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APRESENTAÇÃO

A  arte  terapia  estimula  a  expressividade,  espontaneidade,  comunicação  e 
principalmente o trabalho com potencial humano de criatividade. 

Tem finalidade curativa, ou seja, a energia psíquica transforma-se numa imagem, 
que através de símbolos vai configurando-se e surgindo conteúdos internos profundos. 

O principal objetivo da Arte Terapia é a criatividade e o auto-conhecimento e não 
o aprendizado técnico e a produção de obras de arte. 

Através da compreensão profunda de si somada a uma abordagem criativa da vida 
e  por meio da combinação de várias  atividades,  a  arte  promoverá mudanças internas e  a 
superação de problemas, podendo levar ainda a um estado de equilíbrio natural, onde você 
olha para si e para o mundo, construindo símbolos que libertam emoções e idéias. 

Desde os primórdios o homem faz uso da arte para materializar elementos do seu 
universo psíquico. Esta é produto de uma necessidade de expressar, de configurar e trazer para 
o nível concreto imagens internas repletas de energia psíquica. 

A arte  terapia  também  se  apresenta  como  uma  possibilidade  de  organização 
emocional, intelectual e espiritual da personalidade do homem.

Pode ser um recurso poderoso, capaz de mobilizar a totalidade do ser de uma 
pessoa,  pois  envolve  os  níveis  sensório-motor,  emocional,  cognitivo  e  intuitivo  do 
funcionamento. 

Na arte terapia há uma mobilização de energia e emoção que ocorrem na ação, 
onde a consciência se forma no próprio processo desta ação. Quando o nível sensório-motor é 
ativado, ocorrem percepções e transformações. 

O espírito criativo está à disposição de qualquer pessoa que se disponha a ousar, a 
buscar novas formas de fazer e ser na vida, de melhorar sua vida, trazendo mais qualidade 
para o seu cotidiano. 

Assim como os sonhos, as produções artísticas e expressivas sinalizam conteúdos, 
que naquele momento estão precisando vir à tona, naturalmente através do fluxo das imagens 
do inconsciente.  

Com a arte, o homem almeja desenvolver o seu dom de criar, manifestando na sua 
própria criação artística, seu sentimento em relação a si próprio e ao mundo. 

A expressão artística revela a interioridade do indivíduo, fala do modo de ser e 
como este se relaciona com o meio. 

Ser  terapeuta  significa  cuidar,  servir,  mediar  à  relação  entre  os  homens  e  os 
deuses, podemos dizer que existe um ponto de encontro nessa junção arte-terapia, onde uma 
potencializa  a  outra  e  que  o  objetivo  primordial  da  utilização  da  atividade  artística  é  o 
favorecimento do processo terapêutico. 

Ao terapeuta cabe o papel de escutar, procurando não interpretar, e interferir o 
menos possível,  porém sempre estimulando ao  cliente  entrar  em contato  com a sua obra 
artística, pois ela é a representação de seus conteúdos internos. O terapeuta deverá junto a seu 
cliente,  contextualizar  o  significado  do  símbolo,  considerando  os  aspectos  dinâmicos 
pertinentes à singularidade de cada ser. 

O setting terapêutico funciona como um ambiente seguro, onde a pessoa através 
de técnicas artísticas configura imagens internas. 

Pintura, Desenho, Colagem, Escultura, Modelagem, Sucata, Dramatização, Canto, 
Música, Dança e Expressão são recursos utilizados com a finalidade de estimular o indivíduo 
a se expressar livremente, dando asas à sua imaginação e à sua criatividade, pois serão por 
intermédio  dessas  atividades  que  o  cliente  manifestará  seus  sentimentos,  pensamentos, 
desejos,  fantasias  e  emoções,  descobrindo aspectos  de sua personalidade,  que  antes  eram 
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desconhecidos, e graças a estes recursos artísticos, o indivíduo consegue dar forma ao que 
antes estava inconsciente. 

No trabalho com arte-terapia, se faz necessário o uso de técnicas de relaxamento, 
meditação,  visualização criativa e  trabalhos  corporais.  Esses  trabalhos têm como objetivo 
proporcionar  ao  indivíduo  um  estado  de  interiorização,  centramento  e  rebaixamento  da 
censura do ego.
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PREFÁCIO

O ponto de partida deste livro surgiu da necessidade de um material didático, de 
fácil leitura e entendimento sobre temas ligados a Arte Terapia. 

A arte entrou em minha vida logo cedo, em 1980, e desde lá ela permeia horas 
mais forte e atuante, ora meio descontextualizada. Pratico sempre exercícios com mandala e 
auto-retrato, paralelo a trabalhos com argila – criação de bonecas de cerâmica - que muito fala 
sobre mim. 

Aplico a arte terapia há 08 (oito) anos e nessa caminhada venho confirmando o 
quanto a arte é terapêutica e como mudou e influenciou a vida de tantas pessoas inclusive a 
minha própria. Faço uso da arte terapia na minha vida pessoal e profissional, aplico com os 
clientes e em grupos, venho percebendo avanços e tomada de consciência de uma forma mais 
rápida que apenas o uso da terapia convencional levaria mais tempo.

O uso de meditação, visualização criativa e trabalhos corporais contribuem para 
que o cliente diminua o nível de consciência permitindo que o inconsciente possa falar através 
da arte.

Através  desse  material  já  foram formados  06  (seis)  grupos,  a  princípio  meio 
artesanal,  mais  contendo  um  resumo  do  que  fundamenta  a  arte  terapia.  Temas  como 
criatividade,  símbolos,  mitos,  contos de fadas,  cores,  forma, chakras e  mandalas são bem 
explorados.  Ainda  contêm  o  valor  terapêutico  dos  materiais  artísticos  e  como  deve  ser 
aplicada a arte terapia para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Inicia-se com um breve 
histórico, definição e objetivo da arte terapia, contém ainda informações importantes quanto 
ao terapeuta e ao espaço terapêutico (setting), materiais e técnicas utilizadas.

Esse  material  destina-se  a  arte  terapeutas,  psicólogos,  assistentes  sociais, 
terapeutas ocupacionais, professores, orientadores infantis, médicos, formadores de oficinas, 
estudantes e curiosos por essa área.

Apesar de muitas dificuldades e poucas bibliografias, a arte terapia vem alçando 
vôos e desbravando caminhos que o homem ainda não tem total controle e conhecimento, 
dede  os  primórdios  a  arte  é  um  meio  de  comunicação,  o  que  se  faz  necessário  é  uma 
decodificação e ampliação dos conceitos para que essa maravilha que é nosso Inconsciente 
possa nos falar no tempo certo o que muito precisa vim à tona, contribuindo assim para nosso 
auto-conhecimento e descobertas.
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1 PLANEJAMENTO DO CURSO

1.1 DESENHO

  TÉCNICA: Mandala

MATERIAL:

• Papel A4;

• Giz de cera.

OBJETIVO:  Proporcionar  ao  indivíduo  a  projeção  de  seus  conteúdos  internos,  
através  de  pensamentos,  emoções  e  sentimentos  vivenciados  no  
momento.

  TÉCNICA: Auto-Retrato

MATERIAL:

• Papel A4;

• Giz de cera.

OBJETIVO: Proporcionar ao indivíduo a auto-percepção, no momento presente,  
através de pensamentos, emoções e sentimentos.

  TÉCNICA: Desenho do Rabisco

MATERIAL:

• Papel A4;

• Giz de cera.

OBJETIVO: 
• Proporcionar ao indivíduo a projeção de seus conteúdos internos através das 

imagens que se configuram a partir dos rabiscos;

• Possibilitar a expressão de pensamentos, emoções e sentimentos;

• Propiciar insight;

• Permitir ganho de consciência;

• Viabilizar o autoconhecimento.

  TÉCNICA: Mapa da Vida

MATERIAL:

• Papel 40 kg;
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• Giz de cera.

OBJETIVO: 
• Proporcionar ao indivíduo um contato mais 

íntimo e profundo consigo mesmo;

• Resgatar  memórias,  principalmente  da 

infância e adolescência;

• Trazer  à  tona  situações  que  marcaram  a 

vida de alguma forma;

• Proporcionar  expressões  de  pensamentos, 

emoções, sentimentos e crenças;

• Favorecer insight;

• Viabilizar ganho de consciência;

• Permitir o autoconhecimento.

  TÉCNICA: Desenho do Conto de Fada Que Mais Gostava

MATERIAL:

• Papel A4;

• Giz de cera.

OBJETIVO: 
• Mobilizar conteúdos do inconsciente coletivo e pessoal;

• Propiciar uma compreensão mais profunda do psiquismo;

• Trabalhar com a dimensão simbólica;

• Permitir que a função transcendente se estabeleça.

  TÉCNICA: Confecção do Livro

MATERIAL:

• Livro montado;

• Lápis;

• Borracha;

• Giz de cera.
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OBJETIVO: 
• Trabalhar imaginação, criatividade e capacidade de expressão;

• Trabalhar  com  a  articulação,  expressão  de  idéias,  capacidade  de  síntese  e 
elaboração de textos;

• Mobilizar conteúdos internos profundos suscitados pela imagem da capa;

• Permitir trabalhar o mecanismo de projeção.

  TÉCNICA: Desenho da Árvore como Presente

MATERIAL:

•  Papel 40 kg;

•  Giz de cera.

OBJETIVO: 
•  Proporcionar a integração do grupo;

•  Ressaltar a importância de cada um no grupo;

•  Trabalhar o potencial de doação de cada pessoa bem como a receptividade;

•  Exercitar a expressão do amor;

•  Treinar a percepção das pessoas em relação às necessidades do outro.

  TÉCNICA: Desenho de Cópia

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Giz de cera.

OBJETIVO: 
• Trabalhar atenção concentrada, direcionamento, coordenação motora;

• É  uma  ótima  técnica  para  pessoas  com  dificuldade  em  lidar  com  a 
realidade; dificuldade em aceitar as situações como elas se apresentam; em 
respeitar limites impostos; É indicada para pessoas dispersas, sonhadoras, 
que vivem devaneando e fantasiando.

1.2 PINTURA

• TÉCNICA: Mandala

MATERIAL:

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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• Papel 40 kg;

• Tinta a dedo.

OBJETIVO:  Proporcionar  ao  indivíduo  a  projeção  de  seus  conteúdos  internos,  
através  de  pensamentos,  emoções  e  sentimentos  vivenciados  no  
momento.

• TÉCNICA: Auto-Retrato / Como Estou me Vendo Agora

MATERIAL:

• Papel A4;

• Giz de cera.

OBJETIVO: Proporcionar ao indivíduo a auto-percepção, no momento presente,  
através de pensamentos, emoções e sentimentos.

• TÉCNICA: Como Estou Me Sentindo Agora

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Tinta a dedo;

• Pincéis.

OBJETIVO: 
• Trabalhar os sentimentos, afetos e emoções;

• Colocar  o  indivíduo  em  contato  consigo  próprio,  situando-o  no  momento 
presente – no aqui e agora;

• Ajudar o indivíduo a se soltar;

• Liberar emoções e sentimentos contidos;

• Estimular a capacidade de expressão.

• TÉCNICA: Pintura Com Um Tema

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Tinta a dedo;

• Pincéis;

• Tiras com temas.
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OBJETIVO:
• Proporcionar ao indivíduo entrar em contato com determinada situação de vida – 

área da vida que está necessitando talvez de uma maior atenção;

• Trazer maior clareza e direcionamento;

• Propiciar insights e ganhos de consciência;

• Facilitar a expressão de algo que estava bloqueado ou oculto;

• Permitir a liberação de uma área em conflito.

• TÉCNICA: Pintura Livre Com Aquarela

MATERIAL:

• Papel Canson;

• Tinta a Dedo;

• Pincéis.

OBJETIVO: 
• Trabalhar os sentimentos e afetos (pois quanto mais a tinta for aguada, diluída, 

mais estará atuando na esfera emoções/sentimentos/afetos);

• Possibilitar o contato e a expressão dos sentimentos e dos afetos;

• Promover relaxamento e tranqüilidade;

• Desenvolver a sensibilidade.

• TÉCNICA: Vivência das Cores em Grupo

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Tinta a Dedo;

• Papel Ofício;

• Lápis.

OBJETIVO: 
• Possibilitar à pessoa entrar em contato com as cores e perceber o que cada uma 

mobiliza em termos de emoções/ sentimentos/ sensações/ lembranças/ imagens;

• Propiciar o reconhecimento do valor psicológico das cores;

• Trabalhar com relacionamento interpessoal e integração grupal.

• TÉCNICA: Pintura na Tela
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MATERIAL:

• Tela;

• Tinta Acrílica;

• Pincéis.

OBJETIVO: 
• Permitir que o indivíduo entre em contato com o nada, com o vazio e assim se 

esvazie;

• Aflorar o imaginário;

• Estimular o acesso ao inconsciente;

• Permitir a expressão de emoções/sentimentos;

• Exercitar o potencial criativo;

• Reforçar a auto-estima.

• TÉCNICA: Pintura Com Nanquim

MATERIAL:

• Papel Vegetal;

• Tinta Nanquim;

• Espetinho de Churrasco;

• Algodão.

OBJETIVO: 
• Trabalhar com a intuição e com os instintos;

• Projetar  conteúdos internos através de imagens surgidas através das manchas 
com nanquim;

• Proporcionar a expressão de emoções e sentimentos;

• Promover insights;

• Ampliar a consciência;

• Favorecer a espontaneidade;

• Trabalhar com o inesperado, o inusitado;

• Trabalhar com a necessidade que a pessoa tem de querer controlar a experiência;

• Trabalhar o poder de entrega e aceitação;

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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• É uma técnica auto-projetiva; É ótima para pessoas rígidas, perfeccionistas, 
controladoras e muito autocríticas; É uma experiência muito lúdica e muito 
relaxante, que proporciona alegria, bem-estar e magia.

1.3 MODELAGEM E ESCULTURA

• TÉCNICA: Mandala

MATERIAL:

• Papel A4;

• Giz de Cera.

OBJETIVO:  Proporcionar  ao  indivíduo  a  projeção  de  seus  conteúdos  internos,  
através  de  pensamentos,  emoções  e  sentimentos  vivenciados  no  
momento.

•  TÉCNICA: Auto-Retrato / Como Estou me Vendo Agora

MATERIAL:

• Papel A4;

• Giz de cera.

OBJETIVO: Proporcionar ao indivíduo a auto-percepção, no momento presente,  
através de pensamentos, emoções e sentimentos.

•  TÉCNICA: Modelagem na Argila

MATERIAL:

• Argila;

• Água.

OBJETIVO: 
• Acessar o inconsciente pessoal e coletivo, deixando surgir imagens arquetípicas, 

instintivas, ricas em conteúdos simbólicos;

• Proporcionar consciência e autoconhecimento, relaxamento e bem-estar;

• Trabalhar  com  o  lado  visceral  (pois  leva  o  indivíduo  aos  estados  mais 
regressivos da psique).

•  TÉCNICA: Argila em Grupo

MATERIAL:

• Argila;
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• Água.

OBJETIVO: 
• Fortalecer as relações interpessoais através da cooperação grupal;

• Promover a integração do grupo;

• Oportunizar reflexões sobre a relação minha (EU) com o outro (TU);

• Possibilitar a expressão, a comunicação e a troca de sentimentos;

• Trabalhar o dar e o receber através da linguagem da intuição e dos sentimentos 
com o lado mais instintivo;

• Estimular a comunicação não-verbal, através do trabalho sensorial;

• Trabalhar com o desapego, a entrega, a aceitação;

• Permitir  a oportunidade de desmanchar e refazer o produto,  como também a 
experiência de não controlar as situações – de deixar fluir;

• Acessar o inconsciente de forma profunda;

• Propiciar a sincronicidade;

• Permitir a entrega à experiência e às novas possibilidades;

• Trabalhar com a aceleração e com os sentimentos de respeito pelo outro.

•  TÉCNICA: Escultura no Sabão

MATERIAL:

• Sabão em Barra;

• Faca Plástica.

OBJETIVO: 
• Trabalhar velhos padrões e crenças;

• Permitir que o indivíduo largue o que está velho, obsoleto e lhe impedindo de 
ser mais verdadeiro e encobrindo sua verdadeira essência;

• Possibilitar o contato com impedimentos internos;

• Proporcionar alívio.

• TÉCNICA: Escultura no Sabão em Grupo – Aproveitando o Excesso Retirado da 

Escultura Individual

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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MATERIAL:

• Argila;

• Água.

OBJETIVO: 
• Fortalecer as relações interpessoais através da cooperação grupal;

• Promover a integração do grupo;

• Possibilitar a expressão, a comunicação e a troca de sentimentos;

• Permitir  a oportunidade de desmanchar e refazer o produto,  como também a 
experiência de não controlar as situações, de deixar fluir;

• Acessar o inconsciente de forma profunda;

• Propiciar a sincronicidade;

• Permitir a entrega à experiência e às novas possibilidades;

• Trabalhar com a aceleração e com os sentimentos de respeito pelo outro.

1.4 COLAGEM

• TÉCNICA: Mandala

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Tinta a dedo.

OBJETIVO:  Proporcionar  ao  indivíduo  a  projeção  de  seus  conteúdos  internos,  
através  de  pensamentos,  emoções  e  sentimentos  vivenciados  no  
momento.

• TÉCNICA: Auto-Retrato / Como Estou me Vendo Agora

MATERIAL:

• Papel A4;

• Giz de cera.

OBJETIVO: Proporcionar ao indivíduo a auto-percepção, no momento presente,  
através de pensamentos, emoções e sentimentos.

• TÉCNICA: Colagem da Árvore

MATERIAL:

•  Papel 40 kg;

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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•  Cola branca;

•  Papéis de vários tipos coloridos – crepom, lustroso, seda...

OBJETIVO:
• Possibilitar  uma catarse (pois  o  ato de rasgar  papéis possibilita  ao indivíduo 

descarregar tensões, agressividade e raiva);

• O rasgar o que não deseja mais para si proporciona alívio emocional.

• Trabalha a questão do controle (pois não é usada a tesoura);

• Ótima  técnica  para  ser aplicada  em  pessoas  ansiosas,  nervosas,  rígidas, 
controladoras,  muito  racionais,  metódicas,  perfeccionistas,  agressivas  e 
irritadiças;

• Proporciona relaxamento e bem-estar;

• Trabalhar o simbolismo da árvore tem a ver com o desenvolvimento humano.

• TÉCNICA: Colagem Sobre a Retrospectiva do Ano

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Cola branca;

• Revistas;

• Cola colorida.

OBJETIVO:

• Possibilitar fazer uma síntese do ano, observando o que foi concretizado – as 
perdas e ganhos;

• Promover ganhos de consciência;

• Permitir focar metas e objetivos;

• Possibilitar expressão de emoções;

• Trabalhar com organização espacial, direcionamento, planejamento e atenção.

• TÉCNICA: Mapa do Tesouro

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Cola branca;

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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ARTE-TERAPIA:
Comece Onde Você Está,

Construindo Sua Própria Imagem

• Revistas;

• Cola colorida;

• Foto da pessoa.

OBJETIVO:
• Possibilitar  priorização  de  metas  e  colocação  de  energia  na  realização  das 

mesmas;

• Permitir o contato com crenças limitadoras que impedem a materialização dos 
objetivos;

• Propiciar o contato com objetivos, desejos, metas e intenções.

• TÉCNICA: Imagens de Revistas na Mandala

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Cola branca;

• Revistas ou Imagens Recortadas;

• Cola colorida.

OBJETIVO:

• Trabalhar com as projeções que o indivíduo está fazendo na sua vida;

• Resgatar lembranças de situações importantes;

• Suscitar  conteúdos  emocionais  (podendo-se  também  perceber  aspectos 
sombrios que estão projetados em outras pessoas);

• Promover ganho de consciência.

• TÉCNICA: Colagem com Sementes

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Cola branca;

• Sementes e Grãos variados.

OBJETIVO:
• Trabalhar a atenção concentrada, direcionamento, foco e organização espacial;

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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ARTE-TERAPIA:
Comece Onde Você Está,

Construindo Sua Própria Imagem

• Exercitar a paciência;

• Possibilitar a expressão das emoções e sentimentos;

• Proporcionar prazer em criar;

• Trabalhar com a possibilidade de iniciar projetos de plantar algo novo (com o 
simbolismo de semear metas e objetivos de vida).

• TÉCNICA: Confecção de um Símbolo

MATERIAL:

 Papel 40 kg;

 Cola branca;

 Pauzinhos de madeira de vários tipos;

 Fita adesiva;

 Durex;

 Tinta guache.

OBJETIVO:
 Resgatar e elevar a auto-estima;

 Fortalecer a identidade e auto-imagem;

 Possibilitar à pessoa a entrar em contato com potenciais, talentos, qualidades, 
forças que existem nela;

 Propiciar consciência sobre essas qualidades;

 Trabalhar com reforço positivo;

 Proporcionar reconhecimento, apropriação e expressão dessas qualidades.

• TÉCNICA: Dissolvência de Imagens

MATERIAL:

• Revistas;

• Solvente de tinta de parede ou óleo;

• Algodão;

• Cotonete.

OBJETIVO:

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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ARTE-TERAPIA:
Comece Onde Você Está,

Construindo Sua Própria Imagem

• Auxiliar a pessoa a entrar em contato e se conscientizar de crenças, padrões de 
comportamento, atitudes e aspectos negativos que se encontram obsoletos e que 
necessitam ser dissolvidos para serem transformados;

•  Estimular a coragem de fazer mudanças na vida;

• Trabalhar com a força interior e com a determinação;

• Promover libertação desse conteúdo;

• Proporcionar abertura interior e bem-estar;

• Trabalhar com reforço positivo.

1.5 SUCATA

• TÉCNICA: Mandala

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Giz de cera.

OBJETIVO:  Proporcionar  ao  indivíduo  a  projeção  de  seus  conteúdos  internos,  
através  de  pensamentos,  emoções  e  sentimentos 

vivenciados no momento.

• TÉCNICA: Auto-Retrato / Como Estou me Vendo Agora

MATERIAL:

• Papel A4;

• Giz cera.

OBJETIVO: Proporcionar ao indivíduo a auto-percepção, no momento presente,  
através de pensamentos, emoções e sentimentos.

• TÉCNICA: Com Rolos de Papel

MATERIAL:

• Rolos de papel higiênico;

• Estiletes;

• Tesouras;

• Cola branca;

• Papelão;

• Barbante;

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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ARTE-TERAPIA:
Comece Onde Você Está,

Construindo Sua Própria Imagem

• Durex.

