a 

intenção por trás da ação para então decidir se deve ou não haver punição 

(PAPALIA, 2000). 

Quanto ao desenvolvimento psicossocial da terceira infância, este engloba as 

mudanças emocionais e sociais da criança em idade escolar, bem como as 

mudanças na personalidade. Esta é uma etapa onde alcançam uma visão mais 

realista sobre si mesmo, são mais independentes em relação aos pais e mais 

ligados a outras crianças (PAPALIA, 2000). 

Também é na terceira infância que as crianças são mais afetadas pelas realidades 

vividas em família, como questões financeiras, divórcio, desemprego. Além disso, 

algumas crianças passam por distúrbios emocionas bem como são mais resilientes 

para superar as intercorrências da infância (PAPALIA, 2000). 

Visualizar essas características é compreender o momento que vivemos com as 

crianças e a dificuldades que encontramos, em especial o esforço que precisava ser 

empreendido para tonar as propostas o menos abstratas possíveis, já que para a 

idade deles o que importa são situações concretas, pois ainda não conseguem 

pensar a partir de situações hipotéticas. 
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Além disso, lidar com os conflitos entre eles também foi desafiador, haja vista que o 

perfil punitivo para com a ação do outro predomina nessa fase, então a troca de 

acusações eram constantes, mas não conseguiam perceber que aquilo que 

acusavam o outro também era o mesmo tipo de comportamento de quem acusava. 

Indicando predomínio da moralidade de restrição, em detrimento da moralidade de 

cooperação. 

Recordo-me que um dos momentos marcantes que vivenciei com eles aconteceu 

numa atividade com tinta guache, onde uma das meninas sujou o punho da blusa de 

frio com tinta e se mostrou muito aflita, pois havia descumprido um pedido da mãe 

que lhe havia orientado a tira a blusa nesse tipo de atividade. Nesse momento ela 

quis desistir de continuar a atividade e se manteve parada, em silêncio diante do que 

já havia começado a produzir. 

Figura 1 - Pintura com guache 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2017. 

Com receio das represálias que ela poderia vivenciar em casa, ela se desesperou e 

acabou chorando, interessante pontuar que era uma das meninas que se 

apresentava de forma firme e até autoritária perante o grupo, mas que ali naquele 

momento conseguiu expressar suas fragilidades. 

Porém, imediatamente foi repreendida por alguns colegas que consideraram uma 

tolice ela estar chorando por algo que para eles era tão banal. O restante do grupo 

permaneceu em silêncio e eu fiquei observando a situação se desenrolar, pronta 

para intervir e acolher aquele momento que parecia ser tão profundo, pois era uma 

possibilidade de auto-regulação grupal. 
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Uma colega que estava ao lado da que estava chorando, se mobilizou e passou a 

defender a colega junto ao menino que menosprezava os sentimentos alheios, ela 

se posicionava dizendo que aquele era sim motivo de preocupação, sentimentos e 

choro, ou seja, que aquela emoção era legítima. 

[...] em várias situações e contextos sociais, o sujeito questionador, que 
tenta provocar as reflexões em seus pares, é tido como alguém que ameaça 
o bom andamento do grupo. Assim, aprendemos que o “certo” é ser 
obediente, é não questionar as regras preestabelecidas, não arriscar as 
fichas em algo novo, se podemos viver na tranquilidade do conhecido (que 
nem sempre nos convém). (COUTINHO, 2013, p. 57) 

Os ânimos se apaziguaram, a criança se acalmou, continuou sua produção e o 

grupo seguiu. Quando me percebi surpreendida com a colega que sem nada dizer, 

foi ao banheiro e lavou a manga da colega e trouxe de volta para entregar, num 

movimento de apoio mútuo, colaboração e cumplicidade. 

Vale ressaltar que no começo do encontro esse dia, uma das frases que usamos 

para que eles se interiorizassem foi um pedido de que buscassem dentre deles 

mesmo a inspiração que precisassem para se acalmar diante da agitação do grupo e 

também a mesma inspiração interior para se concentrar diante da proposta de 

produção plástica do dia. 

Após o término do encontro, eu e a criança que chorou nos cruzamos no banheiro, 

ela parecia estar muito preocupada em se limpar dos vestígios de tinta que estavam 

no seu corpo. Nesse momento eu comentei que vi o que tinha acontecido e que 

percebi que ela quase havia desistido de seguir com sua produção, mas que depois 

de sentir mais calma e acolhida pela colega, ela resolveu prosseguir com sua 

produção. 

A resposta que obtive dela foi confortante e validou meu sentimento de estar ali, 

entregue verdadeiramente àquelas crianças. Ela disse: “sim, tia, eu consegui me 

acalmar, busquei inspiração dentro de mim a inspiração que eu precisava.”. E assim 

lhe respondi que ela sempre conseguisse encontrar essa inspiração na vida 

também, mesmo nos momentos mais difíceis. Não sei o quanto ela absorveu do que 

eu disse, mas espero que algum dia isso faça sentido na vida dela.  
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Dessa forma, quando falo sobre a infância, muito me vem a minha mente sobre  a 

minha própria infância, pois bons tempos eu vivi, apesar as situações difíceis que 

também encontrei. Lembro que eu morava numa rua sem saída, com várias crianças 

na vizinhança, brincar na rua era nosso divertimento.  

Ali a criatividade rolava solta, era todo tipo de pique (esconde, alto, fruta) 

cozinhadinho, vendinha, tudo com materiais improvisados na rua mesmo, frutas e 

matos do quintal, folhas secas da rua mesmo e recipientes velhos para fazer de 

panela. 

Brinquedos eu tinha poucos, jogo nenhum e internet eu nem ouvia dizer. Do que 

lembro-me eu tinha uma Barbie, um Ken (namorado da Barbie), uma bicicleta – mas 

como eu era medrosa, não me aventurava andar nela. 

Eu tinha também alguns livros de história infantil, um pequeno quadro negro, 

cadernos velhos e algumas canetas que usava para inventar brincadeiras de 

escritório, banco, escola. 

Essas brincadeiras eram mais solitárias e eu amava. Já na rua eu brincava em 

turma, mas minha preferência sempre foi por pequenos grupos e mais ainda por 

duplas. Então eu tinha uma ou duas amigas bem próximas que de tempos em tempo 

dormíamos na casa uma da outra. 

Para fazer contato com as pessoas era tudo pessoalmente, ou através de recados e 

no máximo telefone, para quem morava mais longe se enviava cartas via Correios. 

Havia menos conexões virtuais e mais contato humano.  

Para poder brincar na rua havia algumas condições a cumprir em casa: chegar da 

escola, tomar banho, almoçar e fazer as tarefas de casa. Feito isso, o restante da 

tarde ficava por minha conta.  

Hoje percebo que seguir essas regras era um movimento tão natural para mim, não 

me lembro de ter vivenciado insatisfação nesses momentos. Agora, já na hora de 

voltar para casa após uma tarde de lazer, ai sim eu ficava insatisfeita. 
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Recordo que minha avó chamava no portão uma vez e se não fosse atendida de 

prontidão, o castigo era certo. Criança não tem muita voz e penso que na minha 

época, menos ainda. Não havia espaço pra questionar, apenas acatar. 

O retorno para casa após tanta brincadeira acontecia naturalmente: banho, jantar, 

reencontrar minha mãe após um dia de trabalho, brincar um pouco sozinha e dormir. 

A rotina da semana era mais ou menos essa e aos finais de semana eu podia 

passear com meu avô ou minha mãe. 

Foi assim durante a minha primeira e a segunda infância, já a terceira infância até a 

minha adolescência eu passei morando na roça. Este já foi um período mais difícil 

tanto de adaptação ao ambiente, quanto a transição de filha única pra filha mais 

velha e as responsabilidades que precisei assumir sem estar madura para tais. 

Nesse momento entendo que não fui eu que escolhi o estágio, foi ele que me 

escolheu. Meu encontro com aquelas crianças se configurou numa oportunidade de 

oferecer através da Arteterapia, vivências pautadas na aceitação, contato humano, 

tolerância, apoio emocional, incentivo a criatividade, ou seja, um pouco daquilo que 

eu não tive e que considero importante que as crianças possam vivenciar. 

Umas as formas mais eficientes de promover a saúde emocional das 
crianças é proporcionar-lhes meios de criar, resgatando ou alimentando seu 
potencial criativo. No mundo em que vivemos, cada vez mais mergulhado 
em altas tecnologias, diversões eletrônicas e relações virtuais, torna-se 
comum que as crianças passem suas horas de lazer em frente às mais 
diversas telas de computador, com seus corpos imobilizados, falando mal, 
escrevendo mal, criando pouco ou quase nada. A criatividade vai, aos 
poucos, sendo anestesiada, até adormecer por completo. [...] A arte, neste 
aspecto, pode ser transformadora. (COUTINHO, 2013, p. 57)  

Através do estágio pude cuidar e colocar em prática um pouco da minha criança 

interior. Tentei estabelecer uma profunda consideração pelas realidades de vida que 

encontrei ali, não vou dizer que foi fácil, mas foi surpreendente e um terreno fértil 

para que eu superasse algumas crenças limitantes que trago comigo, como 

incapacidade.  

No estágio me deparei com crianças vivendo o luto, sofrendo a perda de um ente 

querido vítima de violência, conflitos familiares, bullying, traumas, tímidez ou 

extroversão em demasia, intolerância com as diferenças, agressividade, desrespeito, 

ansiedade, tristeza, raiva, vulnerabilidade social, a chegada de um novo irmão. 
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Percebe-se a ausência das crianças terem vivido algumas experiências simples 

como aquelas que eu mesma tive na minha infância e que contribuíram para minha 

socialização. Nesse sentido, Everaldo Garcia, no livro Educar para a vida, cita ao 

falar sobre a realidade do adolescente, a qual não é tão diferente da infância. 

Quantos adolescentes me procuram sentindo-se sozinhos, deprimidos, em 
situação de fragilidade emocional, vulnerabilidade social e outras doenças. 
E o fato preocupante é que são pessoas com pouco vínculo de socialização, 
pouca estima e extremamente presas no mundo virtual. [...] Esses 
adolescentes foram crianças que um dia, entretanto, brincaram pouco  de 
esconde-esconde, pega-pega, amarelinha, caça ao tesouro, pular corda, 
pique-bandeira, enfim, brincadeiras que envolvem grupos, amizade, 
socialização. Brincaram pouco com seus pais! (GARCIA, 2015, p. 29) 
 

Além dessas realidades no âmbito pessoal, os comportamentos em grupo eram 

preocupantes. Não cumprimento de combinados, agitação constante, dificuldade 

para ouvir e esperar, a falta de contato consigo, insensibilidade, intolerância e 

incompreensão para com os outros integrantes do grupo, tentativas de impor 

vontades individuais, troca de acusações, dificuldade para perceber as próprias 

falas, agressividade. 

