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RESUMO 
 
 

A Arteterapia, ao tratar com a linguagem subliminar do inconsciente, vem 
proporcionando alívio àqueles que dela se valem na busca pela restauração de 
seu equilíbrio emocional. Dessa feita, compreendemos que esta terapêutica é 
assistencial no trato da depressão, a qual se caracteriza principalmente por causar 
confusão mental e baixar o humor vital do indivíduo, debilitando-o para o trabalho 
e afastando-o do convívio social. Esse transtorno do humor possui múltiplas 
etiologias, as quais foram categorizadas pelos estudiosos como fatores biológicos, 
genéticos e psicossociais, muito embora ainda estejam em processo de estudo 
científico. Apesar desses estudos, esta doença tem afetado pessoas de todas as 
idades em todo o mundo, sendo uma das maiores causas de suicídio entre idosos. 
No combate a essa psicopatia, muitos são os tipos de tratamento, que vão dos 
fármacos, das psicoterapias até a eletroconvulsoterapia (ECT), sem que, em  
muitos casos, obtenham sucesso. Preocupados com isso, neurocientistas 
descobriram que os níveis de substâncias neuroquímicas, responsáveis pela 
sensação de prazer e bem-estar aumentam no cérebro, quando realizamos tarefas 
que utilizem nossas mãos e ousam dizer que, nesse aspecto, os trabalhos 
manuais e atividades que nos são prazerosas são mais eficazes que muitos 
remédios que se propõem a debelar a depressão. Contudo, observaram que, para 
haver sucesso em qualquer tratamento, é indispensável ‘o querer’ do indivíduo, 
para acionar os mecanismos que processam a cura. Nesse cenário, a Arteterapia, 
utilizando-se de materiais diversos, tais como materiais gráficos e tintas, entre 
outros, de muito colorido e de técnicas onde a aplicabilidade desses recursos 
resultam em produções afetivo-expressivas, coloca-se como um eficaz agente 
facilitador no processo de reestruturação emocional na depressão.  

 

Descritores: Arteterapia, depressão, criatividade, fazer artístico, equilíbrio     
emocional      
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RESUME 
 
 

The art therapy, by dealing with the unconscious subliminal language, has 
brought relief to those who seek for emotional balance. This way, it is 
understandable that the therapy is assistance in dealing with depression, which is, 
mainly specified by causing mental confusion as well as a human lower vital mood 
and those symptoms, make individuals weaker and put them away of social living. 
This inconstant humor has multiples etiologies, which have been categorized by 
professionals as biological, genetics or psychosocial factors, although those facts 
have still been in scientific study process. Despite all the studies, that disease has 
affected people from all over the world and of all ages. Besides, it has been the 
most common suicide cause among elderly people. There are several kinds of 
treatments in order to abolish this psychopathy, such as with medicines, therapies 
and even eletroconvulsotherapy (ECT), but in many cases those treatments are 
unsuccessful. Bearing in mind the unsuccessful treatments, neuroscientists have 
found out that the neurochemical substances responsible for the pleasure in the 
brain increase when we use our hands for developing tasks and pleasurable 
activities are even more effective than medicines specially designed for the cure of 
depression. However, it was observed that  to achieve success, in any treatment, it 
is essential the true desire of the human being in order to activate the healing 
process. In this scenery, the art therapy uses several material, such as: graphic 
materials and paints, among lots of other colorful materials where the techniques 
and the application of those resources get to affective-expressive productions 
working as an effective facilitator in the process of  emotional reconstruction in 
depression. 

 
Descriptors: Art therapy, depression, creativity, artistic act, emotional balance. 
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METODOLOGIA 
 

 

O presente trabalho monográfico, como dispositivo de pesquisa científica, 

fundamenta-se em ampla bibliografia, tais como livros da área biomédica, revistas 

de cunho científico, artigos, trabalhos acadêmicos e sites. Para melhor 

compreensão dos dados colhidos e explanados, está organizado em quatro 

capítulos. Assim, o primeiro capítulo, que objetivou discorrer sobre os 

fundamentos da arteterapia, seu contexto histórico, o papel da arte na 

performance terápica e o papel da arteterapia no resgate da espiritualidade, está 

sob o aporte teórico de vários estudiosos, tais como Liomar Quinto Andrade, Pat 

B. Allen, Susan Bello, Marta E. Maltoni Gehringer e Maria Cristina Urrutigaray. 

Para a concreção do segundo capítulo, que brevemente expõe as 

nuances de uma sociedade conturbada e aponta a arteterapia como 

potencializadora do reequilíbrio emocional, pesquisamos David Orr, Susan Bello, 

Edna Chagas Christo, entre outros. 

O terceiro capítulo, que aborda a temática da depressão, suas causas, 

sintomas e conseqüências, está embasado teoricamente nos autores Eustachio 

Portella Nunes, João Romildo Bueno e Antonio Egídio Nardi, Harold I. Kaplan e 

Benjamin Sadock, Kwame Mackenzie e Daniel Delouya, entre outros. 

Para fundamentar o quarto e último capítulo, que discute temas como 

saúde, o fazer com as mãos, a linguagem das cores, técnicas e propriedêutica dos 

materiais, pesquisamos os autores Maria Cristina Urrutigaray, Kelly Lambert, 

Daniel Delouya, Jean Chevalier e Alain Gheerbrant. Utilizamos, ainda, alguns 

sites, os quais  se encontram relacionados na webgrafia. 

Para confeccionar toda a monografia e formatá-la, consultamos os autores 

Marco Antônio Larosa e Fernando Arduini Ayres. 
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Todo este trabalho monográfico encontra-se devidamente embasado na 

pesquisa dos autores supramencionados, os quais validam toda a argumentação 

exposta. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A fluidez da vida contemporânea e a concreção do conhecimento que, à 

luz da ciência, se revela todos os dias têm-nos confrontado com a problemática do 

homem que, empenhado em satisfazer suas necessidades materiais, esqueceu-se 

de sua fragilidade como ser humano, para tornar-se um mecanismo multifuncional 

capaz de ostentar competências diversas. As preocupações com a correria 

cotidiana absorveram completamente seu pensamento a ponto de fazê-lo 

esquecer-se de si mesmo. A luta diária pela melhoria ou manutenção de um status 

sócio-econômico o fez negligenciar seu relacionamento consigo mesmo e com o 

outro, conferindo à agitação e ao imediatismo modernos a culpa desse abandono. 

O fato é que o ser humano necessita do convívio e da partilha, é de sua natureza 

o compartilhar desafios, contudo também é de sua natureza respeitar os próprios 

limites e perceber quando algo em seu organismo não está em consonância com 

o estado de saúde. 

Apesar das facilidades que o mundo contemporâneo oferece, de todo o 

avanço científico-tecnológico e da velocidade do acesso à informação, o homem 

não estava preparado para o ritmo desgastante da condição de 

multifuncionalidade a que impôs, por isso nunca esteve tão ansioso, tão confuso 

mentalmente e doente como agora. Todos esses elementos somados a estados 

constantes de estresse foram debilitando o homem em sua resiliência e o 

predispuseram mais facilmente à depressão, um transtorno psicológico que de 

forma alarmante vem crescendo mundialmente. Recentes pesquisas estimam que 

quase 50% das pessoas com algum tipo de transtorno sofrem de depressão. 

Em face desses acontecimentos, estudiosos de todo o mundo vêm 

buscando meios de possibilitar um ponto final para esse transtorno, preocupados 

com a qualidade da vida mental do ser humano. Em muitos aspectos, as 

conquistas científico-tecnológicas têm contribuído para amenizar os males que 



12  

atingem a saúde humana, entretanto, em relação à depressão, percebem que as  

possibilidades de combatê-la, na maioria dos casos, vão além da ação e eficácia 

de fármacos. 

A Arteterapia, em conformidade com essa demanda, presta assistência ao 

indivíduo utilizando a Arte como recurso terapêutico, acionando sentimentos e 

emoções pelo fazer artístico, criando terreno fértil para o acesso ao seu mundo 

subjetivo, através das múltiplas linguagens que esta lhe oferece. Os recursos da 

arte somados ao fazer artístico geram o desbloqueio de informações que se 

precipitam no objeto artisticamente criado, favorecendo ao sujeito a compreensão 

de si mesmo e de suas necessidades. 

De acordo com essa explanação, o presente estudo intenta levantar e 

discutir temas de fundamental importância, para que possamos compreender 

como a Arteterapia promove, através da vivência da expressão artística, o 

combate  à depressão, atuando como agente facilitador no processo de 

reestruturação emocional. 

Com este propósito, no primeiro capítulo, discorremos de forma objetiva e 

concisa sobre os principais fundamentos desta prática, destacando-lhe a trajetória 

histórica e os pioneiros cuja observação incansável e trabalho árduo a edificaram. 

No segundo capítulo, tecemos uma breve explanação sobre o desconcerto 

do mundo moderno e seus efeitos sobre o indivíduo, apontando essa terapêutica 

como recurso assistencial de grande valor. 

No terceiro capítulo, de forma objetiva e embasados na pesquisa 

científica, discorremos sobre o transtorno da depressão, sua etiologia, ou seja, 

que elementos fazem do indivíduo um ser vulnerável a esta doença; sua 

sintomatologia e as formas de tratamento mais comumente empregadas, 

destacando o trato arteterapêutico como resposta à problemática da depressão. 

No quarto capítulo, tecemos breves explanações sobre a importância do 

‘fazer com as mãos’ para a saúde mental, sobre o que seja saúde e os princípios 
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que a norteiam, sobre as cores, seus efeitos e significados e procuramos fornecer 

uma visão mais abrangente sobre alguns materiais e técnicas empregadas no 

processo arteterapêutico. 

Desta feita, após discorrermos e refletirmos sobre o assunto em lide, 

fundamentado na argumentação exposta nos quatro capítulos que compõem este 

trabalho monográfico, propusemos um desfecho que, sem a pretensão de esgotar 

as possibilidades do tema apresentado, busca ratificar a veracidade das hipóteses 

levantadas inicialmente no projeto de pesquisa e abrimos a questão a outras 

possíveis propostas de trabalho e leituras. 

Esperamos que, de alguma forma, estejamos colaborando para novas 

empreitadas sobre o assunto estudado e que este trabalho de pesquisa signifique, 

mesmo que pequeno, um ponto de apoio para o conhecimento do tema abordado.   
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CAPÍTULO 1 – ARTETERAPIA E O PROCESSO CRIATIVO 

  

“A Arteterapia baseia-se na crença de que o 

processo criativo envolvido na atividade artística é 

terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das 

pessoas, tanto das que experienciam doenças, traumas ou 

dificuldades de vida, como das que buscam desenvolvimento 

pessoal. 

Por meio do criar em Arte e do refletir sobre os 

processos e trabalhos artísticos resultantes, as pessoas 

podem ampliar o conhecimento de si, dos outros, aumentar 

sua auto-estima, lidar melhor com sintomas, estresse e 

experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, 

cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do 

fazer artístico.”(In GEHRINGER, 2005, p. 2) 

 

O termo Arteterapia refere-se à capacidade de se transformar Arte em 

terapêutica. É o processar o estímulo à criatividade com o objetivo de, através da 

vivência com a arte, trazer à tona potencialidades emocionais adormecidas. Nesse 

contexto, o veio da criatividade é a matéria prima para que todo um material 

imagético flua em decorrência do fazer artístico e, uma vez que a carga emocional 

está expressa nos sinais que são assimilados pelo subjetivo, tudo é trazido à 

superfície com a finalidade de reinstaurar o equilíbrio do sujeito. Formaliza-se, 

assim, a Arteterapia como um processo retificador e ratificador de energias e 

potencializador da harmonia entre o indivíduo e sua cosmovisão interior, entre sua 

realidade, seus sonhos e fantasias, entre ele e sua autocompreensão, para 

revitalizar sua auto-aceitação, sua auto-estima e promover-lhe uma convivência 

saudável em sociedade. 
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Convém salientarmos, que a denominação Arteterapia não é somente 

uma questão de nomenclatura, ou seja, não se trata apenas da união de duas 

palavras - arte com terapia - ou que aquela vise a uma proposta estético-

expressiva do sujeito; mas sim, de uma configuração interativa, de uma 

abordagem pautada fundamentalmente num postulado e num cabedal teórico-

metodológico afins, com pressupostos na história da arte e nas experiências de 

profissionais valorosos que, ao longo dos anos, vêm contribuindo para o 

desenvolvimento, crescimento e reconhecimento dessa terapêutica. 

 

1.1 – Contexto Histórico 

 

O uso terapêutico das artes remonta à época das cavernas e às 

civilizações mais antigas, quando os homens já buscavam meios de representar 

os valores de seu mundo, registrar a expressão de suas alegrias e temores, suas 

derrotas e vitórias. Desde tempos incontáveis, utilizavam-se de elementos tais 

como pinturas, danças, tatuagens, cantos em  ritualística de cura e de invocação 

às forças da natureza e aos seus deuses. 

Mas foi no século XX, após as duas grandes guerras mundiais, que a 

Arteterapia, revestida de fundamentos próprios, estruturada  e alicerçada  de 

conhecimentos basais e exercício, surgiu no campo terapêutico, contrapondo 

teorias cientificistas de que somente a ciência poderia solucionar as questões e 

problemas humanos. 