OBJETIVO: 

• Trabalhar com o espírito inventivo, com a imaginação e a criatividade;

• É uma ótima atividade para desenvolver o espírito criativo;

• Estimular a capacidade de encontrar soluções e saídas para as dificuldades da 
vida;

• Trabalhar com o inesperado, o imprevisível;

• Elevar a auto-estima.

• TÉCNICA: Criação com Sucata

MATERIAL:

• Sucatas;

• Bolas de Sopro;

• Grampeador;

• Fita Crepe;

• Estiletes;

• Tesouras;

• Cola Branca;

• Papelão;

• Barbante;

• Durex.

OBJETIVO: 

• Estimular a criatividade;

• Incentivar a pessoa a criar apenas com o que está disponível para ela naquele 
momento;

• Trabalhar com a capacidade que o indivíduo tem de encontrar saídas criativas 
diante dos desafios;

• Trabalhar com a possibilidade de transformação.

• TÉCNICA: Mitologia Pessoal e Confecção de um Símbolo

MATERIAL:

Patrícia Rose Teixeira Moreira
CRP 15/1659

21



ARTE-TERAPIA:
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 Sucatas;

 Grampeador;

 Fita Crepe;

 Estilete;

 Tesouras;

 Cola Branca;

 Papelão;

 Barbante;

 Durex.

OBJETIVO:
 Proporcionar  o  indivíduo  entrar  em contato  com conteúdos  internos,  com 

necessidades  e  desejos,  e  situações  de  conflito  ou  que  não  foram  bem 
resolvidos (ligados ao passado);

 Possibilitar a reflexão e a elaboração sobre esses conteúdos que emergiram;

 Proporcionar a expressão de emoções e sentimentos.

1.6 TECELAGEM

• TÉCNICA: Mandala

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Giz de cera.

OBJETIVO:  Proporcionar  ao  indivíduo  a  projeção  de  seus  conteúdos  internos,  
através  de  pensamentos,  emoções  e  sentimentos 

vivenciados no momento.

• TÉCNICA: Auto-Retrato / Como Estou me Vendo Agora

MATERIAL:

• Papel A4;

• Giz cera.

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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ARTE-TERAPIA:
Comece Onde Você Está,

Construindo Sua Própria Imagem

OBJETIVO: Proporcionar ao indivíduo a auto-percepção, no momento presente,  
através de pensamentos, emoções e sentimentos.

• TÉCNICA: Conto de Fadas e Patchwork

MATERIAL:

• Tecido algodãozinho (em retângulo – retalho de tecidos de vários tipos, cores e 
estamparias);

• Agulha;

• Linha Colorida;

• Tesoura;

• Alfinete.

OBJETIVO:
• É uma técnica projetiva, pois o conto de fadas incentiva a pessoa projetar 

seus conteúdos internos.

• O ato de tecer e destecer da história é muito simbólico, remetendo à pessoa a 
refletir sobre o que, na vida dela, necessita ser destecido, desmanchado, para 
tecer seus projetos;

• Os  fios  destecidos  da  história  simbolizam  as  crenças,  os  padrões  de 
comportamento e atitudes negativas que precisam ser desmanchados;

• Trabalhar a atenção concentrada, direcionamento e foco no que se está fazendo;

• Promover bem-estar e relaxamento;

• O trabalho com patchwork também tem uma função bem simbólica, que é juntar 
as partes que vão construir o todo.

• TÉCNICA: Conto de Fadas e Patchwork em Grupo

MATERIAL:

• Tecido algodãozinho (em retângulo – retalho de tecidos de vários tipos, cores e 
estamparias);

• Agulha;

• Linha Colorida;

• Tesoura;

• Alfinete.

OBJETIVO:
• Fortalecer as relações interpessoais através da cooperação grupal;

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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ARTE-TERAPIA:
Comece Onde Você Está,

Construindo Sua Própria Imagem

• Oportunizar reflexões sobre a relação minha (EU) com o outro (TU);

• Possibilitar a expressão, a comunicação e a troca de sentimentos, a entrega, a 
aceitação;

• Acessar o inconsciente de forma profunda;

• Propiciar a sincronicidade;

• Permitir a entrega à experiência e às novas possibilidades;

• Trabalhar os sentimentos de respeito pelo outro.

• TÉCNICA: Bordado

MATERIAL:

• Tecido algodãozinho (em retângulo);

• Continhas;

• Lantejoulas;

• Agulha;

• Linha Colorida;

• Tesoura;

• Alfinete.

OBJETIVO:
• É  uma  técnica  projetiva  e  é  especialmente  indicado  para  pessoas  que 

apresentem  dificuldades  de  concentração,  pessoas  com  auto-estima 
rebaixada,  pessoas  perfeccionistas,  pessoas  que  se  acostumaram  a  ver o 
mundo  de  forma  generalizada  sem  perceber  os  detalhes  e  pessoas 
impacientes.

• TÉCNICA: Jogo do Elogio

MATERIAL:

• Fios de telefone.

OBJETIVO:
• Trabalhar a auto-estima, reforçando-a de forma positiva;

• Elevar a auto-imagem;

• Fortalecer a identidade;

• Fortalecer as relações interpessoais, através do trabalho grupal;

• Promover a integração do grupo;

Patrícia Rose Teixeira Moreira
CRP 15/1659

24



ARTE-TERAPIA:
Comece Onde Você Está,

Construindo Sua Própria Imagem

• Estimular a comunicação entre as pessoas;

• Oportunizar reflexão sobre a relação “minha – eu com o outro – tu”;

• Possibilitar a expressão e a troca de sentimentos;

• Permitir que o indivíduo aprenda a comunicar, para as outras pessoas, coisas que 
aprecia e admira;

• Permitir que a pessoa aprenda a escutar e receber elogios;

• Favorecer a identificação, o reconhecimento e apropriação de aspectos positivos 
em si mesmo;

• Trabalhar o reforço positivo.

1.7 DANÇA, MÚSICA, FRASES E POEMAS

• TÉCNICA: Mandala

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Giz de cera.

OBJETIVO:  Proporcionar  ao  indivíduo  a  projeção  de  seus  conteúdos  internos,  
através  de  pensamentos,  emoções  e  sentimentos 

vivenciados no momento.

• TÉCNICA: Auto-Retrato / Como Estou me Vendo Agora

MATERIAL:

• Papel A4;

• Giz cera.

OBJETIVO: Proporcionar ao indivíduo a auto-percepção, no momento presente,  
através de pensamentos, emoções e sentimentos.

• TÉCNICA: Imagens Com Música

MATERIAL:

 Aparelho de som;

 CDs com músicas que causem um ar de mistério;

 Papel ofício;

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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ARTE-TERAPIA:
Comece Onde Você Está,

Construindo Sua Própria Imagem

 Lápis grafite;

 Papel 40 kg (tamanho arte e grande);

 Pastel a óleo;

 Tinta guache;

 Pincel.

OBJETIVOS:

 Estimular  a  compreensão,  acessando  imagens  do  inconsciente  repleto  de 
emoções, sentimentos e significados;

  Compreender os significados dessas imagens mobilizadas pela música;

 Elaborar  conteúdos  inconscientes  que  emergiram  durante  a  experiência, 
integrando-os à consciência. 

• TÉCNICA: Construção de um Poema

MATERIAL:

 01 Caixa;

 Palavras escritas em tiras de papel;

 Papel branco 40 kg (tamanho arte e tamanho profissional);

 Pastel a óleo;

 Revistas;

 Cola branca.

OBJETIVOS:

  Trabalhar a criatividade;

  Estimular a comunicação e expressão através da linguagem poética;

 Proporcionar  reflexão  a  respeito  do  significado  das  palavras  retiradas  e  do 
poema escrito;

  Trabalhar o relacionamento interpessoal.

• TÉCNICA: Discurso Improvisado de Frases

MATERIAL:

 Frases  interessantes,  bem  humoradas  que  induzam  à  pessoa  a  utilizar  sua 
criatividade.

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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ARTE-TERAPIA:
Comece Onde Você Está,

Construindo Sua Própria Imagem

OBJETIVOS:

 Trabalhar a criatividade;

 Estimular a pessoa à improvisação, a criar do nada, algo rapidamente;

 É uma técnica de improvisação, que trabalha com a voz;

 Estimular a pessoa a falar em público;

 Trabalhar com o potencial inventivo, com o inesperado e o imprevisível;

 Estimular a espontaneidade e o desembaraço;

 Aguçar a agilidade mental.

• TÉCNICA: Frases Enigmáticas

MATERIAL:

• Papel 40 kg (tamanho arte);

• Pastel a óleo;

• Papéis (crepom, seda, celofane, laminado);

• Fita crepe;

• Durex;

• Grampeador;

• Palitos de madeira de vários tipos;

• Cola branca.

OBJETIVOS:

• Desenvolver a imaginação, a criatividade;

• Trabalhar a improvisação;

• Proporciona bem-estar e integração no grupo (é uma experiência lúdica);

• Trabalhar com a capacidade que o indivíduo tem de encontrar saídas e soluções 
criativas rapidamente e inesperadamente diante de dificuldades, em situações de 
tensão e desafios.

• TÉCNICA: Imagem

MATERIAL:

• Papel 40kg (tamanho arte);

• Fusain.

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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OBJETIVOS:

• Trabalhar a percepção que a pessoa tem de si própria e de outras pessoas;

• Nesta técnica observamos as projeções que as pessoas fazem em relação ao 
outro. Sendo recomendável em casos em que a pessoa esteja projetando-se 
muito no outro. É um ótimo trino para a percepção;

• Propiciar auto-conhecimento;

• Possibilitar à pessoa tomar consciência de que ela está passando para os outros, 
bem como se conscientizar de suas máscaras (que máscaras está usando?);

• Trabalhar  com  a  auto-imagem,  auxiliando  ao  indivíduo  reavaliar  sua  auto-
imagem diante dos outros;

• Ajudar no fortalecimento da identidade.

• TÉCNICA: Criação de Soluções

MATERIAL:

• Papel 40 kg (grande);

• Pastel a óleo.

OBJETIVOS:

• Auxiliar na identificação e reconhecimento de dificuldades;

• Clarificar áreas de conflito;

• Favorecer  o  contato  da  pessoa  com  esses  problemas  e  com  as  emoções 
mobilizadas por eles;

• Estimular a coragem de procurar soluções de forma criativa;

• Ajudar ao indivíduo direcionar sua energia para a concretização de saídas para 
os seus problemas.

• TÉCNICA: Acompanhar Uma Imagem

MATERIAL:

• Papel 40 kg (tamanho arte e grande);

• Pastel a óleo;

• Papel sulfite;

• Lápis grafite;

• Papéis (crepom, seda, celofane, lustroso);

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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• Durex;

• Fita crepe;

• Grampeador.

OBJETIVOS:

• Acessar conteúdos inconscientes;

• Estimular a produção do imaginário;

• Possibilitar ganho de consciência;

• Trabalhar  com  a  articulação  e  expressão  de  idéias,  confecção  de  texto  e 
capacidade de síntese;

• Trabalhar com relacionamento interpessoal, possibilitando a interação de idéias.

1.8 GESSO

• TÉCNICA: Mandala

MATERIAL:

• Papel 40 kg;

• Giz de cera.

OBJETIVO:  Proporcionar  ao  indivíduo  a  projeção  de  seus  conteúdos  internos,  
através  de  pensamentos,  emoções  e  sentimentos 

vivenciados no momento.

• TÉCNICA: Auto-Retrato / Como Estou me Vendo Agora

MATERIAL:

• Papel A4;

• Giz cera.

OBJETIVO: Proporcionar ao indivíduo a auto-percepção, no momento presente,  
através de pensamentos, emoções e sentimentos.

• TÉCNICA: Me Projetando I

MATERIAL:

• Vaselina;
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• Ataduras de gesso;

• Água.

OBJETIVO: Proporcionar ao indivíduo a auto-percepção, no momento presente,  
através de suas expressões, pensamentos, emoções e sentimentos.

• TÉCNICA: Me Projetando II

MATERIAL:

• Tinta;

• Pincel;

• Purpurina;

• Estrelas;

• Lantejoulas.

OBJETIVO: Proporcionar ao indivíduo a auto-percepção, no momento presente,  
através de suas expressões, pensamentos, emoções e sentimentos.

• TÉCNICA: Com a Caixa do Espelho

MATERIAL:

• Caixa de presente com espelho;

• Texto: “Presente Precioso”

OBJETIVOS:

• Trabalhar  com  a  auto-estima,  auto-imagem  e  com  o  fortalecimento  da 
identidade;

• É uma técnica muito boa para pessoas com dificuldades de aceitação, de 
enxergar  suas  qualidades  e  se  valorizar;  ótima  para  pessoas  com 
dificuldades de se ver e de se perceber;

• Trabalhar com o elemento surpresa, com o inesperado.

• TÉCNICA: Dramatização

MATERIAL:
Patrícia Rose Teixeira Moreira

CRP 15/1659
30



ARTE-TERAPIA:
Comece Onde Você Está,

Construindo Sua Própria Imagem

• Perucas;

• Plumas;

• Máscaras;

• Bengalas;

• Maquilagem;

• Espelho de parede;

• Fantasias;

• Xales;

• Chapéus;

• Pedaços de tecidos;

• Bijuterias antigas;

• Quimonos;

• Guarda-chuva;

• Jaquetas.

2 HISTÓRICO, DEFINIÇÃO E OBJETIVO

Patrícia Rose Teixeira Moreira
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• Meditação;

• Trabalho Corporal;

• Visualização Criativa.
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Historicamente  a  arte  tem sido um canal  de expressão  da emoção e  da alma. 
Desde os primórdios, o homem faz uso da arte para materializar elementos do seu universo 
psíquico. A arte é um produto de uma necessidade de expressar, de configurar e trazer para o 
nível concreto, imagens internas repletas de energia psíquica. A arte também se apresenta 
como uma possibilidade de organização emocional, intelectual e espiritual da personalidade 
do homem.

A arte pode ser um recurso poderoso, capaz de mobilizar a totalidade do ser de 
uma  pessoa,  pois  envolve  os  níveis  sensório-motor,  emocional,  cognitivo  e  intuitivo  do 
funcionamento. Na arte, há uma mobilização de energia e emoção que ocorre na ação, onde a 
consciência  se  forma  no  próprio  processo  desta  ação.  Quando  o  nível  sensório-motor  é 
ativado ocorrem percepções e transformações.

A arte-terapia é uma modalidade terapêutica que se utiliza de recursos artísticos e 
expressivos, com o objetivo de possibilitar ao indivíduo a materialização de uma imagem 
interna.  Dar  forma  ao  que  é  informe,  neste  método,  é  o  que  verdadeiramente  importa; 
configurar,  mesmo  que  de  maneira  rudimentar,  as  imagens  que  abarrotam  o  nosso 
inconsciente - estando elas carregadas de emoções, desejos e energias.

Na psicoterapia, o objetivo da arte-terapia é facilitar, através do trabalho artístico, 
a comunicação e expressão de conteúdos inconscientes. É compreender melhor o símbolo, 
ampliando  sua  função  estruturante.  As  manobras  arte-terapêuticas  possibilitam  a  melhor 
compreensão dos significados emocionais contidos nos símbolos e este processo conduz à 
transformação.

A  arte  terapia  estimula  a  expressividade,  espontaneidade,  comunicação  e 
principalmente o trabalho com potencial humano de criatividade. O espírito criativo está à 
disposição de qualquer pessoa que se disponha a ousar, a buscar novas formas de fazer e ser 
na vida, de melhorar sua vida, trazendo mais qualidade para o seu cotidiano.

A arte tem finalidade curativa. A energia psíquica transforma-se numa imagem 
que, através de símbolos, vai configurando-se, surgindo conteúdos internos profundos.

Assim como os sonhos, as produções artísticas e expressivas sinalizam conteúdos 
que naquele momento estão precisando vir à tona naturalmente através do fluxo das imagens 
do inconsciente.

A  dinâmica  do  processo  psíquico  se  dá  por  meio  de  imagens  simbólicas. 
O símbolo  é  o  mecanismo psicológico que transforma a energia  psíquica em uma forma 
carregada de significados e emoções para o sujeito.

Com a arte o homem almeja desenvolver o seu dom de criar, manifestando na sua 
própria  criação artística seus  sentimentos  em relação a  si  próprio  e  ao mundo.  Por  ser  a 
linguagem que tem mais simbolismo, a arte é representação e criação; é o impulso que o 
homem tem de formar e criar o que ainda está em seu imaginário. O simbolismo contido na 
arte funciona como um veículo de expressão de valores significativos de sua vida.

Em arte-terapia  não  nos  preocupamos  com o  valor  estético,  nem em ensinar 
conhecimentos teóricos sofisticados com a finalidade de aprimorar a estética.  A expressão 
artística revela a interioridade do indivíduo; fala do modo de ser, e de como este se relaciona 
com o mundo.
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2 QUANTO AO TERAPÊUTA E AO SETTING (ESPAÇO)

SER TERAPÊUTICO significa cuidar, servir e mediar à relação entre os homens 
e os deuses... Podemos dizer que existe um ponto de encontro nessa junção “arte-terapia” que, 
segundo Maria Margarida Carvalho, uma potencializa a outra e que o objetivo primordial da 
utilização da atividade artística é o favorecimento do processo terapêutico.

Ao  terapeuta  cabe  o  papel  de  escutar,  procurando  NÃO  INTERPRETAR,  e 
interferir o menos possível. Porém, sempre estimulando o paciente a entrar em contato com a 
sua obra artística, pois ela é a representação de seus conteúdos internos. O terapeuta deverá, 
junto  a  seu  cliente,  contextualizar  o  significado  do  símbolo,  considerando  os  aspectos 
dinâmicos pertinentes à singularidade do seu cliente.

Cabe ao terapeuta estabelecer conexões entre as imagens e a situação emocional 
do indivíduo, decifrando as imagens simbólicas que tomam forma na obra de arte, trazendo 
luz às significações,  pois  quando a  imagem se configura,  também a significação torna-se 
clara.

O setting terapêutico funciona como um ambiente seguro, onde a pessoa - através 
de técnicas artísticas - configura imagens internas.

Patrícia Rose Teixeira Moreira
CRP 15/1659
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3 MATERIAIS E TÉCNICAS UTILIZADAS

Todos esses recursos artísticos e expressivos são utilizados com a finalidade de 
estimular  o  indivíduo  a  se  expressar  livremente,  dando  asas  à  sua  imaginação  e  à  sua 
criatividade.  Pois  será  por  intermédio  dessas  atividades,  que  o  cliente  manifestará  seus 
sentimentos,  pensamentos,  desejos,  fantasias  e  emoções...  Descobrindo  aspectos  de  sua 
personalidade  –  que  antes  eram  desconhecidos  –  e  graças  a  estes  recursos  artísticos,  o 
indivíduo consegue dar forma ao que antes estava no inconsciente.

No  trabalho  com  arte-terapia  alguns  profissionais  vêm  incluindo  técnicas  de 
relaxamento, meditação e visualização criativa com o objetivo de proporcionar ao indivíduo 
um estado de interiorização e centramento, rebaixando assim a censura do ego.

Patrícia Rose Teixeira Moreira
CRP 15/1659
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4 ARTE-TERAPIA NAS ABORDAGENS

“A fala não é um acesso direto com a nossa realidade interna.”

A arte-terapia  de  abordagem  junguiana trabalha  no  sentido  de  facilitar  a 
expressão  e  elaboração  dessas  imagens  arquetípicas  que,  embora  contenham  conteúdos 
simbólicos, devem ser contextualizadas à situação de vida do indivíduo, considerando suas 
percepções pessoais e a história de vida da pessoa.

Para Jung, mandala é o centro, é o expoente de todos os caminhos. É o caminho 
para o centro, para a individuação. Associava a mandala (com) o self – o centro ordenador da 
personalidade – e descobriu que a mandala realmente é formação e transformação - eterna 
criação da mente.

A arte-terapia gestáltica trabalha com o nível do fazer, executar uma produção 
artística e com o nível de refletir a respeito dessa produção executada.

Natalie Rogers combina o processo psicoterapêutico centrado na pessoa com o 
uso  de  formas  de  expressão  artística.  Ela  considera  que  o  terapeuta  expressivo  combina 
movimento,  arte,  trabalho  corporal,  sons,  escrita,  dramatização,  comunicação  verbal  e 
não-verbal,  para  facilitar  o  auto-conhecimento,  a  auto-expressão  e  a  criatividade.  Este 
processo integrador utiliza habilidades intuitivas tanto quanto processos de pensamento lógico 
linear. Envolve a mente, o corpo, as emoções e o espírito.

A fonte  de  maior  parte  de  nossa  criatividade  vem do inconsciente,  de  nossos 
sentimentos e intuições. O inconsciente é o nosso poço profundo. Muitos de nós pusemos uma 
tampa sobre este poço. Reprimimos o amor, o ódio, o medo, a mágoa, a alegria e emoções que 
podem ser canalizadas em fatos criativos como dança, música, arte plástica ou poesia.

A terapia  expressiva  ajuda  as  pessoas  a  abrirem  o  hemisfério  direito  do  seu 
cérebro, que é a parte que permite sermos intuitivos, holísticos, emocionais e subjetivos.

Patrícia Rose Teixeira Moreira
CRP 15/1659
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5 MATERIAIS UTILIZADOS NA TERAPIA EXPRESSIVA

 Papéis

 Tintas

 Hidrocor

 Giz de cera

 Lápis

 Argila

 Material para colagem 

     com revistas e tecidos

 Tambores

 Chocalhos

 Sinos

 Pratos

 Triângulos

 Flauta

 Blocos de madeira

 Maquilagem

 Espelho de parede

 Fantasias  (xales, 

chapéus,  pedaços  de 

tecidos, bijuterias antigas, 

quimonos,  bengalas, 

guarda-chuva,  jaquetas, 

máscaras...

Patrícia Rose Teixeira Moreira
CRP 15/1659
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6 TÉCNICAS UTILIZADAS NA TERAPIA EXPRESSIVA
 

  MOVIMENTOS
É importante aprender a fazer uma linguagem dos movimentos. Exercitar e tomar 

consciência de qual é o movimento quando a pessoa está alegre, zangada ou triste. A partir da 
expressão  corporal  de  como  o  indivíduo  está  se  sentindo,  o  mesmo  vai  soltando  essas 
emoções, as quais ficaram registradas e congeladas no seu corpo por tantos anos.