Por vezes, não buscamos condições (objetivas e subjetivas) de retornar ao 
ponto de partida e nos reconduzirmos ao próprio caminho, ao próprio 
chamado. A ausência de contato consigo mesmo é uma grande fonte de 
adoecimento. E, ao nos permitirmos revigorar nossos espaços mágicos de 
criação (internos e externos) abriremos possibilidades de não cair nessas 
armadilhas, infelizmente tão comuns. (COUTINHO, 2013, p. 57) 
 

Mas também crianças inteligentes, criativas, esforçadas, colaborativas, carinhosas, 

interessadas, que indicavam conseguir se superar mesmo diante do contexto 

adverso que estão vivendo. Que se esforçam para viver e não deixar sua essência 

se apagar, mesmo que por vezes não possam contar com apoio e compreensão a 

própria família. 

Muitas vezes, o sujeito que possui a respeito de si mesmo um olhar 
negativo teve as primeiras sementes deste olhar plantadas na infância por 
adultos de referência, em geral sem que estes percebessem. Assim, 
carrega em si esta criança interior ferida, com medo de se expor a 
julgamentos, passiva, o que o leva a pouco se arriscar. Estas expectativas 
pautam-lhe o desenvolvimento futuro, e ela acaba por realiza-las, 
inconscientemente, adequando-se a elas e confirmando-as. (COUTINHO, 
2013, p. 59). 
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Estar diante desse contexto, demandava de mim constante reflexão e mudança de 

postura, para agir com eles de maneira paciente e compreensiva, mesmo naqueles 

dias mais tumultuados. Outro desafio, já que por vezes me vi adotando atitudes 

impacientes, ou seja, entrando na mesma frequencia que a deles. 

Hoje entendo quantas situações uma criança vivencia ao longo da infância e que 

cada uma reagirá de uma forma diferente. Percebo que aconteceu um mudança 

daquela infância onde as crianças eram tolhidas em excesso, para uma outra, onde 

hoje tem voz mas nem elas nem os pais sabem como lidar com isso.  

Como entender tudo isso? O que mudou na relação familiar para refletir 
tanto assim no mundo da criança e do jovem? [...] No muno agrícola, as 
famílias trabalhavam e faziam refeições juntas. Os pais tinham maior 
contato com seus filhos, em consequência disso, possuíam maior controle 
sobre eles. Já no mundo contemporâneo (urbanizado e globalizado), 
surgiram outras necessidades: tanto o pais como a mãe em muitos casos, 
precisam trabalhar. Devido a esse fato, acabam deixando seus filhos na 
escola, com a babá ou com avó. Essa situação conflituosa machuca 
bastante os pais, e por isso “adotam a lei da compensação”, pois se sentem 
culpados pela ausência durante o dia, acabam fechando os olhos e deixam 
seus filhos a vontade, transferindo toda a sua responsabilidade educacional 
para a escola e outros. (GARCIA, 2015, p. 38). 
 

Criança hoje tem agenda cheia como adulto: é esporte, inglês, aula de reforço, 

música, escola integral, já estão sendo preparados desde pequenos para o 

vestibular e mercado de trabalho. É uma rotina composta por excesso de 

compromissos e deficiência de companhia genuína. 

O afeto cada vez mais longe, parece existir um sistema de compensação: muito 

presente e pouca presença. Cobranças em demasia e pouco reconhecimento e 

aceitação. Famílias que não se entendem, crianças perdidas e pais querendo 

“concertar” os filhos. O ter predomina sobre o ser. 

Hoje, no mundo tecnológico e na nova sociedade da informação, 
observamos crianças e adolescentes alienados no seu vídeo game, redes 
sociais, jogos virtuais; presos em um universo programado de modo frio, o 
que gera um individualismo, que acaba por virtualizar a relação humana 
afetiva. [...] o acesso constante a internet e aos computadores está gerando 
solidão, depressão. Infelizmente, estamos vivenciando a constatação da 
antiga e polêmica discussão de que a “máquina, finalmente, está 
substituindo o ser humano” no que diz respeito às relações afetivas e 
desenvolvimento emocional de nossos jovens. (GARCIA, 2015, p. 29-30) 

 



42 

 

 

Tenho visto como alternativa para a mudança desse cenário, um investimento cada 

vez maior no estabelecimento de relações afetivas verdadeiras tanto no âmbito 

familiar quanto social. Onde as pessoas consigam sustentar relações amorosas, 

ternas, mesmo diante da crise que passa a sociedade em vivemos, como cita 

Garcia, em seu livro: 

“trocam o ser pelo ter, o diálogo pela acusação, priorizam o prazer ao invés 
de buscarem valores mais profundos, os quais exigem compromisso sério e 
permanente com o ser humano. [...] vivemos em mundo onde a falta de 
respeito e a intolerância para com as diferenças são alarmantes. O egoísmo 
prevalece na relação e amor não é mais o critério de decisão” (GARCIA, 
2015, p. 9-10). 
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5 ARTETERAPIA EM GRUPO 

 

O atendimento em grupo é uma modalidade dentro da Arteterapia que pode 

acontecer com áreas e públicos distintos, como: escolas, hospitais, asilos, 

instituições públicas e privadas, dentre outros. A implantação dos grupos se dá 

mediante uma consigna prévia que servirá de base para a estruturação de um 

projeto de trabalho. 

Diversos são os autores que abordam sobre o atendimento coletivo em Arteterapia. 

Os pressupostos citados anteriormente sobre o papel do arteterapeuta e as 

especificidades da Arteterapia, também se encaixam às sessões grupais, acrescidas 

de particularidades. 

A Arteterapia em grupo alcança tanto o âmbito individual como o coletivo, cita 

Urrutigaray: 

A Arteterapia trabalhada em grupos possibilita o alcance tanto dos objetivos 
pessoais (a individualidade) quanto os objetivos sociais, já que ela fornece à 
personalidade em formação o viés de integrar-se às necessidades de 
adaptação às exigências externas da coletividade. (URRUTIGARAY, 2011, 
p. 86) 
 

No sentido individual, ao acolher a proposta prevista para aquela sessão e criar sua 

obra, o participante do grupo entrará em contato com suas potencialidades e 

limitações, alcance de autoestima e autoconfiança, autonomia do pensamento e 

vivência da liberdade (URRUTIGARAY, 2011). 

Já no sentido social, a interação em grupo favorece a relação com o outro, seja pelo 

acolhimento ou resistência para com as características do ser humano que ele está 

convivendo no grupo. Dessa forma, esse tempo que o atendido passará no grupo, 

possibilitará que ele desenvolva novas vias de relacionamento consigo e com as 

pessoas do meio que o cerca. 

Além disso, os grupos de arteterapia, [...] “devem equalizar dimensões vivenciais 

(expressivas e artísticas), dimensões primárias (memórias afetivas primordiais) e 

dimensões secundárias (ritmos ordenados, normas regras.)” (PHILIPPINI, 2011, p. 
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104). Cabe ao profissional, dosar o uso de casa uma dessas dimensões, mediante o 

que perceber do grupo. 

Kurt Lewin foi um dos estudiosos que se debruçou na conceitualização e 

características dos grupos. Segundo ele, existe um caráter de interdependência 

entre os membros do grupo, bem como cita a importância das características dos 

membros para a constituição dos grupos.  

Além disso, considera a mudança no comportamento de pessoas que participam de 

atividades em grupo apresentavam maiores vantagens que as atividades 

individualizadas. 

A interação do indivíduo com o grupo é de interação e ambivalência: de um 
lado a pessoa quer se sentir pertencendo e de outro lado teme anular-se, 
fundir-se. Esse estado de atração e rejeição atravessa etapas diferentes a 
partir da formação o grupo. (NASCIMENTO, 2012, p. 148) 
 

No dia a dia, conviver requer lidar com as particularidades do outro, contudo por 

vezes essa convivência pode não ser tão saudável, seja pela existência de uma 

patologia ou dificuldade de relacionamento interpessoal. Assim, o grupo será como 

uma extensão da realidade externa, onde o atendido aprenderá novas formas de se 

relacionar e colocará em prática no seu dia a dia. 

Ainda segundo Urrutigaray (2011), quando o atendido executa uma tarefa em grupo 

ele pode alcançar senso de pertença, identificação, apoio, dentre outros. Bem como, 

o grau de cumplicidade, respeito e sigilo que o grupo pode alcançar, levará seus 

integrantes a construírem uma relação onde serão suportes uns dos outros naquele 

espaço grupal. 

Num sentido geral, alguns pontos devem ser observados para que a configuração o 

grupo possibilite essa coesão grupal, a começar pelo número de participantes, 

porém, os autores que estudei divergem quanto a quantidade ideal.  

O tempo de duração de um processo arteterapêutico grupal, para Pain (1996), pode 

ser de no mínimo 01 ano com sessões semanais para alcançar certa coerência, 

podendo chegar a 03 anos, resultando em alcances duráveis, tanto individuais 

quanto grupais.  
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Sobre o tempo de duração de cada sessão, pode variar de acordo com o espaço, 

tipo de público, proposta a ser vivenciada, número de participantes, variando de 

01h30 minutos a 02h30 minutos, de acordo com os pontos de vista dos autores 

citados nos parágrafos acima. 

Quanto o número de participantes, Urrutigaray (2011) cita 12 participantes para cada 

arteterapeuta, já Pain (1996), considera que o número de participantes dependerá 

do tipo de ateliê. 

Uma estrutura prévia e metodológica precisa ser formulada para que o trabalho 

arteterapêutico seja desenvolvido de forma adequada e que abranja aspectos 

conforme orientado por Philippini (2011, p. 42): 

Definição de estratégias arteterapêuticas (Para quem?, com que objetivo?, 
quais linguagens eleger?, quando utilizar?, onde aplicar?); escolha da 
abordagem (breve e focal?, diretiva?, não diretiva?); orientada por quais 
Teorias Psicológicas (Junguiana?, Gestáltica? Atroposófica?, 
Comportamental?, Cognitiva?); escolha de materialidade (de facilidade 
operacional?, de complexidade operacional?), documentação (como 
elaborar formulários de registros?, quais as opções para complementar os 
relatos escritos, fotos, vídeos?) 
 

Ao pensar na constituição dos grupos, o arteterapeuta precisa considerar o tipo de 

público a ser atendido, a idade, limitações físicas ou emocionais, o espaço 

disponível, de maneira que sejam diferenças possíveis de ser conciliadas e que 

agreguem valor ao grupo. 

