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RESUMO
O presente estudo aborda o tema Arteterapia no processo de Inclusão da pessoa
com deficiência. Apresenta uma reflexão sobre o processo de inclusão do deficiente
na sociedade e o papel do arteterapeuta como agente potencializador da inclusão.
Para tanto, utilizou-se de um levantamento bibliográfico de estudos monográficos de
quatro arteterapeutas pertencentes ao corpo discente da pós-graduação da Clínica
Pomar. Faz-se, ainda, um breve histórico sobre leis e conquistas das pessoas com
deficiência.
PALAVRAS-CHAVE: arteterapia - deficiência - inclusão - criatividade transformação.

ABSTRACT
The present study approaches the theme of Art Therapy in the process of Inclusion of
the person with disability. It presents a reflection about the process of inclusion of the
disabled in society and the role of the art therapist as a potential agent of inclusion.
For that, a bibliographic survey of monographic studies of four art therapists
belonging to the postgraduate student body of Clínica Pomar was used. A brief
history of the laws and achievements of people with disabilities is also given.
KEYWORDS: art therapy - deficiency - inclusion - criativity - transformation
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APRESENTAÇÃO
Figura 1 - O Grito

Disponível em: http://noticias.universia.com.br/br/images/docentes/g/gr/gri/grito-edvardmunch-noticias.jpg
Acessado em: 18/11/2016
“Porque há o direito ao grito.
Então eu grito”
(Lispector, Clarice. A Paixão segundo G.H.)

Tudo começou há muitos anos, quando, pensando sobre as questões da vida,
na minha infância, descobri que minha missão neste Universo era ajudar o próximo,
fazer diferença, cuidar. Por muitos anos alimentei o desejo de formar-me médica,
para então cuidar da saúde física dos meus futuros pacientes.
Mas a vida leva-nos outros caminhos, mostra-nos verdadeira vocação e, no
momento de optar pela vida profissional, a Arte (o Teatro) acabou escolhendo-me. E
não tive como negar. Iniciei meus estudos em Artes Cênicas, porém sempre com
aquele desejo de trabalhar na área da saúde. Como Deus é perfeito, em uma
determinada época de minha formação como professora de Teatro, ouvi falar na
Arteterapia e percebi que ali seria uma maneira de eu trabalhar uma coisa que eu
amava, aliada à saúde mental das pessoas. Desde então “namorei” a ideia de
conhecer a Arteterapia e tornar-me uma profissional da “saúde da alma”.
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Não tendo formação na área da Psicologia, ter escolhido a linha Junguiana foi
meramente uma questão de sexto sentido. E deu super certo! Sou grata ao
Universo. Iniciei meus estudos e percebi que, mesmo as artes visuais e manuais não
sendo a linguagem artística de minha formação inicial, tudo completava-se e
encaixava, e durante este tempo pude aperfeiçoar-me, aprender um pouco mais
sobre essas linguagens e suas propriedades terapêuticas.
Por que escolher o tema Arteterapia e Inclusão? Mais uma vez, foi o tema
quem me escolheu! No ano de 2016 completo cinco anos de professora de Teatro.
Nesses cinco anos, diversas foram as minhas experiências em sala de aula. APAE,
ABA (Associação Braços Abertos), escolas de Ensino Especial, colégios da rede
regular do estado de São Paulo, e nos últimos três anos, colégios da prefeitura do
Rio de Janeiro/RJ. Em todas as minhas experiências, aquela pessoa brilhava para
mim, aquele "serzinho" diferente, excluído, deixado de lado, marginalizado, julgado,
pelos ditos “normais”: o portador de deficiência.
Meu maior pensamento como professora, nesses últimos cinco anos, tem
sido: preciso fazer algo por esta pessoa. E fiz. Somente com a Arte, ainda sem meus
conhecimentos da Arteterapia, pude perceber desenvolvimentos, inquietações,
melhoras, mudanças de comportamento. Nada mais incrível do que estudar a
inclusão dessas pessoas, tanto na escola quanto na sociedade (que ainda é
preconceituosa em relação ao deficiente) tendo como auxílio a Arteterapia. Essas
pessoas merecem nosso respeito, atitude, carinho, amor. Elas merecem ser
incluídas, de fato, na sociedade. E por isso estou aqui, completando mais este ciclo
de minha vida e espero que, com ele, eu possa fazer diferença na vida delas, dando
sentido à minha missão terrena, que aquela "Marcela criança" descobriu há alguns
bons anos.
Encantei-me com a Clínica Pomar desde o primeiro dia que conheci, por sua
magia, ludicidade, prática e ambiente. Pude conhecer-me e dar-me conta do meu
processo de individuação. Pude estar de frente para a minha sombra, desafiá-la.
Pude ultrapassar. Pude expressar-me. Contar histórias, relembrar o passado, visitar
terrenos novos de minha vida. Gratidão a Deus e seu Universo, por proporcionar-me
esta variedade de aprendizado. Quem entra em contato com a Arteterapia nunca
mais será o mesmo.
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INTRODUÇÃO