Nos idos de 1910, Freud observou que o inconsciente se manifestava 

através de imagens; entretanto, foi Jung quem primeiro utilizou-se da arte 

terapeuticamente, pois para ele, a expressão do inconsciente se fazia valer 

através desta. Não era adepto da idéia freudiana de que a arte fosse apenas o 

fruto da sublimação da sexualidade e acreditava que a criatividade era uma função 

psíquica natural no ser humano. 
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Mais tarde, dois grandes nomes vêm a se destacar pioneira e 

valorosamente no Brasil para a fundamentação da Arteterapia: Osório César e 

Nise da Silveira. Em 1923, como estudante interno no Hospital do Juqueri, Osório 

César inicia trabalhos utilizando a arte com seus pacientes, trabalhos estes que 

seriam mais tarde expostos, segundo ele, com o propósito de afirmar a dignidade 

de seus autores (doentes mentais) enquanto seres humanos. Chegou a editar 

trabalhos muito importantes, fez vários estudos, mas muito de sua obra perdeu-se. 

Na década de 1940, Nise da Silveira, com seu trabalho pioneiro e 

inovador, procurando compreender as imagens produzidas nos trabalhos de seus 

pacientes, fez uma valorosa contribuição para a Arteterapia. Trabalhando no 

Centro Psiquiátrico D. Pedro II no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, Nise criou a 

Seção de Terapêutica Ocupacional, mas, ainda assim, denominava a prática 

terapêutica através das artes, aplicada no tratamento de reabilitação de seus 

pacientes portadores de esquizofrenia de “Emoção de Lidar”. Em 1952, fundou o 

Museu de Imagens do Inconsciente, único deste gênero atualmente no Brasil. 

 

“No Brasil, a Arteterapia ganha destaque com o 

trabalho pioneiro de Nise da Silveira, que sempre preferiu a 

utilização do termo Emoção de Lidar, cunhada por um dos 

clientes freqüentadores das oficinas expressivas, onde 

tratamentos de reabilitação para pacientes esquizofrênicos 

eram realizados. Como grande admiradora de Jung, teme a 

nomenclatura de Arte na modalidade terapêutica. Pois, para 

ela, assim como também em Jung (vide A Prática da 

Psicoterapia), as produções deveriam estar desprovidas de 

valor artístico, para não estarem submetidas a julgamentos”.  

(URRUTIGARAY, 2008, p. 23) 
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Ainda na década de 1950, Margareth Naumburg – artista plástica, 

educadora e psicóloga americana – faz com que a Arteterapia transcenda o limite 

psiquiátrico, quando norteia seu trabalho pela ótica psicanalítica e o denomina 

Arteterapia de Orientação Dinâmica. Assim, disse ela: 

 

“A convicção de que a expressão livre na Arte é uma 

forma simbólica de linguagem nas crianças, básica a toda 

educação, cresceu através dos anos. Concluí que esta 

expressão espontânea na arte poderia ser básica também ao 

tratamento psicoterápico.” (NAUMBURG apud GEHRINGER,  

2005, p. 3) 

 

Dezoito anos depois, Margareth Naumburg ministrou cursos de extensão 

em Arteterapia. E embora não tenha sido ela a primeira pessoa a usar este termo 

para denominar essa terapêutica, tornou-se conhecida como a mãe da Arteterapia 

por ter sido a precursora no reconhecimento da autonomia deste processo 

terápico e por tê-lo solidificado ao contribuir com elementos teóricos que 

auxiliaram em seu desenvolvimento. 

Nos anos de 1980, Selma Ciornai, psicoterapeuta gestáltica, formada em 

Arteterapia em Israel e nos Estados Unidos traz essa nova abordagem ao Brasil e 

cria, em São Paulo, o curso de Arteterapia no Instituto Sedes Sapientiae. 

Contemporaneamente, a Arteterapia tornou-se uma prática que envolve, 

acima de tudo, amor, calor humano, cuidado, sentimento de aconchego. Ao 

estabelecer essas relações de amabilidade para com o cliente, o terapeuta além 

de estar munido do instrumento da arte com um facilitador, também está 

garantindo sua eficiência através do elo criado pelo caráter humano de sua 

presença. Ele, sem dúvida, será o mediador no resgate da auto-estima, da 

autoconfiança e na solução de conflitos interiores do indivíduo. 
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A Arteterapia é hoje exercida em ateliês e instituições com atendimento 

individual ou em grupo, sendo reconhecida no Brasil e no exterior como a 

terapêutica que contribuirá cada vez mais para o equilíbrio e qualidade de vida do 

homem neste século. 

 

1.2 – A Arte como terapia 

 

A terapia através das artes designa que a utilização de recursos artísticos 

promova o autoconhecimento, além de restabelecer o elo entre o indivíduo e seus 

valores mais íntimos, entre ele e a reavaliação do universo pessoal. Abre-lhe o 

caminho das possibilidades para o coletivo de si e do outro, canaliza o potencial 

criativo para a fecundidade do criar, do vivenciar a revelação de si a si mesmo 

através das varias linguagens que a Arte oferece. E nesse sentido, concordamos 

com Pat B. Allen quando diz que “A arte é o caminho para conhecer aquilo em que 

cremos de verdade”. (ALLEN, 1997, p. 19) 

A partir do estímulo à criatividade, a Arteterapia promove a ampliação da 

consciência para a reestruturação do equilíbrio emocional do sujeito, contribuindo 

para a sua equalização subjetiva. Compreendemos que da interação Arte e terapia 

advém a possibilidade de transformação pessoal, de recuperação da alegria, de 

apropriação de si mesmo, de perceber e processar positivamente as dicotomias 

mente/corpo e corpo/alma. 

      Ao criar, todo um contexto pessoal carregado de energia emocional 

surge através de símbolos para o sujeito, de forma a ressaltar a necessidade de 

fluir, fazer-se evocar, dar-se a perceber, confrontá-lo com suas necessidades mais 

íntimas, com seus mundos ocultos, até que este se renove equanimizando suas 

relações consigo mesmo. 

      É importante percebermos que a Arte é um agente facilitador nesse 

processo, é o elemento transmutador dos humores subjetivos, por isso a 
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Arteterapia propicia o bem-estar da alma, do corpo, da mente, revigora o potencial 

criativo e redefine os contornos da auto-estima. Nesse sentido, Maria Cristina 

Urrutigaray diz: “A Arte se converte em um elemento facilitador ao acesso do 

universo imaginário e simbólico, permitindo o desenvolvimento de potencialidades 

latentes ou rituais, bem como o conhecimento de si mesmo”. 

Em conformidade com a capacidade reestruturadora da arte como terapia, 

convém adicionar a figura do profissional que, experientemente, apresenta ao 

cliente os recursos, técnicas e materiais que melhor se adequam ao quadro clínico 

deste e necessários à sua reabilitação emocional e social: o arteterapeuta. Sua 

presença durante o processo é fundamental, principalmente pelo cabedal 

metodológico e a práxis adquirida através da experimentação própria na 

aplicabilidade dos recursos, dos materiais e atividades necessários ao 

desenvolvimento dessa terapêutica. 

Contudo, apesar da importância de sua atuação junto ao cliente, não cabe 

ao terapeuta tecer comentários acerca dos trabalhos produzidos por aquele, bem 

como das imagens advindas destes; tal procedimento, em qualquer hipótese, viria 

a prejudicar o encaminhamento arteterápico, por influenciar a compreensão do 

cliente, alterar-lhe a percepção a respeito de conteúdos que somente ele poderia 

apreender das possíveis imagens que tenha produzido. Esses conteúdos devem 

ser respeitados e, por isso mesmo, somente ele, o sujeito dessa criação, desse 

fruto deverá desvendá-los para benefício de sua renovação, de seu bem-estar 

físico e psíquico e legar a si o direito de interagir consigo mesmo, favorecer-se 

desse processo, para, de uma maneira mais harmônica, compromissar-se 

dinâmica e positivamente com a vida, bem como reconfigurar suas relações no 

convívio social.  

A Arte como terapia tem de estar fundamentada na criatividade, porque é 

de seu estímulo, de sua potencialização, que processos de revitalização da 

intuição, da sensibilidade, do prazer como fonte de interação com a vida interior, 
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de crescimento individual, ocorrem e ampliam os caminhos que alicerçam o trato 

arteterápico.  

 

1.3 – Arteterapia e Espiritualidade 

 

As mudanças ocorridas no mundo, os avanços tecnológicos, os excessos 

da vida moderna contribuíram para que o homem aos poucos endurecesse seu 

olhar para o humano, para que aceitasse como normal a inversão de valores tão 

comum em nossos dias e fosse, conseqüentemente, se desconectando, sem 

perceber como, de sua espiritualidade, não por não acreditar nela, não por não 

aceitá-la, mas por esquecê-la. Entretanto, ela permanece latente, e por estar 

afastada pelo homem de suas necessidades fundamentais, é que se torna este 

homem um ser doente não só do corpo como também da alma.  

Relacionado a essa premissa, o fazer artístico-terapêutico promove, como 

sabemos, o bem-estar do corpo e do espírito. A criatividade acionada por uma 

abordagem que seja simultaneamente lúdica, experiencial e enriquecida pela 

interação entre cliente e terapeuta possibilita ao sujeito a capacidade de liberar 

não só emoções e focar imagens, mas a expressão da alma. A Arte proporciona a 

conexão com a energia vital criativa, veiculando o prazer; com isso, revigoram-se 

a sensibilidade, a intuição, o sentimento de autoconfiança, a harmonia interior e as 

fontes intrínsecas de conhecimento. A Arteterapia proporciona esse resgate e 

viabiliza a transformação do sujeito num ser humano melhor e mais flexível 

consigo mesmo e com seu semelhante. 

 

“A necessidade que o ser humano tem de uma 

conexão com uma força espiritual é um arquétipo encontrado 

na estrutura psicológica do homem, desde o começo dos 

tempos. A maior parte dos sistemas culturais, através dos 
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tempos, desenvolveu uma crença religiosa que reconhece 

uma Mente Universal, uma Inteligência Superior, a Alma do 

Mundo ou Deus”. (BELLO,  2007, p. 25) 

 

“A Arte precisa compreender que sua missão é 

carregar a vida espiritual-divina para o dia-a-dia; moldar isso 

de uma maneira tal que suas formas, cores, palavras e tons 

atuem como uma revelação do mundo futuro. Nenhum artista 

poderia criar em seu meio, se não vivessem nele impulsos 

vindos do mundo espiritual. O fato mostra a seriedade da 

Arte, alinhando-se com a seriedade do conhecimento e da 

experiência religiosa. Não pode ser negado que nossa 

civilização, orientada materialisticamente, impede-nos de 

entender, de muitas maneiras, a seriedade da Arte.” 

(STEINER apud BELLO, 2007, p. 25) 

 

“[...] existem outras metas e motivações 

determinando o fazer humano do que meramente utilitaristas, 

motivações de maior importância e da mais profunda 

necessidade. Tais motivações se centram nas 

potencialidades criativas e nas qualidades que fazem do 

homem um ser humano: sua consciência sensível e 

inteligente, e também consciência no sentido moral, do senso 

de responsabilidade, sua imaginação e seu poder de 

simbolização e associação livre, sua permanente busca de 

significados maiores, sua capacidade de empatia, de 

amizade e de real amor, sua generosidade, em suma, sua 

vida espiritual.  
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Do ponto de vista pragmático se perguntaria: para 

que serve a vida espiritual? Só poderia receber como 

resposta: Para a pessoa realizar-se como ser 

humano.”(OSTROWER apud GEHRINGER, p.13) 
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CAPÍTULO 2 – ARTETERAPIA NA ABORDAGEM SOCIAL 

 

     Não necessitamos de que cientistas do mundo inteiro nos apontem um 

diagnóstico que nós próprios temos percebido cotidianamente: o ser humano está 

indubitavelmente doente. E a precariedade de sua saúde deve-se ao 

desassossego e exageros da vida moderna. 

     Vivemos num mundo em que a única coisa de que se tem certeza é de 

um mundo de incertezas e insegurança. Em nosso contexto sócio-político, tornou-

se uma prática comum a convivência com os desajustes familiares, a 

desigualdade social, a miséria, a violência urbana, assassinatos, atentados, 

guerras, seqüestros de toda natureza, sem falar nos problemas com a educação, 

saúde, segurança e nos desastres ecológicos que põem em xeque não apenas a 

nossa vida, mas a sobrevivência no planeta. Esses problemas, longe de serem 

solucionados, são fontes de agressão à integridade física e psíquica do homem, 

que se vê acuado por não conseguir lidar com a crescente insegurança e ameaça 

que eles lhe trazem.  

 

“O Séc. XX é o tempo das guerras mundiais, bombas 

atômicas, gulags, totalitarismo, esquadrões da morte... 

limpeza étnica. Olhando para frente, vemos as ameaças de 

empobrecimento ecológico, clima em mudança e 

superpopulação. À luz de tais perspectivas, entende-se que 

muitos acharão mais fácil e mais seguro acomodar as coisas, 

em vez de arregaçar as mangas para reverter essas 

tendências.”(ORR, 1994, p. 45) 
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“As pessoas raramente conseguem algumas horas 

“livres”, numa semana inteira, para dedicar ao seu mundo 

interior. O direcionamento das sociedades tecnológicas 

reforça um modo de vida que é desprovido de uma base 

espiritual. A ênfase é dada mais à busca de respostas 

externas do que internas. 

As cidades crescem até se tornarem metrópoles. A 

humanidade cada vez mais se desliga da natureza. 

Começamos a destruí-la por causa da riqueza material. De 

Descartes em diante, o mundo ocidental, cada vez mais, 

superenfatizou a percepção intelectual, racional em prejuízo 

da expressão intuitiva e emocional.” (BELLO, 2007, p. 29)  

 

O homem, em meio ao desconcerto do mundo, definha suas emoções, 

atrofia sua vontade e perde sua identidade. Os mecanismos de prazer que lhe 

camuflavam os sentimentos reais, as mazelas interiores, já não são capazes de 

funcionar como instrumentos de escape, de superação, e mesmo o mundo 

informatizado já não corresponde às suas expectativas, porque não lhe traz o 

calor do aconchego ou o conforto da convivência. 