O corpo e a psique são uma totalidade, e a condição física é análoga à condição 
psicológica. A comunicação não-verbal revela como é o indivíduo, mesmo que suas palavras 
digam outra coisa.

  ESCRITA
Natalie  Rogers  utiliza  a  escrita  livre  pedindo para  as  pessoas  escreverem sem 

pensarem o que estão sentindo. 
O movimento e a arte plástica aumentam o ritmo e liberam a expressão, aumentando a 

criatividade para a redação.

  MÚSICA
Para  Natalie  Rogers,  o  som  –  música  –  é  importante  para  acordar  partes  e 

sentimentos  adormecidos  nas  pessoas.  Expressar  sons  primitivos,  sons  que  comunicam 
emoções e sentimentos genuínos – únicos de cada indivíduo – é muito terapêutico, pois o som 
quando é emitido espontaneamente, é visceral, carregado de emoções e sentimentos e repleto 
de mensagens internas.

  IMPROVISAÇÃO
Maquilagem, perucas,  fantasias,  objetos que possam ser utilizados devem estar 

disponível para compor a personagem que a pessoa gostaria de ser. Surgem vários tipos de 
figuras arquetípicas (a prostituta, o ladrão, o rei, a rainha, o diabo, o papa, o velho sábio, a 
menininha, o lobo feroz, a virgem...).

  
A psicóloga gestaltista e arte terapeuta Selma Ciornai escreve:

Concebo  saúde  como  ligada  à  criatividade,  à 
processos  curativos  na  vida,  à  visão  de  homem 
como  um  ser-em-relação,  ser-no-mundo,  cuja 
natureza peculiar é ser criador [...]. Ao constatar o 
mundo que o rodeia, o indivíduo é convidado pela 
vida continuamente a viver o novo, a fazer novas 
escolhas,  tomar  decisões,  adentrar  mistérios, 
caminhos  desconhecidos,  estabelecer  novas 
relações  e  descortinar  novos  horizontes.  É 
convidado  continuamente  a  transcender  suas 
próprias experiências e limites prévios.



7 CRIATIVIDADE

Criatividade é algo que nasceu; veio ao mundo; algo que não existia, que ganhou 
forma.  A criatividade é  um potencial  inerente  ao homem, necessitando esse  potencial  ser 
realizado, expresso. 

Os processos criativos não se restringem somente à arte. O ato da criação envolve 
um  agir  integrado  com  a  vida  humana.  Oportuniza  ao  indivíduo  um  maior  ganho  de 
percepção, de consciência e expansão interior, como também proporciona maior contato com 
a  sua  própria  sensibilidade,  oferecendo-lhe  condições  de  auto-descoberta  e  de  ser  mais 
espontâneo na vida.

A criatividade, para a Gestalt, está intrinsecamente conectada com os processos de 
vida; e a habilidade de expressão, através de diferentes linguagens verbais ou não-verbais, é 
um potencial encontrado em todos os seres humanos.

Trazer  a  criatividade  para  o  cotidiano  do  indivíduo,  estimulando-a  nas  suas 
atividades diárias, além de promover organização interna e equilíbrio, proporciona paz e bem 
estar, advindas da harmonia que foi estabelecida internamente.



8 SÍMBOLOS

O  símbolo  tem  sempre  significado  em  aberto  e  diferente  para  cada  pessoa. 
Ao olhar uma imagem, o indivíduo sente uma emoção porque o símbolo é dinâmico; ele 
contém em si uma dinâmica que possibilita despertar emoções nas pessoas.

Por toda parte no mundo e em todas as épocas, o homem foi deixando suas marcas 
sob a forma de desenhos nas rochas, nas esculturas, pinturas... A arte teve sua origem nos 
primórdios da humanidade.

Precisamos permitir que as imagens falem, nos comuniquem algo, e que possamos 
compreender que elas sempre nos indicam alguma coisa; decifrar as suas mensagens é de 
grande importância para a saúde psíquica e o processo de autoconhecimento.

Lembremos  de  que  o  imaginário  é  anterior  à  razão.  O  ser  humano  primeiro 
organiza o universo a nível imaginário (emoção, sentimento);  depois ele pensa,  raciocina. 
A imaginação é um processo. O imaginário é o seu produto.

  O SIMBOLISMO DA CASA
A casa  simboliza  o  nosso  canto  no  mundo.  Simboliza  abrigo,  segurança  e 

proteção. É uma força de integração do indivíduo. “Um lugar para proteger-se e proteger os 
seus sonhos. A casa abriga o sonho, o devaneio e permite sonhar em paz” (BACHELARD).

A casa significa o ser interior, segundo Bachelard. Cada local da casa simboliza os 
diversos estados da alma:

 Porão – corresponde ao inconsciente.

 Sótão –  é  o  local  onde  se  escondem  os  mistérios;  é  o  espaço 
desconhecido; o arcabouço da imaginação – é de onde tiramos as imagens; 
Está muito ligado à infância.

 Gavetas, cofres e armários – simbolizam a intimidade do ser humano, onde se guardam 
os sonhos, os devaneios e os segredos. Cada um desses espaços tem um significado íntimo 
para cada pessoa. Só abrimos esses espaços para pessoas que confiamos. É um espaço de 
intimidade.

 Armário – representa a memória do ser humano; é o interior do ser humano. Guarda a 
intimidade, os segredos, as imagens mais profundas que a memória possa guardar.

 Cofre –  guarda  as  coisas  inesquecíveis.  Guarda-se  o  passado,  o  presente  e  o  futuro. 
A chave do armário, da gaveta, simboliza prisão ou liberdade. Pode abrir ou fechar.

 Cantos da casa – são locais de extrema solidão. Todo canto da casa é um local para 
devaneios.

A casa  também  é  um  símbolo  feminino,  pois  acolhe,  significando  refúgio  e 
proteção materna. Significando receptividade, acolhimento e segurança.

Para  a  Psicanálise,  a  parte  exterior  da  casa  é  a  máscara  ou  a  aparência  do 
indivíduo; o telhado é a cabeça e o espírito, o controle da consciência. Os andares inferiores 
significam  o  inconsciente  e  os  instintos;  a  cozinha  simboliza  o  local  das  transmutações 
alquímicas ou das transformações psíquicas.



  O SIMBOLISMO DO CARRO
  O  carro  é  um  símbolo  que  está  relacionado  com  a  autonomia, 

independência... Significando que o indivíduo está podendo dirigir a sua 
própria vida, ter comando sobre ela.   É quando o homem tem domínio da 
ação pessoal.

  O SIMBOLISMO DA SERPENTE
O símbolo  da  serpente  talvez  seja  um dos  mais  ricos  em 

significados.  É  um  símbolo  sexual,  de  sabedoria,  de  astúcia,  morte, 
transformação e renascimento.

A serpente também é um símbolo feminino, pois em um dos seus aspectos está 
relacionado com a menstruação – óvulo se descasca – assim como a serpente troca de pele. 
Também está associada a grande mãe, ao símbolo de fertilidade. Simboliza também as forças 
ameaçadoras do mundo subterrâneo do inconsciente.

O aspecto de mudar também se associa com a renovação, transformação – com os 
símbolos do renascimento.

A mordida da serpente venenosa simboliza para Jung, as exigências de pulsões 
instintivas  inconscientes,  que  agem como  um veneno  paralisante  sobre  a  capacidade  do 
homem de utilizar seus recursos de ação.

  O SIMBOLISMO DO CÍRCULO
O círculo é compreendido, por Jung, como um símbolo do Self. Ele 

expressa a totalidade da psique incluindo todos os seus aspectos. 
O círculo representa a eternidade: uma linha sem começo nem fim. 

Para Jung, quando o círculo aparece em sonhos, ou na arte, ou em visões de 
discos voadores, é uma tentativa de a psique curar as dissociações da nossa 
época.

  O SIMBOLISMO DA CRUZ
A cruz sugere uma conexão entre a terra e o céu, ou entre o plano 

físico (material) e o espiritual.
Para  Jung,  a  cruz  é  um  símbolo  que  fala  dos  opostos  dentro  do 

indivíduo,  podendo estar  associada com o desafio do indivíduo de alcançar a 
consciência, procurando integrar o seu lado oculto (sombra).



9 MITOS E CONTOS DE FADAS

A Mitologia é uma ciência que estuda as histórias dos deuses e dos heróis divinos. 
Os mitos contam o começo e o final, criação e destruição, vida e morte. Explicam o como e o 
porquê da vida.

O termo mito vem do grego  muthos, que significa  fábula ou  palavra. Mito é, 
pois, a narrativa de uma criação; conta-nos de que modo algo, que não era, começou a ser. O 
mito é atemporal. Quando se vive um mito, deixa-se de viver o tempo linear.

Todo relato histórico é um relato mítico, porque os fatos foram apresentados de 
uma forma que ninguém sabe se é verdadeira ou não.

O sonho é  o  mito  personalizado  e  o  mito  é  o  sonho 
despersonalizado;  o  mito  e  o  sonho  simbolizam,  da 
mesma maneira geral,  a dinâmica da psique [...]  Mas 
nos sonhos, as formas são distorcidas pelos problemas 
particulares  do sonhador,  ao passo que,  nos mitos,  os 
problemas  e  soluções  apresentados  são  válidos 
diretamente para toda a humanidade. (Campbell)

Os acontecimentos dependem sempre de um mito,  que explica porque alguma 
coisa acontece. Atualmente, vivemos numa sociedade que não proporciona ritual – por meio 
dos  quais  ensinem aos  seus  membros  como viverem em comunidade.  A ausência  desses 
rituais  faz com que adolescentes  que  vivem em cidades  grandes fabriquem seus  próprios 
mitos por conta própria.

O mito também é uma narração que implica em fé. O mito só existe quando as 
pessoas acreditam que ele existiu, que foi verdadeiro. Se ao contrário, não acreditam que ele 
existiu, então não é mito, estamos falando de uma lenda.

Com  a  ameaça  dessas  historias  desaparecerem,  alguns  escritores  coletaram 
narrativas orais e escreveram-nas. Com o tempo, algumas dessas histórias se modificaram, 
mas  nunca  deixaram  de  se  contadas,  ora  distraindo,  ora  encantando,  ora  assustando  as 
crianças do mundo inteiro. A maioria das pessoas já escutou pelo menos uma vez quando 
criança um conto de fada.

As personagens dos contos ilustram conflitos internos (rivalidades entre irmãos, 
decepções, medos etc.) e sugerem, em linguagem simbólica, como convém resolvê-los.

As  bruxas  e  monstros  são  os  nossos  próprios 
temores e incapacidades personificados, contra os 
quais temos de lutar; os animais solícitos e as fadas 
são as  nossas  capacidades  e  possibilidades  ainda 
desconhecidas que nestas situações podemos obter. 
(DIECKMANN)

Para Jung, mitos e contos de fada dão expressão aos processos inconscientes e sua 
narração  provoca  a  revitalização  desses  processos,  restabelecendo  assim a  conexão  entre 
consciente e inconsciente.

Na psicologia analítica de Jung, a estrutura básica dos contos de fada refere-se ao 
processo de individualização. Os contos de fada sempre sugerem transformações e uma das 
transformações  que  ocorre  refere-se  à  redenção  –  que  é  a  condição  em que  alguém foi 
enfeitiçado e é redimido de certos acontecimentos da história.



Psicologicamente,  essas  transformações  são  muito  importantes,  pois 
simbolicamente trazem significados arquetípicos e quando vivenciados e elaborados podem 
proporcionar a cura de conflitos, havendo maior ganho de consciência.

É  necessário  que  o  arteterapeuta  ajude  o  indivíduo  a  compreender  a  riqueza 
simbólica que emana das historias, auxiliando-o a decifrar os códigos desconhecidos.



10 CORES

Segundo Israel Pedrosa, a cor não tem existência material: é apenas a sensação 
produzida  por  certas  organizações  nervosas  sob  a  ação  da  luz.  Mais  precisamente,  é  a 
sensação  provocada  pela  ação  da  luz  sobre  o  órgão  da  visão.  Seu  aparecimento  está 
condicionado, portanto,  a existência de dois elementos:  a  luz (objeto físico,  agindo como 
estímulo)  e  o  olho (aparelho  receptor,  funcionando  como  decifrador  do  fluxo  luminoso, 
decompondo-o ou alterando-o através da função seletora da retina).

Classifica-se  a  cor  de  acordo com suas  três  dimensões  visuais:  matriz,  tom e 
saturação. 

  Matriz – é o que é conhecido como cor primária, secundaria e terciária. 

  Tom – é a luminosidade ou escurecimento. 

  Saturação – é o colorido ou intensidade. 

Estas  duas  ultimam dimensões  podem se  alteradas  pela  mescla  de  cores  com 
branco ou preto.

Do ponto de vista fisiológico, as cores podem ser divididas em:

  Cores Quentes – são aquelas que têm efeito excitante sobre o Sistema Nervoso Central.

  Cores Frias – Já as cores frias,  apresentam características opostas, ou seja,  provocam 
calma e tranqüilidade.

Podemos dizer então que as cores afetam a totalidade da vida. Alguns estudiosos 
deste assunto estão convencidos que as cores, assim como a luz, exercem poderoso impacto 
na saúde e no comportamento. 

Através  da  cromoterapia,  as  cores  têm sido utilizadas no tratamento  de várias 
doenças. A cor tem que ser significada juntamente com a forma, com o traçado e todos os 
outros conteúdos que compõem o trabalho artístico. E sempre comparando ao momento de 
vida daquela pessoa, observando-se o que ela tem a dizer sobre aquela cor e seu trabalho.

  BRANCO

É o resultado da mistura de todas as cores do espectro solar. É a síntese das cores, 
do ponto de vista físico. Psicologicamente é a ausência de cor.

Sugere  pureza,  virgindade e  espiritualidade.  Serve  como  símbolo  para  o 
espiritual,  o  não-material.  Indica  paz,  harmonia e  tranqüilidade.  O  branco  pode  ainda 
sugerir espiritualidade ampliada, clareza e prontidão para a mudança. Simboliza fonte de 
inspiração, de  cura. Também pode indicar  perda de energia ou  áreas ocultas de intensa 
emoção.

Para os chineses, o branco e o prateado também se relacionam com a lua e com o 
inconsciente,  como  o  lado  feminino,  a  serenidade  e  luminosidade  da  lua  em  geral  são 
personificados por uma mulher, uma deusa.

O branco, além de ser  associado à  virgindade,  é  também a cor do sêmen, da 
essência da criatividade e do leite – que nutre a nossa vida. A cor branca sugere capacidade 
generativa.



Nos  contos  de  fada,  o  branco  geralmente  está  representando  a  luz  do  dia,  a 
claridade  e  a  ordem.  Sonhar  com  um cenário  de  neve  pode  implicar  congelamento  das 
emoções. 

Para Joan Kellogg, quando na mandala o branco é aplicado diretamente ao papel, 
pode indicar um dado de repressão, algo que está oculto e excluído.

Quando  na  mandala  o  papel  é  deixado  em branco,  principalmente  no  centro, 
mostra que o indivíduo está pronto para uma mudança iminente.

Já o branco perolado nas mandalas é um sinal de síntese.

  PRETO

É a cor da escuridão, do mal e da morte. De acordo com os costumes ocidentais o 
preto simboliza o luto, a dor, o sofrimento, a tristeza e as frustrações em geral. Pode indicar 
repressão,  inibição,  constrição,  opressão,  tristeza. No nível secundário indica angústia e 
depressão,  em  conseqüência  da  atuação  da  inibição  e  supressão  de  desejos  interiores. 
Os  desejos  oprimidos,  sufocados,  acarretam  a  ansiedade,  a  rejeição  e  a  dificuldade  de 
intercâmbio com o meio social.

O preto não é uma cor, mas dá força a outras cores. O preto é a luz não-manifesta, 
existe  no  preto  todo  um potencial  que  precisa  de  luz.  O  preto  pode  simbolizar  o  início 
obscuro de qualquer processo. Indica também a  fonte original de energia abundante e 
inesgotável. O preto representa aquilo que não pode ser visto, que está além da percepção, 
como os lados escuros, sombrios. Simboliza o inconsciente, a perda da consciência.

Refere-se também, quando se fala do lado negro da alma, um período na vida do 
ser  humano  em  que  a  transformação  de  um  estado  da  consciência  para  outro  acontece 
consciente ou inconscientemente. É como pular um muro, sem saber o que vai encontrar do 
outro lado, e no final do processo alcançamos à luz adquirimos maior consciência.

A cor  preta  também está  associada  ao  útero  onde  uma nova  vida  se  origina. 
Simbolizado o ventre,  o vazio e o caos. Também está relacionado com a tendência a um 
nascimento ou renascimento iminente, pois a escuridão é o lugar onde nasce à luz. Esta cor 
representa o ciclo interminável de morte e renascimento.

O preto tem diferentes significados, dependendo de como essa cor aparece. Pode 
ser depressão, paranóia ou prenúncio de renascimento. Pacientes com distúrbios emocionais 
usam o preto mais facilmente como uma expressão da sua falta de luz, da sua perda de luz.

Todos  nós  experimentamos  fases  passageiras  de  auto-estima  reduzida  e 
sentimentos deprimidos, mas pacientes com doenças estabelecidas têm maior probabilidade 
de recorrer ao uso dessa cor.

O  uso  exagerado dessa  cor  pode  indicar  repressão,  constrição  neurótica, 
compulsividade, angústia e fobias. Ao contrário, a ausência do preto em produções artísticas, 
pode indicar um rebaixamento ou ausência de inibições ou repressões, perda de autocontrole, 
que favorece descargas de emoções.

Quando o preto aparece nas mandalas pode indicar uma tentativa de integração de 
aspectos sombrios. Quando o indivíduo se confronta com a própria sombra, é comum surgir a 
cor preta nas mandalas. Como também em momentos em que o indivíduo confronte-se com a 
morte do ego ou morte psicológica.

Quando o preto aparece no centro da mandala é um dado preocupante, pois o 
centro da mandala reflete o ego. O preto em outros locais na mandala é de menor importância.

Resumindo  os  vários  significados  do  preto,  em  geral  esta  cor  está  ligada:  à 
sombra, ao desconhecido, aos mistérios, à morte, à escuridão e ao mal.



  VERMELHO

É a primeira cor do espectro eletromagnético visível. É a cor mais 
quente e  mais  densa.  Associa-se à  energia,  saúde e  vitalidade.  Sintoniza-se 
com o primeiro chakra - centro energético, que está diretamente ligado à 
nossa força vital.

A cor vermelha exerce um poderoso  efeito revigorante. Aquece, 
estimula a circulação e contribui para a formação de hemoglobina no sangue. 

Na  depressão,  encontra-se  pouco  uso  do  vermelho  ou  a  sua 
ausência. Por outro lado, encontramos freqüentemente essa cor nos casos de 
perturbações emocionais leves ou graves.

Alguns  pesquisadores,  verificando  os  efeitos  das  cores  nas 
atividades do corpo, alegam que a cor vermelha aumenta a atividade muscular e a pressão 
sangüínea, a respiração e o ritmo cardíaco,  podendo ser útil na estimulação de pessoas 
perturbadas com depressão reativa.

O raio vermelho renova as energias da Terra para mais um dia. Precisamos fazer 
contato com a terra através do raio vermelho, caso contrário ficaremos com a cabeça nas 
nuvens e acharemos muito difícil  a vida neste planeta. Quando estiver muito preocupado, 
pense no vermelho e isso ajudará a superar pensamentos negativos.

Geralmente  escolhidas  pelas  pessoas  extrovertidas,  agressivas,  vigorosas  e 
impulsivas.  Pessoas  que  escolhem com muita  freqüência  o  vermelho  podem ser  rudes  e 
abruptas, determinadas a conseguir tudo o que desejam na vida. Também muito escolhido por 
pessoas otimistas, e que não suportam a monotonia, sendo pessoas muito agitadas que não 
conseguem ser tranqüilas.

O vermelho quando é rejeitado, pode significar esgotamento físico e nervoso, com 
uma decorrente perda de potência ou de desejo sexual.

O baixo uso do vermelho costuma ser  observado com freqüência  em quadros 
patológicos de perturbações emocionais graves (psicóticos e depressivos).

O  vermelho  é  o  grande  energizador,  é  o  raio  da  vontade,  do  segredo  e  da 
determinação. A cor vermelha também nos lembra a expressão natural do temperamento ativo, 
associado à  masculinidade.  Vermelho puro indica  poder.  Os vermelhos escuros,  sujos,  do 
sangue  coagulado,  apontam  para  problemas  no  nível  perinatal.  Nas  mandalas,  Kellogg 
observa que o vermelho pode indicar vontade de prosperar, e que um toque de vermelho nas 
mandalas é bem aceito, é desejável.

Um dado interessante  a  notar  é que as  mulheres  tendem a utilizar  mais  a  cor 
vermelha  durante  a  menstruação.  Observando-se  inclusive  o  aparecimento  de  borrões 
vermelho. O uso dessa cor e do cor-de-rosa num mesmo trabalho artístico é significativo na 
chegada da menstruação de uma mulher. É uma resposta natural ao equilíbrio hormonal e 
deve ser considerada como um dado na leitura da obra artística.

  AZUL

É uma cor  fria,  associada  à  calma,  harmonia,  serenidade  e  paz. 
Sintoniza-se  com  o  quinto  chakra,  responsável  pela  comunicação  e 
expressão  do  que  sentimos  e  pensamos.  É  por  onde  expressamos  nossas 
idéias e assumimos responsabilidade por isto. Possui um efeito extremamente 
calmante e relaxante.



O azul é a mais profunda das cores. O olhar o penetra sem encontrar obstáculos e 
se perde no infinito. É a própria cor do infinito e dos mistérios da alma.

O azul nos causa uma impressão de cinza e também nos evoca a sombra (sabemos 
que ele deriva do preto).

Segundo Kandinsky:  “[...]  Seu movimento é, ao mesmo tempo, um movimento  
dirigido unicamente para seu próprio centro, que, no entanto, atira o homem para o infinito e  
desperta nele o desejo de pureza e de sede do sobrenatural [...]”.

O azul é uma cor em que se pode mergulhar em paz, sentir-se tranqüilo por suas 
qualidades de compaixão e de zelo, por todas as suas qualidades maternais, femininas, suaves 
e ternas. É a cor da introspecção.

O azul também pode simbolizar o  inconsciente, pois nos lembra da necessidade 
de  vez  em  quando  mergulharmos  no  inconsciente  para  que  possamos  nos  transformar 
pessoalmente.