O critério fundamental para formar grupos é, evidentemente, aquele que 
pode dar a cada um espaço maior sem que isso acarrete uma diminuição do 
espaço dos outros. Assim, a diferença de idade pode, em alguns casos, 
tornar-se um obstáculo insuperável e, em outros, ser uma ocasião de trocas 
[...]. A diferença das capacidades pode nos levar, através de algumas 
técnicas, a procurar uma homogeneidade que assegura a coerência, mas 
na maior parte do tempo, essa diferença pode ser reivindicada como um 
direito e ganhar uma colocação positiva. (PAIN, 1996, p. 40) 
 

Direcionada a devida atenção para a duração do processo, o tempo da sessão e a 

constituição grupal, precisamos pensar ainda da estrutura de uma sessão 

arteterapêutica grupal. Nesse âmbito, Philippini (2011) nos sugere algumas pistas no 

sentido da preparação, desenvolvimento e conclusão da sessão grupal. 
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Na preparação do espaço, ela cita a organização do espaço, que pode englobar 

uma preocupação com a limpeza do local, bem como pensar previamente a 

linguagem expressiva, os materiais e ferramentas necessários.  

Nesse sentido, Patricia Pinna (2008, p.14), ressalta a necessidade de oferecer 

“espaço acolhedor e respeitoso, em que os participantes sintam-se seguros e 

confortáveis, facilitando a construção do vínculo e viabilizando a vivência do 

processo de transformação interior.” 

Logo que um grupo é configurado, o primeiro encontro entre seus participantes pode 

englobar alguns acordos, como: sigilo, respeito para com as vivências dos colegas, 

consideração para com as produções, cuidado para com os materiais, frequências, 

atrasos, dentre outros que se façam pertinentes. 

Para as vivências num geral, uma estrutura também é sugerida por Philippini (2011), 

que apresenta em seu livro Grupos em Arteterapia Redes Criativas para colorir 

vidas, um fluxograma com proposta de organização temporal e espacial para a 

sessão, com cerca e 20% do tempo para ser usado com preparação, 60% para o 

desenvolvimento e 20% para a conclusão. 

A preparação pode conter uma breve acolhida aos participantes, um tempo inicial 

para relaxamento ou sensibilização, por meio de atividades corporais, lúdicas, um 

momento para desacelerar, para acolher e ser acolhido, olhar nos olhos ou para si 

mesmo, tempo já propício para a vinculação e senso de pertencimento. 

Em seguida, acontecerá a etapa do desenvolvimento da sessão, ou seja, a 

realização da atividade prevista que a princípio parece um item simples, ou seja, 

apenas um tempo reservado para a execução da proposta. Contudo, traz consigo 

uma gama de particularidades para as quais o areteterapeuta precisa se atentar. 

É durante o desenvolvimento que o processo criativo acontece, que os símbolos 

emergem, que os atendidos estabelecem relações consigo, com os pares, com os 

materiais e com o arteterapeuta.  
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O profissional, então, precisa estar atento aos pormenores, pois são eles que trarão 

notícias sobre o atendido, notícias essas que serão apreendidas não só pelo 

profissional, mas pelo próprio indivíduo.  

Este campo fértil, que é a etapa do desenvolvimento, demanda sensibilidade e 

cuidado no movimento de aproximação-distanciamento do profissional para com o 

atendido e para com o grupo, lembrando que num coletivo como este, cada atendido 

possui demanda, tempo e necessidades diferenciadas.  

Precisamos ter em mente  que o engajamento do grupo se constrói gradativamente, 

dessa forma, as propostas também precisam ser ofertadas pouco a pouco, partindo 

do menos complexo até caminharem semana a semana e chegarem a propostas 

mais elaboradas. 

Cabe ao arteterapeuta organizar as atividades, em consonância com o 
funcionamento do grupo [...] Assim, as atividades vivenciais propiciam que a 
matéria-prima do processo criativo tome forma e seja, então, reconhecida e 
confrontada. Para isso servirão as estratégias diagnósticas específicas, que 
só deverão ser aplicadas depois de um amplo e intenso trabalho com 
diferentes modalidades expressivas e outras modalidades que 
complementem o desbloqueio criativo [...]. (PHILLIPINI, 2011, p. 18) 
 

Válido relembrar que não é a estética da produção que contará, mas sim o quanto 

aquela construção plástica conseguiu dar vazão às questões inconscientes do 

atendido, favorecendo ainda sua conexão com o momento presente e elevando sua 

consciência individual e grupal. 

Somente os processos retém nossa atenção, eles se inscrevem na 
dinâmica criativa de cada um, em sua história e naquela de cada obra.  
Nível estético não é valorizado enquanto tal, isto é, “um objeto a 
contemplar”, mas como um efeito de uma estrutura pessoal tendo uma 
história (PAIN, 1996, P. 30). 
 

Mediante o entrosamento do grupo e familiaridade com os materiais, podem ser 

oferecidas então, propostas não estruturadas, onde os materiais estarão todos a 

disposição num lugar comum, sendo que produção continuará a cargo de cada 

pessoa.  

A insegurança anterior de não saber como começar e o que realizar e a 
incompreensão daquilo que está sendo proposto já foram “superadas” ou 
estão em via de superação. A ansiedade decorrente de se estar perante 
uma situação nova como a de ser exposto à crítica é minimizada pela 
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afirmação da identidade que aflora com sentimentos de autoconfiança, 
domínio de si, e pela conquista da autoestima. [...] Os sentimentos de 
dependência às exigências externas de aprovação são internalizados, 
convertendo-se em auto-aprovação. Há um aumento do senso de 
responsabilidade, bem como de discernimento pessoal. (URRUTIGARAY, 
2011, p. 90) 
 

Após o término da etapa de execução da proposta, caminharemos então para o 

fechamento do encontro. Para este momento Philippini (2011) sugere algumas 

possibilidades, dentre elas: a escrita criativa, visualização, imaginação ativa, 

compartilhamento.  

Quanto a compartilhar sua experiência verbalmente e como o foco da Arteterapia 

não é o verbal, mas o fazer, então ficará a critério de cada participante se vai querer 

falar ou não sobre a sua obra ou sua experiência daquele dia.  

Além disso, a reorganização física do espaço mesmo que superficial, também pode 

ser deixada a cargo dos participantes, até mesmo para envolvê-los num processo de 

responsabilização. 

Quanto ao que foi produzido plasticamente pelos participantes, os autores orientam 

que fique armazenado com o profissional até que o percurso do grupo se encerre.  

Esta tarefa gera responsabilidade e cuidados com o arquivo e o 
armazenamento [...], uma vez que alguns trabalhos são frágeis, requerendo 
atenção especial para não serem danificados. [...] Algumas produções são 
de difícil armazenamento. Mas, como os percursos grupais costumam ser 
breves, considero manter reunidos todos os trabalhos, apesar as 
dificuldades, é a melhor forma, pois as fotos, por mais definidas que sejam, 
não tem a mesma efetividade. (PHILLIPINI, 2011, P. 20) 
 

Ao final de todo o ciclo, que pode ter sido de meses ou anos, mostra-se importante 

preparar um fechamento comemorativo ao tempo que passaram juntos e aos 

aprendizados e transformações adquiridos, bem como um feedback por parte do 

profissional. 

Como sugestão, todas as produções podem ser trazidas neste dia e feita uma 

mostra, onde uns poderão visualizar o processo do outro, com a possibilidade de 

quererem ou não expressar verbalmente sua experiência individual e grupal. 

E quando chega o momento em que é fundamental fazer uma retrospectiva 
do processo, para que os integrantes do grupo percebam a própria caminha 
expressiva em sua sequencia [...] (PHILLIPINI, 2011, P. 20) 
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5.1 ARTETERAPIA EM GRUPO COM CRIANÇAS 

Até aqui abordei sobre a estrutura geral proposta para a configuração de um grupo 

em Arteterapia. Mas os próximos escritos serão dedicados e apresentar sugestões 

para o processo arteterapêutico grupal com crianças, haja vista ser um público que 

possui particularidades a serem observadas em vista do bom manejo e 

desenvolvimento grupal. 

O interesse pela vertente grupal com crianças se deu a partir de uma oportunidade 

de estágio curricular que recebi para atuar junto a crianças de 9 a 11 anos, do 

Projeto Vale Música, que acontece na instituição Estação Conhecimento – Fundação 

Vale, no município da Serra. 

A Estação Conhecimento está no município da Serra desde 2011 e tem como 

proposta a “parceria com instituições públicas e privadas para executar suas 

atividades, fomentando uma grande rede de proteção social que atende desde 

crianças de 6 anos até grupos de geração de renda da Terceira Idade.”, por meio de 

atividades esportivas, culturais, educativas e profissionalizantes¹.  

A princípio me mantive resistente diante da proposta de estágio ofertada em sala de 

aula, haja vista eu não estar habituada a conduzir atendimentos em grupo. Mesmo 

sabendo que o estágio é uma via de aprendizado e prática daquilo que assimilamos 

no curso, optei por não me arriscar e não me inscrevi para o estágio. 

Minha ideia inicial era fazer meu estágio na área que eu já estava acostumada, ou 

seja, nos atendimentos individuais, mesmo sabendo ser esta uma decisão baseada 

numa zona de conforto, por eu já dominar melhor esta forma de atuação na 

Psicologia. 

Contudo, escutando relatos tão especiais de colegas que já haviam iniciado este 

estágio na Vale, me despertou o interesse e resolvi tentar ingressar no mesmo.  

Para minha surpresa, consegui participar e em meio a medos e inseguranças, 

resolvi seguir adiante. Fui bem recebida pelas colegas de turma que estavam 

conduzindo o grupo, e pelas crianças, assim me abri para o novo e desconhecido 

caminho que decidi trilhar em vista de me superar. 
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Quando escolhe trabalhar com crianças, Vanessa Coutinho (2013) cita que é bom 

que o profissional tenha afinidade com crianças, goste de interagir com elas e  que 

possua noções sobre o desenvolvimento infantil, de modo a compreender 

características peculiares a essa público.  

O profissional que optar por trabalhar com crianças precisa ainda estar atento para 

oferecer um caráter lúdico e criativo ao processo, além de buscar interagir e até 

mesmo participar das propostas que ele mesmo oferece, quando se sentir a vontade 

para isso, de forma a estreitar o vínculo com as crianças.  

É importante, também, que a terapeuta participe de muitas das atividades 
com as crianças. Quando jogamos, encenamos personagens, ou contamos 
estórias, posso ter a minha vez. Se não me sinto inclinada a participar de 
algum exercício em especial, faço uma afirmação positiva quanto ao fato. 
Acho que muito mais coisa acontece quando me envolvo em atividades, 
conto algo sobre mim mesma, compartilho a minha consciência e 
sentimentos presentes. (OAKLANDER, 1980, p. 320). 
 