Este estudo diz respeito à utilização da Arteterapia com pessoas com
deficiência social, utilizando-a como um potencializador/facilitador da inclusão.
Desde os primórdios da humanidade, a pessoa portadora de deficiência (seja
física, intelectual e/ou sensorial) sempre foi colocada à margem da sociedade.
Afastada, excluída, separada dos “normais”.
A sociedade necessita quebrar o paradigma de que a pessoa com deficiência
é limitada, fraca, e que não deve, portanto, fazer parte ativamente da mesma. Devese buscar o respeito, bem como a adequação em relação às necessidades das
pessoas com deficiência. Sem esta consciência , torna-se difícil que a inclusão, de
fato, aconteça.
A polêmica da inclusão da pessoa com deficiência vem arrastando-se por
décadas. Apesar de já ter seus direitos assegurados por lei, na prática, a inclusão é
falha, esbarra em muitas barreiras, apresentando variadas lacunas, sendo a pessoa
deficiente a mais prejudicada neste processo.
Ser deficiente em meio a uma sociedade dita sadia é um desafio e tanto. As
pessoas portadoras de deficiência, independente de qual for o tipo da mesma,
geralmente apresentam baixa autoestima, pois existe a comparação própria de suas
limitações em relação às demais pessoas.
A presente pesquisa abordará um diálogo entre autores e arteterapeutas que
já estiveram em prática com este público específico.

Busca-se responder ao

questionamento: de que maneira a Arteterapia poderia contribuir para a inclusão das
pessoas com deficiência?
Sendo a Arteterapia um processo terapêutico que ativa a sensibilidade, a
criatividade, a ludicidade, deve ser avaliada em suas possibilidades de proporcionar
a estas pessoas um norte, um reconhecimento de si como ser integrante do mundo
e pertencentes a quaisquer espaços - seja escolar, profissional e/ou social -, mas
principalmente a percepção de si mesmos como um indivíduo que, ainda que
limitado, expressa-se, comunica-se e quer fazer-se ouvido e respeitado.
A inclusão das pessoas com deficiência no convívio social passa pelo
fortalecimento identitário, pela recuperação de sua autoestima, bem como pela
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formação de redes de sustentação que, entre outras ações, propiciem informações
sobre oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho.
Para o arteterapeuta, é importante conhecer ações bem sucedidas nas quais
o processo arteterapêutico contribuiu para esta inclusão.
Assim, tendo como objetivo pesquisar sobre o processo arteterapêutico como
possível facilitador da inclusão da pessoa com deficiência, dialogando com autores
que já entraram em contato com o tema, esta monografia visou estudar de que
maneira a Arteterapia pode auxiliar na inclusão da pessoa com deficiência.
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa.