O azul escuro é atribuído à área do terceiro olho.
O azul nos põe em contato com a mente mais elevada que existe em cada um de 

nós e com a compreensão intuitiva, quando sabemos algo mas não temos certeza de como o 
sabemos.

O  raio  azul  tem  efeito  relaxante,  tranqüilizador  e  refrescante,  estando 
associado à fé, confiança, integridade, devoção, lealdade. Kellogg observou o azul escuro 
em mandalas de pessoas que passaram por experiências difíceis na infância, relacionadas com 
a falta de confiança na mãe.

O azul age sobre o sistema respiratório. Acalma a mente e os nervos. Bom para 
enfermidades  da  garganta,  picadas,  machucados  e  coceiras,  insônia,  dores  menstruais, 
inflamações nos olhos e dor de dente. Ainda recomendado para estados de excitação nervosa e 
agressividade.

Azul nos fala de calma, de tranqüilidade, do feminino, da figura materna.

  AMARELO

É  uma  cor  primária,  quente.  Associa-se  à  felicidade, 
sociabilidade, ao intelecto e à sabedoria. É a cor do sol da manhã. Significa 
o elemento ativo masculino, aquele que fecunda o feminino.

Sintoniza-se com o terceiro chakra, relacionando com o centro 
da  vontade  consciente,  do  poder pessoal,  estando ainda ligada  à  auto-
imagem que o indivíduo tem de si. Também relacionado com a capacidade 
de tomar decisões e a percepção intuitiva.  Fisicamente,  relaciona-se com o 
baço, o estômago, a vesícula e o sistema nervoso.

Essa  cor  tem correlação mais  adequada com o plexo solar.  Em 
termos de desenvolvimento, corresponde ao estágio edipiano. O amarelo pode ser interpretado 
como a cor relacionada com os aspectos do herói – das missões individuais.

O amarelo é a cor da eternidade, como o ouro é o metal da eternidade. Para as 
mulheres, a cor amarela pode ser atributo dos ânimos. Para ambos os sexos, essa cor está 
associada com o desenvolvimento da autonomia. A presença do amarelo em suas mandalas 
pode ser o prenúncio de um novo capítulo da sua vida.

Para  Kellogg,  o  amarelo  é  um  importante  indicador  do  desenvolvimento  da 
consciência, da percepção de si mesmo e da individualidade.



  LARANJA

É o resultante da fusão das qualidades físicas do vermelho com as mentais do 
amarelo.  Possui  efeito  vitalizante,  porém de  forma mais  branda  do  que  o 
vermelho.  Associa-se  à  alegria,  jovialidade e  prazer.  Sintoniza-se com o 
segundo chakra, relacionado com a sexualidade, com a união com o outro, 
com a realização.

A cor laranja relaciona-se com a nossa possibilidade de nos colocar 
em contato com as nossas emoções, aliviar repressões e nos impulsionar em 
direção à vida. Estimula a criatividade e a assimilação de idéias novas.

A cor laranja associa-se ao entusiasmo. Pessoas que gostam dessa 
cor amam a vida. É o melhor antídoto contra a depressão, solidão e cansaço, 
pois é um estimulante mental.

Esta cor está associada à energia. O laranja tem muito a ver com o 
poder e com os desejos. A personalidade rebelde mostrará muito laranja, o que reflete raiva da 
autoridade.

Ainda nas palavras de Kellogg, “[...] uma mandala em que aparece muito a cor  
laranja reflete um sentimento ambivalente sobre a masculinidade e sobre os esforços do ego.  
Na mandala de uma mulher essa cor é bastante reveladora da sua atitude em relação aos  
homens. Geralmente implica apego ao pai, podendo ser também um reflexo de grande auto-
estima e ambição[...]”.

O  rebaixamento da cor laranja pode indicar repressão, negação ou inibição de 
afetos. Indica também passividade, submissão, sentimento de inferioridade. Goethe diz que 
“ [...] a cor laranja dá uma impressão de calor e alegria, uma vez que representa o matiz do  
brilho mais intenso do fogo e da radiância mais leve e suave do sol poente [...]”.

A cor laranja relaciona-se com auto-afirmação, orgulho, ambição, poder pessoal 
ou a  falta  dele.  É a  cor  da  luxúria  e  do prazer,  que atrai  pessoas  vistosas  e  amantes  do 
divertimento e que apreciam uma intensa vida social.

Pessoas que gostam de laranja podem gostar de dramatizar um pouco, fazendo-se 
sempre notar,  mas geralmente são bondosas e populares.  São presunçosas.  Como também 
apresentam características de instabilidade, inquietação e agitação. O laranja significa também 
ambição e anseios de produção.

  ROXO/VIOLETA
 
É  a  cor  resultante  da  verdadeira  mistura  do vermelho e  azul.  O 

violeta  traz  em  si  igualmente  parte  do  significado  do  vermelho  como  cor 
excitante e outra parte do significado do azul, como cor de introversão e de 
retenção, e conseqüentemente tensa e ansiosa.

Associa-se  à  inspiração  espiritual.  Sintoniza-se  com  o  sétimo 
chakra,  centro  energético  ligado  a  nossa  espiritualidade. É  por  onde 
recebemos as energias cósmicas que passam por todos os chakras e nos traz à 
consciência de que somos algo mais  além de  matéria  física.  Tem poder  de 
purificação e transmutação de processos mentais.

A cor  violeta  pode  significar  identificação,  como  combinação 
íntima e erótica, ou conduzir a uma compreensão intuitiva e sensível.

O uso em demasia dessa cor pode refletir uma visão do indivíduo em relação a si 
mesmo, apresentando-se narcisista e centrado no ego.



Na  espiritualidade  a  cor  violeta  relaciona-se  com  a  transmutação  e  a 
transformação.

Betty Wood nos diz que o roxo pode significar também lamentação, solenidade, 
pompa e cerimônia. Para ela, essa cor não é uma cor fácil de se utilizar em grande quantidade, 
pois é muito pesada, sendo necessária uma personalidade forte para agüentá-la.

Quando aparece nos  sonhos,  costuma estar  ligada ao  ego.  Sonhar  com roupas 
violeta pode significar aspirações de poder e de sucesso, enquanto que sonhar com ametista 
indica uma situação de cura. Geralmente é uma cor ligada à espiritualidade e à vida íntima.

Para Kellogg, pessoas que escolhem muito o roxo violeta, sugerem possuir uma 
capacidade  de  gerar  excitação,  de  atrair  atenção  para  si,  ganhando  com isto  o  lugar  de 
destaque  na  família,  na  comunidade  ou  no  grupo  em  que  se  encontra  inserido.  Como 
características negativas a respeito dessa cor, ela nos aponta “a auto-absorção e uma visão de 
si próprio como alguém que está além ou acima da condição humana”. Considera também 
que para algumas pessoas os sentimentos de perseguição e paranóia são simbolizados pela cor 
roxa.

  ROSA

É o resultante da mistura do branco e do vermelho, englobando as 
qualidades  mais  amenas  do  vermelho  (energia)  e  do  branco  (espírito). 
Simboliza amor e afeição sem paixão; inocência como de uma criança saudável 
e também tende a ser associado com mulheres do tipo maternal. É a cor que 
exprime espontaneidade, criatividade, alegria e tem a ver geralmente com a 
criança. No adulto, indica contato com a sua criança interior. Também estando 
relacionada com o eixo do amor humano. Sintoniza-se com o quarto chakra, 
o cardíaco, que está ligado ao amor, ao coração. 

Para Betty Wood, pessoas que apreciam muito essa cor necessitam 
de proteção e de tratamento especial. Necessitam e desejam afeto e gostam de 
se  sentir  amadas  e  seguras.  Apresentam-se  mais  suscetíveis  às  tensões  emocionais,  são 
sensíveis e tem medo de se expor.

O rosa é a cor que transforma o amor humano em uma força espiritual pura e 
quando pensamos em alguém doente e o envolvemos com o rosa, as condições dessa pessoa 
mudam. Quando aparecer a cor rosa em uma mandala, pode ser um lembrete para o indivíduo 
prestar mais atenção à sua saúde.

A cor rosa é uma cor predominantemente feminina. Atualmente observa-se um 
número grande de homens usando roupas dessa cor, expressando dessa forma, a necessidade 
de  integração  do  feminino  por  eles.  É  a  integração  de  sua  anima,  porção  feminina  nos 
homens.

  MARROM

É a mistura de um tom escuro do amarelo e do vermelho, podendo ainda incluir o 
verde  nessa  mistura,  de  acordo  com as  variações  de  tonalidades.  Pode  ser  a  mistura  do 
vermelho (libido) e do verde (controle). Neste caso, o marrom talvez expresse a sensação de 
estar emperrado entre o impulso de ir e a inibição de não ir. 

A cor  marrom também pode ser  adquirida  através  da  mistura  do  azul  com o 
laranja. Neste caso, o laranja simbolizando esforço por autonomia e o azul significando o 
feminino.  Tal  mistura  pode  sugerir  conflito  no  relacionamento  com  a  mãe.  Por  isso  é 



importante observar a forma que se chega ao marrom, através da mistura das cores. Pode-se 
saber a partir dessas misturas de cores o que elas estão sugerindo.

A cor  marrom  possui  fortes  ligações  com  a  terra.  Associa-se  à  solidez e  à 
confiabilidade. Assim como o preto, sintoniza-se com os chakra dos pés.

Pessoas que escolhem o marrom estão indicando uma forte condição sensorial do 
corpo. O marrom indica sensação física e, dependendo de onde seja colocado, pode revelar 
um grau de desconforto físico. As pessoas sem raízes e sem lar freqüentemente escolhem o 
marrom. Pois  essa  cor  sugere  segurança e  tranqüilidade.  Pode indicar a  necessidade de 
descanso físico ou de alívio de alguma doença ou conflito.

O marrom pode indicar também dinamismo no sentido da ação e da realização, 
como força atuante e constante no sentido de alcançar as metas desejadas, com obstinação e 
tenacidade para se impor.

O marrom e os tons terrosos podem ser comparados ao sangue seco e as fezes. Em 
experiências que tocam estágios do parto essas cores geralmente aparecem. Elas são também 
encontradas no estágio edipiano, quando temores em relação à castração e à concomitante 
perda da auto-estima estão presentes. A correspondência do marrom com o masoquismo é 
forte.

Ainda lembrando o aspecto de fezes que a cor marrom sugere, Kellogg observa 
que  nas  mandalas,  principalmente  quando  colocado  no  centro,  simboliza  pouca  estima, 
significando que a pessoa se sente desvalorizada e suja.

O marrom quando aparece nos sonhos, pode estar indicando uma característica 
tanto melancólica quanto negativa. Pode sugerir todas as qualidades terrenas das pedras, do 
solo,  da lama, como também as possibilidades da pessoa estar se atolando, impedindo de 
prosseguir na estrada ou simplesmente ir se arrastando pelo caminho, ou mesmo num tempo 
de aridez.

Pessoas  que se  identificam muito com a cor  marrom indicam sempre que são 
pessoas difíceis de se lidar,  desconfiadas,  rígidas,  teimosas,  pretensiosas,  presunçosas, 
mal-humoradas,  com  pouca  capacidade  de  empatia  e  embotamento  emocional.  Nos 
quadros patológicos indicam componentes hipocondríacos e paranóides.

Por outro lado, a presença do marrom pode significar  produtividade adaptada, 
estabilidade,  constância,  tenacidade,  confiabilidade  e  determinação.  São  pessoas 
geralmente conscienciosas, amantes do dever, firmes e conservadoras.

  CINZA

É resultante da mistura do preto com o branco. O cinza é uma cor neutra. Na 
natureza está associado às pedras, às cinzas e à névoa. A mistura do preto, que é uma cor 
associada à escuridão, ao mal, à morte e ao mistério, ao vazio e ao ventre, enquanto que o 
branco sugere pureza, virgindade e espiritualidade... Resultando na cor cinza, que é a cor da 
preocupação e do compromisso, um equilíbrio entre os extremos do preto e do branco, uma 
busca de compostura e de paz.

Essa  cor  parece  refletir  vários  estados  de  sentimentos,  em alguns  casos  uma 
postura  de  luto,  derrotismo.  Isto  seria  acompanhado  pela  culpa,  que  na  mandala  aparece 
usualmente através do cinza.

Os indivíduos que utilizam muito o cinza costumam projetar seus afetos no mundo 
de maneira tímida, prudente e extremamente ansiosa. Temendo não conseguir autocontrole 
desejável, procuram reprimir manifestações e contatos afetivos ante a ameaça da incapacidade 
de  manutenção  do  controle.  Temem  e  rejeitam  o  que,  no  fundo,  parecem  ardentemente 
desejar, ou seja, uma estável adaptação afetiva.



O  cinza  é  uma  cor  de  preferência  das  pessoas  idosas.  Quando  usada 
continuamente  por  pessoas  jovens  sugere  um exílio  de  vida,  uma  renúncia  de  todos  os 
prazeres do mundo e uma supressão da personalidade. As pessoas que optam pela cor cinza 
têm habilidade para os negócios e tendem a trabalhar demais.

Nas palavras de Suzanne: “[...] Pelo fato das cores estarem relacionados com as 
emoções, o cinza como uma não-cor, sugere falta de sentimento. Em termos psicológicos a 
falta de emoção é um sintoma de depressão”.

A cor cinza indica pessoas convencionais, formais e nada aventureiras. Sugere 
falta de imaginação.

Kellogg  deduziu  que  o  vício  era  de  alguma  forma  utilizada  para  entorpecer 
sentimentos de culpa,  relacionado com a falta  de esperança e  com a depressão ligada ao 
direito de vida. São caprichosos quando anseiam por algo, se desinteressando ou desprezando 
tão logo alcance. Em resumo: instáveis e ansiosos por natureza, nunca estão satisfeitos com o 
que têm e sempre ambicionam mais. A cor cinza está associada aos aspectos de culpa, auto-
sabotagem, auto-boicote, depressão, repressão afetiva e vulnerabilidade.

A cor  é  extremamente  importante  no  trabalho  artístico,  porém  não  dá  para 
considerá-la  isoladamente  e  sim  fazendo  uma  síntese  de  cor/forma/traçado  e  todos  os 
elementos juntos.

As combinações das cores também são de muita importância psicológica, pois as 
cores assim como as pessoas se relacionam. Algumas combinações dão uma impressão de 
equilíbrio e harmonia, transmitindo uma mensagem de paz e de cura. Outras combinações 
parecem entrar em choque, sugerindo conflito, desarmonia. Então é necessário saber quais 
cores que se interagem entre si.  Nos trabalhos artísticos,  principalmente nas mandalas,  as 
cores primárias refletem os impulsos básicos do indivíduo.

Esse estudo das cores pretende ser um mapa, onde o indivíduo verifique se os 
significados  sugeridos  associam-se com seus  sentimentos  e  emoções  sentidas  pelas  cores. 
Porém não pretende ser uma regra inflexível. Apenas fornecem diretrizes que podem auxiliar 
o indivíduo a encontrar os seus significados nos trabalhos artísticos.

  VERDE

É a união do amarelo (ativo, pai, masculino) com o azul (receptivo, 
mãe, feminino). O verde é a quarta cor do espectro eletromagnético. É a cor do 
meio, do equilíbrio. Associa-se à esperança e fertilidade.  Sintoniza-se com o 
quarto chakra, que é o centro energético ligado ao coração e ao amor.       É 
através desse chakra que sentimos amor e nos sentimos amados. O verde exerce 
um efeito calmante sobre o sistema nervoso.

O verde é atribuído à área do coração e implica a capacidade não 
apenas de servir  como pai  a  si  mesmo,  mas também de  cuidar  dos  outros. 
O  verde  reflete  uma  internalização  dos  pais  e  representa  o  ideal  de  ego. 
A formação do verde é um bom sinal de que o indivíduo devolveu o seu pai e sua mãe um 
para o outro.

A passividade  é  o  caráter  dominante  do  verde  absoluto.  Em  geral  essa  cor 
refere-se à esfera do contato, dos relacionamentos afetivo-sociais. É a cor do insight, da 
capacidade de perceber uma situação e compreender as pessoas através da observação, da 
experiência e do convívio com elas, sentindo-as internamente com profundidade. É a cor da 
empatia e da compreensão.

É a cor que fala do princípio de crescimento natural, e da capacidade de nutrir os 
seres vivos. É o símbolo da mãe natureza. O verde também simboliza o desejo de aumentar a 



auto-afirmação. “Este é o raio do dar e do receber, o raio da compreensão desse intercâmbio,  
pois se não esvaziarmos o pote não poderemos nos reabastecer”.  O verde está ligado ao 
centro de nosso coração e quando este está realmente aberto, sentimos simpatia, empatia e 
compaixão pelos outros.

É uma cor benéfica para o sistema nervoso e nos ajuda a relaxar e nos desfazer de 
nossos  problemas.  Quando  estiver  preocupado  caminhe  por  parques  e  espaços  verdes  e 
começará a sentir-se melhor.

É a cor da harmonia e do equilíbrio. Simboliza a esperança, a renovação e a paz. 
Pessoas  que  escolhem  o  verde  geralmente  são  francas,  com  espírito  comunitário.  São 
sociáveis com freqüência, apesar de preferirem a quietude e a paz da vida do campo, como 
também, é visto o verde em trabalhos artísticos de pessoas que prestam auxílio e trabalham 
com a cura. O verde indica o poder que a vida tem de criar, curar e se renovar.

Se essa cor for muito enfatizada, poderá sugerir dificuldades relacionadas a um 
superego  rigoroso.  O  excesso da  cor  verde  pode  indicar  um  superego severo e  uma 
necessidade grande de controle, pois o verde não apenas nutre, como também controla.

Para Kellogg, o verde nas mandalas reflete a capacidade de tomar conta de si 
próprio e ao mesmo tempo de oferecer apoio aos outros.



11 FORMA

Tudo  neste  mundo  se  compõe  de  matéria  e  forma.  Toda  atividade  se  realiza 
através da forma e visa a perfeição que é a natureza do Criador.  Forma é a configuração 
visível do conteúdo.

As formas compõem-se de linhas e cores. As características de uma linha refletem 
a tensão muscular do nosso corpo. Quando estamos dominados pelas emoções, esta tensão 
aumenta. Em conseqüência, colocarmos maior pressão ao traçar linhas, tornando-as fortes. 
Ao contrário, quando nos sentimos cansados, com pouca vitalidade ou deprimidos, traçamos 
linhas fracas e apagadas. A maneira do nosso traçado vai originar a forma.

A forma  é  a  estrutura  e  a  ordenação  de  algum  conteúdo,  de  alguma  coisa. 
Ao fazermos qualquer coisa, estamos criando uma forma. A forma é delimitada porque é a 
configuração  de  um  conteúdo  –  ela  contém  e  ordena  conteúdos.  É  a  maneira  como  se 
configura fenômenos num contexto.

Encontramos formas em tudo no universo, a natureza é constituída de formas.    O 
conteúdo  que  será  apresentado  através  da  forma  depende  do  que  o  indivíduo  esteja 
experimentando no momento de sua vida.

A forma  nasce  de  uma  necessidade  interior  de  manifestação  de  conteúdos. 
As formas escolhidas têm uma ressonância interior, ou seja, elas se organizam com o intuito 
de expressar o conteúdo interior de maneira eficaz.

Para  Kandinsky,  não  é  a  forma  (matéria)  que  é  o  elemento  essencial,  mas  o 
conteúdo (espírito), que mais exprime e comunica um trabalho artístico.

O espírito  de  cada artista  se  reflete  na  forma. A 
forma traz o selo da personalidade [...] Porque toda 
obra nasce de uma emoção que no artista se traduz 
em sentimento. É nesse sentimento que o impele a 
criar. Uma vez criada a obra, isto é, uma vez posta 
em forma à emoção; fixada num suporte material, 
ela provoca no espectador um sentimento que lhe 
permite  encontrar  o  conteúdo da obra,  a  emoção 
puramente  espiritual.  A obra  é,  assim,  a  forma 
material  exterior  que  permite  a  comunicação  do 
conteúdo,  imaterial,  a  linguagem  de  alma  para 
alma que fala de emoção.

Para o historiador de arte Wilhelm Worringer, a produção artística move-se entre 
dois pólos:  a necessidade de empatia e a necessidade de abstração. Quando o indivíduo 
lida  de  forma  satisfatória  com o  mundo externo,  ele  tenderá  a  enfatizar  o  mundo real  e 
materializar  sua  experiência  plasticamente,  de  forma  figurativa.  Ao  contrário,  no  pólo 
abstrato,  encontramos pessoas que apresentam necessidades e interesses por tudo abstrato, 
inorgânico,  daí  a  tendência  desses  indivíduos  de  se  expressarem  de  forma  abstrata,  não 
figurativa. Uma ou outra tendência será mobilizada segundo as relações do homem com a 
realidade. Se estas relações são confiantes, o prazer estético e a forma de expressão serão 
através  da  empatia  com  o  objeto.  Mas,  se  o  mundo  infunde  medo,  provoca  ansiedade, 
inquietação interior e apresenta-se como hostil e ameaçador, a tendência da pessoa será de 
comunicar-se  através  da  abstração.  Para  Worringer,  o  homem por  meio  de  processos  de 
abstração procura um ponto de tranqüilidade e refúgio.

A respeito das idéias de Worringer, Jung esclareceu que a escolha a enfatizar ou 
abstrair  correlaciona-se  com  as  atitudes  de  introversão  e  de  extroversão.  “Empatia  e  



abstração são necessárias para a apreciação do objeto e para a criação estética. Ambas se  
acham presentes em todo o indivíduo, embora desigualmente diferenciadas”.. 

A linguagem abstrata dá forma a segredos pessoais, satisfazendo uma necessidade 
de expressão, sem que a pessoa se exponha para o mundo externo. Na obra abstrata estão 
contidos segredos, intimidades e fantasias, sem que a pessoa que a criou se sinta exposta 
perante o espectador. A forma abstrata, segundo Kandinsky, é mais ampla, mais livre que a 
forma figurativa, como também seu conteúdo é mais rico.

Pessoas  mais  objetivas,  que  agem de  maneira  mais  direta  na  vida,  tendem a 
representar formas retas, mais lineares e ordenadas, devido a serem mais racionais e falarem 
do princípio masculino. Já pessoas mais flexíveis, mais subjetivas, usam formas curvas, com 
traçados arredondados,  que também estão relacionadas com o emocional e o princípio do 
feminino.