Junto ao lúdico e terapêutico, também é indispensável haver espaço para um viés 

pedagógico, ou seja, para utilizar dos elementos que emergem na arteterapia grupal 

como deflagrador para reflexões sobre termas pertinentes ao cotidiano e ao próprio 

grupo, como desrespeito, intolerância, impaciência, desorganização, indisciplina, 

dentre tantos outros que possam surgir. 

[...] como organismos vivos e portadores de características peculiares, [...] 
favoráveis ou desfavoráveis. E por isso seus integrantes necessitam de 
acompanhamento, estímulo e fortalecimento, para refletirem e elaborarem 
suas questões coletivas quer necessitam ser transformadas. (PHILLIPINI, 
2011, p. 14) 
 

Em se tratando do público infantil, as práticas grupais também deverão ser inseridas 

dentro de um contexto de regras e limites, de modo a criar um continente seguro 

para a existência do grupo.  

Essas demarcações configurarão uma estrutura de convívio semelhante aos 

acontecimentos da vida real, já que o grupo é uma extensão do que a criança vive 

fora dele.  
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Ou seja, o que vivencia no grupo levará também para o seu dia a dia, pois como cita 

Violet Oaklander (1980), o grupo é um “mundinho ilhado no qual o comportamento 

presente pode ser experienciado e novos comportamentos experimentados.” 

As crianças, em suas diversas faixas etárias, estão se desenvolvendo e aprendendo 

modos de se relacionar consigo e com o mundo que os cerca, logo, esses contornos 

disciplinares, como eu poderia chamar, darão sustentação para as relações 

individuais e coletivas. 

O processo de grupo é o aspecto mais valioso do trabalho grupal com 
crianças. A forma com que eles se experienciam mutuamente, e como 
reagem e se relacionam com as outras na terapia do grupo, é algo que 
revela abertamente suas relações interpessoais de modo geral. O grupo é 
um lugar para a criança tomar consciência de como interage com outras 
crianças, para aprender a assumir responsabilidades pelo que faz, e para 
experimentar comportamentos novos. (OAKLANDER, 1980, P. 318). 
 

Alguns passos carecem de serem seguidos antes das sessões grupais com as 

crianças serem colocadas em prática. Nesse sentido, torna-se importante estruturar 

a proposta de trabalho que norteará o arteterapeuta levando em conta os métodos, 

projetos e processos da Arteterapia e também a estrutura metodológica sugerida por 

Philippini (2011) e citada aqui anteriormente. 

Tendo em vista que as diferentes vivências e recursos utilizados em 
Arteterapia tem características específicas, e que a utilização deve estar em 
sintonia com o tema e questões que se pretende trabalhar, adequando-se 
ainda à população, idade e contexto, para atender às necessidades 
específicas do (s) cliente (s), é de extrema importância que o arteterapeuta 
fundamente a sua prática e propostas no conhecimento teórico e na 
vivência pessoal a respeito de cada recurso utilizado em seu trabalho e 
suas indicações. A elaboração de um projeto de atendimento a pessoas ou 
grupos deve levar em conta essas questões, alinhando, através desse 
conhecimento, forma e conteúdo, objetivos terapêuticos e métodos 
empregados, definição de temas e estratégias. (BERNARDO, 2008, p. 11) 
 

Após a estruturação do projeto, o arteterapeuta caminhará para a aplicação da 

proposta com o grupo de crianças. Nos quesitos quantidades de crianças e o tempo 

de duração da sessão pode variar, através das literaturas que pesquisei das autoras 

Angela Philippini e Violet Oaklander, percebi que pode haver variação de uma para a 

outra. 
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A primeira não traz uma definição específica para grupo com crianças, mas cita que 

este deve ser encontrar durante 6 a 8 meses de trabalho, uma vez por semana e 

com sessões de no mínimo, 1h30min, o que lhe fará alcançar a configuração de um 

organismo vivo com características singulares (PHILIPPINI, 2011). 

Neste intervalo temporal citado, [...], um grupo terá aprendido, com maior ou 
menor esforço e com maior ou menor disponibilidade, como equalizar suas 
divergências, sejam de ritmos metabólicos, de opiniões, e/ou formas de 
expressar emoções. 
 

De forma mais específica ao público infantil, Violet Oaklander (1980) cita que faz sua 

escolha pautada em suas preferências pessoais, ou seja, na quantidade de crianças 

que a possibilite trabalhar de forma confortável.  

Ela diz ainda que opta por grupos pequenos, de três a seis crianças, quando estas 

menores de 08 anos, e grupos maiores, entre 06 a 10 participantes quando são 

crianças mais velhas, ambos com aproximadamente 90 minutos de duração. 

No livro Arteterapia com crianças, Coutinho (2013), apresenta sugestões de trabalho 

para o atendimento individual, mas que considero serem também pertinentes e 

possíveis de serem aplicados no processo arteterapêutico grupal. 

Começar pela anamnese, ou seja, um bate papo inicial com os adultos responsáveis 

pelas crianças, para colher informações sobre o desenvolvimento da criança, a 

dinâmica familiar, bem como estabelecer um contrato que aborde combinados sobre 

horários, frequência, pagamento se for o caso. 

[...] antes e iniciarmos a terapia com a criança, devemos ter uma entrevista 
com o responsável. E, durante o processo, verificar com que periodicidade 
necessitaremos de novos encontros com ele, para recebermos informações, 
fazermos orientações e confirmarmos a parceria: precisamos atuar juntos 
em benefício das crianças. (COUTINHO, 2013. p. 35) 
 

Marca-se então o primeiro encontro com a criança, onde será possível conhecê-la 

pela ótica dela mesma. Nem sempre a criança terá clareza de suas dificuldades da 

mesma forma com que foi verbalizado pelos adultos, pois a criança pode sentir que 

algo não vai bem com ela, mas não consegue elaborar através da fala.  

Nesse caso o profissional precisa ter sensibilidade para identificar a demanda da 

criança e estar atento para não se restringir apenas a demanda trazida inicialmente 
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pela família, a qual por parte de algumas famílias é imposta ao profissional, sem 

atentar que cada criança é única e possui seu próprio tempo para se desenvolver. 

É muito importante ter em mente tais informações, mas, ao conhecer a 
criança, estas não devem ter se transformado em preconceitos a seu 
respeito, os dados mais exatos serão construídos pela relação do terapeuta 
com a criança. É preciso dar-lhe crédito para que fale de si mesma, conte 
sua história. (COUTINHO, 2013, p. 21) 
 

Estabelecido esse rapport, que é uma conversa inicial e empática com a criança, 

para transmitir a segurança inicial e favorecer a vinculação da criança ao processo, 

alguns encontros serão dedicados a firmar combinados necessários para o 

andamento da terapia, afinal, “regras fazem parte do processo de socialização, pelo 

qual todos precisamos passar.” (COUTINHO, 2013, p. 34). 

Dentre os principais combinados, podemos destacar alguns que chamarei de 

combinados formais, os quais teriam o objetivo de inserir as crianças num tempo, 

espaço e apresentação da proposta arteterapêutica, como: dia e horário, duração do 

processo, o que é a Arteterapia, objetivo daquele grupo, o sigilo, cuidado com 

materiais, organização do espaço. 

A história de um grupo constrói-se e configura-se a partir das vivências que 
seus participantes possam compartilhar em determinado território, e tanto 
quanto possível, atividades realizadas, atendendo aos objetivos, com 
regularidade de horário para iniciar e para terminar e com tempo de duração 
previamente determinado. Esse tipo de frequencia é harmonizadora, pois 
ensina sobre ritmos ordenados, uma das características de metabolismos 
saudáveis, sejam individuais ou coletivos. (PHILIPPINI, 2011, p. 30) 
 

Para além desses combinados formais, existe a necessidade de resgatar alguns 

acordos de convivência, como: respeito, agradecimento, compromisso, 

companheirismo, gentileza, responsabilidade, atenção, paciência, valores um tanto 

quanto escassas nas relações atuais em nosso líquido mundo moderno, como cita 

Bauman (2004). 

Nossa vida gregária justifica a relevância de cuidar bem dos grupos dos 
quais fazemos parte. Difícil é não estar em grupos, seja na família, na 
escola, no trabalho, no condomínio, no clube, na Igreja e em outros 
infindáveis exemplos. Mais difícil ainda será permanecer em alguns grupos, 
microcosmos da nossa sociedade ocidental urbana, capitalista individualista 
e competitiva, muitas vezes hostil, e em outras vezes, realmente violenta e 
perigosa, fatores que se refletirão em desafios similares no território das 
vivências grupais. (PHILIPPINI, 2011, p. 16) 
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Passada essa etapa de rapport e acordos acontecerão então as sessões 

arterapêuticas grupais com as crianças. Uma possibilidade é também aplicar o 

fluxograma apresentado por Philippini (2011) e citado aqui anteriormente, acrescidos 

de alguns pormenores voltados para o público infantil. 

Na etapa de preparação, é proposto oferecer atividades prévias de relaxamento e 

sensibilização, bem como atividades de abertura e desbloqueio do processo criativo. 

Nesse quesito, o público infantil pode se beneficiar de atividades lúdicas iniciais que 

tenham a ver com proposta daquele encontro (morto-vivo, jogo da velha, dominós e 

outras).  

Esses jogos são uma forma de oferecer experiências prévias de interrelacionamento 

(OAKLANDER, 1980) que poderão ajuda-los a se conhecer melhor, a trocar de 

experiências, aprender uns com os outros, tornando-os mais abertos a vinculação 

em pares e grupal, assim o grupo tem mais chances de ser produtivos e de 

beneficiar seus participantes. 

Numa perspectiva gestáltica, Violet Oaklander (1980, p. 316), sugere também 

oferecer “uma rodada onde cada criança tem sua vez de contar seus sentimentos e 

aquilo que tem presente no momento, bem como dizer algo, se quiser, sobre 

qualquer coisa que lhe tenha acontecido [...].”, o que favorecerá sua conexão 

consigo, com o grupo e com os demais participantes. 

Na etapa de desenvolvimento, onde é aplicada a atividade prevista para aquele 

encontro, Coutinho (2013), sugere que o desenvolvimento das primeiras sessões 

sejam dedicados a permitir que as crianças experimentem materiais diversos, etapa 

esta que auxiliará a identificar os materiais facilitadores para o contexto e para cada 

participante. 