Está dividido em quatro

capítulos principais: I - Afinal, O Que é ser Deficiente? Conceitos; II- A Pessoa com
Deficiência e sua Inclusão Social; III- A Arteterapia e a Psicologia Junguiana;
IV- Levantamento Bibliográfico – Arteterapia e Inclusão.
No primeiro capítulo da monografia é apresentado alguns aspectos relativos à
pessoa com deficiência, segundo a Lei, abordando também o dia-a-dia dessas
pessoas. Além disto, falar-se-á brevemente sobre os tipos de deficiências mais
recorrentes e conhecidas, e sobre algumas barreiras enfrentadas cotidianamente por
essas pessoas no Brasil e no Mundo.
O capítulo seguinte abordará as dificuldades e conquistas na inserção social
das pessoas com deficiência. Discorrerá sobre as diferenças entre Inclusão e
Integração, enfatizando o processo de inclusão social, bem como abordará algumas
leis a respeito dos direitos das pessoas com deficiência.
O terceiro capítulo falará sobre a Arteterapia e seus processos, apresentando
as linguagens e materiais utilizados, e ainda o setting arteterapêutico e sua
importância. Serão apresentados também alguns dos conceitos da teoria psicológica
de Carl Jung como Individuação e Inconsciente Coletivo.
No último capítulo serão expostos e analisados alguns aspectos referentes à
quatro casuísticas de arteterapeutas formados pela Pós Graduação lato sensu da
Clínica Pomar que trabalharam com público diversificado de deficientes durante
seus estágios obrigatórios. Analisar-se-á, neste capítulo, a eficácia das contribuições
da Arteterapia para a inclusão social das pessoas com deficiência.
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CAPÍTULO I
AFINAL, O QUE É SER DEFICIENTE? CONCEITOS.
E aprendi que sou igual na diferença, ou diferente na igualdade, onde encontrei a felicidade, e
aprendi que sou muito gente! Que merece viver a vida como toda gente!
(Patrícia Montenegro)
Figura 2 - O Olhar

Disponível em:
http://4.bp.blogspot.com/s02ZoSuorKI/Uo9FaTouUHI/AAAAAAAAB4/qYkQt_0J2jc/s1600/C%25C3%25
B3pia+de+OLHO+1.jpg
Acessada em: 30/10/2016

Segundo a cartilha da Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência1, as
Pessoas com deficiência são, antes de mais nada, PESSOAS. Pessoas
como quaisquer outras, com protagonismos, peculiaridades, contradições e
singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o
respeito pela dignidade, pela autonomia individual, pela plena e efetiva
participação e inclusão na sociedade e pela igualdade de oportunidades,

1

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/convencaopessoascomde
ficiencia.pdf
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evidenciando, portanto, que a deficiência é apenas mais uma característica
da condição humana. (p.15)

Neste contexto deve-se encarar a deficiência como mais uma característica
humana, que diz respeito à diversidade. Cada um em seu nível, toda pessoa tem
sua singularidade e sua particularidade, sua “diferença”, o que reforça a ideia de que
a inclusão é um assunto que diz respeito a todos.
Ainda sobre a definição de deficiência, o artigo 1º do decreto Nº 6.949, de 25
de agosto de 20092· , determina que
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.

Sendo assim, existem diversos tipos de deficiências, de ordem física,
sensorial, mental ou múltipla. Este capítulo abordará brevemente cada uma delas, e
buscará refletir como o trabalho com cada uma delas deve ser diferenciado.


Deficiência Física: considera-se deficiente físico aquele que possui uma

alteração parcial ou completa de uma ou mais partes do corpo humano, o que
acarreta o comprometimento da função física.
As deficiências físicas são complicações que limitam a mobilidade e a
coordenação geral, podendo também afetar a fala. As causas são variadas, como
lesões de ordem neurológica e neuromusculares, e até mesmo a má-formação
congênita ou condições adquiridas. Algumas pessoas com deficiência física
possuem dificuldades para

escrever,

em função

da

coordenação

motora

comprometida.


Deficiência Sensorial: a deficiência sensorial é um nome genérico para o

agrupamento de algumas deficiências de ordem sensoriais como deficiência visual,
auditiva, e deficiências da fala.


Deficiência Mental: é a deficiência de ordem intelectual, quando esta, em

comparação com a média das demais pessoas é significativamente inferior, o que

2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
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pode causar limitações ao que diz respeito das habilidades adaptativas como
comunicação, higiene pessoal, saúde, segurança, etc.


