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Considerando a condição de violência que assola a nossa sociedade, dividida e
expandida pelos meios de comunicação, em um estado em que o coletivo, por vezes, não sabe
o que acontece com aqueles adolescentes que são “presos” por terem cometidos delitos
graves, como homicídio, latrocínio, estupro, dentre outros atos; essa proposta de trabalho foi
pensada justamente como experiência prática na atuação da Arteterapia no contexto da
Socioeducação, como uma visão ampliada de saúde segundo a Política das Práticas
Integrativas e Complementares, Portaria n° 971 de maio de 2006 (BRASIL, 2006).
A atenção a infância e adolescência no Brasil, desde 1990, está “amparada” pelo
Estatuto de Criança e do Adolescente (ECRIAD – Lei nº 8.069/90). Tal estatuto em sintonia
com o Sistema de Garantia de Direitos, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA), UNICEF (The United Nations Children's Fund – Fundo das
Nações Unidade para a Infância), Secretarias de Direto Humano, e da Criança e Adolescente
organizaram a proposta do SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo),
implementada em 2012, como uma mudança de paradigma e consolidação do ECRIAD
ampliando o compromisso e a responsabilidade do Estado e da Sociedade Civil na busca por
soluções mais eficazes, eficientes e efetivas para o sistema socioeducativo, que assegurasse a
oportunidade de adolescentes envolvidos com atos infracionais se desenvolverem, e ter uma
verdadeira experiência de reconstrução de seu projeto de vida.
Em consonância com esse movimento político e social a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares, Portaria n° 971, do Diário Oficial da União, n° 84, seção I, p.
20-24, Brasília, pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006-a), alcança também aqueles que
estão entre as grades. Esta, em síntese, abre as portas para processos terapêuticos integrados e
complementares ao cuidado da saúde oferecidos pelo SUS, como por exemplo a Arteterapia,
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Musicoterapia, Massagem, etc. Observamos, então, uma visão ampliada de saúde que [...]
“compreende a complexidade do processo de saúde e adoecimento e seus fatores
condicionantes e busca inserir recursos que possam ir ao encontro das múltiplas necessidades
de saúde das pessoas e promover o acesso aos bens e serviços essenciais.” (SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO, 2013, p. 4).
Com esse mesmo olhar a Arteterapia, que vem alcançando importância nos meios
científicos principalmente depois do advento da Reforma Psiquiátrica, tem em seu acabouso
teórico a compreensão da complexidade dos processos subjetivos, e consequentemente da
saúde integral.
Esta prática e teoria propicia ao indivíduo em sofrimento psíquico, mental ou físico,
“dar voz” aos seus conteúdos utilizando as mais diversas possibilidades de linguagem
expressiva, aplicando em seu trabalho terapêutico diversos tipos de materiais como: papéis,
tintas, lápis de cor, madeira, argila, etc. e de técnicas como: desenho, pintura, modelagem,
construções, personagens, etc.. A arteterapia se baseia na crença de que o processo criativo na
atividade expressiva é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das pessoas. Sob este
prisma, considera-se que, a partir da criatividade, formas, cores e expressão são dados a
sentimentos inominados pelo indivíduo, e é através da criatividade que existe a possibilidade
de se realizar conexões e atribuições de novos significados a velhas situações vividas, que não
puderam ser materializadas de forma livre e intensa pelo sujeito no momento em que
surgiram.
O processo expressivo que a arte propicia, deve ser compreendido de forma ampla,
abandonando a “ordem estética, técnica ou acadêmica”, voltando-se para o “criar” e “refletir”
que o indivíduo faz sobre seus processos e trabalhos. Desta forma, os sujeitos [...] “podem
ampliar o conhecimento de si e dos outros, aumentar a autoestima, lidar melhor com
sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolvendo recursos físicos, cognitivos e
emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico.” (PHILIPPINE, 2008, p.13).
Nessa atmosfera de possibilidades ímpares, a pesquisa foi proposta em uma Unidade
de Medida Socioeducativa de Internação, no estado do Espírito Santo, que é administrada por
um Instituto vinculado à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) (IASES, Acesso 23 ago.
2012). Nela encontravam-se adolescentes e jovens de 17 a 21 anos incompletos que cumpriam
a Medida Socioeducativa de Internação, enquadrado em nível de alta complexidade, usuários
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do Sistema Único de Saúde durante o período de internação, e, ou no decorrer de suas vidas.
Os adolescentes abordados encontravam-se inseridos na primeira fase de
desenvolvimento da proposta pedagógica da Unidade, apresentavam relação com o uso e
abuso de drogas, assim como envolvimento com o tráfico de drogas. No entanto se
encontravam em privação de liberdade por diversos motivos como: roubo, homicídio, porte
ilegal de arma e tráfico de drogas.