Encontramos sempre nas obras – nas suas configurações – simbolismos que dizem 
respeito à condição humana. Isto é, as formas estão repletas de significados e emoções, que 
diferem de uma pessoa para outra.

A aparência de um mesmo objeto não é sempre a mesma para todas as pessoas, vai 
depender da percepção de cada uma, do seu ângulo de visão e da sua orientação espacial. A 
nossa forma de olhar está relacionada com o nosso órgão da visão, mais a mente associada à 
visão, mais o objeto que está no foco.

Numa produção artística, a forma pode produzir efeitos diferentes em cada pessoa 
– agradável ou desagradável. Pode ser considerada feia ou bonita, harmoniosa ou não. O que 
importa de fato, é que a forma atue sobre a nossa alma. Que ela nos revele mensagens, que 
mobilize emoções e que nos comunique algo sempre. É necessário saber se a forma nasceu de 
uma necessidade interior ou não.

No estudo das formas é importante que se observe o significado das formas nas 
várias culturas e tradições, pois cada cultura traz seus simbolismos. Também em relação à 
forma observam-se os  números.  Ás vezes,  a  pessoa coloca inconscientemente uma forma 
gráfica de um número. Também necessitando observar formas que são compostas de números, 
sendo assim, observar o simbolismo da forma com o simbolismo do número que aparece. Daí 
é importante ver o simbolismo desses números, associados às formas e às cores. NUNCA 
OBSERVAR NENHUM ELEMENTO DA OBRA SEPARADAMENTE E SIM COMO UM 
TODO.

Pessoas  que  ainda  estão  resolvendo  questões  a  nível  psicodinâmico  têm  a 
tendência a fazer formas infantis – como por exemplo, casinhas – e deixam muito espaço em 
branco.

A forma quadrada em termos de Psicologia indica o nível 
pessoal. Para o Taoísmo, simboliza a terra. A forma circular indica o 
nível transpessoal e simboliza o céu, a infinitude, visto que o círculo 
não tem começo nem fim. A forma triangular indica poder. Forma oval como uma 

gota  ou  chama,  indica  busca  espiritual.  Árvores  e  plantas  indicam  crescimento.  Peixes 
indicam renascimento. Frutas indicam que a pessoa está preparada, amadurecida 

para  o  momento  da  sua  vida.  Espiral,  é  o  símbolo  de  ascensão 
espiritual, mas existem também espirais que estão ligados a matrizes 
perinatais.  Fogo,  arquétipo  da  transformação  rápida,  pode  também 
representar símbolo de perigo – um alerta boderline, quando o fogo 
ocupa  todo  o  desenho.  Olho  simboliza  controle,  medo  da  loucura,  indício  de 
paranóia, de perseguição. O sol pode ser a forma que simboliza a vida, 
pode também simbolizar o arquétipo masculino, o princípio ativo.



Lembramos que a forma vai sempre comunicar algo, vai trazer mensagens que 
precisam ser trazidas para a consciência. A forma vai comunicar o conteúdo que necessita ser 
expresso.



12 ESTUDO DAS PROPRIEDADES EM VALOR TERAPÊUTICO DOS 
MATERIAIS ARTÍSTICOS

Como  em  arte-terapia  a  linguagem  verbal  é  minimizada,  priorizando-se  a 
não-verbal, através da expressão e do fazer artístico expressivo – a escolha dos materiais a 
serem  utilizados  durante  uma  sessão  é  importante,  sendo  necessário  um  cuidado  do 
arteterapeuta nesse momento.

Os tipos de materiais que usamos tornam-se parte integrante do processo artístico. 
O tipo de material escolhido contribui para que a mensagem visual se complete. Cada pessoa 
se sentirá mais identificada com um ou outro material, apresentando certa resistência ou não, 
e empatizando com outros. Ela vai descobrindo a partir da experiência artística com diversos 
materiais,  quais  se  tornam mais  apropriados  e  de  mais  fácil  utilização,  sentindo-se  mais 
confortável com o tipo de material.

A  escolha  de  um  determinado  material  por  uma  pessoa  torna-se  um  dado 
importante  para  o  arteterapeuta,  principalmente  se  no  meio  de  tantas  opções  ela 
freqüentemente escolhe só um deles, pois isto pode estar indicando uma identificação, como 
também uma habilidade maior com este material. Por outro lado, podendo indicar um receio 
em arriscar-se  com outros,  além de  resistência  e  necessidade  de  controle.  Cada  material 
deverá mobilizar os conflitos já existentes no indivíduo, trazendo-os à tona para uma nova 
organização.

No trabalho com arte-terapia percebemos que um determinado material mobiliza 
mais facilmente aquele indivíduo, porque através de suas qualidades peculiares, acessa mais 
rápido o seu inconsciente. Notamos que, de acordo com a dificuldade que a pessoa esteja 
apresentando no momento ou a partir das características comportamentais daquela pessoa, ela 
responderá  melhor  à  determinado  material,  expressando-se  como  se  sente  no  momento, 
projetando conflitos, emoções, sentimentos e desejos.

Quando  se  escolhe  usar  um  tipo  de  material,  é  importante  observar  suas 
propriedades  terapêuticas,  pois  neste  fazer  artístico  está  se  proporcionando  um  tipo  de 
experiência  psíquica  equivalente,  ou seja,  ao  realizar  a  atividade  plástica,  criando formas 
externas, transformando o material plástico em configurações, que correspondem às imagens 
anteriores, refletindo o que está acontecendo na vida da pessoa naquele momento.

A  escolha  de  um  tipo  de  material  pela  própria  pessoa  ou  sugerido  pelo 
arteterapeuta  vai  auxiliar  no  despertar  da  sensoriaridade,  refinando  a  sensibilidade  e  a 
percepção,  além  da  possibilidade  de  materializar  a  partir  do  uso  das  mãos  –  onde 
implicitamente  está  a  qualidade  do  nosso  querer,  da  nossa  ação,  do  nosso  fazer.  Neste 
processo  o  indivíduo  é  beneficiado  de  várias  maneiras,  dentre  elas  na  possibilidade  de 
transformação emocional, como também no resgate da idéia de que é capaz de produzir 
algo com suas próprias mãos. Pode sim, materializar, concretizar, transformar, por exemplo, 
sucatas e esculturas ou objetos. Ou seja, a partir de sucatas que iriam para o lixo, transformar 
em algo  novo,  que  expressa  a  própria  singularidade  de  quem fez  e  suas  potencialidades 
anteriormente adormecidas.

  Na  diversidade  de  materiais  e  atividades,  encontram-se  alguns  com 
características expansivas, ajudando na liberação de conteúdos inconscientes. Devendo ser 
utilizados no início do processo arteterapêutico, com a finalidade de deixar o indivíduo mais à 
vontade, permitindo-lhe expressar-se de forma mais espontânea e lúdica. As atividades mais 
propícias para esta fase do processo, são técnicas que possam propiciar prazer, relaxamento e 
leveza.

Em outros momentos ao longo do processo, existe a necessidade de oferecer à 
pessoa materiais que direcionem mais e possam trabalhar melhor a organização e a estrutura, 
sendo oferecidos nestes casos, atividades com fios, desenhos, mandalas e colagens.



É  necessário  ao  arteterapeuta  estabelecer  um  conhecimento  teórico  e  prático 
desses materiais, com a finalidade de poder associar características dos mesmos aos conteúdos 
psicológicos dos indivíduos, onde cada situação é singular e original.

Realçamos  a  importância  de  o  arteterapeuta  vivenciar  cada  atividade  e  cada 
material,  permitindo-lhe  chegar  as  suas  próprias  conclusões  a  respeito  dos  mais  diversos 
materiais.  Assim  como  descobrindo  o  que  cada  um  deles  pode  suscitar  em  termos  de 
sensações,  sentimentos,  percepções,  emoções,  como  também  descobrir  a  capacidade 
mobilizadora dos mesmos.



12.1 DESENHO

É  uma  atividade  lúdica,  reunindo  os  aspectos  operacionais  e  o  imaginário. 
A operacionalidade envolve o funcionamento físico, temporal, espacial e material. Já o nível 
imaginário envolve o projetar, o pensar, o idealizar e o imaginar situações. Alguns autores 
relacionam a observação com o presente, à memória com o passado e a imaginação com o 
futuro. 

O indivíduo começou a usar a comunicação gráfica numa época muito precoce de 
sua vida, antes de escrever. O desenho está relacionado com a capacidade cognitiva. Apesar 
dos aspectos intelectuais estarem presentes no desenho os fatores emocionais aparecem de 
uma forma talvez mais relevante que estes.

O  desenho  é  um  reflexo  da  personalidade  de  seu  autor  e  expressa  aspectos 
objetivos e cognitivos da personalidade, além de aspectos emocionais e afetivos. A pessoa, ao 
desenhar, combina traços, reúne formas, cores e representa símbolos através das imagens que 
estão configuradas no papel.

Com  o  desenho  trabalha-se  a  coordenação  motora  fina,  porque  está  se 
trabalhando com o traço. O  manuseio do lápis envolve muito o controle,  mas não só o 
controle global, mas principalmente o intelectual.

O desenho utilizado na psicoterapia apresenta-se como elemento mediador, como 
forma de expressão e comunicação, como também parte do processo que estimula o indivíduo 
a comunicar seus temores, fantasias, desejos e angústias.

Para  desenhar  é  necessário  ver,  aprender  a  olhar  as  coisas  e  processar  as 
informações visuais. No desenho pode-se utilizar giz de cera, pastel a óleo, pastel seco, lápis 
de cor, hidrocor, carvão, lápis grafite... porém todos esses tipos de materiais têm significados 
terapêuticos semelhantes.

  Giz de Cera – é um material firme, fácil de manusear e que estabelece 
uma correlação da mão com o olho,  favorecendo a  coordenação motora, 
mais  do  que  as  outras  técnicas.  É  recomendável  para  pessoas  que  estão 
deprimidas, choronas, com tônus vital rebaixado, pois exige maior atenção e 
esforço da pessoa, levantando o nível de energia para que possa desenhar.  

  Pastel a Óleo – O pastel a óleo é um material muito utilizado em arte-
terapia, pois sua base de óleo possibilita deslizar mais facilmente no papel, 
correspondendo com o fluir de emoções e sentimentos. Além de ser mais 
fácil de usar, promove cores fortes e profundas, como também se desejar, 
tons mais suaves.

  Pastel Seco – O pastel seco oferece uma grande variedade de cores. Depois 
de feito o desenho passa-se o spray para cabelo (laquê), para fixar o desenho. 
Vaporize duas vezes o desenho a 10 cm de distância.  Ao contrário do pastel 
oleoso, o pastel seco tende a enxugar as emoções.

  Hidrocor – O hidrocor é indicado para fazer contornos e acabamentos.



  Fusain (Carvão) –  O fusain (carvão) é ótimo para trabalho de cópia, 
assim  como  os  lápis  grafites  especiais  para  desenho,  devido  a  serem 
materiais que oferecem mais segurança e controle, além também de poder 
apagar, em caso de erro.

Quando  se  trabalha  com  o  desenho,  pode-se  usar  o  desenho  de  cópia,  de 
observação ou desenho livre, ou ainda dar um tema e pedir que a pessoa faça um desenho 
dirigido a partir desse tema solicitado.

  Desenho de Cópia

No caso dos desenhos de cópia, o indivíduo está 
colocando a sua atenção na realidade externa, observando-a, 
apreendendo  a  realidade  exterior.  O  trabalho  de  cópia  é 
excelente quando é necessário direcionar a atenção, focar 
em algo,  pois  o  traço  e  o  contorno  dão  direcionamento. 
Exige atenção,  concentração,  objetividade,  desenvolvendo 
dessa maneira a apreensão e direcionamento para o mundo 
externo.

É  indicado  no  caso  de  pessoas  sonhadoras,  que  vivem  devaneando, 
fantasiando,  pois  a  cópia  obriga  a  pessoa  a  centrar-se  no  objeto  externo e  a  perceber  a 
realidade tal como ela é; Além de estimular o indivíduo a aprender a respeitar o que o outro 
fez  –  a  ser  fidedigno  na  sua  cópia.  É  um exercício  de  precisão,  de  direcionamento,  de 
canalização de energia para um objeto específico. Também sendo um ótimo exercício para se 
trabalhar os limites, pois o indivíduo tem uma regra a seguir, não podendo ultrapassar os 
limites da obra.

Também indicado para pessoas muito perfeccionistas com um “eu crítico muito 
forte” – que exigem e se cobram demais – pois ao fazer a cópia e se cobrar de não estar 
fazendo igual ao modelo, esse indivíduo provavelmente se irritará, entrando em contato com 
dificuldade de errar e com seu acentuado grau de exigência.

Interessante  notar  que  é  comum  algumas  pessoas  mostrarem-se,  irritadas, 
desconfortadas, inquietas, apresentando ansiedade quando solicitadas a fazer um trabalho de 
cópia.  Também  percebemos  o  próprio  nível  de  exigência  do  indivíduo  em  não  errar, 
contribuindo para acentuar o nível de inquietação que muitas pessoas apresentam ao fazer um 
trabalho de cópia.

É a própria dificuldade de dar um direcionamento na vida. Para pessoas que estão 
passando por um período confuso, sem saberem qual o rumo tomarem na vida, este é um 
ótimo exercício.

  Desenho Livre

No desenho livre, a pessoa está colocando a sua 
atenção para a sua realidade interna, psíquica. Com esse tipo 
de  trabalho  o  arteterapeuta  pode  oferecer  papel  e  lápis 
colorido e pedir  que simplesmente a pessoa desenhe o que 
quiser,  o  que lhe  vier  à  mente.  Pode  também colocar  uma 
música  e  pedir  que  desenhe  a  partir  da  emoção  que  foi 



mobilizada pela música. É um trabalho livre, que cada pessoa vai acessar da sua realidade 
interna, do seu inconsciente, um tema que está pronto para emergir naquele exato momento, e 
que tem a ver com o momento que a pessoa está vivendo e com o seu processo de vida.

  Desenho Dirigido

Os desenhos dirigidos são exercícios em que se pede 
para desenhar a partir de um tema, que o arteterapeuta escolhe 
com objetivo específico (geralmente ligado a alguma situação que 
o indivíduo está passando na sua vida). Um tema que mobilize 
emoções que possam estar bloqueadas e que precisam vir à tona 
para serem integradas à consciência.

  Complementação de Desenho

Além de desenhos de cópias,  desenhos livres  ou com um tema 
sugerido, também se usa desenhos de completar linhas ou pontos, onde é dado 
um papel com traços para a pessoa completar. Esse tipo de desenho trabalha 
com a projeção.

Existem aspectos estruturais nos desenhos que precisam ser considerados: posição 
da folha, localização da folha, tamanho em relação à folha e qualidade do grafismo.

  Posição da Folha – a folha corresponde ao ambiente, e sua posição, indica como a pessoa 
se coloca nele.

  Localização da Folha – revela a orientação da pessoa no ambiente.

  Tamanho em Relação à Folha –  relação da pessoa com seu ambiente – como reage às 
pressões deste ambiente – podendo significar sentimentos de inadequação e inferioridade, até 
fantasias compensatórias de sentimentos de grandeza e supervalorização.

  Qualidade do Grafismo – indica a manifestação de energia, vitalidade, decisão, iniciativa 
ou insegurança, falta de confiança em si.

Nise da Silveira além de utilizar o desenho como forma de tratamento, também o 
utilizava como diagnóstico, pedindo ao paciente mental, que desenhasse, por exemplo, onde 
está a sua casa, para observar se o que ele expressava estava relacionado ao que verbalizava, 
observando a orientação espacial e temporal do paciente.

Em  arte-terapia,  na  abordagem  junguiana  e  na  gestáltica,  não  se  utiliza  a 
interpretação dos desenhos. Ao invés de interpretar ou analisar, pede-se para a pessoa que fez, 
falar sobre o seu desenho, estimulando um diálogo entre a pessoa e o seu desenho.



12.2 PINTURA

A pintura,  pelo  caráter  fluido  da  tinta  e  pelo  uso  das  cores,  proporciona  ao 
indivíduo uma maior fluidez das emoções e dos sentimentos, o que lhe confere grande valor 
na expansão da sensibilidade e da afetividade.

Com tintas, as pessoas expressam mais facilmente sentimentos e emoções porque 
o próprio ato de pintar lembra muito o fluxo da respiração. O movimento das pinceladas de ir 
e vir lembra a inspiração e expiração, mobilizando estados emocionais.

Os  tipos  de  tintas  que  geralmente  utilizamos  em  arte-terapia  são:  guache, 
aquarela, óleo, acrílica e nanquim. Podendo-se utilizar pincel, pena (nanquim), ou a própria 
pintura  a  dedo –  que  é  uma forma mais  primitiva  e  instintiva,  em contato  direto  com o 
material. Nesse tipo de pintura trabalha-se muito com as impressões táteis, cinestésicas, sendo 
ótimo  para  crianças  com  problemas  de  desenvolvimento  psicomotor.  Estimula  o  senso 
rítmico, como também permite um maior extravasamento das emoções.

  Tinta Guache – é uma tinta mais densa – que requer mais controle – 
promove as liberações emocionais, incentivando à imaginação. É um 
material fácil de se trabalhar, possibilitado a mistura e a combinação das 
cores, e muito recomendável para as crianças.

  Aquarela – exige mais controle dos braços, uma vez que necessita da 
leveza do traço.    Por obrigar a pessoa a mexer com água a aquarela é um 
tipo de tinta que mobiliza ainda mais o lado afetivo, pois de forma tátil 
deixa a pessoa mais fluida. É um tipo de tinta que tem de ser diluída em 
água, ou seja, a superfície do papel onde a aquarela será aplicada terá que 
estar molhada, e toda vez que se aplica a aquarela têm que dilui-la na água. 
É interessante notar, que com este material percebemos em muitas pessoas 

a resistência em molhar o pincel na água, o que nos aponta para uma tentativa de não perder o 
controle diante das situações. São pessoas que têm medo de perder o controle, muito racionais 
e com dificuldade afetiva.  NO CASO DE INDIVÍDUOS QUE ESTEJAM FRAGILIZADOS, 
DEPRIMIDOS E CHOROSOS NÃO É RECOMENDÁVEL O USO DA AQUARELA, pois, 
trata-se de um material com características fluidas, que dilui emocionalmente o indivíduo.

  Tinta  a  Óleo  –  é  recomendável  para  pessoas  com  depressão  ou  mais 
fragilizadas, pois possibilita um maior equilíbrio das emoções.

  Nanquim  –  é  uma  tinta  mais  fácil  de  controlar,  quando  usada  na  pena, 
necessitando-se de agilidade, atenção, ritmo e controle dos braços, pois no bico de 
pena o traçado é fino. Pode também ser aplicado em folha de papel umedecida, 
formando manchas tão fascinantes para quem pinta que até se esquece do medo de 
controlar  as  formas.  É  um  ótimo  recurso  para  trabalhar  controle,  rigidez  e 
flexibilidade. Além de possuir um caráter mágico, proporcionando prazer e bem-
estar.

Como já vimos, é importante considerarmos, na pintura qual o tipo de tinta que 
está sendo utilizado, pois QUANTO MAIS A TINTA FOR AQUOSA MAIS SE ESTARÁ 
TRABALHANDO  COM  A  ESFERA  DOS  SENTIMENTOS,  DOS  AFETOS  MAIS 
PROFUNDOS, é o caso da aquarela e da anilina. Já com a tinta feita com grude, estimula-se o 
aspecto lúdico e o cinestésico, podendo explorar o prazer de manusear com a tinta-grude, com 
as mãos, pés e o corpo todo; Proporciona movimentação dinâmica, estimula a coordenação 



motora  e  o  senso  rítmico;  Promove  situações  de  aprendizagem  de  formas  e  direções; 
Possibilita a oportunidade de fazer e refazer a pintura, incentivando a liberação das emoções.

Outra potencialidade da pintura é  possibilitar a quem está pintando afrouxar 
suas defesas do ego, expressando-se com mais liberdade e ocasionando maior relaxamento.

Muitas pessoas quando estão pintando se envolvem tanto que a pintura passa a ter 
um  valor  catártico,  observando-se  que  a  postura  corporal,  por  vezes,  expressa  raiva  e 
agressividade.



12.3 MODELAGEM

O efeito da modelagem atua no campo físico, exigindo uma canalização adequada 
de energia. Nessa atividade, se parte do nada para criar uma formação que pode ser tocada, 
porque é concreta.

Modelar envolve a participação ativa em experiências sensoriais-táteis-motoras; 
envolve a manipulação e movimento concreto. Ao amassar e mudar, a pessoa impelida pela 
plasticidade do material vai dando forma a imagens, que emergem do seu inconsciente.

 Modelagem com Argila

Toda  forma  nasce  da  terra,  que  é  o  lugar  da  vida  e  da 
regeneração.  A terra  tem a  função  de  criação  e  recriação  e  o  oleiro,  o 
escultor, cúmplice das forças telúricas, deixa que seus dedos despertem as 
formas vivas adormecidas no âmago da terra.

Há uma alquimia intrínseca nesse saber milenar – arquétipos 
que  o  indivíduo  revive  ao  recriar  imagens  com  esse  material  nobre  – 
reciclável pela própria natureza. Transformado e transformador, agente e 
paciente no dar a forma o indivíduo cria significado, tornando real sua percepção de mundo.

A  flexibilidade,  a  maleabilidade  e  a  plasticidade  do  barro  adaptam-se  às 
necessidades  mais  variadas.  Facilita  a  manifestação  ativa  dos  processos  internos  mais 
primários. A argila é moldável e recebe a projeção do mundo interior do indivíduo. Assim, 
a  pessoa  compreende  a  necessidade  terapêutica  de  viver  as  emoções  que  surgem  do 
inconsciente.  É através do contato com a argila  – que por si  só já  é terapêutico – que o 
indivíduo começa a criar, a dar forma e movimento à argila. O produto que o indivíduo faz 
está diretamente ligado à sua pessoa. Ao manusear a argila a pessoa constela a sua dinâmica. 
É aí que ela expressa o que está vivendo, seus conflitos, medos, sombras, sonhos e desejos. 

A argila ajuda as pessoas a se aproximar dos seus sentimentos – talvez devido a 
sua fluidez – favorecendo a união entre o meio externo e a pessoa. Pois quando nos afastamos 
dos nossos sentimentos e criamos armaduras protetoras, geralmente é porque estamos também 
nos  distanciados  dos  nossos  sentidos.  O processo de  modelagem com o barro propicia  à 
pessoa maior aplicação de suas potencialidades, respeitando cada fase do seu crescimento 
psicomotor.  O barro  é  um material  vivo,  orgânico,  que alimenta  a  fantasia  e  incentiva  o 
espírito criador.

