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Resumo: O presente artigo analisa a intervenção utilizando a Arteterapia com adolescentes, como 
possibilidade de contribuir para minimizar a ansiedade e a construção do autoconhecimento. A 
metodologia empregada corresponde à pesquisa bibliográfica no Portal de periódicos da CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), seguido de uma pesquisa 
exploratória com três adolescentes advindos do contexto escolar. Como ferramenta de produção de 
dados e registro do material empírico, recorreu-se à entrevista semiestruturada, 03 seções de 
Arteterapia e registro fotográfico. Constata-se que a Arteterapia é desenvolvida com adolescentes que 
apresentam alguma condição clínica que indique uma necessidade de intervenção, com destaque para 
situações de dependência química, depressão ou distúrbios de comportamento. Contudo, indaga-se se 
é possível à atuação do arteterapeuta antes que haja um quadro avançado dessas questões de saúde, 
ou seja, atuar precocemente com esse público, entendendo que as transformações da sociedade 
somadas às da adolescência exigem novos arranjos sociais, e uma nova construção de estratégicas 
de cuidado na formação de público. A autonomia que eles adquirem, a saída da infância e a 
aproximação da vida adulta podem desestabilizar o sujeito. A Arteterapia atuaria no sentido de "formar", 
conformar, transformar colaborando para minimizar a ansiedade e com a construção do eu, uma visão 
positiva da autoimagem, autonomia e autoconfiança do adolescente. 

Palavras-chave: Arteterapia. Adolescência. Autoconhecimento. Saúde preventiva. 

 

INTRODUÇÃO 

A Arteterapia é considerada por Philippini (2013), entre muitas das definições, como 

um processo terapêutico decorrente da utilização de modalidades expressivas 

diversas. Além de contribuir para a materialização de símbolos, que possui 

especificidades e limites concretos. Assim, se utiliza das Artes Plásticas como meio 

para recuperar ou melhorar a saúde mental, o bem-estar emocional e social da 

pessoa. A Arteterapia se preocupa com a pessoa. Não é um projeto sobre ela, e sim 

um projeto com ela, a partir de seu mal-estar e de seu desejo de mudança. E uma 

prática terapêutica que engloba o inconsciente coletivo e pessoal do sujeito que se 

apresenta para realizar a Arteterapia. 

A Arteterapia utiliza diversos materiais artísticos e diferentes linguagens artísticas, 

como: a pintura, desenho, modelagem, escultura, poesia, etc. Se preocupa com a 

 
1 Artigo apresentado na Pós-Graduação em Arteterapia: ênfase na saúde e educação, do Instituto Fênix de 

Ensino e Pesquisa, Vitória, ES, 2020. Orientadora Glícia Manso. 
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pessoa e não tem interesse se o indivíduo possui talento ou facilidade artística, seu 

foco está no percurso terapêutico. Por exemplo, na materialização dos sentimentos, 

na expressão corporal, na contação de histórias, músicas e outras, independente da 

expressão artística escolhida, ela funciona como mediadora da amplificação 

simbólica. Não há a preocupação como beleza estética ou a arte pela arte, mas sim, 

como forma de expressão, onde cada atendido dá o verdadeiro sentido às suas 

produções. Não há produção “bonita” ou “feia” em Arteterapia, mas, formas de 

expressão, que reverberam em cada um de maneira diferente, trazendo notícias de si 

mesmo e contribuindo para o autoconhecimento e à própria transformação. Além das 

especificidades apresentadas, a Arteterapia contribui para despertar e revelar a 

criatividade que é inerente a cada ser humano.  

Essa prática terapêutica pode ser desenvolvida em diversos espaços, como: clínicas, 

escolas, hospitais, asilos, etc. Além de atender diferentes públicos, entre eles: 

crianças, adolescentes, adultos, idosos, famílias, em grupos ou individualmente. Ela 

vem auxiliar na promoção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde mental, 

por meio da utilização da arte, pois, propicia a comunicação não verbal de sentimentos 

e conflitos interiores, considera que todos são capazes de se expressar criativamente 

e, através destas expressões, estimular o crescimento interior e ampliar os horizontes 

de quem a utiliza como processo terapêutico. (UBAAT; PHILIPPINI, 2017; SETTE, 

2019). 

A arteterapia é um saber em permanente construção, já que vê o homem como um 

projeto aberto, sempre em mutação e capaz de se transformar (MANSO, 2014). Assim 

sendo, é multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, pois se relaciona com 

outras áreas, como a Psicanálise, no reconhecimento do inconsciente; com a 

Psicologia Analítica, quando trata da questão simbólica e arquetípica; com a Gestalt-

terapia, quando se refere ao humanismo, o existencialismo, a questão fenomenológica 

e com as linguagens corporais, quando tem o corpo como um de seus essenciais 

pilares. 

No Brasil, em 1923, Osório César, um interno do Hospital Juqueri, em São Paulo, 

começa a desenvolver estudos sobre artes dos alienados. Em 1925 foi criada a escola 

livre de artes plásticas nesse hospital, registrando-se a publicação do primeiro 

trabalho de Osório César, “A arte primitiva nos alienados”. Arteterapia surgiu pela 
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primeira vez em 1945, no primeiro livro publicado por Adrian Hill “Arte Versus Doença”, 

artista inglês, e é reconhecida atualmente como um dos meios terapêuticos do sistema 

de saúde britânico. Em 1946, no Rio de Janeiro, Nise da Silveira inclui oficinas de arte 

na seção de terapia ocupacional no Centro Psiquiátrico D. Pedro II. Em 1952, é criado 

o Museu do Inconsciente. Em 1996, ocorre o primeiro curso de pós-graduação em 

Arteterapia no Rio de Janeiro, e em outubro de 1999 é criada a Associação de 

Arteterapia no Rio de Janeiro. Em 2013, A Arteterapia é reconhecida como profissão 

e recebe o CBO2263-10. 