Quanto a esta etapa, Violet (1980) trabalha com sessões estruturadas, mas com 

criatividade, abertura e flexibilidade suficientes para alterar o curso da proposta, 

mediante necessidade que perceber vindo do grupo. Ela cita ainda que as sessões 

podem ter temas específicos apropriados para o grupo ou sugeridos pelas próprias 

crianças. 
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[...] nenhuma atividade planejada com antecedência tem prioridade sobre o 
que e importante estiver ocorrendo no momento dentro do grupo ou com 
uma criança em particular. (OAKLANDER, 1980, p. 318). 
 

Outra possibilidade é avançar de atividades estruturadas para não estruturadas a 

medida que o grupo tenha ganhado coesão e intimidade com as diferentes 

linguagens, materiais e recursos, pois com o avanço das experimentações, a criança 

se estará apta a perceber com o que se identifica. 

Ou seja, a proposta central é lançada mediante a consigna do grupo, mas a criança 

é quem escolherá, material, recursos, suporte e qual será a sua produção plástica. 

Nesse momento o desbloqueio criativo já aconteceu e as estratégias diagnósticas 

podem ser colocadas em prática mediante a tônica do grupo. 

Todos os grupos, independente da biografia e da cronologia dos 
participantes, apresentam um tema simbólico comum, uma questão 
psicodinâmica central, que enlaça suas histórias e que irá gradualmente se 
desvelando se revelando no decorrer das sessões. (PHILIPPINI, 2011, p. 
95). 
 

Ao longo do encontro o profissional precisará lidar com a diferença de ritmos entre 

as crianças, uns que terminam rápidos, outros que se desconcentram, os ritmos 

mais lentos. Para contornar, Philippini (2011) apresenta algumas alternativas como: 

ter a mão atividades de curta duração além da atividade principal e também um 

sistema de monitoria onde a criança que esteja ociosa, cumpra pequenas tarefas, 

como organizar o espaço. 

Em seguida, passamos para a etapa de conclusão do encontro, que terá um tempo 

pré-determinado reservado para a apresentação das produções, onde as crianças 

poderão falar, se quiserem, sobre o encontro, o que produziram, como se sentiram.  

Nessa etapa, Oaklander (1980), cita que nos primeiros encontros, pode ser que as 

crianças tenham restrição em falar, mas na medida em que sentem-se a vontade, 

essa passa a ser para elas uma etapa importante do processo terapêutico do grupo. 

As sessões de grupo dever ser experiências prazenteiras. Uma sessão de 
grupo satisfatória é aquela em que cada criança sente-se interessada, 
interessante, segura e aceita. À medida que a criança se sentir mais livre 
para se abrir, bem como revelar suas emoções, ideias e opiniões, à medida 
que souber que encontrará apoio e ligação com o terapeuta e as outras 
crianças, ficará mais forte dentro de si mesma. (OAKLANDER, 1980, p. 320) 
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Mas a expressão verbal, em especial no contexto arteterapêutico com crianças, não 

pode ser tida como via exclusiva de revelação do que a criança elaborou 

internamente através da proposta do encontro e de sua produção.  

Assim, Coutinho (2013, p. 18) considera que “as grandes comunicações, as 

revelações mais importantes, em geral, não serão iniciadas verbalmente e, sim, por 

essa atuação com todo o corpo, com todo o ser”. 

Ela refere-se a importância do arteterapeuta aguçar sua sensibilidade para captar o 

que está implícito, como gestos, postura, olhar, tom de voz, que segundo ela, serão 

dados bem mais relevantes do que as palavras. 
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6 REFLETINDO SOBRE O ESTÁGIO EM ARTETERAPIA COM CRIANÇAS 

 

Minha próxima etapa a partir de agora será apresentar reflexões acerca do estágio 

em grupo com crianças em Arteterapia na Estação Conhecimento, a partir do que 

vivenciei no estágio em questão.  

Assim, apresentarei posturas adotas pelo arteterapeuta em formação que foram 

vistas como benéficas tanto para a vinculação para com as crianças, como para o 

processo delas e do próprio arteterapeuta. 

Do mesmo modo, citarei algumas práticas propostas às crianças e que foram 

consideradas favoráveis no sentido de despertar o processo arteterapêutico delas. 

Além de sinalizações pertinentes no sentido do que o arteterapeuta precisa se 

atentar quando recebe uma proposta de atuação junto a uma Instituição. 

Com isso, vale ressaltar que estrutura do processo grupal em Arteterapia 

apresentado anteriormente, baseou-se em literaturas escritas por profissionais que 

através da sua bagagem de trabalho, elaboraram livros com possibilidades de rotas 

a serem seguidas por outros arteterapeutas. 

Mas, é na prática profissional que podemos experimentar e constatar a viabilidade 

ou não das propostas sugeridas pelos autores, bem como perceber a necessidade 

de agregar outras fontes ou teorias que enriqueçam nossa atuação. 

Acredito que isso se dá haja vista que a subjetividade humana é única, portanto, 

demanda que profissional tenha flexibilidade e percepção aguçada para alterar rotas 

sempre que se fizer necessário.  

O que deu certo com um indivíduo ou grupo não necessariamente se aplicará a 

outros, podem ser pistas, mas não um caminho pré-definido. 

Deste modo, a estrutura de processo grupal apresentada no capítulo anterior diz 

respeito a possibilidades que encontrei sugeridas nas bibliografias utilizadas como 

base para esta monografia.  
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Mas foi na prática, através do estágio com as crianças da Estação Conhecimento, e 

a duras penas, que percebi que a postura do profissional junto às crianças pode ser 

o diferencial que viabilizará o processo de ambos. 

E assim aconteceu comigo. A partir do estágio curricular supervisionado que realizei 

na Instituição citada, me deparei com a necessidade de buscar elementos diversos 

que contribuíssem para com o manejo do grupo arteterapêutico com crianças. 

Embora nesse estágio eu estivesse acompanhada por mais duas colegas e tivesse 

as supervisões com a Professora Glícia Manso, os caminhos que senti necessidade 

de buscar foram identificados por mim de forma particular e um tanto quanto 

intuitiva. 

Sentia como uma necessidade vinda do meu interior, em sintonia também com as 

teorias que já utilizo nos atendimentos em Psicologia, e que me ajudam a acessar 

com mais leveza o mundo interno dos meus pacientes.  

Quando falo isso me refiro a posturas que busquei adotar para usar como ponte 

para trazer as crianças para mais perto, lançar uma isca e fisga-los, para conseguir 

abrir caminhos e inserir o real objetivo: praticar a Arteterapia em grupo com aquelas 

crianças. 

Atrelada às teorias, procurei estar atenta aos meus próprios insights, pois estes 

estão para a além do saber teórico. Acredito que tenham a ver com algo intuitivo que 

carregamos em nós, um olhar apurado para perceber as necessidades que 

emergem no momento presente, e que algumas vezes vão além dos planejamentos 

prévios da estrutura do encontro. 

Grande também foi o empenho em identificar e aplicar propostas que atraíssem 

aquelas crianças, pois algumas foram as realidades desafiadoras que encontramos 

ao longo do estágio.  

Digo em relação às crianças, ao me deparar com indisciplina, dificuldade de ouvir, a 

falta de contato consigo mesmo, a insensibilidade e intolerância para com o outro, 

panorama este fruto do contexto contemporâneo da infância que citei no capítulo 

anterior. 
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Ou ainda quanto à estrutura física do ambiente, que era pequeno, possuia muitos 

mobiliários e também às intercorrências advindas da própria proposta, como o 

elevado número de crianças, não termos tido contato prévio com as elas e com as 

famílias para anamnese, ou seja, não conhecíamos a história de vida daquelas 

crianças. 

Foi preciso lidar ainda com o tempo reduzido das sessões, frequencia quinzenal e 

curta duração do estágio, fatores que do meu ponto de vista, fragilizaram a 

construção do vínculo terapêutico. 

Válido citar também que tanto a estrutura de trabalho a ser oferecida por uma 

determinada instituição quanto as expectativas da mesma precisam ser levadas em 

conta pelo arteterapeuta quando este receber uma possibilidade de atuação, de 

maneira a ajustar a demanda recebida com o que o profissional tem e pode oferecer. 

Dessa forma, o profissional ficará menos suscetível a absorver uma proposta com 

benefícios unilaterais, ou seja, apenas para a Instituição, e que venha a prejudicar 

ou desvirtuar a atuação e proposta da Arteterapia como profissão, que não se 

resume a aplicação de dinâmicas e vivências isoladas. 

Então, como forma de ressaltar a importância da postura diferenciada do 

arteterapeuta que trabalhará com crianças, apresentarei algumas iniciativas e 

posturas vivenciadas no estágio com crianças na Estação Conhecimento e que 

considero válidas de serem observadas pelo profissional. 

As possibilidades que seguirão foram pensadas mediante as dificuldades 

encontradas no estágio, ao mesmo tempo em que vou mesclar a vivência com 

referenciais bibliográficos que a pesquisei a respeito, ao construir este trabalho. 

A título de organização, seguirei o fluxograma sugerido por Philippini (2011), a qual 

aborda a organização temporal e espacial de uma sessão arteterapêutica. 

Esse fluxograma foi usado no estágio como base para planejamento das etapas de 

cada encontro com as crianças, a constar: etapa da preparação (organização do 

espaço, relaxamento e/ou sensibilização), etapa do desenvolvimento (aplicação da 

atividade prevista) e conclusão (fechamento do encontro).  
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Assim, dentro de cada uma delas, abordarei realidades vivenciais acompanhadas de 

respaldo teórico a respeito, quando assim for necessário. 

6.1 ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DA SALA PARA ACONTECIMENTO DO 

GRUPO ARTETERAPÊUTICO COM CRIANÇAS NA ESTAÇÃO CONHECIMENTO 

A sala disponível para o encontro com as crianças no estágio contava com mesas 

que comportavam de 4 a 6 crianças, mas a princípio mantê-los na mesa parecia 

reproduzir uma sala de aula, ocasionava conversa incessante e conflito pela disputa 

de lugar.  

Então, várias foram as tentativas de organização do espaço e de acomodação das, 

no intuito de minimizar a conversa paralela e os conflitos que ocorriam quando 

sentavam lado a lado nas mesas.  

Tanto no contexto terapêutico quanto no pedagógico ou preventivo é 
indispensável favorecer a criação de um espaço que seja continente e 
sensível ao momento da pessoa ou grupo com o qual irá se trabalhar para 
que todos possam sentir-se seguros e à vontade durante o processo 
arteterapêutico. (BERNARDO, 2008, p. 19) 
 

Um dos caminhos aplicados para favorecer a organização física do ambiente, foi 

ajustar o posicionamento dos mobiliários de modo que conseguíssemos espaço livre 

no chão.  