A modelagem é um dos meios de preparação para a expressão do pensamento, 
porque  o movimento  das  mãos,  dos  dedos,  pouco a  pouco favorece  o processo ideativo. 
O  QUE  A  PALAVRA  AINDA  NÃO  CONSEGUE  EXPRIMIR,  O  MOVIMENTO, 
A FORMA E  O  GESTO,  TRAZEM  A LINGUAGEM  VIVA DO  MUNDO  INTERIOR, 
REFLETINDO O CARÁTER, O TEMPERAMENTO.

A pessoa ao trabalhar com o barro tem condição de dominá-lo, libertando assim as 
suas  tensões,  fadigas  e  depressões,  pois  é  um  material  vivo,  de  ação  calmante, 
disciplinador das ansiedades e condutor do equilíbrio entre a ira e a euforia. O trabalho 
com o barro ajuda as pessoas a desenvolverem a auto-estima, sendo uma excelente opção de 
tarefa para crianças inseguras e temerosas, pois é difícil errar na argila.

Por  ser  um  material  facilmente  associado  às  fezes,  simbolicamente  tem  uma 
relação com a fase anal e controle dos esfíncteres. Emocionalmente, essa fase está ligada à 
autonomia  e  submissão,  sendo  o  barro  um  material  que  pode  favorecer  liberdade  e 
expressão.



É um ótimo recurso para pessoas com dificuldades de enfrentar a realidade, de 
trabalhar  no  nível  concreto.  Também  indicado  para  indivíduos  com  dificuldades  de 
concretizar planos e metas.

Amassar  o  barro  é  revitalizante  porque  estimula  a  pele,  contrai  e  relaxa  a 
musculatura. Para pessoas deprimidas e desvitalizadas é um excelente recurso terapêutico.

No momento em que a pessoa cria um objeto, dando forma, dando vida a uma 
imagem interna, pode sentir-se parte do mundo. Isso funciona como um agente de motivação 
para a vida,  diminuindo a depressão ou estados de melancolia  que alguns indivíduos se 
encontravam antes da experiência de modelagem com o barro.

Modelar  a  argila  também  relaxa,  e  é  comum  após  esta  experiência  pessoas 
expressarem que estão sentindo-se relaxadas, sonolentas e tranqüilas, diferentes de quando 
iniciaram. Isso pode ser explicado pela ação catártica do barro, pois em muitos casos mobiliza 
emoções básicas como a raiva e o medo. A pessoa que mergulha nessa experiência, socando o 
barro,  expressando  sua  raiva  por  pessoas  ou  situações  que  viveram  anteriormente,  vai 
experienciar uma catarse emocional e física, e conseqüentemente relaxando após a expressão 
dessas emoções.

Em casos em que exista uma grande resistência e negação à argila é prudente, ao 
invés de oferecer esse material dar o papel machê, massa plástica ou de farinha de trigo e 
oferecer o barro gradativamente, trabalhando essas dificuldades que ocultam nesse material.

Muitos dos conteúdos que emergem através do barro são de origem primitiva, 
arcaica, porque ele tem esse poder de alcançar os estados mais profundos do inconsciente, 
tanto pessoal, mas principalmente do inconsciente coletivo. 



12.3 ESCULTURA

A essência da escultura consiste no fato de ser  construída 
com materiais sólidos, existindo também três dimensões.

Esculpir é um processo que envolve a tridimensionalidade, e 
projetar uma obra tridimensional requer primeiro a construção de dois 
esboços bidimensionais que permitam uma reflexão sobre os diferentes 
ângulos.

Michelangelo  pensava  na  escultura  como  já  existente  no 
interior do bloco de mármores ou outros tipos de pedras, e via que o 
trabalho  que  o  escultor  precisava  executar  era  o  de  liberar  a  forma 
(escultura) contida na pedra (matéria-prima) para a realidade. As figuras 
emergem da pedra graças à habilidade do escultor, mas também, quase 
como  se  tivesse  vontade  própria,  sugerindo  lutar  contra  o  mármore, 
numa tentativa de libertar-se. Lembrando o processo de nascimento.

Quanto ao valor terapêutico da escultura, está relacionado com a qualidade de 
retirar excessos e camadas externas até chegar à forma mais genuína – a própria essência. 
O ato de retirar excessos,  esculpindo a pedra,  traz alívio de angústias,  além de ser um 
processo catártico,  porque a pessoa está quebrando, batendo com força com o martelo e 
instrumentos específicos. Também proporciona uma sensação de bem-estar, quando relaciona 
os excessos da pedra aos conteúdos internos que também estão sendo quebrados, remetendo a 
deixar para trás, se desapegar ao que é velho e que não funciona mais (antigas crenças e 
padrões de comportamento), também simboliza a liberação de aspectos aprisionados que se 
mantinham escondidos.

Na escultura, terapeuticamente, trabalha-se com o deixar sair o que não tem mais 
valia;  deixar  aparecer  o  que  é  real,  verdadeiro  e  essencial,  perdendo  os  excessos  (o  que 
escondo dentro de mim).  Neste  processo não se deixa de trabalhar com os arquétipos da 
sombra, persona e Self, pois ao retirar camadas da pedra (persona), vai surgindo o que estava 
escondido  (sombra),  para  então  surgir  o  verdadeiro  (self).  Lembra  o  processo  de  retirar 
máscaras para deixar o natural, o essencial surgir, permitindo-se mostrar e aparecer, retirar o 
velho; cair os véus; despir-se.

É um ótimo recurso para pessoas introvertidas com dificuldade de interação com o 
meio externo. Também para pessoas que se escondem por trás de máscaras e papéis sociais, 
que  vivem se  preocupando  com o  externo  e  as  aparências.  Recomendável  também para 
pessoas  obesas  que se  escondem e encobrem seus  sentimentos  por  detrás  de camadas de 
gordura.

Os materiais próprios para escultura são: 
Mármore;

Granito;

Pedra-sabão;

Madeira;

Bronze;

Outros.

Necessitando técnicas próprias para cada um deles.

Algumas pessoas referem-se à escultura como modelagem e vice-versa,  porém 
existem  diferenças  entre  essas  duas  linguagens  artísticas.  Do  ponto  de  vista  terapêutico 
consido  que,  enquanto  na  escultura  se  retira,  na  modelagem,  ao  contrário,  se  adiciona. 
Também existindo distinção entre os processos de execução na escultura e na modelagem. 



12.4 COLAGEM

A colagem é  uma técnica  utilizada  por  cima  de  uma superfície 
plana,  que  pode  ser  no  papel,  cartolina,  compensado,  etc.  Por  cima  dessa 
superfície, colam-se pedaços de diversos tipos de materiais como: recortes de 
revistas,  jornais,  pedaços  de  papéis  coloridos,  serragem,  cortiça,  purpurina, 
tecidos, etc.

A colagem pode ser utilizada como experiência sensorial e também 
como manifestação  emocional.  Além de  também trabalhar  questões  relacionadas  à  esfera 
intelectual e cognitiva, pois a partir de um tema dirigido ou de livre escolha a pessoa vai 
procurar  nas  revistas  e  demais  materiais  idéias  que  possam expressar  e  comunicar  seus 
sentimentos, emoções e idéias em relação ao tema. Planejamento, direcionamento e atenção 
estão sendo estimulados pelo indivíduo ao fazer esse trabalho artístico. Além de também estar 
trabalhando com a expressão e com a comunicação. O trabalho com colagem permite:

• Aprimorar o sentido do tato;

• Sensibilizar para a percepção de diversas texturas dos materiais usados;

• Oferecer recursos para o exercício da composição;

• Despertar para o estabelecimento das relações: parte e todo;

• Melhorar o controle dos movimentos;

• Incentivar o fazer, observando o espaço disponível para situar as formas recortadas;

• Estimular a coordenação motora;

• Propiciar o raciocínio e a organização espacial;

• Trabalhar a paciência e a persistência.

É um recurso em que o indivíduo planeja, faz escolhas, cria, elabora, constrói algo 
e expressa uma idéia, um sentimento, uma situação e um desejo.

O trabalho com colagem é ótimo para pessoas que estejam passando por processo 
de  desintegração,  pessoas  que  se  sentem  desmontando,  como  se  o  mundo  estivesse 
despencando  em cima  delas.  Para  indivíduos  fragmentados,  divididos  e  confusos,  pois  a 
atitude de colar pedaços simboliza o colar e remendar-se por dentro.

Quando uma pessoa  está  vivendo o caos  internamente  e  também na  sua  vida 
externa,  deve-se  oferecer  trabalhos  com  colagem,  pois  é  uma  ótima  oportunidade  para 
escolher,  discernir,  selecionar,  jogar  fora,  fazer  opções,  planejar,  organizar,  construir  e 
concluir,  proporcionando  uma  sensação  de  ter  conseguido  sair  do  caos,  arrumar-se  e 
reconstruir sua vida.

A colagem feita  com papel  rasgado  sem a  utilização  de  tesoura  é  um ótimo 
recurso catártico, para ser aplicado em pessoas muito controladoras, rígidas, exigentes com 
elas próprias e com os outros; perfeccionistas, críticas, pois exige uma postura de abrir mão 
do controle e aceitar o resultado que conseguir  através das suas mãos.  Também utilizado 
como um recurso de canalização da agressividade. Primeiro expressando a raiva, através do 



rasgar papéis, em seguida escolhendo o que quer e deixando para trás o que não serve mais, 
redimensionando, dando um novo direcionamento.

12.4 SUCATA

Geralmente chamamos de sucata aquele material que aparentemente 
não tem mais utilidade e que seria desprezado e jogado no lixo. É aquele material 
descartado pela sociedade. 

Trabalhamos  com  sucata  por  ser  um  material  econômico.  Em 
algumas situações por ser o único tipo de matéria-prima disponível, por possuir 
uma qualidade ecológica, pela capacidade de demonstrar o valor e o encanto das 
pequenas coisas, e principalmente pela possibilidade de transformação que ela 
nos traz, como também por ser um desafio a nossa criatividade.

Em  arte-terapia,  utilizamos  com  maior  freqüência  materiais  artísticos 
industrializados e de valor monetário alto. A sucata surge como um material de fácil aquisição 
devido  a  seu  baixo  ou  nenhum  custo,  favorecendo  a  efetivação  de  projetos  sociais  em 
comunidades carentes.

Trabalhar com sucata estimula a imaginação e a criatividade, podendo transformar 
algo  que  iria  para  o  lixo  em  algo  novo.  Emocionalmente  em  desfazer-se  do  velho, 
transformando-se em novas formas de ver o mundo e de viver.

A sucata  traz  em  si  o  elemento  de  TRANSFORMAÇÃO.  É  o  caos  que  se 
apresenta com a possibilidade de ser ordenado, reorganizado e a partir daí se construir algo 
novo.

Segundo Marina  Machado,  o  lixo  reutilizado  e  recriado  carrega  também uma 
mensagem  psicologicamente  construtiva.  Pois,  de  maneira  simbólica  ou  por  analogia, 
poderemos  lidar  internamente  com o  nosso  lixo  também,  usando  as  partes  que  não  nos 
agradam para dizer coisas, para fazer e para ser mais integralmente. Para as crianças, isso se 
dá de maneira menos pesada, mais inconscientemente, e num movimento lúdico no qual a 
sucata é um nada que pode vir a ser tudo.

Neste pensamento de Marina, escrito no seu livro  “O Brinquedo – Sucata e a  
Criança”, ela nos lembra de um grande potencial terapêutico da sucata, que ao estarmos em 
contato com materiais desprezados que iriam para o lixo, nos remetemos aos nossos lixos 
internos, aos nossos aspectos negativos, desagradáveis negados por nós mesmos e não aceitos 
pelos outros. Ou seja, nos remete às nossas sombras, aos aspectos psicológicos não aceitos. 
Ao nos conectarmos com tais aspectos, podemos ter a oportunidade de enxergá-los melhor, de 
percebê-los, de confrontarmos e integrá-los a nós. Este é o confronto com a sombra – um dos 
primeiros passos a seguir rumo à integração de nossas partes para alcançarmos à totalidade.

Penso que  a sucata é um dos materiais propícios a esse tipo de confronto e 
reflexão, lembrando-nos que temos dentro de nós aspectos positivos e negativos, e que 
não adianta nada negar os negativos, pois eles continuam dentro de nós, repercutindo 
em nossas atitudes e comportamentos. Parece-me que o trabalho artístico com a sucata nos 
possibilita este encontro; oportuniza o movimento de transformação e lembrando-nos também 
de que tudo pode ser transformado e recriado interna e externamente.

São inúmeras as maneiras de se buscar a sucata; uma delas é ficar atento à sucata 
que exista em nossas casas, sendo inclusive uma boa chance de tirarmos do armário objetos 
de que já não precisamos mais. Esta atitude também traz em si um valor terapêutico, que é a 
necessidade de nos esvaziarmos, de nos desapegarmos de objetos que não têm mais utilidade 
e função para nós.

Outra forma de coletar sucata é incentivando o recolhimento desse material em 
escolas  e  comunidades  de  um  modo  geral.  Por  exemplo,  pedindo  aos  marceneiros  e  as 



costureiras,  em lanchonetes,  em supermercados  ou  coletando  da  natureza...  Encontramos 
fornecedores de sucata nos mais diferentes lugares.

Após a coleta, a próxima etapa será a de limpeza do material. Lavá-los com água e 
detergente é o bastante para limpar a maioria dos materiais.

Quando se trabalha com sucata é necessária a utilização de elementos de ligação – 
de materiais de apoio para a construção da sucata. Por exemplo, quando se usa isopor, tem-se 
que  oferecer  cola  própria  para  este  material,  que  tem  uma  composição  diferente  da 
composição da madeira. No caso da madeira, é preciso cola própria para madeira, além de 
pregos  e  martelo.  Para  sucata  de  papel  é  indispensável  o  uso  de  tesouras,  estiletes,  cola 
branca, durex e fitas adesivas; já para a sucata de lata, usam-se arames, pregos, martelo e cola 
araldite...

Os materiais adicionais ou de ligação são de grande importância, porque caso não 
se tenham, fica difícil trabalhar sem eles. Com a sucata podemos aliar outras técnicas e outros 
materiais, como por exemplo, a pintura e a colagem.

O trabalho com a sucata exige o desenvolvimento da coordenação motora, pois 
lidamos com diferentes materiais. Também necessitamos de atenção, planejamento, percepção 
da relação objeto/espaço. Com a sucata pode-se trabalhar com temas livres ou dirigidos.



12.5 TECELAGEM - FIOS

Quando começamos a desenrolar o novelo da história dos 
fios,  podemos  perceber  que  desde  as  mais  remotas  etapas  do 
desenvolvimento da espécie humana, o fio vem fazendo parte dessa 
história.

Sendo  assim,  essa  arte  de  tramar  com  fios  vem  nos 
acompanhando por milênios. Acredita-se que o primeiro uso do fio 
coube aos  nossos  ancestrais  que habitavam nas  cavernas,  juntando 
pedaços das peles dos animais mortos nas caçadas, com a finalidade 
de  produzir  algo que  viesse  protegê-los  das  intempéries  do  clima. 
Desde então a arte de trabalhar com fios passou a ser uma atividade 
exercida  pelos  componentes  da  família,  pois  a  vestimenta  era 
confeccionada por eles.

O trabalho manual é de grande valia, desenvolvendo aptidões e capacidades, tais 
como:

 Atenção Concentrada;

 Memorização;

 Coordenação Motora;

 Introspecção;

 Percepção Espacial;

 Paciência. 

São várias as técnicas que utilizam fios,  dentre elas falaremos rapidamente de 
algumas, como por exemplo, o bordado, a tapeçaria, tecelagem, tricô/crochê e patchwork.

  Bordado 

Existe atualmente uma grande variedade de tipos de bordados e de tipos de fios 
(que podem ser de algodão, lã e seda...).  O bordado é especialmente 
indicado para pessoas que apresentem dificuldades de concentração, 
pessoas com auto-estima rebaixada, pessoas perfeccionistas, pessoas 
que  se  acostumaram  a  ver  o  mundo  de  forma  generalizada  sem 
perceber  os  detalhes  e  pessoas  impacientes.  Inicialmente  é 

aconselhável oferecer tipos de bordados que utilizem pontos mais simples, fios mais grossos e 
trama mais larga.

  Tapeçaria

Seu valor terapêutico é semelhante ao do bordado, auxiliando no desenvolvimento 
da atenção concentrada, trabalhando com a introspecção, com a percepção espacial; sendo um 
ótimo recurso para desenvolver a agilidade e a coordenação motora.

É indicado também para  pessoas  agitadas,  impacientes  e  irritadas,  pois elas 
desenvolvem a  capacidade de  tolerância,  de respeitar  os  limites,  a  calma e  a  serenidade, 
trazendo relaxamento e tranqüilidade.

Também  como  o  bordado,  é  recomendável  para  pessoas  exigentes  consigo 
mesmas e com os outros, e que não aceitam errar, pois ao errar na tapeçaria, o indivíduo 



tem a chance de desmanchar o ponto errado, refazendo de novo, 
quantas  vezes  forem  necessárias,  trabalhando  dessa  forma  seu 
perfeccionismo.

Tecer  é,  antes  de  tudo,  se  entregar  a  uma  atividade 
prazerosa,  deixando  que  os  próprios  fios,  a  partir  do  tear,  se 
configurem,  dando  origem  a  algo  que  foi  formado  pelo 
entrelaçamento de fios.

A concentração em si, o desligar-se do externo, a busca 
de centramento, de paz, quietude e harmonia podem ser alcançados através da tecelagem, que 
vem acompanhando o ser humano desde os primórdios.

A tecelagem É UMA TÉCNICA EFICAZ PARA AMPLIAR AS PERCEPÇÕES 
QUE A PESSOA TEM DO MUNDO. Principalmente para pessoas que estão prostradas ou 
então em fase de recuperação pós-operatório, ou encontram-se com pouca vitalidade. Também 
é  um ótimo  trabalho  terapêutico  para  pessoas  que  desempenham funções  automáticas, 
como secretárias, digitadoras, bancárias... Pois a tecelagem rompe com o automatismo. Como 
também, é bom para pessoas dispersas, com tendência a fantasias e a devanear, pois força o 
indivíduo a prestar atenção ao trabalho que está executando.

Ajuda  a  ordenar  as  idéias;  é  um  bom  treino  de  concentração  e  ordenação 
intelectual. Atua no nível ideo-motor; estimula toda a coordenação motora, ao mesmo tempo 
em que organiza os pensamentos, porque exige muita concentração na atividade.

O indivíduo tem que  dar  conta  de várias  coisas  ao mesmo tempo,  pois  conta 
pontos,  separa  fios,  une  partes,  muda a  cor  da  lã...  Também sente  as  diferentes  texturas, 
exercita o pensamento,  trabalha com a percepção do ritmo do fazer,  com a percepção do 
espaço, a percepção das partes do todo.

Trabalha estimulando a ordenação, que tem a ver com dar ordem aos conteúdos 
internos.

  Patchwork

Essa técnica teve início com os pioneiros colonizadores da América, que vinham 
da  Inglaterra  e  Holanda,  e  que  levavam  em  suas  bagagens  apenas  as  roupas  e  objetos 
essenciais. Com as dificuldades encontradas na América de se conseguir novas peças – devido 
ao alto custo – motivaram a utilização de remendos de retalhos recuperados em roupas usadas. 
Com criatividade, foram remendados pedaços de tecidos de roupas antigas, surgindo assim o 
Patchwork.

Como  valor  terapêutico  o  patchwork  SUSCITA  NO 
INDIVÍDUO A INTEGRAÇÃO DE SUAS PARTES, de aspectos seus 
que  se  encontram  dissociados.  Podendo  inclusive  ser  aplicado  em 
pessoas que sentem que suas vidas estão confusas, dicotomizadas e 
fragmentadas.

É  um  recurso  que  trabalha  com  a  construção,  e  assim 
sendo, estará estimulando a criatividade e o poder de transformação 

interna. Também ajuda no direcionamento, porque se parte de um pedaço para o todo. Ajuda 
na questão de  tomar decisões e rumos na vida, auxiliando o indivíduo redimensionar sua 
vida.

Contribui  na  ordenação  e  organização  psíquicas,  aumentando  a  auto-estima, 
porque a pessoa, ao remendar retalhos, logo percebe que é capaz de construir algo com suas 
próprias  mãos.  Com isto  reelabora  crenças  antigas  que  lhe  subestimavam,  como também 
consegue reconstruir uma auto-imagem positiva.



O trabalho com retalhos de tecido é considerado rico em valor terapêutico; desde a 
atitude do aproveitamento de algo velho na transformação de algo novo, até a contribuição da 
construção dessa técnica no exercício da criatividade.

A simbologia do fio vem revelar o movimento consciente e inconsciente, pessoal e 
coletivo  do  ser  humano;  de  entrelaçar  fios  de  várias  espécies  e  de  várias  cores  que 
analogamente a nível psicológico,  nos remete a  tecer os fios da nossa vida que a todo o 
momento estamos tecendo interna e externamente; no contato com o outro, tecendo teias e 
redes neste enorme universo do qual fazemos parte, deixando nossa contribuição e nossas 
marcas.

Bordar, tricotar, tecer, remendar e aplicar... sugerem tentativas de conexão entre o 
plano físico, emocional, mental e espiritual – a materialização de algo através da fixação da 
linha vertical, numa superfície horizontal. Evoca a passagem por entre os processos contínuos 
de  fazer  e  refazer,  construir  e  desmanchar,  tecer  e  desfazer,  reconstruindo  quantas  vezes 
necessárias for, propiciando às pessoas uma experiência rica em significados.

As  cores  presentes  nos  fios  representam  as  emoções,  e  suas  escolhas  e  os 
entrelaçamentos estão refletindo o estado emocional da pessoa,  além de estar se referindo 
também aos seus entrelaçamentos e interação com o outro.

  Fios de Telefone

Os  fios  de  telefone  atuam  na  esfera  física,  aperfeiçoando  a 
coordenação motora e exigindo uma boa habilidade manual. Atua também na 
esfera racional, trabalhando com a atenção e a concentração. É um bom recurso 
para trabalhar questões ligadas ao controle, pois muitas vezes ao manusear o 
arame, as pessoas têm que se render a ele,  porque o arame não se presta à 
rendição.  Muitas  vezes  trabalhar  com  arame  causa  frustrações  e  irritação, 
forçando a pessoa a se entregar, pois o arame impõe seu próprio ritmo.