Em 2017, através da Portaria n. º 849, de 25 de março de 2017, em adendo à Portaria 

n. º 145, de 13 de janeiro de 2017, a Arteterapia insere-se no SUS, na modalidade 

ambulatorial básica, integrando o quadro de Práticas Integrativas Complementares do 

Grupo 01 – Ações Coletivas Individuais em Saúde. (UBAAT; PHILIPPINI, 2017). No 

Espírito Santo a Arteterapia chegou através de Glícia Manso, porém o marco inicial 

dessa historia foi em 2001 com a campanha “Arteterapia? Você vai saber”, um evento 

da atração para o 1º Seminário de Arteterapia do Espírito Santo, que foi realizado no 

Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo em agosto, em parceria 

com o centro de Artes da UFES. Ainda em 2001, a Prof.ª Glícia Manso fundou a 

AARTES – Associação de Arteterapia do Espírito Santo. O primeiro curso de 

Arteterapia aconteceu na UFES. O curso tinha o nome de Terapia das Artes, não 

Arteterapia, porque ele tinha em sua grade curricular conteúdos além da Arteterapia, 

como a Musicoterapia. Na época o curso começou com mais de 60 alunos e formou 

apenas uma turma. 

O primeiro curso de pós-graduação em Arteterapia no Espaço Fênix (atual Instituto 

Fênix de Ensino e Pesquisa) aconteceu em 2006, autorizado pelo MEC e seguindo os 

parâmetros estabelecidos nacionalmente. 

Percebo na trajetória da historia de muitos anos, onde o homem busca mais 

entendimento sobre a saúde física e emocional, o esforço de muitos profissionais ao 

longo da contemporaneidade, mas aqui no Espírito Santo a caminhada persistente da 

Prof.ª Glícia Manso se destaca, pois além de proporcionar a formação de vários 

profissionais no estado, também contribuiu para o fortalecimento da prática da 

Arteterapia como profissão reconhecida no Brasil. 
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Isso tonou possível melhorias das condições de saúde e de vida das pessoas, que até 

pouco tempo atrás tinham o atendimento médico exclusivamente da alopatia. 

Talvez fique na história da humanidade o final do século XIV e início do século XX, 

como o momento em que o homem passou a ter a necessidade de percepção de si 

mesmo, a tecnologia foi instalada em nossas vidas e agora fazemos parte de um 

sistema de globalização, estas mudanças em nossa forma de viver trouxeram, 

segundo Zygmunt Bauman que em forma de metáfora a “Modernidade Líquida”, um 

“afrouxamento” contínuo dos laços entre a alma “interior” e a forma “exterior” da 

relação social. 

 

1. O ADOLESCER E A ARTETERAPIA 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, define 

a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade (artigo 2o), e, em casos 

excepcionais e quando disposto na lei, o estatuto é aplicável até 21 anos de idade 

(artigos 121 e 142). Adolescência e juventude são fenômenos de forte 

caracterização cultural, sua definição está intimamente ligada à transformação da 

compreensão do desenvolvimento humano e também à transformação da forma como 

cada geração adulta define a si própria (OERTER; DREHER, 2002).  

Na adolescência, instala-se a crise de identidade, que será impulsionada por uma 

profunda desestruturação, gerando instabilidade. A construção da identidade engloba 

um processo de reflexão e observação, que acontece simultaneamente e ocorre em 

todos os níveis de funcionamento mental, em que o indivíduo julga a si mesmo em 

relação àquilo que percebe e a maneira como os outros o julgam. O indivíduo começa 

a questionar as construções realizadas nos estágios ocorridos anteriormente na 

infância. Diante de muitas modificações fisiológicas, próprias da puberdade, o 

adolescente precisa, neste momento, rever suas posições infantis diante das 

incertezas dos papéis da vida adulta que lhe são apresentados (ERIKSON, 1972). 

A adolescência não é, no entanto, uma fase homogênea. Pelo contrário, é uma fase 

dinâmica que, para o seu estudo, exige uma maior diferenciação, sendo dividida em 

três fases: (1) adolescência inicial, dos 11 aos 14 anos; (2) adolescência média, dos 
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15 aos 17 anos; (3) adolescência final, dos 18 aos 21 anos, essa última ainda se 

sobrepõe ao início da idade adulta (STEINBERG, 1993; OERTER; DREHER, 2002). 

É na adolescência que o indivíduo busca integração na sociedade, quanto maior for à 

integração na sociedade, maior será a adaptação a acontecimentos e fenômenos 

novos, por outro lado é neste período que o indivíduo é convidado a experimentar, de 

diversas formas, o que o mundo lhe oferece, sendo que, atualmente as redes sociais 

vinculadas à mídia digital vêm absorvendo a atenção de nossas crianças e 

adolescentes. Nesse contexto que aniquila a criatividade, a Arteterapia surge como 

proposta a convidar o adolescente a fazer uma descoberta em seu próprio eu, 

utilizando materiais diversos, colocando a sua criatividade a serviço da vida, a serviço 

da saúde mental, sendo o alicerce do bem estar global. 

A metamorfose corporal e de sentimentos promovido pela cultura contemporânea, 

contribui para que o adolescente deixe de ser um porta-voz dos anseios sociais, como 

já foi em outros momentos da história, e passa a ser um “porta-sintoma” dos impasses 

específicos da nossa sociedade, que não oferece a ele nada além de laços sociais 

frágeis e transitórios. Nesse sentido, os adolescentes experimentam, de maneira 

radical, o desamparo decorrente da crise cultural à qual estão submetidos todos os 

sujeitos no mundo atual (CADORET, 1993). 

Além disso, os modos de ser, fazer e sentir que o adolescente tem em relação ao 

mundo ao seu entorno, consigo mesmo e com os outros, são sustentados por uma 

rede relacional de dependência, que muitas vezes contribuem para a insegurança, 

contribuindo para precariedade de argumentos e sentimentos para enfrentar as 

demandas que esta fase exige. A Arteterapia vem propor um olhar para o interior do 

adolescente e do seu universo, sempre atenta às formas que os seus sentimentos 

produzirão. 