Deficiência Múltipla: como o próprio nome diz, é aquela em que existe a

associação de duas ou mais deficiências.
O deficiente continua encontrando barreiras. Ainda que com alguns direitos
adquiridos, a sociedade não está culturalmente preparada para acolhê-lo. Ele
esbarra na barreira do preconceito, em que aqueles ditos “normais”, muitas vezes,
têm receio de aproximarem-se e conhecer mais a fundo a pessoa deficiente.
Passam pelo olhar da piedade, da pena, e até mesmo do julgamento. Por muitos
anos, estas pessoas ficaram enclausuradas em suas casas, escondendo-se da
sociedade “saudável”, seja pela superproteção dos parentes, seja por vergonha.
Deste modo a diferença do deficiente perante a sociedade passa a atrapalhar
suas relações pessoais, como afirma Rosita Carvalho:

No caso das pessoas em situação de deficiência, suas diferenças ganham
conotações importantes e, como num eco, reverberam sob a forma de
preconceitos que banalizam suas potencialidades. Tais pessoas costumam
ser percebidas pelo que lhes falta, pelo que necessitam em termos
assistenciais e não pelo seu potencial latente e que exige oportunidades
para manifestação e desenvolvimento. (2010, p 17)

Como se não bastasse a falta de oportunidade de desenvolvimento, o
deficiente encontra, ainda, certas barreiras que são obstáculos, atitudes ou
comportamentos que limitam e/ou impedem a participação social da pessoa. (Art. 3º
- IV da LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015). Essas barreiras podem ser
urbanísticas,

arquitetônicas,

nos

transportes,

barreiras

de

comunicação,

tecnológicas e ainda as barreiras atitudinais.
Todas essas barreiras necessitam ser quebradas (e já estão na Lei), onde é
necessário que o governo adeque suas ruas e calçamentos (barreiras urbanísticas),
que os prédios e locais públicos e privados alterem suas estruturas de forma a
promover a acessibilidade (barreiras arquitetônicas), que os transportes sejam
adaptados para deficientes físicos e/ou sensoriais (barreiras nos transportes), que a
comunicação (telefonia, internet) seja de fácil acesso para a pessoa com deficiência
(barreiras de comunicação e tecnológicas). E ainda, uma das principais barreiras a
ser quebrada: as atitudinais, pois são aquelas que demonstram o comportamento
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preconceituoso ou inadequado do outro dito “normal” em relação à pessoa com
deficiência, causando desconforto e descredibilidade de si ao comparar-se com o
meio em que vive, uma vez que
Numa sociedade que prima pelo padrão da “normalidade”, as pessoas em
situação de deficiência ficam em desvantagem no processo de construção
de suas identidades, porque não se enquadram como o “padrão”
estabelecido como o ideal e são colocadas num espaço de diferenciação,
segregadas. Experimentam a diferença de modo muito sofrido, porque
fogem dos parâmetros convencionais. Sentem-se como alvo de críticas e de
não reconhecimento, numa espécie de estranheza, porque estão fora do
socialmente esperado. (CARVALHO, 2010, p.21).

Ainda que hoje já não existam mais extermínios das pessoas com deficiência,
como no passado, elas sofrem um extermínio social, pois, “apesar de excluídas das
responsabilidades sociais, também o são dos privilégios, vantagens e oportunidades,
inclusive afetivas”. (GLAT, 2006, p.21)
A autora reflete sobre o processo de seleção natural, que deixou de ser física
para ser social:
Em outras palavras, devido ao progresso material da civilização, formou-se
um enorme contingente de indivíduo que conseguem sobreviver
fisicamente, mas que, por não terem as condições básicas de lidar
independentemente com o meio ambiente, não sobrevivem socialmente.
(GLAT, 2006, p.21)