A modernidade expõe o ser humano à deterioração das relações afetivas, 

lançando-o às garras da solidão informatizada. O homem vê-se diante de dilemas 

que lhe surgem insuperáveis e percebe-se incapaz de conter sua própria 

fragmentação. Fragilizado por todos esses elementos que o antagonizam, 

amesquinha-se na aceitação de tudo, anulando-se e perdendo lentamente o 

contato com sua humanidade. 

Ao longo do tempo, esse cenário adverso vem acarretando no homem o 

sentimento do medo, da incerteza, da solidão, a dessensibilização e indiferença 

em relação a si mesmo e ao próximo. Decorrentes desse processo, o estresse, a 
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ansiedade, síndromes, fobias de todo tipo e, principalmente, a depressão são as 

doenças “da alma” que obscurecem os dias atuais, exigindo dos diversos 

segmentos da saúde uma maior atenção e uma reflexão sobre os possíveis meios 

de saná-las. 

Nesse aspecto, a Arteterapia pode veicular a ajuda necessária para que a 

sociedade possa retomar seus vínculos com o amor, tornando-se mais justa. 

Nessa terapêutica, o indivíduo redescobre o valor do uso das mãos, mesmo nas 

tarefas mais simples, de atividades criativas que favoreçam a agudez de sua 

sensibilidade adormecida, da sua percepção, da flexibilidade, da receptividade, da 

capacidade de ser solidário, de compartilhar, de compreender, de amar. Dessa 

forma, dá-se o necessário estímulo à criatividade, possibilitando ao sujeito o 

prazer de ver a vida com tons de alegria e dela desfrutar de modo mais harmônico 

e salutar. 
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CAPÍTULO 3 – DEPRESSÃO: O QUE É?  

 

“Depressão, dor e angústia referem-se a estados 

mentais que parecem tão familiares a ponto de muitas 

pessoas questionarem se seria legítimo dizer que compõem 

quadros psicopatológicos.   

[...]Pois a depressão, assim como a dor e a angústia, 

denotam o estado afetivo particular, que priva o sujeito 

justamente das qualidades e figuras singulares que o 

animam.” (DELOUYA, 2008, p. 46) 

 

Ao contrário do que se pensa, variações de humor – sensações de alegria 

e tristeza, prazer e indiferença, irritabilidade e calma – ocorrem normalmente na 

pessoa cuja expressão afetiva é controlada, harmônica. É comum que, ao longo 

da vida, haja essas nuances transitórias, autocontroladas do humor, sem que, com 

isso, configurem um transtorno específico. Entretanto, a ausência dessa 

transitoriedade é que constitui característica de doença, ocorrendo a prevalência 

de um estado de alegria ou de tristeza, motivando as mais diversas flutuações 

afetivas. Quando isto ocorre, temos um transtorno de humor há muito conhecido 

pela humanidade e que modernamente chamamos de depressão. 

Mas o que é depressão? O termo depressão vem do latim e resulta da 

combinação de dois vocábulos – de, que significa  para baixo e premere, que 

significa pressionar -, formando o verbo deprimo – rebaixar, subjugar -, 

expressando, portanto, um estado de ânimo rebaixado, debilitado, recorrente de 

melancolia  e profundo sofrimento. 

A depressão, considerada uma condição exclusivamente humana, é um 

transtorno do humor, clinicamente caracterizado por sintomas básicos que 
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comprometem , rebaixam o humor vital do indivíduo, prejudicando-lhe as funções 

afetivas, cognitivas e intelectivas. 

Por ser uma síndrome clínica associada aos afetos, a depressão gera dor, 

sofrimento, desesperança e tristeza profunda. O indivíduo sente-se alheio a tudo, 

pois perde o interesse por tudo que antes lhe causava bem-estar; nada o motiva, 

coisa alguma lhe traz alento, sente-se como se tudo perdesse repentinamente o 

significado, inclusive a vida, com seu colorido e beleza. 

Silenciosamente, esse transtorno tem-se propagado por todo o mundo, e a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que os distúrbios do humor já 

tenham afetado, pelo menos, 20% da população do planeta, já que se registram 

cerca de dois milhões de casos todos os anos. É a maior causa de morte 

prematura, assim como de incapacitação para o trabalho no mundo inteiro. 

Essa doença, que aflige atualmente o indivíduo, sem fazer distinção de 

sexo, idade, credo ou etnia, também era conhecida do homem antigo, que a 

chamava de melancolia. Entendida como uma possessão demoníaca pelo o 

homem medieval, que vivia sob fortes pressões sócio-político-religiosas, a 

depressão já foi considerada até mesmo como um sinal de inteligência, de 

intelectualidade num tempo em que o mundo passava por profundas mudanças 

em todos os aspectos, ou seja, durante o Renascimento.   

O importante, no entanto, é que percebamos o quanto se tem 

subestimado essa patologia que constitui uma ameaça não só no presente, mas 

às gerações futuras, caso não haja uma séria mudança na forma de encará-la no 

contexto da saúde mundial. É necessário relevar o fato de que os prejuízos 

causados por ela limitam o sujeito padecente, atingem a família e a sociedade. 
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3.1 – Fatores de risco 

 

Não podemos afirmar precisamente quem está ou não mais propenso a 

padecer de depressão. Fatores diversos interagem silenciosamente externa e 

internamente no indivíduo, criando o terreno fértil para o desencadeamento desse 

transtorno. No entanto, entre as diversas probabilidades, destacamos as 

seguintes: 

 

3.1.1 – Sexo (masculino ou feminino) 

 

Calcula-se que cerca de 5% a 9% das mulheres, em algum momento de 

suas vidas, já tenham padecido de pelo menos um episódio dessa psicopatia, em 

comparação a um número muito menor de homens – 1% a 3%. Os múltiplos 

transtornos depressivos acometem muito menos os homens que as mulheres, que 

são mais suscetíveis, inclusive, ao transtorno depressivo maior e à distimia.  

O transtorno de humor ocorre entre homens, principalmente no início da 

adolescência, quando estão mais vulneráveis à doença que meninas da mesma 

faixa etária. Os homens idosos apresentam tanto ou mais risco de cometerem o 

suicídio que as mulheres. Estas freqüentemente buscam tratamento ou algum tipo 

de ajuda, enquanto os homens, por motivos talvez explicáveis no tipo de educação 

que receberam, tentam camuflar a doença, mascará-la principalmente através do 

alcoolismo. O homem depressivo apresenta indicadores que facilitam a 

identificação da doença, tais como, baixa tolerância ao estresse, comportamento 

impulsivo com freqüentes acessos, abuso de bebidas alcoólicas e/ou de outras 

substâncias químicas, história familiar de alcoolismo, ou de ocorrência de suicídio. 
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3.1.2 – Idade 

 

Calcula-se que meninos entre seis e doze anos apresentem mais 

episódios depressivos no decorrer de um ano que meninas nesta mesma idade, 

somente depois da puberdade é que essa doença se concentra entre meninas. 

 

3.1.3 – Status sócio-econômico 

 

A falta de recursos e as dificuldades para cumprir papéis sociais podem 

gerar um fator de risco para a ocorrência da depressão entre homens e mulheres.  

 

3.1.4 – História familiar 

 

A existência de depressão na família aumenta o risco para a ocorrência 

desta psicopatia em outros membros da mesma. Além disso, se algum membro 

desenvolveu a síndrome enquanto criança, mais risco terá de desenvolvê-la na 

fase adulta. 

 

3.1.5 – Inexistência de um relacionamento íntimo 

 

A inexistência de um relacionamento íntimo, duradouro, para o qual o 

indivíduo possa direcionar-se afetivamente, acarreta muitas vezes a propensão à 

doença, entretanto, a existência de relacionamentos estressantes também é um 

dos elementos que incitam à depressão. 
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3.1.6 – Distúrbios do sono 

 

Ainda que pequenas, as alterações no padrão estrutural do sono podem 

causar alterações de grande importância no humor do sujeito. Esse tipo de 

distúrbio também consta entre os sintomas da depressão. 

Outros elementos são fatores de risco para a propensão a esta síndrome, 

tais como, a doença física grave, ambiente familiar negativo e o tabagismo, entre 

outros que da mesma forma vulnerabilizam o sujeito. 

 

3.2 - Etiologia  

 

Voltados para o cenário sintomático desta psicopatia, estudos têm sido 

feitos na tentativa de entender todo o processo do transtorno e, embora ainda 

sejam de certa forma desconhecidos e, em alguns aspectos, controversos, alguns 

fatores têm recebido maior atenção na busca por uma etiologia que ofereça bases 

para explicar a ocorrência da depressão e seu desenvolvimento. Esses fatores 

estão categorizados em perspectivas hipotéticas biológicas, genéticas e 

psicossociais. 

Na primeira hipótese, os sintomas do transtorno talvez sejam deflagrados 

por baixos níveis de substâncias químicas no cérebro, chamadas 

neurotransmissores, que são hormônios responsáveis pela comunicação entre as 

células cerebrais. Estes hormônios são liberados, ligam-se às células nervosas 

vizinhas e passam a mensagem; entretanto, verificou-se que há baixos níveis dos 

neurotransmissores serotonina, dopamina e noradrenalina em pessoas 

padecentes de depressão, não se sabendo ao certo se é o suprimento abaixo dos 

padrões normais que causa o transtorno depressivo ou se o inverso, ou seja, se a 

depressão é que causa a queda nos níveis desses hormônios.  
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Outro hormônio de essencial importância no contexto biológico é o 

cortisol, pois atua nas reações do corpo ao estresse. A glândula pituitária, no 

cérebro, é a responsável pela liberação desse hormônio, que não tem seus níveis 

padrões normais nas pessoas que sofrem com o transtorno. 

A segunda hipótese é que fatores genéticos são um forte indício do 

desenvolvimento dessa doença em famílias padecentes do transtorno, assim, 

gêmeos monozigóticos ou dizigóticos e parentes em primeiro grau do indivíduo 

primeiramente identificado como doente de depressão na família têm mais 

probabilidade de desenvolver o transtorno depressivo. Entretanto, Eustachio 

Portella Nunes Filho, em seu livro Psiquiatria e Saúde Mental: Conceitos Clínicos 

e Terapêuticos, explica-nos o seguinte: 

 

“Até o momento não foi possível determinar o gene 

ou genes implicados na transmissão desta característica. Os 

cromossomas implicados são o X, o 5 e o 11. Se não se 

transmite o transtorno, ao menos uma predisposição para a 

sua ocorrência é geneticamente determinada.” (NUNES; 

BUENO; NARDI, 1996, p. 118) 

 

Contudo, convém lembrarmos que, embora possa haver uma história de 

depressão na família, geralmente a doença somente se desencadeará mediante 

um episódio excessivamente estressante na vida do sujeito. 

Na terceira hipótese, veiculam-se os fatores psicossociais, que envolvem 

acontecimentos estressantes tais como a perda de entes queridos (pai, mãe, 

irmãos, cônjuges), perda de uma amizade, o rompimento de um relacionamento, 

desemprego ou o medo de que isto ocorra, inibindo a pessoa afetivamente, 

deixando-a debilitada moralmente. Outros elementos a se destacarem são as 

doenças físicas cujo tratamento estresse ainda mais o paciente e traumas 
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causados por abuso físico ou sexual na infância, tornando a pessoa propensa a 

desenvolver depressão. 

Um outro fator que talvez predisponha o sujeito ao transtorno do humor é 

o tipo de personalidade. Embora nada comprove esta teoria, pessoas rígidas, 

inflexíveis, obsessivas e dogmáticas têm mais risco de desencadear a doença que 

aquelas que não o são. Apesar disso, é preciso considerarmos que a causa mais 

provável para o surgimento da depressão, até mesmo nesses casos, talvez sejam 

os acontecimentos estressantes que tenham extremo impacto sobre a auto-estima 

do indivíduo.  

 

3.3 – Tipos de depressão 

 

 O transtorno do humor pode configurar-se de diversa formas, entretanto 

alguns tipos se destacam e chamam nossa atenção ou pela riqueza de sintomas 

ou pela simplicidade de sua morfologia. A depressão reativa, por exemplo, resulta 

de uma reação exagerada do sujeito a um acontecimento estressante, a uma 

adversidade. Esse tipo de reação geralmente se dilui rapidamente mediante apoio 

familiar ou aconselhamento, sendo o sujeito capaz de reagir e voltar a desfrutar 

prazerosamente do convívio social. Já a depressão psicótica é um tipo grave da 

doença, caracterizando-se pela presença de sintomas físicos e pela perda de 

contato com a realidade, que se apresenta patologicamente distorcida, em 

conseqüência da psicopatia desenvolvida, podendo o doente ter delírios e/ou 

alucinações, vindo a necessitar sempre de acompanhamento médico. 

Outro tipo de depressão é a que atinge crianças e adolescentes. 

Geralmente se caracteriza pelo apego excessivo destes aos pais, pela fobia 

escolar, comprovada em seu mau desempenho, uso de drogas, comportamento 

anti-social, abuso de bebida alcoólica, fuga de casa etc. A presença de alguns 

destes indicativos pode configurar a depressão. Crianças excessivamente 
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cobradas por pais exigentes, intransigentes, que subestimam o desempenho dos 

filhos, nunca lhes perdoando nem os pequenos fracassos, são mais propensas à 

doença. Em contrapartida, o mesmo pode acontecer com crianças e adolescentes 

que são extremamente mimados por pais ou parentes, elas não têm noção de 

limites e, quando contrariadas, podem vir a sentir-se rejeitadas ou preteridas, 

predispondo-se à doença. 