O arteterapeuta atua na prevenção, na promoção e na reabilitação da saúde, através 

das teorias e modalidades expressivas que ativam e facilitam a expressão criativa, e 

o processo do autoconhecimento mediado pelas artes, prioriza a produção simbólica, 

imagética e a comunicação criativa não verbal, para promover mudanças através do 

reconhecimento da própria subjetividade e identidade. Aliada à afetividade, condição 

indispensável para o exercício da Arteterapia, está à necessidade da formação. É 

preciso ter o terceiro grau completo, cursar uma especialização ou formação em 
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Arteterapia, que siga os parâmetros curriculares estabelecidos pela UBAAT, e obter o 

registro profissional através da Associação Regional ou Estadual de Arteterapia 

(UBAAT; PHILIPPINI, 2017). 

No desenvolvimento da sua profissão, é preciso que o arteterapeuta tenha a plena 

consciência do seu papel, que não é o de interpretar, julgar ou analisar qualquer 

atitude, comportamento ou produção do atendido, mas, será o facilitador do processo 

de autodescoberta. Assim, é necessário que se faça, intima e constantemente, alguns 

questionamentos que o auxiliarão e o guiarão no caminho de ser o facilitador do 

atendido, na busca pelo próprio conhecimento e com isso, contribuir para a descoberta 

de uma vida melhor para ele e, consequentemente, para a construção adequada de 

suas relações sociais. É preciso o reconhecimento do processo em sua totalidade, e 

o respeito pelo tempo de cada atendido. É preciso acompanhamento, observação, 

compreensão, confiança e parceria. 

Uma das particularidades da Arteterapia está na utilização dos materiais de arte, com 

determinados fins específicos para cada atendido, de acordo com suas necessidades 

arteterapêuticas. Conhecer os materiais é muito importante no exercício da 

Arteterapia, pois estes são os veículos que serão o ponto de partida na condução do 

processo arteterapêutico, através da livre expressão. É necessário que o 

arteterapêuta conheça os materiais e suas propriedades e, além disso, o que cada 

material e suas aplicações podem reverberar psiquicamente no atendido. 

Assim, deve estar atento no decorrer do processo, auxiliando no contato e na relação 

dos atendidos com estes materiais. Questões relacionadas à proporção, equilíbrio, 

firmeza, pigmentação, emendas, transparência, movimento, estética, aglutinação, 

misturas, podem surgir em qualquer produção e as soluções para estas são 

especificas a cada objeto, e possíveis apenas de serem solucionadas, quando 

exercitado constantemente através da própria prática artística do arteterapeuta, que 

deve estar sempre experimentando materiais, misturas e criações. É preciso estimular 

a criatividade como força vital. É essencial para a Arteterapia e para a vida instigar a 

curiosidade, a todo o momento, durante o processo arteterapêutico. 
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2. A ARTETERAPIA NO PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES: COMPREENDER 

PARA INTERVIR 

Nos periódicos CAPES, ao utilizar os descritores “Arteterapia” com “Adolescência” e 

"and" como booleano de busca de dados, foi possível identificar cinco trabalhos que 

abordavam esse assunto. Quanto se utilizou "Arteterapia” com adolescente na  

“escola", foram encontrados dois trabalhos. Após análise dos títulos e resumos da 

primeira busca, constatou-se que do total, apenas quatro dialogavam com a temática 

em estudo.  

Fonseca (2013) apresenta relatos de experiências feitas em sessões de Arteterapia 

realizadas com adolescentes do sexo feminino de um bairro da cidade de Canoas, 

com idades entre 14 e 17 anos, que sofreram abuso sexual em determinada fase de 

sua vida. As sessões de Arteterapia foram realizadas na tentativa de amenizar as 

marcas causadas pelos abusos, também visou o aumento da autoestima, analisando 

as reações psicoemocionais das alunas. Os resultados concluíram que as sessões de 

Arteterapia são um dos meios eficazes para a elevação da autoestima, a valorização 

própria, a reconstrução de caráter e confiança. Através da arte e da expressão 

plástica, consegue-se um maior retorno, alcançando um melhor resultado em 

experiências dificultosas, superando tais obstáculos do passado e construindo uma 

nova trajetória de vida. 

Valladares e  Novato (2001) realizaram uma pesquisa em uma instituição 

governamental que oferece atividades artísticas para crianças e adolescentes em 

Goiânia (GO). O artigo sob o título “Aspectos transformadores da construção em 

Arteterapia com adolescentes” contemplou três adolescentes de ambos os sexos, com 

idades entre 13 e 16 anos, com o intuito de auxiliar os participantes em seu processo 

natural de desenvolvimento. A análise dos dados pautou-se na mudança de 

comportamento dos adolescentes durante o percurso, bem como na melhoria do nível 

de desenvolvimento dos objetos tridimensionais, tendo em vista que durante o 

processo houve a produção de objetos. De acordo com os autores: 

 

Devido ao fato de adolescentes se caracterizarem geralmente pela 
ansiedade, contradição, idealização e questionamento, podem e devem ser 
favorecidos por modalidades expressivas que lhes permitam analisar, 
inventar e compreender. Dentre estas, destacamos a construção no processo 
arteterapêutico, que auxilia no autoconhecimento e na edificação de 
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benefícios específicos das técnicas construtivas. A obra criada pode ser 
compreendida como a manifestação da individualidade do adolescente em 
seus diversos conflitos, mecanismos de defesa, capacidades egóicas e 
estágios de desenvolvimento (VALLADARES; NOVATO, 2001, p.2). 

 

De acordo com os autores, a Arteterapia auxilia o adolescente na organização de seus 

símbolos através de modalidades expressivas diversas, dentre as quais se destaca a 

construção, expressa pela a capacidade simbólica de edificação e de estruturação, 

sendo via de acesso a fantasias do inconsciente e de sua consequente ordenação. 