Além disso, foi preciso organizar e cobrir as prateleiras que serviam para 

acondicionar os materiais (lápis, tintas, massinha), no intuito de minimizar a 

dispersão, pois grande era a curiosidade deles. 

A próxima iniciativa foi pensar em meios de tornar o ambiente agradável e 

diferenciado, sendo escolhido forrar TNT colorido no chão e num outro momento, 

usar colchonetes, para oferecer um clima aconchegante, lúdico e que sentissem ter 

sido organizado especialmente para eles. 

Nesta situação, foi priorizada, para iniciar o trabalho, a dimensão primária, 
uterina, da construção de um espaço de proteção e aconchego como 
elemento propulsor à implementação do trabalho vincular e favorável à 
gestação dos benefícios posteriores do trabalho.  (PHILIPPINI, 2011, p. 58-
59). 
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Mas nesses dias a agitação foi maior, não sei se pelas cores ou pelo deslocamento 

dos colchonetes. Uns tentavam recolar o TNT, outros retiravam as fitas, ocasionando 

dispersão. Já o colchonete, gerou conflito pela disputa de espaço. 

Outras tentativas foram empreendidas, sendo a organização das crianças em círculo 

para em seguida acontecer a etapa de sensibilização, era o formato que 

possibilitava amenizar a agitação e os conflitos.  Os círculos possuem um significado 

especial e por isso pode ter surtido efeito benéfico ao grupo. 

As formas circulares presentes no imaginário humano, de maneira arquetípica, 

podem ter contribuído para esse aparente equilíbrio nas crianças quando estavam 

em círculo, pois o grupo “pode funcionar como um círculo sagrado [...] repetir o 

princípio arquetípico da totalidade e inteireza presente nos símbolos e nos ritos 

circulares gravados na mente humana, desde os tempos ancestrais” (PHILIPPINI, 

2011, p. 67-68). 

Além dessa disposição, quando eram direcionados a sentarem-se em lugares 

previamente demarcados com o seu nome, onde cada mesa tinha um grupo 

mesclado entre os mais quietos e os que conversavam, isso também gerou um 

equilíbrio diferenciado na energia do grupo. 

Para essa demarcação, era usada a atividade que produziram na semana anterior 

ou parte do material que utilizariam naquele dia, que era então nomeado e usado 

para definir o lugar de cada um. 

Esse momento de ir até as mesas, procurar seus lugares, passou a ser de 

expectativa, pois gostavam de rever suas produções ou ficavam envolvidos e 

curiosos com o que vivenciariam naquele dia, assim logo se direcionavam para os 

lugares reservados sem resistência. 

Tamanha era a necessidade de terem acesso às produções, que toda semana 

perguntavam por elas e indagavam quando poderiam leva-las para casa. Assim, no 

último encontro, devolvemos as atividades que haviam sido armazenadas ao longo 

das semanas. Preparamos uma bolsa com alguns dizeres, que as crianças 

receberam com muito entusiasmo e recordações sobre o processo que viveram. 
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Figura 02 - Bolsa para entrega das produções 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2017. 

6.2 RELAXAMENTO OU SENSIBILIZAÇÃO OFERECIDAS AO GRUPO 

ARTETERAPÊUTICO COM CRIANÇAS NA ESTAÇÃO CONHECIMENTO 

Após pensar sobre as possibilidades de organização do ambiente mais apropriada 

para oferecer as crianças, surgiu a necessidade de adequar a etapa de 

sensibilização àquele contexto do estágio. 

Sendo que algumas possibilidades de trabalho nessa etapa de sensibilização se 

destacaram ao longo do estágio. Em alguns encontros foi oferecido um breve 

relaxamento com fundo de música instrumental, mas essa proposta não se adequou 

às crianças, pois gerava dispersão e risos. 

Logo, despertou a necessidade de diversificar a cada semana e ainda oferecer 

possibilidades de sensibilização que fizessem conexão com o que seria trabalhado 

naquele encontro, pois um dos objetivos era que se sentissem interessados pela 

proposta de desenvolvimento que viria em seguida. 
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O empenho para com esta etapa também se deve, pois se percebeu nela um campo 

fértil para auxiliar na vinculação terapêutica e assim, gerar um senso de 

pertencimento ao grupo, conexão deles para com as estagiárias, deles com eles 

mesmos e com os colegas. 

Atraí-los e favorecer essa vinculação terapêutica foi alguns dos desafios 

encontrados, haja vista que não houve oportunidade prévia de conhecê-los nem as 

suas famílias antes de dar início ao estágio.  

Não se atentou que uma etapa importante que é anamnese com a família não fez 

parte da proposta oferecida pela Instituição. Daí a necessidade do Arteterapeuta, 

quando recebe uma possibilidade de trabalho, sinalizar para a instituição suas 

necessidades, pautando-se na metodologia pertinente à Arteterapia. 

No início de qualquer processo em Arteterapia é fundamental se conhecer a 
história de vida, bem como fazer um diagnóstico da pessoa ou o grupo com 
que estamos trabalhando, para que percebamos as suas necessidades de 
desenvolvimento e para que a(s) pessoa(s) se inclua(m) de forma mais 
ampla no contexto do trabalho. (BERNARDO, 2008, p. 15) 
 

Após as tentativas com breve relaxamento ou respiração com fundo instrumental, a 

proposta oferecida e que foi bem aceita e praticada, foi que eles próprios 

massageassem as mãos, o coração e cabeça, para acalmar essas três partes do 

corpo que em breve utilizariam para manusear, produzir, sentir, pensar.  

Outro momento que deu certo foi oferecer um espaço de acolhida inicial onde as 

crianças do estágio tinham um tempo para compartilhar o que estavam sentindo 

naquele exato momento, bem como algum sentimento da semana que ainda estava 

latente. 

Assim poderiam entrar em contato consigo e também compartilhar alguma vivência 

que porventura restringisse sua entrega à proposta ou ainda afetar a interação com 

o grupo. 

Na medida em que essa possibilidade foi colocada em prática, a cada semana 

alguns integrantes demonstravam maior interesse e necessidade de falar, vindo a 

tona um compartilhar de tristezas, dificuldades familiares, perdas, dentre outros, 

conforme sugere Oaklander (1980, p. 316): 



64 

 

 

Geralmente começo cada sessão grupal com uma rodada onde cada 
criança tem a sua vez de contar seus sentimentos e aquilo que tem 
presente no momento, bem como dizer algo, se quiser, sobre qualquer 
coisa que lhe tenha acontecido desde o nosso último encontro. Esta técnica 
funciona no sentido de dar a cada criança a oportunidade de participar. [...] 
Muitas vezes uma criança chega para o grupo zangada, magoada ou 
excitada com algo que aconteceu pouco antes de vir, e precisa expressar 
seu sentimento para poder dirigir toda sua atenção ao grupo. 

Outro caminho encontrado foi oferecer possibilidades lúdicas, por entender que a 

brincadeira é o meio legítimo de comunicação da criança. Sendo assim, atividades 

foram estruturadas englobando bola de soprar, boneco “Sr. Alfabeto” sapo de 

pelúcia, como morto vivo. 

Através dessas brincadeiras, estabeleceu-se um canal útil para reforçar e retomar os 

combinados iniciais como respeito, silêncio e os comportamentos compatíveis ou 

não com a interação deles no grupo. Essas atividades foram bem acolhidas e eles 

participaram sem reservas. 

Através da bola de soprar, eles assopravam e desgastavam sua energia, pois 

sempre chegavam muitos agitados, e ainda esse momento foi usado ocasião para 

relembrar os combinados de convivência, da seguinte forma.  

Cada bexiga continha mensagens positivas, que seriam guardadas por quem as 

tirou, e outras negativas, com comportamentos inadequados, cujo papel seria 

rasgado e jogado no lixo, como um meio simbólico de eliminar aquele 

comportamento da pessoa e do grupo. 

A impressa que tive foi que eles sentiram-se valorizados pelas mensagens positivas, 

tanto que uma das crianças, ao ir embora, esqueceu sua mensagem em cima da 

mesa e retornou preocupada após o término do grupo, procurando-a. 

Já o Sr. Alfabeto, que foi um boneco levado para interagir com eles, foi utilizado 

como personagem para uma história que seria contada por eles, com o boneco 

passando de criança em criança, cada uma contaria uma parte da história iniciada 

por uma das estagiárias.  
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Figura 3 - Boneco "Sr. Alfabeto" 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Através dessa história tivemos acesso a conteúdos como o buillyng, que algumas 

das crianças indicavam vivenciar no dia a dia. Foi possível ainda confronta-los ao 

perceberem que os comportamentos que o personagem não gostava de receber, 

mas que praticava com os outros.  

Pois assim acontecia ali no grupo, quando, por exemplo, uma criança reclamava da 

implicância do colega, sendo que ele mesmo implicava com outros colegas. Através 

da história com vivida pelo Sr. Alfabeto eles puderam se ver e conceitos como 

perdão e mudança de atitude vieram a tona. 

O sapo de pelúcia foi bem aceito e utilizado como mediador para estimular a 

gentileza entre eles. O sapo era lançado de um a um e quem o recebia dava bom 

dia ao grupo e a um colega para o qual ele jogaria o sapo, dedicando uma palavra 

positiva àquele colega, o que pareceu favorecer um clima cordial entre eles. 

Fora essas atividades lúdicas, mas com finalidades bem definidas dentro do 

processo das crianças, oferecemos alguns momentos que chamarei de rituais, que 

foram acolhidos positivamente pelas crianças. 

Um exemplo desse ritual foi o dia que lavaram as mãos numa bacia com água, para 

que simbolicamente deixassem ali o que não queriam de “sujo”, ou seja, de negativo 
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para o grupo. Assim estariam limpos, quer dizer, sem comportamentos que 

prejudicassem a interação consigo e com o grupo. Uma das crianças chegou a dizer 

que se pudesse, ficaria mais tempo com a mão na água, pois estava muito bom. 

O ritual do pote dos desejos, criado para a ocasião, também tinha o intuito de 

trabalhar os comportamentos aceitáveis e não aceitáveis para a relação grupal. Dois 

potes, rodeados de fitilhos de cetim ficaram ao centro, sendo que um ds potes 

receberia um fitilho para representar o comportamento que poderia agregar 

positivamente ao grupo e no outro, um fitilho representando o que atrapalharia o 

grupo.  

Os fitilhos positivos eles levariam consigo e os negativos foram para uma sacola que 

simulava uma sacola de lixo, que armazena o que não tem mais utilidade, como 

aqueles comportamentos negativos que eles haviam citados. 