O transtorno afetivo bipolar também é um tipo de depressão muito 

discutido. Caracteriza-se pela presença de períodos continuados de euforia e de 

períodos continuados de humor deprimido. Quando o sujeito padecente se 

encontra no período de euforia, sente-se extremamente alegre, precisa alimentar-

se menos e dormir menos horas por dia. A pessoa com essa síndrome tem 

excesso de energia, por isso fala rápida e demasiadamente; geralmente sofre de 

delírios e alucinações que, ao contrário da ocorrência na depressão psicótica, são 

positivos, pois o padecente pode acreditar, por exemplo, que ganhou na loteria; 

entretanto em decorrência disso poderia arruinar-se financeiramente. 

Além desses aspectos, não como um tipo de depressão, mas como um 

alerta de que, de alguma forma, a negligência social tem constituído um grave 

erro, devemos citar a depressão em idosos. Hoje, muito mais do que se imagina, 

são eles os que mais são afetados por essa doença. A perda do cônjuge, baixo 

status sócio-econômico, doença física e o sentimento de solidão unido ao fato de 

não se sentirem úteis, fazem com que os idosos busquem o isolamento social e, 

sem que percebam, desenvolvam a depressão. Neste caso, o próprio medo do 

envelhecimento irreversível, a baixa auto-estima, a falta de atenção de entes 

queridos e o fato de crerem que já não são capazes de realizar sonhos aumentam 

as possibilidades da ocorrência da depressão e, pior, aumentam a mortalidade 

entre idosos por meio desta doença. 
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3.4 – Sintomatologia  

 

A depressão é uma doença do corpo e da mente, mas que tem 

conotações na alma, por isso seria um absurdo pensarmos que todas as pessoas 

com depressão se manifestam exatamente da mesma forma. Pessoas há que, 

mesmo padecentes, não apresentam quaisquer sintomas aparentes, mas 

quebram repentinamente seu padrão de comportamento e começam a agir de 

forma estranha. Isso ocorre porque a natureza da doença irá variar de um 

indivíduo para outro e nem todos apresentarão todos os sintomas físicos e 

psicológicos da mesma forma e com a mesma prevalência. Uma determinada 

pessoa poderá apresentar um conjunto de sintomas dominantes diferente daquele 

apresentado predominantemente por outra pessoa. Mas apesar dessas variantes, 

um conjunto de sintomas se manifesta de forma característica e com freqüência, 

mesmo que não se apresente integralmente de uma única vez, a simples 

ocorrência de pelo menos quatro destes sintomas por um tempo determinado 

indica a possibilidade de deflagração do transtorno depressivo. 

Mas o que é fundamental considerarmos é que nesta doença há o 

rebaixamento do humor vital e a esse sintoma somam-se sentimentos de profunda 

tristeza e incapacitação, de impotência e inutilidade, de culpa e  solidão, além de 

fadiga, alterações no peso e no apetite, perda da libido e dificuldade de 

manutenção de esforços, falta de cuidados com a aparência pessoal, fala lenta e 

monótona, inibição psíquica, insônia ou hipersonia, agitação ou retardo 

psicomotor, ideação suicida ou pensamentos de morte recorrentes. O 

rebaixamento do humor, ou seja, o humor depressivo vem acompanhado da 

tendência de chorar com freqüência, sem que haja motivo aparente. A pessoa 

sente-se sensível a tudo ou, ao contrário,  nada a atinge, sua capacidade de 

raciocínio torna-se lenta e sua memória falha freqüentemente. Aos poucos, o 

padecente vai-se afastando das outras pessoas, do convívio social e deixando de 

fazer até mesmo as atividades que sempre lhe causaram extremo prazer. A 
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pessoa entra em um estado de atonia e embotamento moral, que a faz sofrer 

profundamente, mas ela não sabe como desvencilhar-se dessa condição e acaba 

se sentindo cada vez mais sozinha. Não raro, esse retraimento, o sentimento de 

impotência, de nulidade e de rejeição vão minando afetivamente o sujeito e a idéia 

de suicídio começa a se insinuar em sua mente, primeiro como fantasias de 

aniquilação, depois com o planejamento estratégico da forma de matar-se que, por 

fim, culminará com a tentativa de suicídio. 

Esse quadro triste do sentir humano através das lentes distorcidas e sem 

cor do humor depressivo abrange a cada dia um número maior de pessoas no 

mundo inteiro. 

 

3.5 – Possibilidades de Tratamento 

 

O tratamento da depressão é um processo que depende, em primeira 

instância, do reconhecimento por parte do padecente de que está doente e que 

necessita de ajuda; sem esta condição preenchida, nenhum tipo de tratamento 

terá êxito. O primeiro passo a ser dado pelo paciente é falar do que sente para 

alguém, para um amigo, por exemplo; no caso da inexistência deste, deve 

procurar um médico para que se prescreva e desenvolva o tratamento condizente 

a sua psicopatia. 

O transtorno depressivo possui, entre outros, o tratamento através de 

psicoterapias e o realizado através de fármacos, ou seja, o medicamentoso. 

Contudo, nenhuma terapia ou medicamento surtirá efeito, se não houver, nesses 

casos, a ajuda dos familiares, do cônjuge, dos amigos, dos companheiros de 

trabalho, do contrário, o sentimento incapacitante da incompetência, do fracasso 

aumentarão e a pessoa poderá perder o estímulo de procurar ajuda médica e 

terapêutica, prejudicando-se ainda mais. No caso dos idosos, por exemplo, apesar 

do comportamento de auto-suficiência que lhes é peculiar, sem o apoio de 
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familiares ou de pessoas amigas, o tratamento fica comprometido. Esta doença é 

por si só estressante e incapacitante, por isso, principalmente quando o padecente 

for uma criança ou um idoso, faz-se necessário acrescentar dois elementos 

fundamentais ao sucesso do tratamento de depressão: amor e atenção. Esses 

elementos somados a demonstrações de paciência, boa vontade e cuidado 

ajudam muito na eficiência das terapias, deixando o sujeito mais seguro no campo 

afetivo, proporcionando-lhe um outro olhar menos sombrio sobre sua vida e seu 

estar nela. 

As psicoterapias não adotam remédios, pontuando um tratamento que se 

desenvolve a longo prazo e que busca fazer com que o sujeito mergulhe no 

universo interior e aos poucos vá trazendo os elementos necessários à luz de seu 

esclarecimento para a cura. Entretanto, há casos em que a doença alcançou 

níveis tão graves, que se fazem necessárias tanto as psicoterapias quanto o trato 

medicamentoso indispensável, através de antidepressivos, prescritos nas doses 

terapêuticas necessárias à severidade do grau em que se apresente a doença. 

Outro tipo de tratamento para a psicopatia que se apresenta 

extremamente grave é a eletroconvulsoterapia (ECT). Este recurso, embora tido 

como eficiente nos casos em que o tratamento medicamentoso não obtém o 

sucesso desejado, é um dos mais criticados e evitados por profissionais da área 

médica, que o consideram agressivo e em desacordo com os avanços da 

medicina do século XXI. Atualmente, para que a ECT aconteça, é necessária uma 

autorização por escrito do paciente; sem ela, a eletroconvulsoterapia só ocorrerá 

se o padecente estiver correndo risco de vida. 

São muitas as terapias, os tratamentos que visam a debelar a depressão, 

mas o que podemos depreender, apesar disso, é que sem atenção, sem amor, 

sem o trabalho com a concentração, torna-se um pouco distante o alcance da cura 

para este mal. O papel familiar é fundamental, o aconselhamento, o convívio dos 

amigos e a determinação destes em não permitir o afastamento da pessoa 
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deprimida de sua companhia, ainda que ela, com o pessimismo e mau-humor 

característicos da doença, procure afastar-se. 

Urge reconhecermos que novos caminhos têm sido abertos que veiculam 

a possibilidade de reequilibrar os humores subjetivos e um desses meios que 

transitam para a cura do transtorno depressivo é a Arteterapia. Esta “Emoção de 

lidar”, desde que foi utilizada pela primeira vez com doentes de psicopatias 

diversas, tem contribuído de forma inovadora e eficaz para que o sujeito encontre 

através da Arte e reconheça, também através desta, os elementos afetivos que lhe 

são nocivos ao bem-estar.  
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CAPÍTULO 4 – ARTETERAPÊUTICA E O USO DA 

EXPRESSÃO ESTÉTICA 

 

A arteterapêutica, como citamos em explanação inicial deste trabalho 

monográfico, busca maneiras de resgatar, através de manifestações artísticas, o 

equilíbrio emocional do sujeito, considerando a abordagem humana pela 

experienciação de materiais diversos e técnicas expressivas em que os mesmos, 

ao serem utilizados, façam brotar e emergir a expressão de seus afetos. A Arte, 

por possuir uma linguagem universal, proporciona a abertura do canal através do 

qual o inconsciente libera os elementos necessários ao autoconhecimento por 

parte do indivíduo. 

Todavia, antes de adentrarmos numa discussão mais profunda sobre a 

arteterapêutica e suas propriedades, é necessário compreendermos como e por 

que isto funciona em nossa morfologia cerebral e de que forma a arte se torna 

assistencial ao indivíduo. 

A resposta a estas questões começa pela observação da vida moderna e 

seus efeitos sobre o homem, este mesmo homem que um dia teve de caçar para 

alimentar-se, cortar lenha para produzir o fogo que cozinharia seus alimentos, 

tecer o pano da roupa que lhe cobriria o corpo, carregar a água que utilizaria para 

beber e banhar-se, além de uma infinidade de outros trabalhos físicos que 

ocupavam seus dias e o preenchiam sem deixar espaço para o ócio. Em 

contrapartida, a geração atual aperta um botão para cada tarefa, da mais simples 

à mais complexa, como por exemplo acender um fósforo ou resolver uma 

operação matemática. O homem moderno acomodou-se com seu estilo de vida 

digitalizado: aperta um botão – fogo -, aperta outro – alimento cozido -, aperta 

outro botão – a roupa é lavada -, aperta mais um – água gelada -, aperta mais 

outro – fala com alguém à distância. Ou seja, a comodidade do mundo moderno 
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privou o homem das tarefas mais simples, elaboradas com a utilização de suas 

mãos e de seu pensamento estratégico e criativo. 

O que ocorre é que no passado as pessoas trabalhavam muito mais para 

sobreviverem e eram mentalmente muito mais felizes, apesar disso. O que 

acontece então com nossa geração, habituada ao controle remoto, ao fazer sem 

esforço? Não estaria se descaracterizando, desta maneira, a capacidade 

humana? O impacto desse mundo digitalizado, informatizado sobre o homem é 

muito grande, pois, acostumado ao menor esforço, começa a perder seu interesse 

por outras atividades, acomoda-se e, conseqüentemente, deprime-se. O homem 

era menos suscetível à depressão, era mais laborioso, ou seja, trabalhava mais e 

não tinha tempo para o ócio. É claro que todos temos a necessidade do descanso, 

da interação com os amigos, do lazer, e tempo para isso as gerações passadas 

também tinham. Mas não havia como hoje tanto desperdício de energia vital. O 

estilo de vida contemporâneo nos subestima as reservas de energia para o 

trabalho e de alguma forma tem prejudicado a nossa capacidade de resistir aos 

infortúnios, de recuperar-nos, ou seja, tem debilitado a nossa resiliência. 

Segundo a neurocientista  e psicóloga Kelly Lambert, o modo como 

vivemos contemporaneamente nos torna menos saudáveis mentalmente. Através 

de seus estudos, percebeu que as gerações passadas eram mais sadias 

mentalmente porque estavam muito mais ligadas ao fazer, ao criar, ao solucionar, 

ao doar que a geração atual e viu no fazer, no elaborar a resposta para essa 

diferença. A lei do menor esforço desencadeia a perda do tônus vital, que 

estimulado pelo fazer, gera prazer, satisfação. Segundo ela, o cérebro humano 

está programado para satisfazer-se e sentir bem-estar quando tem de produzir 

algo que seja importante para a sua sobrevivência ou seu prazer pessoal. O 

prazer humano, está associado à expectativa, pois o simples fato de esperar que 

algo prazeroso se concretize cria um conjunto de atividades no que ela chama de 

centro neurológico do prazer, e explica que “o fazer humano desempenha papel 
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central tanto em prevenir o início da depressão quanto em criar maleabilidade 

contra esta e outras patologias”. Sobre isso, ela diz: 

 

“Talvez não seja assim tão tranqüilo termos removido 

sistematicamente o esforço físico – e toda complexidade de 

processos físicos e cognitivos implicados, bem como as 

recompensas que vêm dessas tarefas.[...]  Mesmo que o 

estilo de vida tenha mudado radicalmente, retivemos a 

necessidade inata de conquistar recompensas impulsionados 

pelo esforço.” (LAMBERT, 2008, p. 42)  

 

E continua explicando que o empenho físico, ‘o fazer’ ativam áreas do 

cérebro humano, provocando sensações de bem-estar e prazer. Segundo a 

neurocientista, em nossa morfologia cerebral há um espaço definido para que 

esse complexo processo se realize, a rede accumbens-estriado-cortical, que 

configura “o sistema responsável pela conexão entre movimento, emoção e 

pensamento”, ao qual ela chama de circuito de recompensas impulsionadas pelo 

esforço. 