Valladares e Novato (2001) defende que a construção com o adolescente é um 

produtivo recurso arteterapêutico, expressando seu mundo interno, de forma a 

comunicar ao terapeuta, ao mundo e a si mesmo os seus conflitos. 

 

3. O PROJETO DE INTERVENÇÃO COM OS ADOLESCENTES: DIÁLOGOS COM 

A ESCOLA 

Na busca por compreender se a atuação da Arteterapia poderia alcançar contextos 

que antecedem um quadro de agravo da saúde do adolescente, foram realizadas 

algumas consultas às escolas do município de Colatina (região de trabalho da 

pesquisadora), para verificar a disponibilidade de sujeitos para a realização deste 

estudo. Para tanto, foi organizado um projeto de intervenção com Arteterapia. 

O Projeto Viver Bem Está na Moda consistiu em abordar jovens e adolescentes de 

12 a 16 anos, que se manifestassem espontaneamente e desejassem assumir o 

compromisso com os encontros propostos para vivências terapêuticas experimentais, 

como atividade de pesquisa vinculada à pós-graduação com especialização em 

Arteterapia, do Instituto Fênix de Humanização. O convite foi realizado de duas 

formas: através das redes sociais, visando atingir diferentes escolas, nível social, 

religião, etc. E também como forma de expandir a Arteterapia na sociedade em geral, 

em parceria com uma escola pública, que poderia indicar um grupo de alunos pré-

selecionados, participando da evolução das atividades terapêuticas realizadas 

proporcionando um feedback. 

Compreendendo que a Arteterapia está entre as modalidades de medicina integrativa 

e complementar, ou seja, atua em um sistema de referencia que se concentra na 

saúde, no relacionamento terapêutico e na pessoa como um todo, que atua 
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principalmente no autoconhecimento, na prevenção de doenças mentais e 

emocionais, diminuindo o impacto causado no corpo físico, a proposta foi amplamente 

divulgada na comunidade. 

É importante pontuar que a minha primeira graduação em Designer de Moda permitiu 

que visualizasse um diálogo com a Arteterapia. Nesse sentido, a Arteterapia me 

permitiu entender que o que vestimos nos representa, sendo a roupa considerada uma 

expressão espontânea do individuo que se encaixa no processo mediado pelas artes, 

ou seja, nossas roupas são expressões criativas não verbais.  

O projeto “Arteterapia: O Viver Bem Que Está Na Moda” vai buscar nas modalidades 

da Arteterapia a construção do ser de dentro para fora, possibilitando “ENFORMAR” 

esse “NOVO”. O objetivo do projeto é promover o autoconhecimento e despertar a 

percepção do jovem adolescente das suas emoções, através de vivências que terão 

a intenção de ajudar a construção do ser de dentro para fora.  

Na primeira infância os pais escolhem nossas roupas, mas já na segunda infância que 

começamos a manifestar nosso desejo de escolher o que vamos vestir e, na 

adolescência as roupas representam a primeira liberdade de expressão espontânea 

e não verbal do indivíduo, é no que o adolescente veste que ele expressa sua 

personalidade e sua individualidade. É também nas vestimentas que o jovem 

adolescente reconhece a “tribo”, ou seja, o grupo de amigos que ele se identifica, esta 

identificação, muitas vezes, é feita na expressão criativa não verbal do que eles 

vestem. 

Toda tecnologia que existe hoje diminuiu o contato do adolescente com o “saber fazer” 

e a expressão criativa foi transferida para o imediatismo como forma de vida, gerando 

mais insatisfação aos adolescentes, aumentando a ansiedade, o número de jovens 

com depressão e até o aumento assustador no índice de suicídio. Outro ponto também 

é o fato do adolescente demorar mais tempo para se sentir confortável na primeira 

fase adulta da vida. É importante dizer que o indivíduo que está deixando a infância 

para ingressar no mundo adulto, passa por várias transformações durante o adolescer 

e é necessária a valorização desta transição, para que estes indivíduos, quando 

estiverem se apropriando da vida adulta, tenham condições emocionais de assumir 

sua própria vida e sua própria personalidade.  
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Tendo por base a minha adolescência e observar o contexto na atualidade, busquei 

características fortes positivas e negativas da minha personalidade, que desenvolvi 

na adolescência e que até hoje influenciam minhas emoções, pensei como seria 

minha vida na atualidade, se tivesse vivido minha adolescência com os efeitos da 

globalização dos dias atuais, concluí que os adolescentes de hoje em dia não tem 

contato com o prazer da expressão criativa, que é justamente o grande diferencial na 

minha vida, pois era nos momentos do elaborar e fazer dos meus bordados que os 

sonhos fluíam que a ansiedade diminuía e os questionamentos juvenis suavizavam. 

Conforme Diniz (2009, p. 6 apud FONSECA, 2015, p. 52) “a arte despontecializa a 

carga emocional dessas imagens e facilita tanto sua decodificação quanto a 

reorganização interna e a reconstrução da realidade”. 

A proposta de intervenção foi organizada para ocorrer no Centro de Colatina aos 

sábados, das 9:00 às 12:00 horas, com 8 encontros. Nesta primeira intervenção os 

responsáveis pelos adolescentes foram convidados, pois seria apresentado o projeto 

e a primeira vivência dos 8 encontros. Os materiais selecionados e disponibilizados 

para a primeira vivência correspondem a revistas, tesoura, cola, papel A4 e balão. 