A proposta de formação de grupo terapêutico dentro da unidade utilizando a
Arteterapia como canal de comunicação foi planejada para o atendimento de cinco
socioeducandos em grupo, selecionados por serem previamente acompanhados pela
pesquisadora como Técnica em Psicóloga. A metodologia de intervenção propunha
acompanhado por dezoito encontros a ser realizado quinzenalmente, com duração de até três
horas cada. O local para a realização da atividade se localizava no Prédio Escola, em uma sala
ampla, com grandes janelas gradeadas, e uma porta, onde os agentes socioeducativos manterse-iam vigilantes.
A interação grupal, as obras/produções realizadas pelos socioeducandos, assim como,
a influência do ambiente institucional na realização das atividades, são os objetivos dessa
pesquisa, sendo analisadas segundo a Arteterapia, e ainda,

como essa prática poderia

contribuir para o processo de promoção da saúde dos socioeducandos como garantia de
direitos.
Durante o período de implementação da proposta, sua aplicação atravessou diversos
obstáculos para a continuação dos trabalhos em grupos, devido a diminuição do quantitativo
dos agentes socioeducativos, que são responsáveis pela movimentação e segurança das
atividades, num contexto que a cada dia surgiam novos conflitos como: depredação do
patrimônio público, motins, conflitos entre os socioeducandos de bairros rivais, entre outras
ocorrências indisciplinares, como ameaças à integridade física e psíquica dos agentes
socioeducativos. Por esses motivos a movimentação dos socioeducandos e a realização da
atividade ficaram comprometidas, culminando na impossibilidade de sua realização.
Como resultado dessa pesquisa em uma análise coletiva dos quatro encontros
realizados, observou-se que a formação de um grupo pôde propiciar aos integrantes o
sentimento de ser incluído, fazer parte de algo, demonstrado quando os participantes
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concordaram sobre as regras para pertencer e permanecer no grupo, e se posicianavam em
relação a esta quando alguém as descumpria.
Ao analisarmos a quantidade de falas dos indivíduos, percebemos que trouxeram
pouco conteúdo de si, necessitando ainda ser desenvolvido o sentimento de intimidade,
satisfação, identificação, semelhança, atração, compreensão, orientação, esclarecimento,
apoio, proteção e ajuda. O trabalho em grupo estaria para além dos objetivos individuais,
sendo também um aprendizado através de interações sociais favoráveis, com a presença da
comunicação como fator de ajustamento real para a efetivação de toda ação produtiva.
Suas obras puderam indicar grandes complexos em relação a identificação com a
Sombra (aspectos obscuros e não desenvolvidos da personalidade), sua Criança Interior
ferida, histórias de lares fragmentados, violência, sem aspiração para o futuro.
As dificuldades em relação ao atendimento técnico institucional surgiram quando
houve a necessidade de intervenções sancionatórias a serem decididas pela equipe técnica, da
qual a pesquisadora participava, e desta forma, analisou-se que o vínculo terapêutico foi
quebrado. Esta foi entendida como uma dificuldade afetiva do processo, analisando-se que o
vínculo terapêutico criado nos atendimentos direcionado à experiência em Arteterapia era
incongruente ao do Psicólogo, que estavam sendo exercidos pela mesma pessoa. Desta forma,
acredito que a Arteterapia pode trazer contribuições impares no processo socioeducativo
desde que esse seja exercido por um profissional Arteterapeuta, que tenha abertura
institucional e assim, respaldo quanto ao enquadramento técnico, como o setting e a relação
Arteterapêutica.
Algumas dificuldades metodológicas quanto ao local, emergindo a necessidade de
criação de um espaço próprio (ateliê arteterapêutico), bem como disponibilizar ou permitir a
entrada de materiais necessários ao desenvolvimento dos trabalhos. Acredito, ainda, que o
grupo deva ter no máximo cinco integrantes, assim como proposto, com alteração na
periodicidade e duração de quinzenal para semanal, e duração de três horas para duas horas,
respectivamente, com fim em propiciar a construção do vínculo terapêutico, rotina, e ampliar
o foco e atenção dos participantes, balizando sua dispersão.
Podemos afirmar que a Arteterapia contribuiu no processo de promoção da saúde do
socioeducando, propiciando a este o exercício de sua criatividade, fortalecimento da
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autoestima, e através de seu trabalho lúdico, iniciar o processo de resgate a Criança Interior;
confrontar-se com sua Sombra, dialogar com ela e reconhecer seus aspectos positivos e
criativos; assim, propiciar o amadurecimento da psique, e a integração das várias partes, em
seu processo de individuação.
Concluindo, de uma forma mais imediata, a Arteterapia pôde auxiliar os
socioeducandos a manifestar sua individualidade, levando em consideração suas
características pessoais, dons, limitações, talentos e interesses especiais. A Arteterapia, em
seu conjunto de saber teórico e prático em diálogo com as Psicologias que a respaldam,
poderá contribuir decisivamente para uma transformação significativa dos sujeitos, tendo um
efeito contínuo, inacabado, como o é a vida, que se reinventa e cria novas possibilidades em
qualquer tempo/ espaço, podendo e devendo compor a Prática Integrativa da Saúde aos
adolescentes institucionalizados.
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