O núcleo accumbens, que ela considera como sendo o centro de 

integração do cérebro com o sistema estriado (responsável por nossos 

movimentos), límbico (responsável pelo processamento de emoções e 

aprendizado) e que se estende ao córtex pré-frontal (responsável pela nossa 

capacidade de resolver problemas, fazer planejamentos e tomar decisões), é uma 

estrutura muito pequena e de fundamental importância, pois é responsável por 

nossas respostas aos estímulos originados do meio ambiente, ou seja, o 

accumbens está ligado ao processamento de nossos sentimentos e ações como 

respostas deflagradas pelo estímulo ambiental. 
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Kelly Lambert, seguindo com sua teoria, cita que esse sistema, o circuito 

de recompensas impulsionadas pelo esforço, está ligado ao aparecimento dos 

sintomas da depressão e explica: 

 

 “É a esta rede accumbens-estriado-cortical – 

responsável pela conexão entre movimento, emoção e 

pensamento – a qual denomino circuito de recompensas 

impulsionadas pelo esforço. Esse sistema neuroanatômico 

está na base dos sintomas associados à depressão. De fato, 

é possível correlacionar cada sintoma da depressão com 

uma parte cerebral deste circuito. Perda de prazer? Núcleo 

accumbens. Respostas motoras lentas? Estriado. 

Sentimentos depreciativos? Sistema límbico. Falta de 

concentração? Córtex pré-frontal. 

[...] A ligação das áreas cerebrais que controlam 

ações, emoções e pensamento, e desenvolvem atividades 

que envolvem vários desses componentes aciona o circuito 

de recompensas impulsionadas pelo esforço. 

Parece que quanto mais o circuito de recompensas 

impulsionado pelo esforço é ativado e mantido em ação, 

maior o senso de bem-estar psicológico: é como se uma 

corrente elétrica estivesse passando por toda a rede. Isso 

ocorre, por exemplo, quando a pessoa instala um novo 

acessório de iluminação que exige as duas mãos. As 

conexões neurais são então reforçadas e as células dessas 

áreas do cérebro permanecem “ligadas”, secretando 

neurotransmissores como dopamina e serotonina, envolvidas 

na deflagração da sensação de bem-estar. Há fortes indícios 

de que todo esse processo estimula a neurogênese 
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(produção de novas células cerebrais), um fator importante 

na recuperação da depressão.” (LAMBERT, 2008, p. 43) 

 

Em relação a isso, diz ela, são as nossas mãos que têm papel 

fundamental, pois são responsáveis pela ativação das áreas do cérebro relativas à 

sensação de bem-estar psicológico. Quanto mais ativadas essas áreas, mais 

substâncias neuroquímicas essenciais ao nosso equilíbrio emocional, como a 

serotonina e as endorfinas, são produzidas para fomentar uma vida mental 

saudável. De acordo com isso, essa atividade cerebral geradora de benefícios à 

saúde psicológica pode agir mais eficazmente que muitos remédios que têm como 

objetivo esse mesmo fim. 

O que podemos depreender é que, no caso de uma psicopatia, a saúde 

depende da ação. Quanto mais acomodado for o indivíduo, mais propenso estará 

a ficar doente psicologicamente. O ser humano está, em sua essência, ligado à 

ação, ao fazer, ao realizar, ao por as mãos à obra. Uma de suas características é 

o fato de sempre ter tido a necessidade de realizar feitos, conquistas e isso faz 

parte de sua história. O trabalho, o esforço por algo que deseje alcançar estimula 

o indivíduo à vida. Começar um projeto, desenvolver trabalhos onde 

principalmente utilize as mãos, como vimos, está comprovado cientificamente, têm 

efeitos terapêuticos no indivíduo. 

É neste momento que a Arte vem ao encontro da ciência para viabilizar, 

na prática, esses pressupostos. As diversas linguagens que a arte oferece trazem 

ao sujeito a possibilidade de abrandar suas ânsias, serenar-lhe o universo interior 

e, através do fazer artístico, levar para o plano simbólico os elementos subjetivos 

que precisam ser re-significados, compreendidos e re-elaborados. A Arte buscará 

no sujeito a expressão humana, enquanto este buscará através da arte a 

expressão de seus afetos, porque ao entrar em contato com as imagens que 

produzir, estará se re-conectando com sua vida interior, através de sua fonte 

arquetípica pessoal. 
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Por isso o papel da arteterapêutica é tão importante, ela pressupõe a 

ação, a experienciação, o trabalho, o agir, o manusear, o atuar, o criar. Mesmo em 

um momento de relaxamento, prévio a uma atividade, o sujeito não estará ocioso, 

uma vez que estará sob a supervisão do terapeuta preparado para isso. 

O efeito impactante da Arte no sujeito é este, ou seja, é fazê-lo voltar-se 

para si mesmo através do ‘fazer’ artístico, do produzir arte em suas variadas 

linguagens para reconfigurar-se afetivamente. Ele poderá reconhecer e enfrentar 

seus medos e diluí-los em expressão artística, operar com arte e em parceria com 

ela. Ao criar, estará ativando mecanismos neuroquímicos que lhe proporcionarão 

bem–estar, ajudando-o, dessa forma, a lidar com seus conflitos.  

A Arteterapia, para esse fim, lançará mão das mais variadas formas de 

expressão estética (= plástica) para auxiliar o sujeito a reequilibrar suas emoções. 

Ao entrar em contato com cada uma delas, o sujeito estará em labor, ou seja, em 

trabalho, em atividade, fazendo uso de recursos expressivos da arte; assim, ao 

manusear, ao trabalhar com as diversas formas de expressão plástica, estará 

reelaborando suas impressões internas. Seu objetivo não será o aperfeiçoamento 

estético de suas composições, mas mapear seus conflitos, suas emoções, os 

sentimentos que lhe são nocivos, suas limitações, para que possa fortalecer-se, 

ampliar a consciência de si mesmo e transformar-se através do fazer artístico.  

E são muitos os recursos, as técnicas que podem trazer de volta ao sujeito 

o prazer de lidar consigo mesmo, como por exemplo podemos citar o desenho, a 

pintura, a colagem, o trabalho com a sucata, a modelagem, o bordado, o 

patchwork entre outras, que vão estar contribuindo para que retome as rédeas de 

seu bem-estar psicológico. 

Além disso, em Arteterapia, o padecente de qualquer psicopatia contará 

ainda com os ingredientes básicos para que se sinta integrado ao processo 

terápico: atenção, respeito e amor. Para que se operem os benefícios desejados, 

esses itens são não só essenciais, como uma questão de ética. Desenvolver as 

técnicas, utilizar os recursos necessários inclui o cuidado com o outro, inclui o 
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carinho do aconchego, do respeito, o calor da atenção, para que o sujeito se sinta 

à vontade para contactar seu mundo interior e dar-lhe formas simbólicas passíveis 

de serem captadas e compreendidas por ele mesmo. 

Na busca pela restauração da saúde mental, o sujeito deverá apropriar-se 

da arte para apropriar-se de si mesmo. 

 

4.1 – Saúde Física e Mental 

 

O trato terapêutico, como o próprio termo propõe, se define por cuidar com 

a intenção de proporcionar bem-estar, alívio e cura. A arteterapêutica, munida dos 

elementos básicos ao trato através da expressão estética, tem o mesmo propósito, 

partindo da premissa que estabelece a diferenciação entre os estados de saúde e 

doença. Neste aspecto, o trato arteterápico compromete-se com o reequilíbio 

emocional do sujeito e, dessa forma, com a reinstauração de sua saúde 

psicológica no percurso de seu cuidar.  

Para melhor compreendermos, entretanto, o que é saúde, vejamos o que 

diz Aurélio Buarque de Holanda Ferreira a respeito deste termo: “Saúde: [Do latim 

salute, salvação, conservação da vida.] Estado do indivíduo cujas funções 

orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal; [...]” 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “estado de 

completo bem-estar físico, mental e social”.  

Falar de saúde, portanto, implica concebê-la como um fenômeno que 

envolve as relações entre aspectos biológicos e psicológicos; que 

interdependentiza fatores físicos, sociais e psicológicos numa busca incessante 

por aquilo que se julga normal.  

Se considerarmos a doença como uma forma de bloqueio da energia vital, 

como estagnação de fluidos energéticos, e humores benéficos ao bom 
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funcionamento do organismo humano como um todo, então saúde significa 

desbloquear, equilibrar essas energias, esses humores e mantê-los fluindo, para 

que possam fazer interagir energeticamente corpo, mente e espírito. 

A saúde também está relacionada à vontade do indivíduo em manter o 

equilíbrio de suas emoções. Se a doença, física e psicológica, implica o modo 

como o sujeito alimenta essa fonte de energia que é o pensamento, faz-se 

necessário, por conseguinte, que aprenda a canalizar esse potencial energético a 

seu favor, harmonizando suas energias, eliminando os aspectos que sejam 

nocivos ao seu equilíbrio interno. 

O indivíduo cuja energia vital se encontra saudável e harmoniosa é capaz 

de adaptar-se a novas situações e, até mesmo numa adversidade, conseguir 

manter-se equilibrado para tomar decisões; situações às quais uma pessoa 

doente não se adaptaria, pois não conseguiria lançar mão de ferramentas 

interiores para agir de forma segura e equilibrada, principalmente em momentos 

de estresse. 

Para obter o equilíbrio em sua vida psicofísica, o indivíduo necessita 

direcionar o seu olhar, sua atenção para dentro de si mesmo e observar  de que 

forma, como e por que seu organismo, como um todo, tem sido tão atingido. 

Questionar-se sobre as razões de alimentar sentimentos nocivos ao seu bem-

estar como mágoas, rancores, remorsos, medos, insegurança e os potencializar 

doentiamente.  

O ser humano é um composto de matéria densa e energias que, segundo 

as leis da natureza, nasceu para ser saudável, para desfrutar de alegria e 

felicidade, ainda que em ambiente hostil. Se o indivíduo contraria essa lei, 

baixando e desequilibrando o seu fluxo energético, estará abrindo portas para a 

instalação das doenças físicas e psíquicas. 

Compreendemos, por esse contexto, que só haverá melhora, com 

potencialização para cura de doenças, se houver a cooperação e compromisso do 
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sujeito para consigo mesmo, se aceitar que pode atuar em si mesmo, com o fim 

de recuperar seu bem-estar, percebendo que saúde e doença são estados 

limítrofes intimamente vinculados ao modo como reage aos estímulos externos – 

meio ambiente – e os internos, ou seja, os sentimentos manifestos na sua atitude 

frente ao mundo. A disposição para a saúde deve partir do sujeito, de uma 

necessidade de voltar a interagir satisfatoriamente interna e externamente consigo 

mesmo. 

Reconhecer também nas terapias um passo seguro para a sua 

realbilitação psicológica é o ponto de partida para o benefício da cura. No caso da 

Arteterapia, além disso, é apropriar-se do direito de afugentar sentimentos 

destrutivos, corrosivos à sua subjetividade, de banir toda emoção daninha à 

expressão de seu eu e à integralidade de sua energia vital, ou seja, de sua saúde. 

A Arteterapia, respeitando a postura do cliente frente ao mundo e a si próprio, 

procurará a melhor maneira de devolver-lhe o equilíbrio aos humores no percurso 

de sua busca pela saúde. 

 

4.2 – Linguagem e Propriedêutica dos Materiais 

 

Inúmeras vezes, ao longo deste estudo monográfico, foi dito que ‘fazer’ 

Arte é terapêutico, principalmente se este ‘fazer’ inclui o uso das mãos. O fazer 

arte atua no sujeito depressivo de forma que readquira a capacidade de resgatar 

sua auto-estima, flexibilidade ante ao inusitado, ante ao novo e uma postura 

otimista frente a si mesmo e à sociedade. 

Para atingir este objetivo, cada material utilizado pela Arteterapia é de 

fundamental importância, pois mobilizará no cliente depressivo os recursos 

intrapsíquicos necessários ao seu equilíbrio emocional. Esses materiais, cada um 

deles com sua linguagem própria e propriedades terapêuticas, constituem o 
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recurso básico neste processo, onde se aliam poder criativo, conhecimento e 

vontade humana. 

Para que melhor possamos compreender a performance desses materiais, 

é necessário que observemos, a seguir, a sua explanação. 

 

4.2.1 – Material Seco 

 

São os compreendidos, geralmente, por materiais gráficos: lápis de todos 

os tipos e outros materiais semelhantes – lápis grafite, lápis de cor comum, lápis 

de cor aquarelado -, giz de cera, pastéis – pastel óleo e pastel seco -, carvão, 

canetas hidrográficas, entre outros. Estes materiais, como geralmente não 

oferecem resistência, são fáceis em seu manuseio e podem ser utilizados tanto 

pela pessoa que está começando a terapia quanto por deficientes com 

dificuldades mecânicas. Além disso, transmitem segurança e promovem a 

sensação de bem-estar, deixando o sujeito, principalmente o cliente depressivo, 

mais aberto à canalização e transporte do material afetivo. 

 

4.2.1.1 – Lápis Grafite 

 

Esse material diferencia-se de acordo com o grau de rigeza e solidez do 

grafite. Assim, aqueles de classificação B são os que apresentam maior maciez, 

os de classificação HB configuram-se com um grau de dureza maior e os de 

classificação H são os que apresentam o maior grau de rigeza, dureza do grafite. 

O uso deste material referencia o sujeito, fala de suas necessidades de 

adaptação e afirmação, percebidas pela forma que comprime o material contra o 

papel, pela forma como o segura ou o utiliza no traçado. É muito importante na 

desenvoltura da destreza motora fina e na expressão das tensões endógenas, 
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principalmente para as pessoas que tendem a conter demasiadamente suas 

emoções e expressões de afeto. 

Além disso, esse material favorece um traçado firme que permite ao 

cliente expandir-se na sua utilização; auxilia a concentração, a atenção, 

trabalhando os limites, a agressividade e a liberação de tensões. Deve ser 

utilizado no início do tratamento dos clientes depressivos. 