Como fio condutor, pretendia-se abordar “o indispensável é invisível aos olhos”. A 

seção contaria com seis momentos: 1) Falar sobre a importância dos sentimentos e 

da nossa junção com a natureza, que a partir do momento que nos conectamos com 

o “INVISÌVEL AOS OLHOS” deixamos para trás tudo o que “pesa”, que apenas 

fazemos parte do ciclo natural da vida; 2) Encher o balão e vamos tocar os balões no 

ar com música instrumental; 3) Usar recortes de revista para simbolizar “O que eu 

penso que sou”, “O que os outros pensam que eu sou”, “O que eu penso que os outros 

pensam que eu sou”; 4) Momento de diálogo dentro da vivência; 5) Encerramento. 

Em seguida, informamos sobre o próximo encontro e a necessidade de preenchimento 

de questionário individual com as seguintes informações: nome; idade; se tem 

apelido? Por que tem esse apelido? Endereço; bairro; cidade; e-mail; celular; nome 

do pai e mãe; contato; escola; descrição da rotina; organização familiar; se existe 

algum acontecimento que marcou sua infância? O que faz nos momentos de lazer? 

Quantas horas por dia usam o celular? Já fez algum tipo de terapia/psicoterapia? 

Qual? Gostaria de fazer parte deste projeto terapêutico? Por quê? Deixe um recado 

para mim. 
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O planejamento também contempla: A relação da adolescência e a cultura jovem, um 

novo comportamento; Autoconhecimento, o caminho para descomplicar a 

adolescência; A criança que o adolescente está deixando ir embora; A criança que o 

adolescente quer acolher e cuidar; Como o adolescente se vê no contexto externo e 

como ele gostaria de ser visto; A importância de sonhar; Reconhecimento do estado 

interior, para construção do exterior; Minimizar os conflitos pais e filhos.  

No planejamento de uma sequência para as vivências experimentais, foram elencados 

diferentes materiais: TECIDO – União, aconchego e afeto; LÃ – Emoção, reflexão, 

recordações e aconchego; LINHA – Construção, reflexão, emoção e continuidade; 

CANETINHAS, LÁPIS DE COR, GIZ DE CERA – Integração, colaboração e 

autoconhecimento. O objetivo final era a elaboração de um manto/xale, que une, 

protege, embeleza, aconchega, conta histórias, unifica, tranquiliza, individualidade, 

personalidade, etc. O diálogo vai seria estabelecido usando a simbologia do lado 

“direito e avesso” do manto/xale produzido.  

 

4. A EXPERIÊNCIA COM A ARTETERAPIA COM OS ADOLESCENTES:  

(IM)POSSIBILIDADES 

O projeto foi criado para jovens adolescentes de 12 a 17 anos, não especificamente 

em situação de risco, mas abordando questões sociais atuais que estão criando 

"doenças emocionais", mais especificamente ansiedade e aumento do suicídio. Na 

prática com os três encontros que aconteceram, os adolescentes que aceitaram 

participar do projeto já tinham tido experiências com outros tipos de terapia, e estavam 

abertos a aprender a viver melhor, pois eles já se sentem vítimas da sociedade 

adoecida em que vivemos. A maioria dos adolescentes não tem percepção do 

movimento da sociedade atual. 

Pesquisa de Campo: Dia 18/02/2020 
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Imagem 1: Publicações nas redes sociais 

No primeiro dia a divulgação foi feita nas redes sociais de forma sutil, apresentando 

parte do projeto, foram usadas imagens que tinham relação com o projeto e não foi 

impactante.  

O objetivo era para que as pessoas percebessem o projeto com sua seriedade. Não 

usei palavras como “gratuito”, “venham conhecer” ou “convidem amigos e familiares”, 

o resultado foi zero de alcance.  

O projeto foi enviado para três diretoras de escolas públicas (Simone, Margaret e 

Claudia), três lideres de projetos sociais (Coelho, Adriana e Lídia) e duas diretoras de 

escola particular (Andressa e Geruza). Uma professora que é uma terapeuta 

encaminhou jovens/adolescentes dentro do perfil do projeto, as outras pessoas não 

responderam.  

Ate o dia 29 de fevereiro 2020 continuei convidando, nesta nova etapa o objetivo era 

visitar escolas, mas não foi possível, devido a autorização da superintendência que 

possui etapas burocráticas.  

Não obtive nenhuma resposta espontânea de pais, mas os pais indicados foram muito 

atenciosos e demonstraram muito interesse no bem estar dos adolescentes.  

No dia 19 de fevereiro 2020, eu me reuni com três jovens/adolescentes, 

acompanhados pelas mães.  

 

4.1. Sobre Arteterapia  

Eu expliquei que a Arteterapia busca a integração da nossa natureza humana com 

todo universo, que nunca estamos sozinhos, que os 4 elementos da natureza - terra, 
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ar, água e fogo - nos protegem e nos dá vida espontaneamente, sem nosso esforço, 

a vida se refaz a cada momento incessantemente em movimentos constantes, quando 

interrompemos este ciclo natural adoecemos emocionalmente e a arteterapia vem 

com suas modalidades propor o retorno a este ciclo, tornando possível o entendimento 

das emoções, através de várias técnicas expressivas e artísticas.  

• Descrição do projeto. “Arteterapia: O Viver Bem que Esta na Moda”.  

Eu pontuei que o projeto iria usar técnicas de costura, bordado e colagem como 

método terapêutico para autoconhecimento e despertar da consciência para o 

momento presente, aproveitando o período da adolescência com mais tranquilidade 

em relação ao futuro, também destaquei que seria feito uma observação sobre o fazer 

manual proporcionar relaxamento e reflexão.  

• Início da interação. 

Apresentação de cada adolescente, João, Mariana e Bruna2, eles estavam 

acompanhados pelas mães. Neste primeiro momento de observação vou relatar o 

perfil de cada jovem/adolescente e suas atividades.  