Por ser um material fino, flexível e maleável desenvolve a coordenação motora. 
Mobiliza situações de erro e acerto, sendo indicado para  pessoas rígidas, perfeccionistas, 
críticas,  muito racionais  e  exigentes  consigo  mesma,  pois  possibilita  o  contato  com os 
conflitos acerca de exigências e de perfeccionismo.

O uso de arames e fios de telefone promove um estado agradável de relaxamento.



15 LINGUAGEM DA DANÇA, DA EXPRESSÃO E DO MOVIMENTO

Para  ir  ao  encontro  da  linguagem  do  corpo  é  preciso  desenvolver  todas  as 
possibilidades do movimento corporal – o que exige a descoberta do próprio corpo pela via da 
sua  sensibilização,  vivência  e  conscientização.  Ou  seja,  perceber  os  aspectos  físicos  e 
psíquicos do corpo e suas inter-relações.

Através do movimento no contexto do tempo e do espaço a pessoa pode adquirir 
consciência do que acontece com seu próprio corpo. A prática da expressão corporal leva à 
manifestação da personalidade, a um conhecimento da consciência mais completo – para fora 
e  para  dentro  de  si  mesmo.  Enfim,  há  uma comunicação  fluida,  capaz  de  produzir  uma 
transformação da personalidade.

A expressão  corporal  como  disciplina,  se  propõe  a  resgatar  e  desenvolver  as 
possibilidades humanas inerentes ao movimento corporal. Expressão corporal é manifestar as 
coisas sentidas através de movimentos do corpo. É necessário que a pessoa possa chegar bem 
dentro de si mesma e livrar-se das couraças que se alojam no corpo.

Através  do  movimento  corporal  é  possível  liberar  não  apenas  sensações,  mas 
todas as possibilidades:

 Idéias

 Emoções

 Conflitos

 Desejos

 Sentimentos

A expressão corporal se propõe a abrir caminhos e possibilitar a representação 
desse mundo imaginário. Por isso, além do desenvolvimento do corpo devemos cuidar do 
desenvolvimento do imaginário. Dessa maneira podemos sentir e compreender as situações 
que nos são dadas na experiência e criar novas situações.

Sem  elaboração  do  imaginário  não  há  trabalho  criativo e,  na  expressão 
corporal o que importa é a experiência de elaboração da tríade: 

Cada época tem suas danças e seus ritmos, como cada cultura se expressa através 
de danças próprias do seu povo, dos seus costumes e crenças. As danças e os ritmos referem-
se ao momento histórico daquela determinada cultura.

A dança  e  o  movimento  corporal  foram  usados  sempre  para  se  alcançar  à 
libertação interior, a união com o divino, à elevação do ser humano para níveis que estão além 
dele. Além de ser uma expressão do ser humano, tem o poder de agrupar, de unir as pessoas. 
Com a junção da música, movimento e energia vital resultam em gestos, movimentos que são 
misteriosos  e  mágicos,  apresentando-se  como  uma  das  experiências  mais  fortes  do  ser 
humano. Quando o som penetra no nosso interior, o nosso corpo executa, realiza um comando 
que é direto, instantâneo. É este comando que dá impulso para que determinado movimento 
aconteça.

A comunicação não-verbal revela como é o indivíduo – mesmo que suas palavras 
digam outra coisa.  Um princípio na dança-terapia é que o corpo não mente e  que,  o 

Mundo Imaginário ↔ Movimento Corporal ↔Ação



movimento pode ser uma representação gráfica, uma metáfora, para a dinâmica intrapsíquica 
da personalidade.

No trabalho terapêutico com a dança ou no processo arte-terapêutico envolvendo 
a  dança,  o  primeiro  passo  é  nos  tornarmos  conscientes  de  nosso  corpo,  descobrindo  a 
consciência  dos  nossos  movimentos,  gestos  e  qual  o  conteúdo  emocional  que  estes 
movimentos passam. Instruir o cliente para que faça um movimento a partir de um impulso e 
deixe que o movimento leve a dança adiante. O movimento surge a partir do inconsciente.

Na arte-terapia,  ao trabalharmos com movimento,  expressão corporal  e  dança, 
podemos encontrar níveis profundos do nosso ser. É uma comunicação direta com o nosso ser 
mais  profundo,  o  nosso  self.  Existe  uma  mudança  para  o  hemisfério  direito,  para  a 
comunicação intuitiva.

Também possibilita uma catarse, uma liberação corporal de emoções, sentimentos, 
desejos, que se encontravam reprimidos, paralisados.

A dançar nos aproxima de nós mesmos, proporciona entrarmos em contato com o 
nosso mundo interno, expressando toda a nossa riqueza de sentimentos, emoções, idéias e 
intuições.



16 LINGUAGEM DA MÚSICA, SONS E VOZ

A música faz parte do nosso cotidiano em quase todos os momentos. Em nenhuma 
outra época foi tão fácil o acesso à música. Podemos atualmente ouvir músicas de todas as 
culturas, praticamente de todos os gêneros, de todos os compositores e timbres que existiram 
ou existem no nosso planeta.

Os cantos e as músicas do folclore, de todas as regiões do mundo, nasceram de 
necessidades características de cada grupo de pessoas, sempre ligadas à celebração coletiva e 
ritos religiosos.

Para Gregório Queiroz, um estudioso da música, ao contrário de outros povos, a 
música ocidental não seguiu o mesmo caminho – que tentava retratar a unidade, o espírito 
criador.  No ocidente,  a  música  caminhou no  sentido  de  retratar  não  mais  a  perfeição  da 
Criação, as leis do mundo superior – que têm o caráter de unidade – mas tentando retratar o 
universo interno do ser humano, sua interioridade.

Hoje não existem padrões que orientem a música no ocidente. Ouve-se o que quer, 
o que o indivíduo escolhe escutar, de acordo com sua vontade ou seu estado de espírito no 
momento. A MÚSICA DE BOA QUALIDADE PODE FUNCIONAR COMO APOIO AO 
EQUILÍBRIO EMOCIONAL DO HOMEM. 

O universo está repleto de sons. O som é uma energia vibratória que assume a 
forma de ondas. Todo corpo entra em vibração. Todo corpo vivo emite som. Os instrumentos 
musicais são corpos postos para vibrar, assim como o corpo humano.

Cada instrumento tem um timbre e uma sonoridade que lhes  são próprios,  de 
acordo com sua constituição física, como também as pessoas têm um timbre pessoal diferente, 
de acordo com a constituição de um conjunto físico-psíquico – que estamos chamando de 
temperamento.

A música  tem a  capacidade  de  atuar  sobre  o  corpo humano  modificando  seu 
padrão  emocional  e  vibracional.  PARA CADA PESSOA A MÚSICA TERÁ  EFEITOS 
DIFERENTES. Em uma pessoa, determinada música pode mobilizar emoções fortes, já em 
outra,  a  mesma  música  pode  apenas  evocar  um estado  de  bem-estar  –  vai  depender  do 
temperamento da pessoa naquele momento.

A música  tem  se  mostrado  um  instrumento  eficaz  na  busca  de  expansão  de 
possibilidades de comunicação e expressão.  A musicoterapia é um método que trabalha 
com a música como técnica de mobilização de emoções e sentimentos, com finalidade 
terapêutica.  Porém,  este  método  também  utiliza  a  música  como  forma  de  expressão, 
compondo sons, melodias e cantos que exprimem estados emocionais da pessoa. Também em 
musicoterapia pode solicitar ao indivíduo para ouvir músicas e depois falar sobre os aspectos 
que  foram mobilizados  pelas  mesmas.  Possuindo  ainda  uma  outra  finalidade  terapêutica 
acoplada ao trabalho artístico, pedindo-se ao indivíduo ouvir músicas e em seguida expressar 
as  emoções  e  sentimentos  suscitados  por  elas  e  expressá-los  artisticamente  através  de 
desenho,  pintura,  modelagem.  Neste  caso  a  música  é  empregada  como  instrumento  de 
mobilização psíquica.

A expressão musical em musicoterapia busca valorizar qualquer produção sonora 
do  indivíduo,  como  expressão  da  sua  capacidade  de  expressão  e  comunicação.  Sendo 
valorizada qualquer manifestação musical sem nenhuma preocupação de orientação estética. 
Neste contexto não será levada em consideração a organização sonora. A pessoa se expressará 
através da sua própria música, que está repleta de significados e emoções para ela.

Outro aspecto alcançado no trabalho terapêutico com música,  é que ao cantar, 
tocar instrumentos, criar sons, o indivíduo interage com o outro que ouve sons, revelando para 
ele a necessidade de se escutar, de escutar o outro e de ser escutado pelo outro. Ficando claro 
para ele o quanto é importante desenvolver esta capacidade de “ouvir” o outro, de ouvir a si 



mesmo, de ouvir os sons da natureza, de ouvir o próprio silêncio, pois estamos acostumados a 
falar muito, e ouvir pouco. Raramente paramos para escutar o outro.

No trabalho com música os sons possuem um caráter lúdico de grande valia, pois 
além  de  proporcionar  prazer,  reduzem  o  nível  de  ansiedade,  trazendo  bem-estar, 
relaxamento, elevando a auto-estima de quem produziu os sons, conseguindo-se expressar 
através de sons internos – sons da sua alma.

A música acorda energias no ser humano que se encontravam estagnadas.
O som interno que se  transforma numa melodia,  quando improvisado,  produz 

além de uma melodia única e bonita, um estado de cura no ser humano.
Fazer uso da própria voz para algumas pessoas causa um grande temor, porque 

muitas delas recebem desde cedo, na infância, reforços negativos enquanto se expressavam: 
ora gritando, ora falando alto, ora falando rápido... Pode-se perceber o quanto ainda é difícil a 
superação dos impedimentos internos para soltar a voz, para se comunicar através dela em 
bom tom.



13 CHAKRAS

13.1 TABELA DE CORRESPONDÊNCIA

Chakra Coronário

LOCALIZAÇÃO: Alto da Cabeça

FUNÇÃO: União

DISFUNÇÃO: Alienação

COR: Violeta, Branco e Dourado

PRINCÍPIO BÁSICO: Ser Puro

CORRELAÇÃO FÍSICA: Cérebro

O chakra coronário é a sede da perfeição maior no homem; é a fonte e o ponto de 
origem de manifestação das energias dos demais chakras.

Chakra Frontal

LOCALIZAÇÃO: Testa (logo acima do cavalete do nariz)

FUNÇÃO: Percepção Direta

DISFUNÇÃO: 

 Dores de cabeça;

 Pesadelos;

 Defeito de visão.

COR: Anil

PRINCÍPIO BÁSICO: Consciência e Percepção

CORRELAÇÃO FÍSICA: 

 Olhos;

 Dois hemisférios do cérebro.

Esse é o primeiro dos chakras a ter sua contrapartida física no cérebro, em vez de 
no corpo. A mente não sofre com as restrições físicas, mas os pensamentos têm asas.

Chakra Garganta

LOCALIZAÇÃO: Entre a cavidade do pescoço e a laringe

FUNÇÃO: Audição

DISFUNÇÃO: 

 Linguagem bastante mal-educada e rude; 



 Gagueira;

 Voz relativamente alta;

 Palavras desprovidas de um conteúdo mais profundo. 

COR: Azul claro, Prateado e Azul esverdeado

PRINCÍPIO BÁSICO: Ressonância do Ser

CORRELAÇÃO FÍSICA: 

 Região da garganta, nuca, e queixo;

 Ouvidos;

 Órgãos da fonação (voz);

 Traquéia;

 Brônquios;

 Região pulmonar superior;

 Esôfago;

 Braços.

No chakra da garganta encontramos o centro da capacidade da expressão humana, 
a comunicação e a inspiração.

Chakra do Coração

LOCALIZAÇÃO: Altura do Coração

FUNÇÃO: Tato

DISFUNÇÃO: 

 Oferecer amor; 

 Estar sempre à disposição dos outros sem, contudo, estar 

     ligado à fonte do amor.

COR: Verde, Rosa e Dourado

PRINCÍPIO BÁSICO: Abnegação do Ser

CORRELAÇÃO FÍSICA: 

 Coração;

 Parte superior das costas, junto com o peito e cavidade torácica;

 Área dos pulmões;

 Sangue;

 Circulação sanguínea;

 Pele.



O chakra do coração é o centro do sistema dos chakras. Nele se unem os três 
centros inferiores (físicos e emocionais) com os três centros superiores (mentais e espirituais).

Chakra do Plexo Solar

LOCALIZAÇÃO: Cerca de dois dedos acima do umbigo

FUNÇÃO: Visão

DISFUNÇÃO: 

 Quer influenciar tudo com seu ponto de vista;

 Controlar o mundo exterior como controla o interior;

 Exercer poder e conquista.

COR: Amarelo e Amarelo-dourado

PRINCÍPIO BÁSICO: Constituição do Ser

CORRELAÇÃO FÍSICA: 

 Parte inferior das costas;

 Cavidade Abdominal;

 Sistema Digestivo;

 Estômago;

 Fígado;

 Baço;

 Vesícula Biliar;

 Sistema Nervoso Vegetativo.

O terceiro chakra é a  sede da personalidade. É o lugar no qual se encontra a 
identificação social e onde procura-se confirmá-la através da força pessoal, da eficiência e da 
vontade de dominar, ou também através da adaptação às normas sociais.
Chakra do Sacro

LOCALIZAÇÃO: Acima dos genitais

FUNÇÃO: Paladar

DISFUNÇÃO: 

 Negação e recusa da sexualidade, acarretando a perda 

       da expressão despreocupada de seu potencial criativo, 



       fazendo com que as energias se manifestem de modo  

inconveniente.

COR: Laranja

PRINCÍPIO BÁSICO: Reprodução Criativa do Ser

CORRELAÇÃO FÍSICA: 

 Quadris;

 Órgãos de reprodução;

 Rins;

 Bexiga;

 Tudo o que é líquido, como o sangue, a linfa, os sucos digestivos e o  

      esperma.

Nossos  relacionamentos  interpessoais  –  sobretudo  com  o  sexo  oposto  –  são 
caracterizados decisivamente pela função do segundo chakra.

Chakra Base

LOCALIZAÇÃO: Base da Coluna Vertebral, na Cintura Pélvica

DISFUNÇÃO: 

      Confusão em relação ao papel cultural ou sexual.

COR: Vermelho

PRINCÍPIO BÁSICO: Vontade do Ser

CORRELAÇÃO FÍSICA: 

     Coração;

     Triplo Aquecedor;

     Intestino Delgado;

     Circulação.

É  o  centro  psicológico  para  a  evolução  da  vontade  pessoal  em  direção  à 
identidade e autonomia e a necessidade de ação e sobrevivência.



13.2 CHAKRAS E CORRESPONDENTES

CHAKRA COR SENTIMENTO
1º Vermelho Energia, Saúde e Vitalidade
2º Laranja Alegria, Jovialidade, Prazer
3º Amarelo Felicidade, Sociabilidade e Inteligência
4º Rosa Amor e Afeição sem Paixão
5º Azul Calma, Harmonia, Serenidade e Paz
6º Anil Esperança e Renovação
7º Branco e Violeta Espiritualidade



14 MANDALA

O nome mandala significa, em sânscrito, círculo mágico – símbolo que fala da 
totalidade, da inteireza. O círculo é o símbolo da psique; o quadrado é o símbolo da matéria 
terrestre, do corpo e da realidade.

Jung  usou  o  termo  mandala  para  designar  este  tipo  de  estrutura,  que  é  a 
REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA DA PSIQUE HUMANA. A finalidade da mandala é a de 
conduzir o indivíduo a certa contemplação, que o ajude a levá-lo ao mais íntimo dele, isto é, 
seu self.

As mandalas representam o indivíduo em diferentes estados de 
ser,  ora  experimentando  sentimentos  confusos;  às  vezes  acessando 
memórias muito antigas, ou trazendo conteúdos profundos. A mandala age 
como  um  espelho,  refletindo  os  conteúdos  que  naquele  determinado 
momento  o  indivíduo  precisa  refletir  e  elaborar  posteriormente. 
A mandala pode ser usada como veículo de auto-descoberta.

Para Jung, o círculo foi utilizado em todas as épocas como objeto de projeção de 
conteúdos psíquicos.  Essas  imagens são uma tentativa  da psique inconsciente  coletiva de 
curar a dissociação de nossa época caótica através do símbolo do círculo. Para ele, desenhar, 
pintar e sonhar com mandalas faz parte o processo de individuação.

A  mandala  tem  como  finalidade  à  realização  da  pessoa  como  ser  total  e 
redescobrir aquilo que ela já é. A mandala abre as portas para a riqueza que existe dentro da 
pessoa. Mostra toda essa riqueza adormecida.

Ao trabalhar com a mandala podemos vivenciar momentos de clareza em que os 
opostos se equilibram na consciência, e experimentar um estado de paz e harmonia. O círculo 
desenhado contém e atrai partes conflitantes da psique. Mesmo quando um conflito vem à 
tona, o ato da criação da mandala produz uma grande descarga de tensão.

Quando fazemos uma mandala criamos nosso próprio espaço sagrado, um lugar 
de proteção, um foco para a concentração de nossas energias. Ao expressar nossos conflitos 
interiores na forma simbólica da mandala, projetamo-los para fora de nós mesmos.

Para fazermos uma leitura de mandalas, teremos que considerar o conjunto todo, 
incluindo as cores, as formas, a pressão que foi usada no lápis, o movimento e a posição do 
desenho na folha de papel.

O indivíduo usando o pastel de modo firme e constante pode indicar que dentro 
dele existe firmeza, constância. Se ele utilizar o pastel de modo borrado, talvez seja porque 
essa pessoa esteja se pressionando, se auto-boicotando, se confundindo.

A respeito da pressão do lápis, muita pressão, muita força – tendência opressiva, 
expressão de poder, de afirmação. Pressão leve pode indicar desinteresse, auto-rejeição e que 
ele esteja se movimentando no nível transpessoal.

As características da pressão ao traçar as linhas, refletem a tensão muscular 
do nosso corpo. Quando estamos sob o domínio das emoções, esta tensão tende a ser maior, e 

traçamos  com  maior  pressão,  tornando-os  fortes.  Quando  nos  sentimos 
cansados ou deprimidos, traçamos linhas fracas, apagadas.

A nível  psíquico  as  linhas curvas  podem expressar  potenciais 
ilimitados e energias que fluem livremente. A utilização de linhas curvas em 
seus  desenhos  sugere  uma  expressão  mais  espontânea  das  emoções, 
sentimentos e afetos. Podendo também apontar, quando usado em demasia, 

para uma dificuldade da pessoa em usar o estado racional,  demonstrando por vezes certa 
dificuldade de lidar com a realidade, com o concreto.

Quando uma pessoa desenha com freqüência utilizando linhas retas pode sugerir 
um modo de funcionar na vida muito racional, estando confinada à razão com dificuldades de 



entrar  em  contato  com  emoções  e  sentimentos.  Observa-se  que  as  linhas  curvas  são 
desenhadas mais por mulheres, enquanto que as linhas retas são encontradas em mandalas de 
homens.

Pode-se encontrar  nas mandalas movimento em sentido horário,  demonstrando 
neste  caso  a  vinda  de  conteúdos  inconscientes  para  a  percepção  consciente.  Caso  o 
movimento flua no sentido contrário, anti-horário, pode-se inferir regressão.

A respeito  do elemento  movimento  poderíamos dizer  que  quando o indivíduo 
desenha mais para o centro da mandala pode indicar movimento de prisão.  Ao contrário, 
quando a pessoa deixa a energia fluir, se movimentar de dentro para fora pode estar indicando 
um movimento de liberação. Quando o movimento é dirigido para a direita, indica movimento 
voltado para o futuro. Para a esquerda indica um movimento de volta ao passado. No sentido 
vertical, para cima, tendência ao desenvolvimento espiritual. Movimento para baixo indica a 
direção para o inconsciente.

As  cores  que  estão  na  metade  superior  da  mandala 
costumam estar relacionadas com o processo consciente. As cores que 
se apresentam na metade inferior simbolizam o que se passa no nível 
inconsciente. E as cores que estão distribuídas mais ou menos no meio 
da  mandala  indicam os  conteúdos  que  atravessam o  limiar  entre  o 
consciente e o inconsciente.

No  elemento  forma  devemos  considerar  os  números, 
contando  o  número  de  formas  presente  na  mandala,  observando  o 

significado desses números.
As formas, as linhas, os números presentes na mandala simbolizam mensagens 

acessadas  do  inconsciente.  São  informações  importantes  desse  indivíduo.  Precisamos 
compreender o simbolismo das formas, considerando o significado que cada forma tem em 
cada cultura, pois não se pode esquecer, que o simbolismo deve ser contextualizado.

A melhor forma de fazer uma leitura de uma mandala é pedindo a própria pessoa 
que a fez, para olhar para ela várias vezes, de perto, de longe, em vários ângulos e sugerir que 
essa pessoa entre em contato com o que desenhou e fale o que lhe vem à mente no momento, 
a partir do que está vendo.

Não  há  um  manual  de  interpretação  de  mandalas.  O  que  existe  é  fruto  de 
pesquisas de estudiosos que começaram a utilizar a mandala como instrumento terapêutico e a 
partir daí começaram a estabelecer relações entre características das pessoas e o traçado, as 
formas, cores e símbolos empregados na confecção da mandala.

Para se iniciar um trabalho com mandalas  é necessário 
primeiro lugar escolher os materiais que serão utilizados na confecção 
de sua mandala. Podem ser confeccionadas com argila, pedras, areias, 
flores, madeira, couro, tecidos, sucata... As possibilidades são várias. 
Podem ser criadas individualmente, em duplas ou em grupos. Apesar 
de a mandala poder ser confeccionada em vários tipos de materiais, a 
mais comum é a mandala feita em papel branco com pastéis a óleo ou 
giz de cera colorido, canetas hidrográficas ou tintas.

É  IMPORTANTE  O  CUIDADO  COM  O  MOMENTO  DA CRIAÇÃO  DA 
MANDALA, devendo-se escolher um local tranqüilo, que não sofra interferências externas. 
Em silêncio ou com música para relaxamento.  O ato de fazer mandalas é comparado a 
ritual pessoal, onde é necessário que o indivíduo esteja relaxado, e para isto, ele poderá antes 
de  iniciar,  fazer  exercícios  de  relaxamento,  de  visualização...  Devendo  se  esquecer  dos 
problemas, para que possa de uma forma inteira mergulhar na criação da sua mandala.