 

4.2.1.2 – Lápis de Cor (comum) 

 

Esse material promove a maciez no traçado do desenho e em sua 

cobertura, flexibiliza a utilização de cores, enriquece a imagem que se revela ao 

cliente. 

É um material que proporciona sensação de leveza e tranqüilidade, auxilia 

na ordenação, na organização, na diversificação; empresta a sensação de 

domínio e trabalha também a coordenação motora, o senso de limites. Ao utilizar 

os tons degradês, as sombras, o cliente estará trabalhando o lado positivo e 

negativo dos sentimentos transportados e revelados através das imagens 

captadas do inconsciente. 

Logo no início do tratamento do sujeito depressivo, este material deverá 

ser evitado por suscitar uma enorme gama de emoções por causa da sua 

abundância cromática. 

 

4.2.1.3 – Lápis de Cor Aquarelado 

 

Enquanto seco (sem que se utilize sobre o desenho o pincel molhado), 

esse instrumento gráfico apresenta maciez e facilidade ao traço do colorir, 

promove facilmente o esfumaçado e o sombreado e apresenta grande e rica gama 
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de cores. Seco, este material apresenta os mesmos efeitos do lápis de cor 

comum, ou seja, favorece a concentração, organização, coordenação motora, 

trabalha os limites, entre outros aspectos. 

Por sua variada riqueza de cores, assim como ocorre com o lápis de cor 

comum, deverá ser evitado, até que o cliente depressivo esteja mais equilibrado 

emocionalmente. A mesma recomendação deve ser feita em relação à sua parte 

aquarelada, ou seja, o cliente deve evitar o pincel molhado também enquanto não 

estiver devidamente preparado psicologicamente, para evitar retrocessos e 

situações onde as emoções possam se descontrolar. 

 

4.2.1.4 – Giz de Cera 

 

Aparentemente, este material é fácil de ser utilizado. Proporciona uma 

textura mais densa e opaca, porém é mais restritivo no que confere ao traçado do 

desenho, ao riscado, pois embora proporcione um tracejar relativamente macio, 

deixa ranhuras durante sua planificação no papel, ao revestir o desenho com a cor 

desejada. Por isso, esse material trabalha a flexibilidade, as sensações de 

domínio, de firmeza, de controle, trabalha os impulsos agressivos, o controle 

motor, permitindo a manifestação dos afetos. 

É um excelente material para ser trabalhado com crianças, e adultos de 

qualquer idade, principalmente o cliente depressivo. 

 

4.2.1.5 - Pastel Óleo  

 

Este material, cujo aspecto lembra o giz de cera, é mais viscoso pela 

oleosidade contida em sua formação. Entretanto, é de fácil manuseio, 

proporcionando maciez e controle da parte do sujeito. Por possuir uma rica gama 
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de cores, motiva sua utilização na tarefa, ou seja, a buscar seu efeito no 

revestimento e texturização do desenho, o que é benéfico à revelação dos 

sentimentos e emoções mais íntimas. Esse material também trabalha a 

concentração, a atenção, a organização, o controle, o controle motor e a sensação 

de domínio. É recomendado aos clientes com depressão, devendo ser evitado 

apenas no início do tratamento por sua diversidade cromática. 

Para que se mantenha a integridade do desenho feito com este material, 

utiliza-se um fixador apropriado ou um fixador de cabelos em spray. 

 

4.2.1.6 – Pastel Seco 

 

Material bem mais compacto que o carvão, o pastel seco oferece um 

traçado solto, macio e poroso, ao ser espalhado na superfície do papel, pois libera 

muitas partículas; apesar disso, fixa-se bem no papel, promovendo um 

esfumaçamento e um sombreado linear e belo, lembrando o etéreo. Este material 

trabalha a paciência, o senso de organização, o controle motor, o desapego e a 

persistência, pois como libera muitos resíduos, às vezes, suja um pouco o 

trabalho, tendo o cliente de parar e tentar reparar os erros.   

Constitui num excelente material para ser trabalhado com depressivos, 

tendo-se, porém, o cuidado de evitá-lo no início do trato arteterápico. Para fixar, a 

utilização do fixador de cabelos ou outro próprio para este fim é ótima solução. 

 

4.2.1.7 – Carvão 

 

Esse material é extremamente poroso no trato do desenho, pois libera 

resíduos, os quais são geralmente maiores que os poros da folha em que se o 

utiliza, daí o expansionismo ilimitado do carvão, o desfazer-se a um sopro, 
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oferecendo um traçado que se dilui e borra ao menor toque. Apesar disso, é fácil 

de ser utilizado. 

O carvão trabalha a liberação de sentimentos de frustração, a 

determinação, a persistência, paciência, resistência, desapego, senso de 

organização, atenção e controle motor. Como suscita alguma frustração, também 

é ótimo para o trato de pessoas com dificuldades em adaptar-se a novas 

situações, em ajustar-se ao meio e em expressar o que sentem e pensam, 

trabalha a timidez e o retraimento. 

No início do trato da depressão, deve ser evitado, pois dependendo do 

estado do cliente, a frustração poderá deixá-lo ainda mais deprimido. 

Para a manutenção da limpeza e da integridade do desenho, o cliente 

deverá utilizar um produto fixador. Na falta de um mais apropriado, poderá usar 

um spray fixador de cabelos.  

 

4.2.1.8 – Canetas Hidrográficas 

 

Material parecido com a aquarela, as canetas hidrográficas são um tanto 

restritivas e, embora pareçam de fácil manuseio, oferecem um tanto de resistência 

e inflexibilidade. Entretanto, diferentes da aquarela, deslizam na folha sem borrar. 

Dão um belo efeito ao trabalho, emitindo luz e um colorido forte e vivo. Este 

material permite a expressão fluida da emoção e, por ser expansivo, libera afetos 

e impulsos, embora exerça um certo controle sobre quem o utiliza. Além disso, 

trabalha a concentração, a paciência, o desapego e o controle motor. 
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4.2.2 – Tintas 

 

Material extremamente fluido, as tintas detêm uma facilidade enganosa. 

De textura liquefeita, podem extrair do sujeito as mais diversas emoções e 

sentimentos, que podem variar da frustração ao intenso prazer em seu manuseio 

e satisfação com os resultados. Esse material enfatiza as sensações e promove a 

expressividade de emoções retidas, proporcionando ao cliente um maior 

conhecimento de si mesmo. 

Devemos alertar, porém, que alguns tipos de tinta deverão ser evitados 

inicialmente no trato arteterápico de pessoas depressivas, por serem 

demasiadamente fluidas e facilitarem mais acentuadamente o aparecimento de 

emoções. 

 

4.2.2.1 – Aquarela 

 

A aquarela, de todas as tintas, é a mais fluida, a mais expansiva; é 

material que promove efeitos estéticos belíssimos relativos à luz, sombra e 

transparência. Não é um material de fácil utilização e não é flexível ao erro, ou 

seja, não permite o refazer para corrigir um erro cometido. Este material facilita em 

demasia o surgimento das emoções, promove a determinação, a aceitação dos 

fatos da vida que, por alguma razão, têm natureza irreversível, trabalha a decisão 

e o domínio das emoções. A aquarela também é usada com pessoas muito rígidas 

e dominadoras. 

É contra-indicado no início do tratamento da depressão. 
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4.2.2.2 – Nanquim 

 

Material um pouco menos fluido que a aquarela, mas ainda difícil de 

trabalhar, o nanquim se define como uma tinta que promove riqueza estética. Este 

material também não permite a ocorrência do errar e refazer, requerendo 

paciência em seu manuseio. Assim como ocorre com a aquarela, o nanquim 

trabalha a aceitação daquilo que não pode ser mudado e o lidar com problemas 

cristalizados. Também é ótima no trato arteterápico com pessoas muito rígidas e 

dominadoras. 

Este material também deve ser evitado no início do tratamento da 

depressão. 

 

4.2.2.3 – Tinta Acrílica 

 

Este material não oferece resistência à sua utilização, está aberto à 

possibilidade do erro, permitindo, enquanto molhada, o refazer. Promove um 

revestimento fácil, sem falar no rico efeito estético devido a sua riqueza cromática. 

Antes de sua secagem, dilui-se normalmente em água, não ocorrendo o mesmo 

após sua secagem. 

A tinta acrílica trabalha o olhar para si mesmo para aproveitar as 

oportunidades de transformar-se, promove o surgimento de emoções e auxilia na 

transformação dos sentimentos.  
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4.2.2.4 – Tinta para Pintura a Dedo 

 

Este material não oferece resistência ao manuseio, possui textura densa e 

possibilita um espalhar suave na superfície à qual é utilizado, entretanto o fato de 

ser, esta tinta, aplicada com a ponta dos dedos dificulta um pouco a delimitação 

espacial do desenho a ser coberto por ela. De excelente performance, pode ser 

usada por crianças, adultos e idosos e, por ser expansiva, trabalha a introspecção, 

o retraimento, a paciência, a decisão e a resistência. Favorece o trabalho do 

controle motor, o retorno a estados regressivos e possibilita o despertar da criança 

interior tanto no adulto quanto no idoso.   

 

4.2.2.5 – Tinta Guache 

 

Este material, embora menos fluido que a aquarela, também dificulta o 

desfazer em casos de erro. De composição de substâncias corantes 

destemperadas em água de mistura com goma e mel, o guache seca mais 

rapidamente que a tinta acrílica, deixando a pessoa que o utiliza menos solta e 

mais atenta, por isso trabalha a atenção e a concentração, além de ajudar a 

aguçar a sensibilidade, favorecer a suavidade e promover a sedimentação de 

sentimentos positivos.   

 

4.2.3 – Material Tridimensional 

 

Esses materiais configuram um excelente recurso para a expressão dos 

sentimentos e impressões. 
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O ato de esculpir, modelar, remete a sentimentos fortes, como por 

exemplo a raiva, entretanto por algumas vezes  serem necessários  objetos para 

talhar, quebrar, polir, esses sentimentos podem ser liberados normalmente, até 

que o sujeito possa relaxar suas tensões. O próprio ato de sovar determinados 

tipos de massa usados para modelar contribui para a liberação de sentimentos 

estressantes. 

Este tipo de material constitui excelente recurso para o trato da depressão, 

pois além de o sujeito poder manifestar sua energia agressiva no fazer artístico, 

no lidar com o material, ainda produz algo que lhe traz prazer. 

Eis, a seguir, alguns materiais tridimensionais, cuja utilização 

comprovadamente tem trazido benefícios ao tratamento de depressão através da 

Arteterapia: 

 

4.2.3.1 – Massa de Modelar 

 

Material flexível, macio, moldável, fácil de manusear, a massa de modelar, 

além de não produzir sujeira, também pode ser utilizada como se fosse tinta, ao 

revestir desenho em papel ou em material semelhante.  

Promove o desenvolvimento da coordenação motora, a expressividade da 

imaginação e viabiliza a produção de emoções, principalmente em crianças devido 

ao caráter lúdico que este material oferece. A massa de modelar confere o poder 

de concretizar a mudança de aspecto sem, com isso, modificar a essência. 

Trabalha no cliente depressivo a postura frente à vida e, devido ao apelo 

da cor, influencia diretamente as emoções. 
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4.2.3.2 – Argila 

 

De fácil manipulação, este material singular propõe intimidade em seu 

trato. Por sua aparência e pela experiência do esforço com as mãos e movimentos 

fortes com a musculatura dos braços, a argila lembra algo visceral. Ao mesmo 

tempo que pode causar rejeição devido ao aspecto e à sujeira que proporciona, 

também promove estado de alívio e profundo prazer, pois ao ser sovada, explora 

os sentimentos agressivos do cliente que, desta forma, os exterioriza e relaxa. Por 

isso é excelente material para trabalhar as descargas emocionais, a autoconfiança 

e as tensões, diluindo-as e produzindo efeitos calmantes. Além destes benefícios, 

a argila atua nas sensações físicas e na cognição.  

Este material, que parece frio ao primeiro contato, canaliza energias e 

desenvolve a capacidade de planejar, promovendo o ato de criar, de conceber, de 

concretizar, além de viabilizar o dar face ao imaginário.  

 

4.2.3.3 – Sucata 

 

Por sucata, compreendem-se os mais diversos materiais que, aos olhos 

práticos das pessoas na correria da vida moderna, não apresentam mais nenhuma 

utilidade, valor ou serventia. Contudo, esse material transforma-se em rica fonte 

de expressão de criatividade, o que pode resultar em magníficos trabalhos 

artesanais ou escultóricos tais como painéis, esculturas, bonecos, marionetes, 

cenários, brinquedos, quadros, arranjos, roupas, bolsas, chapéus, móveis e 

outros. O desfazer para recriar incita a imaginação e a criatividade, 

potencializando-a ainda mais. Esse material trabalha sentimentos que necessitam 

ser transformados, trabalha a rigidez, a menos valia e a auto-estima. 
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4.3 – A Sábia Linguagem das Cores 

 

O mundo, como o conhecemos, é colorido, apresenta-se diante de nós 

com tamanha riqueza de cores, de tons que nos emociona. A natureza, rica de 

espécies, não seria tão bela não fossem as cores. Cada um de nós reage de 

forma diferente ao percebê-las, mas esta reação dependerá de nossas raízes 

culturais e de nosso estado de ânimo, sobre o qual o efeito delas poderá ser tanto 

benéfico quanto danoso. 

O ser humano tem uma relação muito íntima com as cores, posto que 

estão presentes em sua vida desde o momento em que acorda, passando por sua 

vida afetiva, até a hora em que vai dormir e apaga a luz. Sem luz, não podemos 

perceber as cores, pois elas são uma complexa variedade de ondulações da luz. 