1° João tem 12 anos e tem diagnóstico de TDH, usou durante muito tempo Ritalina e 

atualmente usa Venvanse, se apresenta com muita elegância, tem grande 

desenvoltura verbal, possuiu bastante conhecimento sobre transtornos emocionais, 

aparenta maturidade acima da idade que tem. Ele relatou muita dificuldade de se 

adaptar na escola quando iniciou o ensino fundamental II, esta adaptação demorou 

um ano e desencadeou uma crise de ansiedade muito grande e um período de 

depressão, foi acolhido pela professora de geografia e ela o ajudou a superar aquela 

fase, esta professora é uma terapeuta e foi ela que encaminhou João para participar 

do projeto.  

2° Mariana tem 15 anos, a mãe não relatou nenhum transtorno, apenas o uso 

excessivo de celular, ela se apresenta de forma simples e simpática, está sempre 

sorrindo, cursa o nono ano, também foi encaminhada pela professora de geografia, 

quando falei da necessidade do jovem/adolescente de brincar, ela dialogou com a 

mãe dela sobre o fato de ela gostar de brincar a noite com os amigos na rua, algo que 

 
2 Os nomes apresentados são fictícios 
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não agrada muito a mãe, ela também perguntou se a mãe iria vir em todos encontros, 

eu disse que não e devolvi a pergunta, se ela gostaria que mãe viesse, ela disse que 

não. Mariana perguntou se poderia levar algum amigo. Durante a atividade de recorte 

de revistas, percebi que Mariana tem dificuldade de cumprir regras e a atividade dela 

revela este desprendimento das atividades rotineiras e gosto pelas aventuras.  

3° Bruna tem 15 anos, se apresenta com roupas mais adultas, é tímida, também foi 

encaminhada pela professora de geografia. Ela demonstrou conflito com sua 

aparência, por exemplo, pouco peso. Sentiu-se bem a vontade durante a vivência, o 

que ela mais gosta de fazer é estar com os amigos.  

Os três atendidos, responderam que o que mais gostam de fazer é estar com amigos.  

As mães também participaram desta apresentação, onde aconteceu a seguinte 

vivência:  

Para promover envolvimento e descontração usei a musica “Dança Desengonçada” 

de Bia Bedran, todos participaram, neste momento eu disse que a música nos fazia 

presente de corpo e alma naquela sala. Como a música fala de partes do corpo, usei 

um balão como símbolo de um coração, dentro do balão eu coloquei escrito em um 

pequeno papel um sentimento: amor, generosidade, alegria, etc. Brincamos com o 

balão jogando o para o alto, cuidamos do “coração” uns dos outros, e quando algum 

balão estourava, eu pegava a palavra que estava dentro e que simbolizava a essência 

dos nossos sentimentos, prontos para recomeçar. Mantivemos o balão como símbolo 

do nosso sentimento, cuidando dele enquanto realizávamos a atividade principal, que 

era uma colagem de figuras simbolizando o entendimento de nós mesmos, foi 

permitido escrever como forma de expressão também.  

Em uma ou mais folhas A4 representamos três perguntas:  

• O que eu penso que eu sou?  

• O que os outros pensam que eu sou?  

• O que eu penso que os outros pensam que eu sou?  
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Estas perguntas trazem reflexões que expressam o contexto do mundo do 

jovem/adolescente, pois nesta fase o jovem necessita da aprovação de outras 

pessoas para se sentir inserido no contexto da família, escola e sociedade.  

Promovi a eles uma autoanálise, ao mesmo tempo em que pude conhecer um pouco 

mais de cada um para direcionar o projeto “Arteterapia: O Viver Bem que Está na 

Moda”. Todos participaram com entusiasmo. Abri o tempo para dialogarmos sobre a 

atividade. 

 

Imagem 2: Primeira atividade do João 

Esta foi a primeira atividade do João, que relatou o seguinte: “Eu penso que sou o 

cara, porque superei uma fase muito difícil da minha vida, e isso me faz pensar que 

sou ‘O cara’”. Na segunda pergunta, ele se refere ao “Bicho Gold”, que ele descreveu 

como instinto de ouro, ou menino de ouro. Na terceira pergunta, ele relata que leva o 

mundo para o coração das pessoas, pois é acolhedor e gosta de dialogar para 

entender as pessoas, é um bom ouvinte.  
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Imagem 3: Primeira atividade da Bruna 

Esta foi a atividade da Bruna, na primeira pergunta ela diz que ela se divide em 

momentos, destacou que adora comer e é um momento agradável para ela. Na 

segunda questão, ela revela as características que imagina que as pessoas pensam 

sobre ela, sendo que na terceira pergunta reforça questões negativas.  

 

Imagem 4: Primeira atividade da Mariana 
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Todo processo Arteterapêutico que foi apresentado, foi produzido com descontração 

e bom ânimo, João disse no final que durante todo processo não sentiu ansiedade e 

conseguiu se desligar do mundo exterior, que foi uma experiência ótima, Mariana não 

falou sobre sua atividade, mas disse que iria voltar e que gostaria de trazer um 

amigo(a).  

Durante todas estas atividades, cuidamos do coração - simbolizado no balão -, nos 

despedimos com uma música calma e leve toque de mão, que significava a 

intensidade da emoção sem a força física.  

Os jovens/adolescentes levaram o questionário para casa e trariam no próximo 

encontro, que seria no dia 29 de fevereiro de 2020. 

Eu percebi nesta primeira intervenção que as mudanças no corpo eram o caminho 

para que o segundo encontro fosse produtivo, que a livre expressão de cada um 

poderia contribuir para o autoconhecimento. Assim a proposta do segundo encontro 

foi “Autoconhecimento, o caminho para descomplicar a adolescência”. 

O setting terapêutico foi organizado com espelho e adereços na entrada, porém não 

houve um grande envolvimento dos adolescentes.  

 

Imagem 5: Setting terapêutico do segundo encontro. 

Dentro da sala, o material estava disponibilizado com fácil acesso aos participantes, 

os adolescentes se apresentaram com um grande interesse por musicas, objetos 



18 
 

coloridos e atividades que lembram brincadeiras da infância, eles estavam todos muito 

bem entrosados. 