Procurando pensar no mínimo possível, o indivíduo deve deixar-se ser escolhido 
pela cor, forma ou sentimento ao iniciar sua mandala. Uma boa dica é fechar os olhos, e ao 



abri-los,  deixar  que uma cor  lhe escolha.  Guiado pela visão interior,  inicie a  mandala de 
maneira mais espontânea e livre possível. É importante colocar o nome, a data e uma seta 
indicando a direção do desenho, no verso do papel.

Se o indivíduo ficar com uma sensação de algo inacabado, deve desenhar outras 
mandalas, até que perceba que já foi o suficiente naquele momento – que deu para fechar a 
gestalt.

É importante de vez em quando o indivíduo rever suas antigas mandalas, pois elas 
funcionam como uma espécie de mapa, oferecendo ao indivíduo um ótimo direcionamento ao 
seu processo de individuação.

Ao fazer uma leitura de mandalas, é interessante fazê-las em série; no mínimo 
quinze mandalas são necessárias para se ter uma idéia mais aproximada do trajeto da pessoa 
que a confeccionou.

Desenhar mandalas serve como um  expediente centralizador que faz emergir 
lucidez da confusão. As mandalas podem manter o indivíduo em contato com a sabedoria 
interior  e  ajudá-lo  a  vivenciar  o  que  o  indivíduo  realmente  pretende  ser.  O  caminho  da 
mandala torna-se uma celebração dessa dádiva que é a própria vida: uma oportunidade para 
evoluir, amar e ser.

Observa-se que as linhas curvas são desenhadas mais por mulheres, enquanto que 
as linhas retas são encontradas em mandalas de homens.



17 ARTE-TERAPIA COM CRIANÇAS

A manifestação artística iniciada nos primeiros anos de vida pode significar para a 
criança  a  possibilidade  de  uma  adaptação  mais  adequada  ao  seu  meio  ambiente,  como 
também constitui uma forma de equilíbrio necessário entre o intelecto e as emoções. Pode 
ainda  funcionar  como uma válvula  de  escape  –  uma espécie  de  apoio  quando  a  criança 
encontra-se aborrecida coloca esse seu aborrecimento no desenho.

É importante para o arte-terapeuta que trabalha com crianças conhecer a evolução 
dos  trabalhos  infantis,  precisando  levar  em  consideração  a  idade  e  o  nível  de 
desenvolvimento da criança.

Para Arno Stern, estudioso do Grafismo Infantil, a arte da criança é diferente da 
arte  do  adulto  e  não  deve  ser  considerada  imperfeita  ou  incompleta,  mas  distinta.  Ele 
considera a arte infantil  uma lógica. A criança expressa ao pintar, sensações, sentimentos, 
aspirações e conhecimentos.

Para Lawenfield, promover a livre expressão artística equivale a proporcionar à 
criança  uma  infância  livre  e  feliz.  Desenhar,  pintar,  modelar  constituem  um  processo 
complexo em que a criança reúne diversos elementos de sua experiência para formar um novo 
e significativo todo. No processo de selecionar, interpretar e transformar esses elementos a 
criança executa mais do que um quadro, ela expressa parte de si própria, como pensa, como 
sente e como vê. Para a criança a arte é atividade dinâmica e unificadora.

No estudo do Grafismo Infantil feito por Lawenfield e Brittain, eles destacam a 
importância da primeira infância como crucial no desenvolvimento do indivíduo. E ressaltam 
que a arte se inicia quando a criança faz o primeiro traço no papel.

As garatujas iniciam-se com traços desordenados num papel e  evoluem até se 
converterem em desenhos com conteúdos reconhecíveis para os adultos. Esta fase inicia-se 
com um ano e meio até mais ou menos quatro anos. Esta etapa se classifica em três períodos: 
garatuja  desordenada,  garatuja  controlada  e  garatuja  com  nome.  A  GARATUJA  É 
CONSIDERADA COM UM REFLEXO DO DESENVOLVIMENTO, E COMO TAL NÃO 
DEVE  SER  INTERPRETADA.  Devem  ser  vistas  como  tentativas  de  expressão  e 
comunicação da criança, que devido ao seu estado de imaturidade, só consegue se expressar 
através desse emaranhado de traços.

A próxima etapa, segundo Lawenfield e Brittain, é a pré-esquemática, que é a fase 
das primeiras tentativas de representações – ocorrendo entre quatro e sete anos. A partir dessa 
etapa do desenvolvimento neuromotor, a criança começa a criar formas. Os traços e garatujas 
vão evoluindo para uma configuração representativa definida. Aqui nesta fase, ela começa a 
representar a figura humana, porém precariamente, ou seja, a figura humana ainda não está 
bem definida. A noção de espaço e de tamanho ainda são relacionadas com a imagem que ela 
tem de seu corpo.

O desenho e a pintura das crianças registram seus conceitos, seus sentimentos e 
suas percepções do mundo. Nesta fase do desenvolvimento – da conscientização das coisas 
que  a  cercam,  através  dos  sentidos  e  da  sua  criatividade,  ela  desenvolve  também 
características de flexibilidade, de pensamento imaginativo e fluência mental.

Na etapa esquemática se dá a obtenção de um conceito de forma, ocorrendo entre 
os sete aos nove anos de idade. Nesta etapa a criança chega a um conceito de objeto que, 
através da repetição contínua consegue dar uma forma ao que ela deseja representar pelo 
desenho. Descobre ainda nesta fase a relação entre cor e objeto e assim repete as mesmas 
cores para os mesmos objetos – indicando que a criança começou a encontrar certa ordem 
lógica  no  mundo  e  está  estabelecendo  relação  concreta  com  as  coisas  que  a  rodeiam. 
A criança está estruturando seus processos mentais,  começando a organizar-se e vendo as 
relações em seu ambiente.



A próxima etapa é chamada de “realismo ou idade da turma”, que ocorre entre os 
nove e os doze anos de idade. Um dado importante nesta etapa é o descobrimento que a 
criança faz, de que ela é um membro da sociedade. É a idade das amizades em grupo, onde se 
observa um crescimento na independência  social  em relação aos adultos.  A criança neste 
período vai se conscientizando progressivamente de seu mundo real, cheio de planos, que 
pertence só a ela.

Os desenhos nesta etapa da figura humana são mais detalhados, resultantes da 
observação visual da criança, com a preocupação de concretizar as meninas como meninas e 
os meninos como meninos. Representam em seus desenhos características vinculadas ao sexo. 
Há uma preocupação com os detalhes, nessa etapa - às vezes até em excesso – não havendo 
ainda luz ou sombra.

Nesta  idade,  a  criança  não  tem controle  absoluto  sobre  suas  emoções,  e  esta 
intensidade de emoções pode estar presente em seus desenhos e pinturas, no uso simbólico de 
imagens com grande significado para si mesma, como também no uso exagerado de algumas 
cores. Percebem-se também nessa fase, desenhos com detalhes de decoração e ou adornos nas 
figuras femininas.

Quando  estiver  em  um  determinado  grau  de  maturidade  cognitiva  e  tiver 
adquirido a compreensão de que cada objeto ou instrumento tem uma função específica (o 
lápis é para riscar e desenhar), terá encontrado a noção da finalidade de expressão.

Esse processo de maturação da criança é dividido em áreas:  a neuromotora,  a 
sócio-emocional e a cognitiva. 

  Área Neuromotor – nessa área encontramos o tônus, a força muscular, a coordenação dos 
movimentos, a percepção visual e a apreensão dos instrumentos.

  Área Sócio-Emocional  –  nessa área encontramos a  capacidade de auto-afirmação e  a 
segurança para realizar uma atividade. 

  Área Cognitiva – e nessa área, a noção de causalidade.

A criança está em constante transformação e movimento. Ela vê o mundo a partir 
do  seu  eu,  unindo as  fantasias,  sonhos,  medos  e  desejos.  Quando desenha  expressa  seus 
sentimentos e emoções na sua produção artística. O desenho é, para ela, o início do controle 
sobre sua coordenação motora, e isto lhe proporciona prazer e satisfação, é uma conquista. 
Através dos rabiscos vai crescendo, conquistando espaços, construindo conhecimentos.

Com a criatividade e a expressão artística pode-se constatar o quanto a criança vai 
se  desenvolvendo,  observando  o  mundo  e  aprendendo  sobre  si.  Neste  processo  vai 
encontrando sua autonomia, vai construindo sua identidade.

Como  no  desenvolvimento  evolutivo  também  o  desenvolvimento  gráfico  é 
universal, significando este dado que a criança em qualquer parte do mundo vai passar pelas 
mesmas características dos estágios que estão vivendo. 

Para Edith Derdyk, existem dois níveis de leitura do desenho infantil. Podemos 
detectar o conteúdo manifesto – que seriam as imagens presentes no papel – e o conteúdo 
latente – trata-se das imagens subliminares escondidas no desenho, mas bem vivas.

O desenho da criança ganha um novo significado a partir do estudo de Winnicott 
(1971) sobre os fenômenos transacionais, os quais são definidos como a área intermediária da 
experiência. As atividades plásticas podem ser vistas como meio de expressão e comunicação 
na mesma área intermediária, entre realidade interna e externa.

A criança quando se expressa plasticamente pode estar revelando suas próprias 
fantasias,  ansiedades,  temores,  situações  evitadas,  ressentimentos,  desejos,  necessidades  e 



sentimentos. O material que ela coloca para fora é um material profundo, que deve ser tratado 
com cuidado.  Muitas  vezes a  projeção pode ser  o  único modo de a criança conseguir  se 
expressar.  Ela  pode  se  comunicar  através  de  figuras  humanas,  objetos,  animais  ou 
simplesmente riscos e rabiscos, coisas que jamais diria diretamente. 

Às vezes encontramos trabalhos incompatíveis com a idade da criança, podendo 
ser um dado de imaturidade. A maneira que a criança se expressa pode ser uma indicação de 
como ela é na vida, ou como se sente nesse momento.

No processo psicoterápico, utilizamos recursos artísticos e expressivos, seguimos 
a mesma prática de qualquer processo psicoterapêutico. Seguimos uma linha teórica, ou seja, 
uma abordagem psicoterápica como linha central do processo.

Esse espaço é destinado à livre expressão e ao estímulo do uso do potencial da 
criatividade através de várias linguagens e recursos artísticos expressivos. 



18 ARTE-TERAPIA COM ADOLESCENTES

Para  o  adolescente,  tanto  as  incontroláveis  mudanças  corporais  como  as 
exigências do mundo circunstantes são sentidas como invasores. Como defesa, o adolescente 
mantém seus processos mais primitivos, embora sentindo a necessidade e o desejo de alcançar 
novos níveis evolutivos. Por isso, pode dinamicamente retrair-se – voltar-se para si mesmo, 
refugiar-se  em  seu  mundo  interno  –  onde,  conectando-se  com  seu  passado,  poderá 
defrontar-se com o futuro.

As mudanças que vão ocorrendo,  e  através das quais o indivíduo perde a sua 
identidade infantil, implicam a busca de uma nova identidade, tanto a nível consciente como 
inconsciente.  Será  através  de  figuras  construídas  no  seu  mundo  interno  que  o  indivíduo 
elegerá  como modelo  para  construir  sua  nova  identidade.  É  este  mundo  interno  que  lhe 
possibilitará enfrentar o mundo externo, adaptando-se a ele de uma forma adequada.

As imagens parentais introjetadas são as que ajudam o adolescente a elaborar as 
suas crises internas e enfrentar o mundo externo, agora de uma outra forma, sem ser mais 
criança.

Entrar no mundo dos adultos – desejado e temido – significa para o adolescente a 
perda  definitiva  da  sua  condição de  criança.  É  o  momento  crucial  na  vida  do  homem e 
constitui a etapa decisiva de um processo de desprendimento que começou com o nascimento. 
As mudanças psicológicas que se produzem neste período – e que é a correlação de mudanças 
corporais – levam à uma nova relação com os pais e com o mundo, isto é, possível quando se 
elabora lenta e dolorosamente o luto pelo corpo de criança pela identidade infantil  e pela 
relação com os pais da infância.

Quando o adolescente se vê no mundo com o corpo de adulto, ele muda a imagem 
que tinha do seu corpo de criança e conseqüentemente muda a sua identidade, e então precisa 
adquirir uma nova identidade que lhe permita adaptar-se ao mundo.

O período da adolescência é um período em que se flutua entre a dependência e 
independência. O adolescente se move entre o impulso ao desprendimento e o medo de perder 
seu antigo estágio de dependência. É um período confuso, ambivalente, doloroso e repleto de 
contradições.

No processo psicoterápico utilizamos recursos artísticos e expressivos; seguimos a 
mesma prática de qualquer processo psicoterapêutico. Seguimos uma linha teórica, ou seja, 
uma abordagem psicoterápica como linha central do processo.

As Oficinas Criativas para adolescentes apresentam-se como uma oportunidade 
do  adolescente  exercitar  sua  expressão  e  comunicação.  É  um  espaço  destinado  à  livre 
expressão e ao estímulo do uso do potencial da criatividade através de várias linguagens e 
recursos artísticos expressivos.

O foco desse trabalho em oficina criativa está no desenvolvimento criativo na 
arte, fazendo ponte para o criativo na vida cotidiana.



19 ARTE-TERAPIA COM ADULTOS

Arte-terapia  com  adultos  é  um  método  que  pode  ser  empregado  em 
psicoterapia, grupos terapêuticos, oficinas de desenvolvimento da criatividade e em atelier 
terapêutico. Em cada um desses contextos esse método será utilizado a partir dos objetivos 
e  características  do  trabalho.  Em  alguns  desses  contextos,  como  por  exemplo  na 
psicoterapia, será aplicado em conjunto com uma abordagem psicoterápica, e os conteúdos 
acessados na atividade artística serão trabalhados profundamente, seguindo a orientação 
teórica do psicoterapeuta.

Na  psicoterapia,  a  utilização  de  recursos  artísticos  e  expressivos  tem  como 
objetivo  auxiliar  o  indivíduo  a  penetrar  no  seu  inconsciente,  acessando  conteúdos  que 
precisam passar para o campo da consciência. O uso de materiais plásticos diversos aplicados 
através de técnicas e dinâmicas funciona como um instrumento de ajuda ao psicoterapeuta, 
que está ali como um elemento catalisador neste processo de autoconhecimento e resgate do 
sentido  maior  de  vida  do  indivíduo.  Tanto  na  arte  como  no  processo  psicoterápico  se 
manifestam a capacidade humana de perceber, configurar as relações consigo, com outros e 
com o mundo.

O momento de fazer arte funciona como um canal que leva o indivíduo ao seu 
mundo interno, manifestando através das suas intuições e conteúdos que precisam passar para 
a consciência.

  Neste processo psicoterápico através da arte, sentimentos e experiências, tomam 
uma forma concreta,  onde a consciência vai  sendo construída no fazer  artístico,  no fazer 
aparecer figuras e formas que estão repletas de significados para quem as fez. Este produto 
artístico que surge servirá de espelho, onde o indivíduo ao confrontá-lo pode se identificar, 
refletir, descobrir, elaborar seus significados e integrar à consciência.

A escolha dos materiais e das técnicas ocorrerá a partir do contexto do trabalho e 
conseqüentemente  dos  objetivos  de  trabalho.  Geralmente  não  há  contra-indicação  para  a 
prática da arte-terapia com adultos, devendo-se observar a dinâmica psíquica e a capacidade 
de saúde física do indivíduo.

A proposta do atelier terapêutico com adultos se define como um espaço onde o 
indivíduo possa  trabalhar  artisticamente,  desenvolvendo sua criatividade,  expressividade e 
comunicação.

Se a formação do arte-terapeuta no atelier terapêutico for em arte-educação, o 
foco do seu trabalho será direcionado ao uso da arte  como linguagem de expressão e no 
desenvolvimento da criatividade no processo artístico.

O  arte-terapeuta,  com  formação  em  arte,  tem  como  objetivo  trabalhar  a 
aprendizagem da linguagem plástica, estimulando também o desenvolvimento da capacidade 
de expressão, do potencial criativo e da comunicação através da arte.

Através do fazer artístico e da elaboração do material interno que foi configurado, 
o indivíduo tem a chance de organizar-se internamente, propiciando uma ordenação psíquica, 
assim como uma oportunidade de confronto e organização de conflitos. 



20 ARTE-TERAPIA COM IDOSOS

Com  o  passar  do  tempo  verifica-se  uma  decadência  natural  da  capacidade 
funcional  da  estrutura  física  da  pessoa,  diminuição  da  velocidade  de  reação  e  em  sua 
capacidade de enfrentar estímulos externos. Porém, essa redução geral dos ritmos orgânicos 
não supõe inaptidão para a maioria das funções da maturidade. 

A idade pré-senil se estabelece entre 46 e 60 anos, aproximadamente. Nesta fase, 
encontram-se  os  primeiros  sinais  de  envelhecimento  –  que  tendem  ao  aparecimento  de 
algumas doenças e modificações comportamentais e físicas. A partir dos 60 anos, começa a 
fase  típica  da  idade  avançada,  em  que  se  começa  a  observar  mudanças  fisiológicas  e 
psicológicas, sobretudo no comportamento do indivíduo. As alterações fisiológicas acontecem 
a nível muscular,  nos ossos,  nas articulações e na pele.  Nas alterações funcionais, podem 
ocorrer declínio no funcionamento do sistema respiratório, auditivo, cardiovascular, urinário, 
gastrintestinal, endócrino, etc. Além destas alterações a nível físico podem ocorrer alterações 
comportamentais,  como  surgimento  de  demência  senil,  demência,  arteriosclerose;  como 
também  a  nível  emocional  podem  surgir  ansiedade,  depressão,  angústia,  impaciência  e 
inquietude de um modo geral. 

Os  transtornos  mentais  na  idade  senil  podem  ser  denominados  normais  ou 
patológicos, pois o decréscimo natural das funções psíquicas do idoso não se constitui uma 
patologia.

Com o decorrer da idade, a intensidade das emoções parece diminuir de acordo 
com  a  lentidão  da  personalidade.  Encontramos  na  velhice  o  predomínio  de  sentimentos 
negativos, pois são sempre lembradas as experiências de perda da saúde, aposentadoria, morte 
de amigos e medo da sua própria morte. Porém, é bom lembrar, que se o idoso quando jovem 
foi uma pessoa alegre, continuará sendo assim na velhice, desde que os acontecimentos na sua 
história pessoal não tenham alterado a estrutura básica da sua personalidade. 

O mito da velhice como etapa negativa se baseia em pressupostos incertos.          A 
maioria dos idosos não tem limitações, nem suas vidas são negativas e dependentes como se 
convenciona. 

A arte-terapia pode ser um ótimo instrumento de trabalho com idosos, pois por seu 
aspecto lúdico proporciona às pessoas que estão nesta fase da vida – através de atividades 
artísticas e expressivas – expressar seus sentimentos, emoções, medos e angústias, em relação 
ao seu processo de envelhecimento.

Através  da  arte,  o  idoso  pode  resgatar  situações  de  vida  que  não  foram 
devidamente elaboradas, e a partir dos recursos artísticos e expressivos, pode configurar tais 
situações, podendo elaborá-las e integrá-las à sua consciência.

Fazer  e  vivenciar  arte  promove  relaxamento,  rebaixando  do  nível  da 
ansiedade, inquietude, impaciência e angústia –  que é normal no indivíduo idoso. Além 
também de ser proporcionado a este indivíduo, um espaço para ele verbalizar o que executou 
na atividade artística, sendo uma ótima oportunidade de ele ser escutado e de outras pessoas 
lhe darem atenção – que em muitos casos é o que muitos idosos necessitam. Eis uma ótima 
chance de falar sobre si mesmo e de sentir-se importante – que é outra queixa dos idosos, de 
não receber atenção dos mais jovens (incluído familiares).

Também podemos considerar o aspecto de lazer, onde o idoso preenche seu tempo 
de forma prazerosa, pois eles têm mais tempo para dedicar aos assuntos de seu interesse. 
Também estão em contato com outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, que 
este período final da vida tem como característico.

Este método ajuda ao idoso a resgatar a sua auto-estima, pois ao constatar que foi 
capaz  de  pintar,  desenhar  e  modelar...  Vendo  o  produto  final,  perceberá  que  ainda  está 



capacitado  a  fazer  coisas,  aumentando dessa  forma a  sua  estima  por  si  próprio,  e  o  seu 
sentimento – que ainda é útil e capaz de construir algo.

É bom lembrar que com idoso não vamos nos aprofundar no trabalho terapêutico, 
nem vamos mexer com a estrutura de personalidade; o trabalho em arte-terapia neste estágio 
de vida visa trabalhar perifericamente, fazendo o mesmo entrar em contato com situações que 
ele pode elaborar, transformar e resignificar, descobrindo que ainda é produtivo, capaz e útil, 
e que, sobretudo, a vida ainda é uma fonte de prazer e satisfação. A ênfase no trabalho será no 
suporte, no apoio – que pode ser dado a este indivíduo que necessita, neste estágio de sua 
vida, de atenção e de se sentir protegido e seguro.
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۩28 Dias

۩A Corrente do bem

۩A Nova lei

۩Adorável professor

۩Alguém para dividir os sonhos

۩Amor além da vida

۩Ao mestre com carinho

۩Closer – perto demais

۩Com mérito

۩Contato

۩Diário de um motociclista

۩Documentário Vinícius

۩Duas vidas

۩Dvd - O poder do mito (com Joseph Campbell)

۩Dvds - Cosmos (Carl Sagan)

۩Enigma das cartas

۩Freud além da alma

۩Gênio indomável

۩Jornada da alma

۩Laranja mecânica

۩Matrix

۩Mentes brilhantes

۩Meu mestre minha vida

۩Minhas vidas (com Shirley Mclaine)
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۩Música do coração

۩O Enigma das cartas

۩O Mistério da libélula

۩O Pianista

۩O ponto de mutação - Fritjof Capra

۩O Preço do desafio

۩Ou tudo ou nada

۩Patch Adams

۩Ponto de mutação

۩Quem somos nós

۩Samsara

۩Se fosse verdade

۩Sempre amigos

۩Sete anos no Tibet

۩Sob o sol de Toscana

۩Sociedade dos poetas mortos

۩Sonhos

۩Um estranho no ninho

۩Universos paralelos
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