O fenômeno da cor, percebido por nós através do sentido da visão, induz 

à sensação cromática, provoca emoções e estimula a energia psíquica, que facilita 

a passagem de conteúdos afetivos do inconsciente para o consciente. Através da 

percepção das cores, as sensações surgem como sentimento de amor, de ódio, 

de repulsa, prazer ou desprazer. 

Segundo a intensidade afetiva e os resultados cognitivos, podemos assim 

categorizar as cores pelos efeitos que produzem: 

 

. Efeito de dimensão: parecem diminuir ou aumentar as dimensões do 

objeto; 

. Efeito de peso: parecem emprestar leveza ou peso ao objeto; 

. Efeito de iluminação: produzem luz e sombra, absorvem ou refletem a 

luz; 

. Efeito de temperatura: dão-nos sensações de frio ou quentura (calor); 
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. Efeito de simbolismo: por associar-se aos diversos aspectos culturais da 

humanidade; 

. Efeito de emoção: por estarem ligadas ao nosso psiquismo.  

 

De acordo com a tonalidade, a claridade e a saturação de uma cor, a 

nossa percepção dela varia. Assim temos: 

 

. Tonalidade: produzida com acréscimo gradativo da cor branca ou preta. 

. Saturação: é a variação entre o claro e o escuro de uma mesma cor em 

relação a outras cores. 

. Claridade: refere-se à capacidade que a cor possui de refletir ou de 

transmitir efeitos luminosos. 

 

Através das cores, podemos perceber sentimentos e sensações, por isso 

dizemos que as quentes (amarelo, laranja e vermelho) indiciam, promovem 

estados de excitação e necessidade de expansão, enquanto que as frias (verde, 

azul e violeta) promovem e indiciam a tranqüilidade, além de nos dar a sensação 

de profundidade e retração. 

A estimulação sensorial ou algum tipo de experiência boa ou má que 

esteja armazenada em nosso psiquismo pode despertar as cores através das 

emoções ou o contrário. Assim, a sensação de agrado ou desagrado em relação à 

cor poderá estar atrelada a algum acontecimento agradável ou desagradável que 

tenha profunda importância para nós. 

As cores estão presentes em todos os momentos de nossas vidas. Elas 

estão presentes nas roupas que vestimos, nos nossos alimentos e nas nossas 
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demonstrações de afeto. O ser humano necessita das cores até quando está 

dormindo.  

Em Arteterapia, o trabalho com as cores é de fundamental importância, 

pois elas, além de emprestarem riqueza estética, podem inspirar a alegria, a 

calma, o amor e tantos outros sentimentos e sensações importantes no 

desenvolvimento desta terapia. 

Para melhor compreendermos a linguagem das cores e o porquê de 

serem tão importantes no trato arteterápico, vejamos os significados possíveis 

para algumas delas: 

 

Amarelo – É a cor da inteligência e estimula o sistema nervoso central; é 

masculina, alegre e irradia luminosidade, pois representa a luz, a vida, simboliza 

também a ação, poder, fertilidade; é a cor da raiva e, em certas culturas, da 

traição e do atrevimento.  

Essa cor deve ser usada em situações em que haja desespero, apatia, 

melancolia. 

 

Laranja – Esta cor simboliza o equilíbrio entre a libido e o espírito, entre 

o carnal e o espiritual; é a cor das idéias e dos conceitos mentais. Traz sensação 

de alegria, vibração, dinamismo; estimula a criatividade, o sistema respiratório, 

promove otimismo e bem-estar. 

 

Vermelho – Considerada como o símbolo do princípio da vida, o 

vermelho é a cor do sangue, do fogo  e simboliza o poder, as paixões humanas, o 

sexo, a força, a liderança; representa a cor da ira, da revolta, da conquista, 

energia e vitalidade. Favorece a força de vontade, anima, vitaliza e mobiliza para a 

ação. 
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Verde – Representa a natureza, a renovação, a regeneração, equilibra 

as emoções, promove o repouso, a tranqüilidade, a meditação, dá idéia de 

serenidade e frescor; é a cor da esperança e representa juventude, crescimento, 

longevidade, vida nova. O verde combate o cansaço, a fadiga e o estresse. 

 

Azul – Representa o céu, a água e lembra o infinito, o sonho, a 

segurança, a profundidade. É a cor da inteligência, da intelectualidade, da 

espiritualidade, da sabedoria, da verdade. Promove a doçura, a sensatez, a paz, a 

felicidade (para os brasileiros). Esta cor favorece a meditação e é tranqüilizadora e 

calmante.  

 

Violeta – Composta da mistura de porções iguais de azul e vermelho, 

esta é a cor da temperança, da lucidez, da ação refletida, da tranqüilidade, 

representa o equilíbrio entre a paixão e a inteligência, entre o amor e a sabedoria, 

entre os sentidos e a espiritualidade. Esta é a cor da intenção transformadora. 

Favorece o equilíbrio das emoções.  

 

Branco – Por sintetizar todas as cores é a cor que mais luz transmite. 

Representa a paz, a alegria, a inocência e a pureza; simboliza a verdade, o 

positivo, o renascimento. Por concentrar todas as cores, purifica, limpa, ilumina e 

tonifica. Esta cor dá idéia de expansão e favorece o sentimento de liberdade. 

 

Preto – Por ser a ausência de cores, absorve todas elas, sem refletir 

nenhuma. Está associada à negatividade, ao nada, ao “não”, à morte, ao luto, à 

tristeza. O preto permite o contato com o inconsciente, está relacionada aos 

nossos conteúdos psíquicos, pessoais e culturais. 
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4.4 – Técnicas Utilizadas em Arteterapia no Trato da 

Depressão 

 

São várias as técnicas existentes para o uso dos materiais citados 

anteriormente neste trabalho monográfico. Entretanto, é necessário 

compreendermos que técnica é o meio pelo qual se utilizam os diversos materiais 

arrolados; assim, material gráfico, por exemplo, pode ser usado na técnica do 

desenho; as tintas, na técnica da pintura e daí por diante. Enfocamos esta 

diferença para mostrar que, em muitos momentos, material e técnica se 

confundem em detrimento do estudo e da aplicação dos mesmos.  

A técnica abre o campo expressivo-lingüístico do material, é onde ele se 

abre para o sujeito que o utiliza e este, através dele, das impressões que lhe 

causa, canaliza o conteúdo afetivo que necessita ser liberado, trabalhado ou 

diluído para que se promova seu bem-estar psíquico. 

Vejamos, assim, algumas técnicas usadas no trato arteterapêutico da 

depressão. 

 

4.4.1 – Desenho 

 

Esta técnica geralmente utiliza os materiais gráficos e não se preocupa 

com aprimoramento estético. Favorece a coordenação motora fina, a 

intelectualidade, a atenção, a concentração, o contato com a realidade interna e, 

através do desenho-cópia, o contato com o mundo exterior. Neste tipo de 

desenho, o indivíduo é levado a perceber a realidade tal qual ela se apresenta e é 

indicada para pessoas dispersas, confusas e fantasiosas.  
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O desenho dirigido, que se faz sempre partindo de um tema qualquer, 

incita o indivíduo a entrar em contato com sua realidade interior, na tentativa de 

mobilizar aquelas emoções que estejam bloqueadas ou flexibilizar as que estejam 

cristalizadas, até que tudo possa vir à tona. 

As variações de mono ou policromia são muito importantes e aliam-se à 

técnica para garantir os efeitos terapêuticos desejados. Assim, se o desenho for 

monocrômico, ele estará trabalhando emoções superficiais e se for policrômico, 

estará trabalhando com sentimentos e emoções mais profundos. 

 

4.4.2 – Pintura 

 

Quando a pintura acontece, nesse instante a tinta flui em contato com o 

papel e o mesmo ocorre com as emoções e os sentimentos do indivíduo. As 

pinceladas, sem que o sujeito perceba, seguem um ritmo que lembra o fluxo de 

sua respiração, abrangendo todo o conjunto afetivo-emocional. 

Esta técnica pode fazer uso de todos os tipos de tinta. Na pintura, quanto 

mais expressão e complexidade, maior será a autoconfiança e o 

autoconhecimento.  

A pintura trabalha a estruturação e a área afetivo-emocional, visando ao 

equilíbrio do sujeito. 

 

4.4.3 – Modelagem 

  

Esta técnica pode ser utilizada com materiais tais como massa de 

modelar, argila, cera de abelha, gesso, papel machê entre outros. 
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O efeito desta técnica é atuar nas sensações físico-viscerais do indivíduo, 

estimular o surgimento de sentimentos e potencializar a cognição. A modelagem 

favorece a liberação das tensões, da fadiga, promove a tranqüilidade e mobiliza 

sentimentos primitivos para serem trabalhados. 

 

4.4.4 – Colagem 

 

Esta técnica pode utilizar-se de materiais diversos, tais como recortes de 

revistas, jornais, pedaços de papel (coloridos ou não), purpurina, palitos, tecidos, 

grãos, cortiça, serragem, botões, miçangas, entre outros. 

Ao realizar a colagem, que é uma técnica estruturante, o indivíduo busca, 

através dos materiais, expressar seus sentimentos, suas emoções, suas idéias, 

ainda que não se dê conta disso. 

Esta técnica trabalha o agregar, a solicitude, o compartilhar, o desapego, a 

união, o planejamento, a capacidade de analisar, decidir, de organizar e de estar 

atento. 

Outras muitas técnicas podem ser usadas no trato da depressão e 

utilizando outros materiais. O bordado, por exemplo, usando de fios, agulhas e 

tecidos de diversas texturas, favorece a representação de símbolos, “o pegar o fio 

da meada”, compreender o sentido da vida; proporciona bem-estar, alegria e 

permite a construção e desconstrução, “o começar de novo”.  

Outra técnica muito importante é o patchwork (costura com retalhos), que 

revela verdades profundas, ajuda a estabelecer metas, a “juntar os pedaços”, ou 

seja, recompor o todo, o inteiro. Esta técnica trabalha a paciência, a atenção, o 

planejamento e os sentimentos falsamente adormecidos. 

Todas as técnicas são importantes e representam excelente caminho para 

a busca da saúde psicológica. Mas é necessário que toda atividade esteja sob a 
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supervisão do arteterapeuta, sob seu olhar cuidadoso e experiente; nenhum 

detalhe pode perder-se de seu olhar para que saiba qual é o próximo passo a ser 

dado. Ele, por ter conhecimento dos materiais, saberá propor e conduzir as 

atividades de acordo com as necessidades do cliente. Nada será feito sem 

planejamento prévio, sem cuidado, sem alegria, atenção ou amor. Arteterapia é 

também um trato de amar. 
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CONCLUSÃO 

 

 

No percurso de concreção deste estudo, onde buscamos comprovar o 

papel importante da Arteterapia no combate à depressão, percebemos, apesar de 

toda argumentação aqui exposta, que esta terapia constitui um tema inesgotável. 

Observamos que o fato desta se posicionar cada vez mais firme e abrangente 

deve-se, fundamentalmente, ao seu casamento com a Arte. Nesta combinação, 

neste casamento perfeito, a imaginação e a criatividade são os pontos chave, 

porque a Arteterapia trabalha com o fazer artístico, acionando a imaginação e 

revigorando a criatividade a cada instante. A Arte se manifesta nesta terapêutica 

com suas múltiplas linguagens e se amplia na semântica de cada criação, ou seja, 

ao ser utilizada, gera uma nova expressão, cria uma nova possibilidade de 

manifestação. E quanto mais o indivíduo acessar sua criatividade, mais esta se 

fortalecerá e mais fácil será para ele buscar uma nova linguagem artística no 

processo arteterapêutico. 

Em face do acima exposto, pode-se dizer que o processo arteterápico cria 

laços, vínculos e, por criá-los, educa a sensibilidade, estimula a percepção, abre o 

caminho para o acolhimento das novas idéias. A Arteterapia reconduz, através da 

Arte, o olhar do sujeito para si mesmo, ela é o espelho que reflete dele a imagem 

que permanecia velada em seu inconsciente, mas que se revela no processo de 

criação. Dessa interação vão surgindo no sujeito a alegria frente à vida, a 

capacidade de mudar de hábitos, uma nova maneira de ver e enfrentar a si 

mesmo, a vida e os problemas. 

Observamos, durante a confecção deste trabalho, que o indivíduo em 

sofrimento depressivo, perde o tônus vital e o que lhe resta de energia não é 

capaz de relacioná-lo à alegria, ao prazer de viver, à ação; ao contrário, ele 

estaciona, pára e essa inércia somada à confusão mental causada pelo 
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esquecimento, pelo medo de não estar mais sabendo gerenciar os próprios 

pensamentos, derrubam sua auto-estima e ele se percebe só, mas não consegue 

agir para mudar essa situação, porque sua vontade está enfraquecida. 

Como vimos em explanação anterior, a saúde, antes de mais nada, 

constitui um desafio para o indivíduo, ou seja, ela não existe fora do sujeito, mas a 

partir dele. Se ele se percebe doente, é necessário que aceite a saúde através do 

ato de querer ficar saudável e esta atitude implica outras que incluem o agir, o 

mobilizar energias, o desbloquear o pensamento arrancando-o das garras da 

negatividade, inclui fortalecer a vontade pelo agir. E aqui, o trabalho com o 

pensamento, com a imaginação e com a criatividade, é fundamental. Ao ocupar o 

pensamento com o desejo de realizar algo que lhe traga prazer, por exemplo, o 

sujeito estará se vinculando à sua sensibilidade de forma positiva; redirecionando 

seu olhar para algo que lhe traga bem-estar, estará se mobilizando de forma 

saudável, pois seu humor vital começará a fluir para a vida, tonificando-se. 