 

Imagem 6: Preparação do setting terapêutico - Bordado 

Em seguida, o dialogo que deveria ser simples, apenas sobre a alegria que sentimos 

de sermos nós mesmos e retratar a imagem de cada um, os adolescentes abordaram 

com grande ênfase o tema bullying e relataram vários episódios como agressão física, 

por serem tachados como estranhos e outros apelidos, por seguirem padrões da 

moda, chamados de doidos quando fazem uso de medicamentos para controle de 

TDH, dislexia, etc. 

A atividade final foi inspirada no conto “A imagem de Lola Revolta-se” de Sophie 

Carquain, publicado no Blog “Histórias para os mais pequeninos”. O conto conta a 

história de Lola, que passava horas se olhando no espelho, olhando para si mesmo e 

observando detalhes da sua aparência, certo dia olhou no espelho e não viu mais sua 

imagem, naquele momento se deparou com a imagem dela mesmo atrás dela, a 

imagem estava muito irritada, pois durante horas ficava ouvindo as reclamações de 

Lola e disse: 

Tu nunca poderás ver-te como os outros te veem! O teu olhar é duro, severo, 

enquanto que, para eles, és uma menina bonita e simpática. Então, para de 

te fazer mal a ti própria, esta bem? Os teus olhos são tão severos que te 

distorcem totalmente. Tenho a certeza de que me vês com uma barriga 
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enorme, orelhas de abano e um nariz de pepino. Mas não é verdade! 

(CARQUAIN, 2019, s.p.). 

A partir daquele dia, Lola começou a se olhar com mais amor, diminuiu o tempo que 

ficava no espelho, brincava mais e via a imagem admirando o tinha de mais especial.  

A atividade proposta foi a recortes de tecido e costura, dando início a proposta do 

projeto: “Arteterapia: Viver bem está na moda.”, com a disponibilidade de outros 

materiais. 

Todos jovens/adolescentes não tinham tido contato com costura manual antes, 

percebi que naquele momento eles realmente estavam explorando a atividade, 

envolvidos pela emoção, o tema proposto foi: desenvolver uma homenagem para a 

própria imagem.  

Vale ressaltar que, apesar da divulgação pelas redes sociais não terem atingido as 

expectativas, após o primeiro encontro com os três adolescentes e as mães, os 

próprios participantes divulgaram o projeto. Essa divulgação foi significativa para 

juntarmos um grupo de seis a dez jovens, tanto que entre o segundo e o terceiro 

encontro ainda surgiam pessoas interessadas, mas por conta do objetivo do projeto e 

para evitar o rodizio de participantes, não abri mais vagas. Por conta disso, os nossos 

encontros que se seguiram já contavam com mais jovens/adolescentes.  

A Mariana, disse que sua mãe é costureira, mas, que ela nunca tinha costurado antes, 

Mariana que tem diagnóstico de hiperatividade, disse que se sentiu calma, menos 

ansiosa, se sentiu feliz durante a execução e que gostou do resultado.  

Karol disse que se sentiu tranquila e em paz, ela tem diagnóstico de Transtorno de 

Ansiedade e déficit de atenção, mas é a que mais tem facilidade de executar as 

atividades e dar significado ao sua produção. 

A Bianca se sentiu tranquila e calma. 

A Ana, disse que sentiu paz, é a mais nova do grupo, mas acompanha por igual às 

atividades. 

A Cecilia, disse que acalmou bastante.  
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No terceiro encontro, dando continuidade das intervenções propostas, a vivência foi 

organizada a partir do seguinte tema, “História de Criança, Voltar para Casa”, 

inspirada no poema “Voltar para Casa” de Barbara Leão Carvalho, o poema leva a 

reflexão sobre a origem de cada um e sobre as raízes fixadas no início da vida.  

Para isso o setting foi organizado a partir das escadas, sendo aromatizado com cheiro 

de bebê para a confecção da linha da vida no papel e em seguida no tecido. 

 

Imagem 7: Setting do terceiro encontro 

 

 

Imagem 8: Materiais utilizados no terceiro encontro. 
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Imagem 9: Realização das atividades da vivência do terceiro encontro. 

Nesta terceira intervenção, João contou da sua lembrança de um acidente doméstico 

em que ele bateu a cabeça muito forte em uma mesa e da separação dos pais, são 

lembranças que estão muito vivas em sua memória. Cecília lembrou com alegria dos 

amigos que fez durante sua infância e pré-adolescência e, se sentiu triste a cada perda 

de pessoa, família e amigos, também falou com tristeza sobre a separação dos pais. 

Mariana falou sobre a alegria de ter amigas e revelou ter fugido de casa, teve vontade 

de se matar e revela também que se cortava (automutilação). Ana disse que a 

convivência com a família deixava ela feliz, mas que as brigas com os irmãos a fazem 

ficar triste e que sente arrependimento quando grita com eles. 

Durante o dialogo de fechamento, Mariana disse que se sentiu bem e mais calma 

durante a atividade, ao mesmo tempo, que pode visualizar seu próprio sofrimento 

durante os momentos de descontrole emocional, João disse que lembrou também de 

uma professora que o ignorava e pedia para que os outros alunos não conversassem 

com ele, que ele se sentia muito mal, pois não entendia o porquê, ao mesmo tempo, 

em que não tinha controle da situação. 
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5. O DESAFIO DO ADOLESCER  

Segundo Oliveira e Duarte (2004), a tensão, incerteza e apreensão em relação ao 

futuro são componentes importantes da ansiedade que podem interferir na 

aprendizagem e no desempenho em geral. O fracasso pode levar a formação da 

crença que só os competentes bem sucedidos são amados e a possibilidade de 

fracassar e, não ser amado por consequência pode ser vivida com sofrimento, tensão 

e ansiedade. Soma-se a isto que é na adolescência que o cérebro da infância se 

transforma em um cérebro de adulto. Enquanto algumas estruturas crescem de fato, 

outras encolhem, sofrem reorganizações químicas e estruturais e todas acabam por 

amadurecer funcionalmente. 