Interessante que apesar de não suprimir por completo os comportamentos ditos 

negativos, esses momentos iniciais contribuíram para aguçar o interesse, entrega e 

engajamento para a realização das propostas seguintes, bem como auxiliaram a 

estreitar os laços de proximidade deles para conosco. 

O morto vivo por ser uma brincadeira descontraída que intercala silêncio, movimento 

e pausas, foi utilizado para proporcionar essa reflexão de que ao longo do encontro 

existe tempo para cada coisa, para agitar, para silenciar, interagir, para aquietar. E 

ao mesmo tempo essa brincadeira ajudava a gastar a energia, pois chegavam 

agitados. 

Como cita Philippini (2011, p.33) sobre a preparação criativa de um encontro: 

Essas atividades de abertura e desbloqueio do processo criativo podem 
abranger atividades de relaxamento, ritos iniciais para marcar o território do 
grupo (como rodas de canções e danças), fortalecimento os elos de 
pertencimento entre os participantes (breves relatos sobre sentimentos), 
enraizamento do eixo de trabalho (objetos representativos, como velas 
acesas, flores, pedras, no centro a roda), incluindo também estímulos 
geradores pertinentes a campos simbólicos a serem elaborados pelos 
participantes, como, entre outros, letras de músicas ou poesias. Após estas 
práticas iniciais, espera-se alcançar junto ao grupo uma redução da tensão, 
com os devidos correspondentes fisiológicos expressos em um bem-estar 
corporal, desaceleração psíquica, maior e melhor possibilidade de 
concentração.  
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Dentro dessa etapa, surgiu ainda o meu interesse em oferecer um ambiente acima 

de tudo afetuoso, como uma tentativa de minimizar a agitação com que as crianças 

chegavam para participar do encontro. 

Surgiu assim minha vontade de recepciona-los de forma individual e gentil na porta, 

antes mesmo de entrarem, numa tentativa de demarcar o território do encontro como 

um terreno diferenciado daquele de onde eles tinham vindo. 

Até porque, as crianças que participavam no nosso grupo, tinham como origem o 

grupo de música que eles participavam antes e ir para a Arteterapia. Lá no grupo de 

música usavam a voz e toda sua energia para os ensaios, o que até justifica a 

frequência acelerada com que chegavam até nós. 

Para esse momento eu passei a oferecer já na porta, antes deles entrarem e 

individualmente, um olhar e um sorriso, onde dizia: seja bem vindo, bom dia, tenha 

um ótimo encontro e oferecia também um abraço ou um aperto de mão – para que 

pudessem decidir entre um e outro, pois sabia que alguns ali eram avessos ao 

contato físico. 

Além disso, eu me comunicava calmamente e pedia que entrassem, procurassem o 

seu lugar – que já estava demarcado – e com educação eu também pedia que ainda 

não mexessem nos materiais que estavam na mesa, pois em breve eles saberiam 

do que se tratava. E não aconteceu mais intercorrências tão frequentes deles nesse 

sentido, de mexer nas coisas antes da hora. 

Tamanha foi minha surpresa quando, semana após semana ter recebido de uma 

das crianças um aperto de mão, pois era assim que se sentia mais confortável, eis 

que no último encontro essa criança me olha e diz que queria um abraço.  

Dentro de mim a emoção disparou e algo me disse que estava no caminho certo e 

que essas eram as sementes possíveis de deixar no coração dele. Que eu não 

deveria tentar trazê-los para meu lado na marra, mas que eu deixasse acontecer 

naturalmente, pois cada um tem seu próprio tempo de vinculação, entrega e 

participação.  
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E que em Arteterapia não podemos focar no resultado, mas nos ganhos às vezes 

tão sutis e tênues ao longo do processo, como diz um cantor que gosto muito, “o 

caminho se faz caminhando”. 

Isso me tranquilizou, pois tamanha era minha insegurança diante da prática, em 

cumprir todas as etapas previstas para um encontro, além da preocupação em 

elaborar relatórios, ou seja, seguir a risca as formalidades era uma necessidade tão 

grande para mim.  

E ao mesmo tempo eu tentava constatar se os encontros estavam “surtindo efeito”, 

deixando alguma lição ou aprendizado no coração deles. Agindo assim admito que 

por vezes deixei o humano de lado para focar nas burocracias.  

Mas uma situação como essa, de uma liberdade de escolha tão simples que auxiliou 

aquela criança a se abrir gradativamente para o toque físico, me fez relembrar as 

aulas e aprendizados da formação, onde sempre aprendemos a cuidar do humano, 

mas claro, sem perder de vista a teoria, para não correr o risco de cair numa prática 

vazia.  

Foi quando retomei o fio da meada e o humano passou a ser o centro novamente, 

mas sem tirar o foco da teoria. Haja vista que a necessidade de estudo e atualização 

por parte do Arteterapeuta é uma das necessidades da profissão.  

Vale ressaltar que atuação do arteterapeuta com crianças está para além de 

oferecer apenas um ambiente lúdico e descontraído, a brincadeira aqui foi uma 

forma de acessar as crianças e trazer a tona questões que precisavam ser 

trabalhadas por nós e refletidas por eles.  

6.3 APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS PARA O GRUPO 

ARTETERAPÊUTICO COM CRIANÇAS NA ESTAÇÃO CONHECIMENTO 

Durante a etapa de desenvolvimento, em que haveria a produção plástica da 

atividade prevista para o grupo, foi preciso pensar e amadurecer algumas 

estratégias que ajudasse a superar alguns entraves como conversas em excesso, 

conflitos, dispersão, desinteresse, dentre outros. 
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A começar pela comunicação, que nessa etapa parecia intensificar, pois era muito 

barulho devido eles falarem alto, todos juntos, outras vezes era pela conversa 

paralela, conflitos por disputas de materiais e implicância uns com os outros.  

Nesse formato indisciplinado, eles não conseguiam ouvir nossas orientações e eu fui 

percebendo que estava entrando na mesma frequencia que a deles, elevando meu 

tom de voz e impaciência aumentava progressivamente.  

Mesmo entendendo as características típicas da infância, era perceptível que 

aqueles comportamentos se excediam e tumultuavam o ambiente, parecia que não 

havia paz ali. 

Por vezes fui embora esgotada física e mentalmente pelas diversas tentativas que 

empreendia para contornar aquela situação e ajuda-los a experimentar a calma, a 

educação, o tom de voz baixo, dizendo a eles que estávamos tão próximos, mas que 

na verdade, parecia que estávamos longe. 

Já que devido àqueles comportamentos, por vezes tive vontade de faltar ao estágio 

e cheguei a dar esse feedback a eles num dos nossos momentos iniciais de partilha 

na sensibilização.  

Pude ser franca no sentido de deixar claro o quanto era prazeroso estar com eles, 

cada um com seu jeito especial que me cativava. Contudo, eu disse também que o 

comportamento deles me afetavam a ponto de me desmotivar. 

Nesse dia eles me escutaram em silêncio, olhávamos olhos nos olhos na hora da 

minha partilha. Não consigo mensurar como essa minha partilha reverberou neles, 

mas foi o que senti inspiração de fazer e confesso que me senti muito mais aliviada 

depois.  

No intuito de favorecer a comunicação, pois a conversa era constante, mas não uma 

conversa natural, de quando interagem entre si, era uma conversa barulhenta, onde 

falávamos, mas não nos escutávamos mais, apenas ouvíamos sons, como algo 

mecânico, puramente biológico.  

Para mim, formou-se um conflito ali. Eu percebia que era preciso elevar o tom de voz 

e isso me incomodava, não era esse tipo de postura que eu queria adotar. O clima 
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ficava pesado por precisar falar tão alto e a todo o momento tentar atrair a atenção 

deles, explicar a proposta várias vezes. Eu não queria entrar na mesma frequencia 

que a deles. 

Era perceptível, ainda, a ansiedade e a dificuldade deles lidarem com etapas, 

processos, eles queriam saber tudo de uma vez, ficavam inquietos, mas não uma 

inquietude típica da infância, mas sim das crianças modernas, superestimuladas, 

conectadas em excesso, que lhe trazem prejuízos ao invés de benefícios. 

Então, para tentar minimizar esse cenário, os comandos passaram a ser oferecidos 

por grupo, passando mesa por mesa, tom baixo de voz e explicações parte por 

parte. Assim, a cada mudança de etapa, uma estagiária passava na mesa e 

oferecias a informações necessárias. 

Senti logo que trabalhar assim, oferecendo comunicação e orientações etapa a 

etapa, com tom de voz diferenciado e de forma intimista, os envolvia, reduzia a 

ansiedade deles e me afastava da tendência de funcionar na mesma energia agitada 

e impaciente que a deles. 

Assim, compreendi que encontrar a melhor estratégia, o material adequado, a 

proposta que mais se encaixava, vai além da leitura em livros e foi à duras penas 

que identifiquei que algumas possibilidades surtiam mais efeito do que outras, diante 

do cenário que encontramos. 

Estou me referindo a agitação, ao desrespeito uns com os outros, a ansiedade, falta 

de contato consigo mesmo, além de entraves como: quantidade elevada de crianças 

para o tamanho da sala; o tempo curto da sessão cerca de 01h20min; a duração do 

processo como um todo, por volta de 03 meses, apenas; ausência de contato prévio 

com as crianças e família para anamnese e impossibilidade investir nas sessões 

iniciais para o desbloqueio criativo. 

Após esforço para aplicar sensibilizações adequadas e identificar as atitudes 

enquanto arteterapeuta que favorecessem a vinculação, o relacionamento em grupo, 

a comunicação, o envolvimento deles, houve dedicação para oferecer propostas no 

desenvolvimento que o levassem a um contato consigo mesmo e suas questões. 
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Uma das possibilidades que deu certo foi oferecer elementos que englobassem os 

cinco sentidos como: temperos, balas, algodão, lixa, instrumentos musicais, espelho. 

Os temperos, em especial, despertaram memórias afetivas e familiares e o algodão 

trouxe muito bem estar. 

Enquanto os materiais passavam, eles permaneceram sentados em círculos, fizeram 

trocas verbais sobre suas lembranças e não houve conflitos, pareciam estar 

confortáveis e interessados. 

Além da possibilidade acima, as crianças vivenciaram a produção de máscaras e 

mandalas onde predominou o uso de cola glitter, sendo que mesmo com a oferta de 

outros materiais, a cola glitter se sobressaiu e parecia deixa-los compenetrados, 

calmos, encantados com o brilho.  

Figura 4 - Preparação das Mandalas 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

Figura 5 – Mandalas Prontas 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2017. 
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Figura 6 - Mandala de uma das crianças 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2017. 