Nesse processo, ‘o fazer’ é de fundamental importância para o sujeito em 

sofrimento depressivo. Comprovadamente, ‘o fazer com as mãos’ age como um 

bálsamo no indivíduo, pois estimula em seu cérebro os hormônios necessários ao 

estabelecimento das sensações de bem-estar e prazer, o que, para o depressivo, 

além de ser uma necessidade, significa um religar-se com o mundo e com a 

vontade de viver. 

Para melhor compreendermos essa necessidade, relembremos que, no 

estudo realizado, os neurocientistas descobriram que o uso de nossas mãos, em 

algum tipo de trabalho, aciona mais áreas cerebrais que qualquer outro membro 

do nosso corpo em atividade, e mais, que resultante desta atividade, temos a 

neurogênese, que constitui um fator de suma importância na recuperação de 

depressivos. 

A Arteterapia, compromissada com a arte e a saúde, munida do vasto 

leque de opções que a arte lhe oferece, trabalha o fazer artístico, trabalha ‘o fazer 

com as mãos’. Como podemos notar, o processo arteterapêutico se mostra como 
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um instrumento de eficácia no combate à depressão, posto que pode trabalhar 

com o sujeito todas as linguagens artísticas, sensibilizando-o; pode trabalhar sua 

expressão corporal, através do movimento rítmico da dança, auxiliá-lo a ‘enxergar 

e soltar as suas asas’ pela sensibilização musical, trabalhar sua cognição pela 

literatura, ajudá-lo a parar para ouvir-se a si mesmo pelo canto, fazê-lo contactar 

seu mundo interior, presentificando suas possíveis cosmogonias nas imagens 

captadas e registradas em seus trabalhos arteterápicos. 

O importante é percebermos o quanto tudo isso se harmoniza, se adequa 

às necessidades do indivíduo em sofrimento depressivo. A Arteterapia vai 

quebrando, se assim nos permitem dizer, o gelo, a frieza, a apatia e o 

distanciamento trazidos pela depressão e, em movimento contrário, vai 

aproximando suavemente o sujeito dele mesmo, revelando-o a si próprio, 

mostrando-lhe a importância de apegar-se a si e à vida, para apegar-se aos outros 

e voltar a uma existência social harmônica. 

A Arteterapia revigora no indivíduo a noção de que não é apenas um 

organismo biológico e/ou uma personalidade individual, mas ainda um ser social e 

cultural. Essas noções revigoradas abrem o indivíduo para a aceitação de si, para 

o próprio redescobrimento e para a sua relação com o outro, através de sua 

reintegração social. 

A arteterapêutica promove o resgate da saúde mental, porque trabalha 

com a criatividade, com as memórias sensoriais, trabalha com o processo 

perceptivo que, sabemos, é um processo de emocionar; por isso, ao criar um 

desenho, ao pintar um quadro, ao sovar a argila, ao esculpir o gesso, a pessoa em 

sofrimento depressivo estará despotencializando um sentimento negativo, um 

problema que o aflige, estará avançando na direção do equilíbrio, da harmonia 

interior. Porque Arteterapia promove não só a emersão das emoções, a revelação 

dos sentimentos nocivos ao sujeito, mas também os seleciona pela prática do 

fazer artístico, ou seja, o que é bom fica e o que é desnecessário ao bem-estar do 
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indivíduo é despotencializado energeticamente, já não sendo capaz de atuar no 

sujeito de forma danosa. 

Por essa atuação é que se percebe a seriedade e a importância da 

Arteterapia no trato da depressão – ela é dinâmica – e é esse dinamismo que ela 

empresta, pela arte, a cada material utilizado na conquista da emoção. Cada 

material seco, cada tinta, cada pedacinho de massa ou argila possibilitará a 

fluência das emoções e o autoconhecimento por parte do sujeito. Cada figura 

escolhida para uma colagem, cada figura esculpida ou bordada estará fazendo 

emergir do inconsciente aquilo que precisa ser trabalhado no consciente. Daí a 

importância dos materiais, das técnicas, das cores, ou seja, através destes 

elementos é que a Arteterapia, lançando mão da multiplicidade da Arte e da 

criatividade realiza o processo arteterápico, pois cada material trabalhado 

promove a possibilidade de uma relação mais subjetiva com a afetividade, 

gerando possibilidade de compreensão e resposta para as questões internas. 

Nesse mister, o papel do arteterapeuta é muito importante, pois 

consciente das necessidades do indivíduo depressivo, saberá quais materiais e 

técnicas lhe serão mais assistenciais. Além disso, a sua presença é outro fator 

fundamental nesse processo, pois ele dá o tom, a altura, ele guia, ele doa, ele 

ajuda a criar laços, a desatar nós. Arteterapia e arteterapeuta são combinações de 

cuidado, arte e amor. 

Em face do acima exposto, do enfoque científico sustentado nessa 

argumentação, não resta dúvida sobre a importância e eficácia desta terapêutica 

no trato do indivíduo em sofrimento depressivo. Esse proceder terapêutico atua 

diretamente nas emoções deste, revitalizando sua auto-estima, preparando-o para 

a convivência social , para o prazer de conviver, de realizar; age facilitando a 

reestruturação emocional deste, para que seja capaz de conduzir seus 

pensamentos, seus sentimentos, sua vida com equilíbrio e alegria. 

Acreditamos que a Arteterapia cumpra com esse papel benéfico no 

combate à depressão, assim como, queremos crer, ratificamos a proposta que 
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fundamenta este estudo, entretanto, mais possibilidades e outras muitas respostas 

ainda estão por vir a realçar este tema que, longe de esgotar-se ou de ter sido 

aqui encerrado com o lacre da conclusão, muito mais explorado poderá ser no 

futuro. 
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ANEXO 1 
 
 

DEPOIMENTO 1.A 
 

 
 

R. M. M, advogada e professora no município de SG, RJ, 42 anos, casada 

faz-nos o seguinte relato: 

“Todo o sofrimento que vivi começou no ano de 2003, com a morte de 

meu pai. Ele era tudo na minha vida, meu amigo, minha mãe, meu conselheiro. 

Quando minha mãe verdadeira me teve, ele quis ficar comigo, ele me assumiu e 

quando casou com minha madrasta, que foi minha verdadeira mãe, porque foi 

sempre muito boa comigo, ele me levou junto. Depois que minha madrasta 

morreu, ele não quis se casar novamente, e nós cuidamos um do outro até que ele 

sofreu um ataque do coração e morreu. Meu mundo parece que desabou ali e eu 

me senti muito sozinha, eu chorava dia e noite sem parar, o sofrimento era tanto, a 

solidão, que eu nem percebia o esforço de minhas irmãs, por parte de mãe, 

sempre tão carinhosas comigo. Primeiro eu não comia, não dormia, quando a 

noite chegava era um tormento. Fui a psiquiatras e foi diagnosticado que eu 

estava com depressão. Tomei todo tipo de remédio, mas nada tirava da minha 

cabeça a vontade de morrer e ir pra junto do meu pai. Tomei muitos remédios: 

Diazepan, Lexotan, Alcitan, Remerom, Fluoxetina. Melhorei bastante, mas 

engordei muito e só dormia se tomasse o calmante. Em 2004, através da minha 

diretora, em uma das escolas em que leciono, eu soube do curso de Arteterapia, 

fiquei curiosa e fui me informar, lá mesmo fiz a matrícula, pois o curso era gratuito. 

Foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. A 

arteterapeuta M. R. desenvolveu, com o grupo de 15 pessoas, um trabalho de 

contato com a Arte maravilhoso. Eu nunca tinha feito nada desse tipo, não era 

muito ligada em trabalhos artísticos e não tinha nem muito jeito pra desenhar. Mas 

nesse curso, nós fizemos colagens, desenhamos, pintamos, fizemos 
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dramatizações, dávamos nosso depoimento de tudo que fazíamos e o que 

sentíamos. Eu saía das aulas muito leve e comecei a perceber que esquecia o 

horário dos remédios e que isso não estava me prejudicando, então passei a não 

tomar o calmante antes de dormir. Na primeira noite, foi um pouco difícil pegar no 

sono, mas depois ficou normal.  

O que esse curso significou para mim naquela época, nem tenho palavras. 

Só posso dizer que criei coragem pra enfrentar o mundo outra vez e sei que foi 

aquele contato com a arte que me fez revigorar, que me deu paz, foi o contato 

com a arte que me levou a entrar em sintonia comigo mesma. 

Dois anos depois, em 2006, perdi a minha irmã mais querida, por causa 

de um câncer de mama, e na mesma época rompi um relacionamento de um ano. 

Pensei que afundaria na depressão outra vez e como não tinha mais nenhum 

curso desse tipo, busquei, eu mesma, um curso de pintura perto de minha casa. 

Não concluí o curso, fiquei somente alguns meses, usei como terapia, como 

remédio e deu certo. Hoje estou casada, tenho um filho de um aninho e amo a 

vida, graças a Deus. 

Acredito sinceramente que a Arteterapia funciona de verdade, ela devolve 

a alegria da gente ou é a gente que reaprende a ver o colorido da vida através da 

arte? Sei lá! Só sei que funciona.” 
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ANEXO 1 
 
 

DEPOIMENTO 1.B 
 

 

A professora da rede pública da cidade do Rio de Janeiro W. O., 44 anos, 

divorciada, mãe de três filhos, que vivem com ela, faz-nos o seguinte relato: 

 

“A minha depressão veio à tona, digamos assim, em 2004, quando tive de 

me retirar de uma das escolas em que trabalhava há quase quinze anos. Nessa 

época, por ser muito ingênua, acreditei que poderia por um fim numa série de 

erros que via acontecerem ali, acreditei que poderia evitar o êxodo dos alunos e 

fazer com que aquela escola voltasse a ficar cheia de estudantes. Por causa 

desse modo de pensar é que tudo aconteceu, pois me candidatei à direção e 

ganhei, mas antes mesmo que pudesse ser empossada do cargo, todo o processo 

foi praticamente nulo pelo governo do Estado, que na época achou por bem 

indicar, na maioria das escolas públicas do Rio, os antigos diretores para 

continuarem em seus cargos. Durante esse percurso, sofri todo o tipo de 

humilhação, fui perseguida, maltratada, as pessoas tinham medo de falar comigo 

e sofri represália da direção. Mas eu lutei até o fim para ficar lá, para salvar a 

escola que eu amava tanto. Foi então que, no início daquele ano, fui liberada da 

escola com todos os meus tempos disponibilizados. Lembro-me da tristeza 

profunda, da decepção, do desespero de ser arrancada expulsa da escola que eu 

amava tanto, de ter de parar o trabalho tão bonito que eu fazia ali. Minha pressão 

arterial subiu muito e fiquei doente. Primeiro pensei que fosse apenas a pressão 

alta, porque tinha dores de cabeça horríveis, enjôos, não tinha vontade de sair da 

cama, de ver ninguém, nem de tomar banho eu tinha vontade, não adiantava os 

amigos me visitarem, porque eu sentia vontade de sumir, de morrer. Quando vi 

que não tinha condição de trabalhar daquele jeito, procurei um psiquiatra que me 
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receitou Survector, o qual eu tomei por quase três meses, depois foi o Fluoxetina. 

Eu me sentia bem, mas sabia que eram os remédios e não eu. Foi quando uma 

amiga que trabalha comigo numa escola do Município me falou em Arteterapia. Eu 

confesso que não acreditava nisso, embora gostasse de arte, não tinha incentivo 

nem vontade para nada daquilo, mas ela insistiu e me convenceu a procurar o 

curso que começaria naquela semana. Eu pensei que não teria nada a perder uma 

vez que marcaria pontos no meu currículo. Matriculei-me e fiz o curso. Foi a 

melhor decisão que tomei em muito tempo. Vi como fora preconceituosa! A Arte 

tomou conta de mim através da Arteterapia. A terapeuta chegava a cada dia com 

novas atividades, que iam do desenho à dança e dramatização. Desenhei, pintei, 

fiz colagens, trabalhei com massinhas, com tecidos, sucata, rolei no chão, cantei, 

dancei, declamei, enfim, fiz tudo que não fizera ao longo de uma vida. Fiz tudo 

com um empenho, com tanta disposição, com tanto carinho, que a minha 

criatividade aflorou de tal forma, eu ganhei uma força tão grande para encarar 

meus problemas que pude me dar ao luxo de gradativamente sair dos remédios, 

livrando-me deles até hoje. Depois disso, busquei novos caminhos, refiz minha 

vida e faço psicoterapia por que quero fazer. Sou grata a cada uma daquelas 

imagens que brotaram da minha mente, a cada pedacinho de massa, a cada pingo 

de tinta, ao carinho da arteterapeuta, sempre tão solícita, tão cuidadosa, tão 

discreta, tão firme. Gostaria de fazer outro curso igual, mas não encontro.  

        Este ano pretendo fazer um curso de pintura e colocar meus filhos 

também, quero que eles sintam o bem-estar e a energia que sinto quando faço 

arte.  

        Lamento ter sido tão preconceituosa no início, como fui tola e imagino 

quantas pessoas não têm esta mesma reação diante dessa terapia. Mas o efeito 

dela é real, a arteterapia me fez sair da depressão, com a força que ela foi 

gerando em mim eu pude decidir o que era melhor para mim, para o meu futuro.” 
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ANEXO 2 

 

ATIVIDADES CULTURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A: “Aquarelas do Ary” – 18/01/2008 – Centro Cultural Correios 

 

 

2.B: Exposição Darwin – 06/03/2008 – Museu Histórico Nacional 
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2.C: Niterói nos Tempos de Dom João VI – 02/04/2008 
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2.D: Recital de Harpa – 03/05/2008 – Centro Cultural Banco do Brasil 
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