No cérebro, as regiões pré-frontais permitem o raciocínio abstrato e o aprendizado 

social. Com o adolescer há o amadurecimento, e com isso nasce o jovem adulto 

responsável – porque é capaz de antecipar as consequências de suas ações e 

assumi-las –, porque consegue inferir e prever emoções dos outros e agir conforme 

suas previsões (HOUZEL, 2005). Entretanto, tantas mudanças também geram 

ansiedade, podendo alguns indivíduos apresentar maior dificuldade para suplantar tal 

fase (SOARES; MARTINS, 2010). 

Segundo Coelho (2002), os conflitos e as dificuldades dos adolescentes envolvem 

emoções significativas, e são múltiplas as situações que se caracterizam por um forte 

cunho emocional entre os adolescentes, já que nesta fase são pressionados a 

enfrentar e a resolver problemas, com os quais não estavam antes acostumados.  

Com a entrada na adolescência o indivíduo é desafiado a enfrentar diversas 

ocorrências geradoras de angústia, uma delas é a escolha vocacional e a preparação 

para o mundo das profissões, buscando a significância e a finalidade para a vida, a 

descoberta de seu lugar no mundo estabelecendo novas relações fora da conjuntura 

familiar (BIANCHETTI, 1996). 

É também durante a adolescência que o individuo busca por sua identidade adulta, 

sua personalidade e isso de forma sofrida. O mundo antes conhecido começa a 

desabar, ocorrem mudanças no corpo que não se podem controlar, seus pais também 

deixam de serem os heróis criados na mente infantil, a sociedade passa a achar 
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errado e inconveniente algumas atitudes aceitas enquanto criança (HERCOWITZ, 

2015). 

Ranña (2005) explica que o conceito de "síndrome da adolescência normal" foi criado 

para evidenciar que nessa fase de transição da infância para a vida adulta, o jovem 

precisa viver seus lutos por perdas valiosas vividas com grande sofrimento, a exemplo 

da perda do corpo infantil e a dos pais da infância. Essas perdas são substituídas, 

afirma o autor, por novas aquisições reais, imaginárias e simbólicas, dentre as quais: 

ser do contra, ter manias com alimentos diferentes, vestir-se de forma estranha, 

cultuar ídolos, passar a gostar mais dos amigos do que dos pais, conhecer novas 

religiões, experimentar variadas formas de ser, estar meio deprimido, chorar sem 

motivo aparente, ser exageradamente alegre e reivindicar atitudes inesperadas dos 

pais. Todos esses elementos fazem parte dessa elaboração do luto e esse processo 

não está isento de angústia, depressão e agressividade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante toda a formação em Arteterapia, fui me atentando sobre a grandiosidade 

desse saber. Percebi o quão poderoso esse conhecimento para potencializar o ser 

humano ao minimizar a sua dor. Além disso, me proporcionou a ampliar minha visão 

da sociedade de modo geral em todas às suas etapas, da infância à velhice. Esse 

atravessamento possível me levou a pensar no meu objeto de estudo, de como seria 

construtivo se adolescentes tivessem a oportunidade de aproveitar este saber para 

amenizar as dificuldades que já são naturais da adolescência. 

Assim, foi durante o planejamento das intervenções que eram propostas a partir da 

escuta desses sujeitos, que pude entender ainda mais o quanto os adolescentes estão 

em situação de desamparo emocional. Os relatos revelara que as mudanças na 

sociedade e na construção familiar vêm contribuindo para uma geração desprotegida, 

tendo seus valores construídos a partir das redes sociais do que pelo convívio familiar. 

Portanto, levar a Arteterapia para o trabalho com adolescentes, foi uma proposta com 

caráter preventivo para a saúde mental e emocional dos participantes do 

projeto/pesquisa com o intuito de minimizar a ansiedade e promover o 

autoconhecimento. Essa proposta foi sistematizada por meio de um projeto: 
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Arteterapia: O viver bem que está na Moda, que aconteceria em 8 intervenções. Este 

projeto teve o seu percurso interrompido na primeira quinzena de março 2020, com 

apenas três encontros. Com a Pandemia Mundial do Covid-19, surgiu a necessidade 

de isolamento social, decretado pelas autoridades governamentais. 

Ao analisar os dados produzidos durante as três intervenções realizadas, foi possível 

perceber que a saúde emocional e mental não é discutida com o adolescente e que a 

maioria desconhece até mesmo a citação “saúde emocional e mental”, os 

considerados normais só conhecem as doenças que por algum motivo cruzou a sua 

vida, seja uma familiar ou um colega de escola, tudo isso vem confirmar a importância 

de um bom planejamento e a necessidade de conhecer o publico a qual você irá 

propor a Arteterapia.    

As expressões criativas produzidas durante os encontros, formas dadas  aos  

sentimentos ao se utilizar dos diferentes materiais expressivos,  vem confirmar o 

potencial da Arteterapia, contribuindo de forma preventiva para a saúde emocional, 

não só do sujeito como também da sociedade, pois o entendimento de si mesmo e  

das suas emoções ajudaram na compreensão do outro. 

Sendo a adolescência uma fase de consolidação do caráter, a Arteterapia por meio 

das suas diferentes modalidades expressivas, auxilia no ressignificar os  desajustes 

que todo individuo esta sujeito a passar nos primeiros anos de vida, além de promover 

o autoconhecimento, minimizando a ansiedade. 

Quando ouvia a Prof.ª Glicia falar de Arteterapia nas escolas, eu pensava em apenas 

mais uma forma de melhorar o desenvolvimento dos alunos, hoje neste momento, 

depois desta pequena experiência, penso que é necessário que a Arteterapia esteja 

presente nas escolas, na construção de um ser humano e sua concepção completa, 

de corpo e mente, para uma saúde tanto física, como emocional e mental.   
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