 

Outra iniciativa foi a colagem com banco de imagens selecionadas previamente, que 

permitiu conhecer um pouco do mundo interior deles, ao trazer a tona elementos 

importantes e norteadores como carências, preocupações com violência, com a 

natureza, planos e sonhos para o futuro, hobbies. 

Figura 7 - Colagem com banco de imagem 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2017 

As crianças também se atraíram pela proposta de pintar as mãos com tinta guache e 

imprimi-las numa folha, onde individualidade deles veio a tona. O contato da pele 

deles com a tinta guache foi percebido como um momento prazeroso, tanto que 

queriam repetir, como foi o disparador para o fluir da construção de suas 

características próprias. 

Essa mão depois de impressa foi usada como o centro de uma mandala que 

sugerimos que eles confeccionassem, como uma alusão ao mundo de cada um e de 

todos, onde cola glitter e tinta guache, predominaram mais uma vez. 
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Num outro momento, criaram máscaras a partir de materiais como cola glitter, tinta 

guache, algodão acrílico, fios de lã, retalhos de EVA, macios, maleáveis, que 

despertaram falas sobre vivências internas, logo o contato consigo mesmo e com 

suas próprias necessidades. 

Figura 8 - Máscara feita por uma das crianças 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

 

Figura 9 - Máscara feita por uma das crianças 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Receberam também a proposta de criar uma imagem na folha A4 a partir do uso de 

massinha. Nessa produção, esboçavam estar compenetrados, atento a detalhes, 

interessados e felizes. Tanto que no encontro de despedida usamos esse tipo de 

atividade para que representassem o que ficou da Arteterapia no coração deles. 
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Figura 10 - Desenho em massinha 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2017. 

 

Figura 11 - Atividade com massinha no último encontro 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2017. 

 

Figura 12 - Atividade com massinha no último encontro 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2017. 
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6.4 FECHAMENTO DO GRUPO ARTETERAPÊUTICO COM CRIANÇAS DA 

ESTAÇÃO CONHECIMENTO 

Mediante o que experienciei com o grupo de crianças do estágio, identifiquei que a 

etapa de fechamento do encontro constitui-se de um momento importante e que 

precisa ser bem conduzido pelo profissional. 

Senti que se já era mobilizador para mim, enquanto estagiária, conduzir os 

encontros e estar numa constante tentativa de conexão genuína com eles, imagino 

como era para eles também era intenso, pois estavam vivenciando os encontros na 

condição de atendidos.  

Dentro de mim eu sentia que os encontros me exigiam emocionalmente, seja pelo 

bem estar de estar ali com as crianças ou pelos desgastes que eu vivenciava na 

relação com elas, provenientes da agitação, das teimosias, dos conflitos.  

Além disso, o tempo que eu passava com as crianças também me exigia 

fisicamente, pois para trabalhar com elas é preciso ter “pique”, já que em alguns 

momentos participaremos com elas, como no caso das sensibilizações lúdicas. 

Não que isso seja obrigatório, mas é importante que o arteterapeuta tenha abertura 

para este tipo de interação, a qual poderá ser benéfica na construção do vínculo. 

Geralmente no fechamento, as produções eram todas reunidas na parte central o 

chão da sala ou em cima de uma mesa e as crianças se organizavam em círculos ao 

redor das produções, onde podiam observar os trabalhos umas das outras. 
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Figura 13 - crianças visualizando suas produções 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2017. 

Nesse momento poderiam ficar a vontade para compartilhar verbalmente como foi 

produzir, o que fizeram, se tiveram algum sentimento especial. Sendo que nos 

primeiros encontros poucas crianças gostavam de falar, mas o tempo foi passando e 

algumas ansiavam por esse momento, faziam questão de falar.  

Pela partilha delas e sem que percebessem, suas questões internas ganhavam 

eram trazidas a luz. Despertou assim a preocupação de que saíssem bem do 

encontro. 

Por isso a ideia era estabelecer com eles momentos simbólicos para o fechamento 

do encontro, pois havia dias em que conteúdos mais internos vinham à tona e 

precisavam ter o suporte necessário para um retorno saudável as suas rotinas. 

Foi válido, então, reservar um outro momento de partilha, mais breve, na hora da 

despedida final, para que cada criança dissesse algo bom que havia ficado no 

coração deles e que iriam levar consigo, ou algo negativo que gostariam de eliminar. 
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Dessa forma, o negativo, ou seja, o que não queriam levar, elas simulavam que 

estavam jogando no chão, para depois pisar em cima e eliminar. Nesse momento a 

impressão era de que eles iam embora mais satisfeitos, pois estavam sorridentes e 

afetuosos. 

Outra possibilidade encontrada para esse momento final foi a criação de um nome 

para o grupo, que seria usado como um grito de guerra para a despedida.  

O nome indicado pelas crianças foi “Vale Amor” e ao emitirem esse grito de guerra 

final pareciam sentir-se pertencendo ainda mais aquele grupo, àquele espaço, já 

com a expectativa o retorno. 

Finalizado o encontro, as estagiárias permaneciam em sala para finalizar a 

organização do local e, mediante o que foi vivenciado, avaliar os pontos de positivos 

e os pontos a melhorar, bem como estruturar possibilidades para o próximo 

encontro. Quanto a organização do ambiente, esta acontecia com o apoio das 

crianças. 

Inicialmente, algumas resistiram ao pedido, mas com o passar dos dias elas próprias 

já se disponibilizavam para recolher materiais, levar até o lixo e também corrigiam-se 

mutuamente, como que brotando a responsabilidade e cuidado do grupo para com o 

ambiente e os materiais ofertados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diz um cantor que gosto muito que o “caminho se faz caminhando” e assim 

aconteceu comigo enquanto me dedicava à elaboração deste trabalho. Por meio 

dessa monografia, pude tornar concreto o que até então eram reflexões minhas e 

que eu gostaria que fossem úteis a outros profissionais e estudantes. 

Mas ao mesmo eu tempo duvidava da minha própria capacidade de que isso fosse 

possível, até cogitei nem mesmo produzir esse material e deixar a monografia para 

outro momento, ou seja, pensei em adiar o fechamento desse ciclo. 

Por vezes já permiti que fosse assim em minha vida, ou seja, quando eu estava 

diante de uma crença limitante, me reduzia a ela e deixava meu objetivo para outro 

momento ou até mesmo desistia dele. 

Contudo, eu sentia que não estava mais nesse momento, algo dentro de mim dizia 

que eu era capaz, que o que eu faço tem valor e é digno de ser compartilhado. Não 

foi sem sentido que me percebi assim, pois como já citei, o curso de Arteterapia foi 

um divisor de águas para mim.  

Todavia o ponto alto que me fez encontrar a certeza de que dessa vez eu queria e 

podia ir adiante foi a partir do meu próprio processo arteterapêutico e o que ele 

disparou em minha, conduzido com tamanha habilidade pela Arteterapeuta Luziane 

Silveira. 

O meu processo arteterapêutico foi breve e intenso, através dele pude me conhecer 

por dentro, visitar meus medos e controvérsias, fragilidades e potenciais. Perceber 

que eu não era apenas uma menina indefesa, mas também uma mulher capaz de se 

portar diante da vida. 

Para chegar até aqui pude também contar com os incentivos do meu esposo e de 

duas colegas muito queridas e generosas, a Renata e a Jô. Com elas tive trocas e 

partilhas ao longo dos meus escritos. Os três, assim como outras pessoas queridas 

que encontrei ao longo do caminho, me ajudaram a seguir sem esmorecer. 
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Este trabalho, então, permitiu que eu esmiuçasse minhas reflexões sobre a 

importância de se pensar e traçar caminhos que englobem não só a teoria, mas a 

postura do arteterapeuta em qualquer área, mas aqui abordei especificamente 

àqueles que se propõem a trabalhar em grupo com crianças. 

Meu norte foi considerar o transcorrer do processo do ponto de vista do 

arteterapeuta e em alguns pontos em relação também às crianças. Não que elas 

sejam não menos importantes, haja vista que era através delas que podíamos 

perceber se estávamos ou não no caminho certo. 

Assim, as crianças foram nossas bússolas para indicar se estávamos na direção 

certa ou se era preciso mudar a rota, como fizemos nas vezes que percebemos ser 

necessário. 

Os entraves existiram, como já foi citado, pois trabalhar com crianças numa 

instituição é saber que nem sempre conseguiremos espaço para sair do lúdico e 

caminhar para o vivencial e arteterapêutico. 

Contudo o profissional não deve desanimar e se sim se esforçar o quanto puder 

para que a proposta não fique presa ao lúdico apenas. Nesse caso, falou mais alto a 

demanda das crianças, seus comportamentos que diziam pra gente que elas 

precisavam ser cuidadas e não apenas brincar. 

Como profissionais, ao receber uma proposta de atuação, devemos estar atentos, 

pois o que a instituição pode solicitar é a execução de um projeto com um tema pré-

definido, começo, meio e fim, e não uma proposta vivencial, ou seja, o processo 

arteterapêutico. 

Ao mostrar passo a passo das sessões com as crianças, não gostaria que isso fosse 

entendido como via de regra, ou seja, como um modelo que deve ser seguido assim 

como foi proposto aqui. 

Mas como uma possibilidade para o arteterapeuta se questionar e saber que ele 

encontrará desafios e assim precisará investir em si mesmo, na sua humanidade, 

sua sensibilidade e capacidade de intuir e em ações fenomenológicas pertinentes ao 

contexto. 
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Junto a isso também precisa se atualizar, investir em leitura, buscar supervisão 

quando se deparar com situações desafiadoras, saber reconhecer suas próprias 

limitações, encaminhar demandas que não tenha domínio ou não se identifique. 

Assim fará bem a si mesmo ao seu atendido. 

Encontrei na Arteterapia caminhos para lidar com os desafios que deparei na prática 

do estágio, como a realidade de agitação e vínculo tênue que precisava ser 

fortalecido junto às crianças.  

Embora a Arteterapia forneça essa capacidade de prover e prever, em termos de 

proposta vivencial “a demanda é o que conta e a consigna é soberana”, como citado 

pela professora Luziane Silveira.  

Isso indica que o profissional precisa ter um leque de opções e possibilidades, mas 

também uma “carta na manga”, um plano B que se ajuste melhor ao que está para 

além do planejado, haja vista que propostas altamente estruturantes não cabem em 

nenhum público, quem dirá com crianças, suas singularidades e expansividades. 

Finalizar esta monografia é para mim como um prêmio que ofereço a mim mesma, 

pelo meu esforço e entrega. Fecho este ciclo com a sensação de dever cumprido e 

orgulho próprio. Além de sentir a mochila mais cheia de conhecimentos sobre a 

Arteterapia e sobre a vida, afinal, estas são parceiras inseparáveis. 
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