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Ao considerar a arte como o processo terapêutico, que utiliza as diferentes técnicas
artísticas, a fim de auxiliar o adolescente a se conhecer, por meio da pintura e desenho, o tecer
da arte mergulha junto com o adolescente, num mundo imaginário e, ao mesmo tempo real,
conduzindo-o na busca do autoconhecimento. E, neste processo, o adolescente entra em
contato com conteúdos submersos do inconsciente para reconhecê-los e aprender a viver da
melhor maneira possível, preservando a saúde mental e corporal. Neste sentido, observamos
que há um entrelaçamento entre a arte e as diversas ações desenvolvidas de forma
interdisciplinar. Ao pensar que o adolescente deve ser visto em sua totalidade, ou seja, como
um todo pertencente a uma comunidade, num determinado momento, não poderia, portanto,
ser visto dissociado do seu contexto social, cultural e universal. E na Arteterapia esta
possibilidade, de nos encontramos com o “todo”, é facilitado pelas expressões artísticas, que
trazem os conteúdos do consciente e do inconsciente.
Este trabalho refere-se a uma experiência com adolescentes, em cumprimento de
medida socioeducativa, envolvidos com o uso de drogas, foi desenvolvido no CREAS, que
atende especificamente medida socioeducativa em Presidente Prudente(SP). Trata-se da
prática com grupos operativos de adolescentes em Liberdade Assistida, desenvolvida com
equipe interdisciplinar (Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, Professor de Artes,
Estagiários de Psicologia e Serviço Social). Após a acolhida aos adolescentes e seus
familiares, é construído com eles o Plano Individual de Atendimento (PIA), no qual são
acordadas todas as ações por eles relatadas. Na maioria dos casos, o adolescente em conflito
com a lei possui envolvimento com drogas, seja na condição de usuário e/ou dependente, seja
como trabalhador do tráfico. As ações ocorrem durante o tempo da medida socioeducativa do
adolescente, com encontros que buscam ampliar possibilidades de socialização e vivências,
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por meio de atividades individuais, grupais e visitas domiciliares voltadas ao fortalecimento
de si mesmo, de sua autonomia e cidadania; com os objetivos de conduzir o adolescente,
individualmente ou em grupo ao conhecimento de si mesmo, por meio das diferentes
expressões artísticas, considerando o ser humano em sua totalidade, o empoderamento pessoal
e o fortalecimento de vínculos, possibilitando o adolescente a se perceber como ser humano,
com potencialidades e possibilidades para desenvolvê-las, mediante a apropriação de
informações e conhecimento para intervenção na realidade. Dentre as oficinas realizadas no
CREAS, a pintura em tela busca proporcionar a catarse, ou seja, a liberação de pensamentos
reprimidos, seguidos de alívio emocional.
Além de favorecer a expressão de pensamentos aflitivos, como uma descarga
emocional e descoberta de habilidades. Proporciona também distração, relaxamento e
reflexão, incentiva a aproximação com a arte e a reorganização interna e externa.
O método adotado foi a produção livre de telas em uma oficina no CREAS. Os
resultados mostram os benefícios da arte e das intervenções interdisciplinares na busca do
autoconhecimento. A participação do adolescente em grupos, oficinas e em atendimentos
individuais, tira-o da rotina, de sua espera para enfrentar a realidade. O convívio com o
CREAS e com os demais serviços, desperta nele a necessidade de fazer algo que amenize a
bagagem que ele traz em seu percurso: a dor do abandono, o medo do novo, as incertezas do
futuro; por ter a sensação de estar só e isolado de sua família, comunidade e sociedade. A
partir das primeiras intervenções com o adolescente, optou-se por metodologia observacional
durante as aulas de pintura em tela, e os dados fornecidos pelo adolescente durante as aulas,
auxiliaram na construção do saber, estimulado aula a aula, como o ressignificar da vida. E
como o próprio adolescente relatou: “Mas eu posso pintar o que eu quero? Do jeito que eu
quero?” (Sic).
Para a realização deste estudo foram disponibilizados, para o participante, telas em
branco, tinta de diferentes cores, desenhos, imagens coloridas, pincéis e a liberdade do fazer.
O instrumento utilizado pelos pesquisadores foi um formulário prévio de observações. Neste
formulário constavam as categorias que deveriam ser observadas, estas se referiam a
procedimentos no momento da oficina, à liberdade do fazer e à expressão da subjetividade. O
primeiro procedimento utilizado foi o PIA, e após, uma reunião com o adolescente e a família.
Nesta reunião foi assinado o termo de consentimento livre e esclarecido, pela família e pelo
adolescente. As aulas eram desenvolvidas em espaço amplo, o adolescente era observado
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durante 60 minutos, uma vez por semana. Foram utilizadas as técnicas de observação do
sujeito focal, registro do comportamento e relato do adolescente.
Diante das situações apresentadas, pelo adolescente, observamos que as ações
socioeducativas não têm objetos de conhecimento pré-definidos; são construídas a partir das
especificidades dos sujeitos envolvidos e de sua realidade sócio histórica. Verificamos que o
adolescente obtém ganhos que viabilizam o desenvolvimento do senso de responsabilidade,
empoderamento e reflexão quanto à responsabilização das ações. O adolescente após ter a
medida extinta, pelo fato de ter pessoas de referência em um episódio de sua vida, volta ao
local para nos dar feedback de seus saberes e fazeres.
De modo geral, o trabalho desenvolvido no CREAS, vem contribuindo no processo de
elaboração de situações delicadas vivenciadas pelo adolescente, conecta-o acerca dos
acontecimentos do mundo, a partir de técnicas específicas, envolvendo materiais que
proporcionam prazer e busca do próprio caminho. As técnicas utilizadas durante o tempo do
adolescente, percorrem caminhos que auxiliam no enfrentamento e tomada de decisão, como
apoio nas diversas situações vivenciadas, neste sentido, refletindo sobre si mesmo, no modo
de ser, pensar e agir, emponderando-o à tomada de decisão para o fortalecimento
biopsicossocial.
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