Neste contexto a pessoa com deficiência é vista como fraca, estranha,
diferente do padrão da natureza humana e, por isso, ainda que as coisas estejam
avançando em relação aos direitos e conquistas, as quais fazem com que a própria
pessoa com deficiência se perceba como igual, o que foi conseguido ainda não é
suficiente para uma adequada integração.
Um grande avanço, neste sentido, para as pessoas com deficiência foi a
mudança da nomenclatura já que por muitos anos (e até hoje) ficaram conhecidos
como portadores de necessidades especiais (PNE) ou portadores de deficiência
para pessoas com deficiência (PcD), segundo a Lei:
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PORTARIA Nº 2.344, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2010 DOU de 05/11/2010 (nº 212, Seção 1,
pág. 4)
Art. 1º – Esta portaria dá publicidade às alterações promovidas pela
Resolução nº 1, de 15 de outubro de 2010, do Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE em seu Regimento
Interno.
Art. 2º – Atualiza a nomenclatura do Regimento Interno do CONADE,
aprovado pela Resolução nº 35, de 6 de julho de 2005, nas seguintes
hipóteses:
I – Onde se lê “Pessoas Portadoras de Deficiência”, leia-se “Pessoas com
Deficiência”;
[...]
V – Onde se lê “Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência”, leia-se “Política Nacional para Inclusão da Pessoa com
Deficiência”.

No Art. 2º - I fica clara a retirada da palavra portador, o que foi muito coerente
uma vez que, segundo o dicionário Michaelis, tem entre outros significados, estes
atribuídos:
Portador.
1.Diz-se de pessoa ou coisa que leva ou conduz. [....]
4. Indivíduo que hospeda em seu corpo os organismos específicos de uma
doença sem sintomas manifestos e assim age como veículo ou distribuidor
da doença: Portador de bacilos.

Pessoas com deficiência não portam sua deficiência ou sua necessidade
especial, elas simplesmente o são. Não carregam/conduzem sua deficiência assim
como se porta uma bolsa ou cartão, muito menos hospedam em seus corpos
doenças contagiosas, não distribuem doenças. Desde então sugere-se que a
nomenclatura “pessoas portadoras de necessidades especiais” saia de circulação.
Uma “simples” mudança de nome pode gerar um significativo bem estar, bem como
a sensação de integridade e de identidade para o deficiente.
Assinala-se ainda na Lei, Art. 2º - V, a “sutil” substituição das palavras
Integração para Inclusão e a expressão Portadora de Deficiência para Pessoa com
Deficiência corresponde a uma mudança de postura, em que concede-se à pessoa
com deficiência a oportunidade de assumir uma identidade própria. As palavras
Integração e Inclusão serão discutidas no próximo capítulo.
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Nota-se, também, que em um determinado momento histórico, pais e
responsáveis começaram a perceber e a querer que seus filhos ganhassem maior
autonomia e visibilidade na sociedade e no mundo.
Em nível de Brasil, surgiu, em 1954, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, onde pais, amigos,
professores e médicos uniram-se para proporcionar uma espécie de escola que
dispusesse de recursos para trabalhar com a educação das crianças com
deficiência.
Segundo o site da APAE 3, ela caracteriza-se por ser uma sociedade civil,
filantrópica,

de

caráter

cultural,

assistencial

e

educacional

com

duração

indeterminada, congregando como filiadas às APAES e outros institutos congêneres
.
O Artigo trás, ainda, a seguinte afirmação:
A APAE, vem a ser constituída, integrada por pais e amigos de uma
comunidade significativa de alunos portadores de necessidades especiais,
contando para tanto com a colaboração da sociedade em geral, do
comercio, da indústria, dos profissionais liberais, dos políticos, enfim, de
todos quantos acreditam, apostam e lutam pela causa da pessoa com
deficiência. (APAE, 2008, p.02)

Fica claro que a luta em relação aos direitos da pessoa com deficiência não
deve ser somente dela: toda a sociedade está envolvida. Esta sempre terá pessoas
diferentes, uma pluralidade de seres humanos, com suas diferenças e diversidades.
A APAE é uma das instituições principais em Educação Especial no Brasil, e
a partir dela, pais, família, e as próprias pessoas com deficiência começaram a
perceber que o deficiente deve ocupar seu próprio lugar na sociedade.
A barreira atitudinal atua diretamente na vida social e, também, nas condições
psicológicas, na autoaceitação das pessoas com deficiência e o que muitas pessoas
não percebem é o fato de que, em algum momento da vida todos estão sujeitos a
tornar-se uma pessoa com deficiência, por meio de traumas físicos como acidentes
ou doenças degenerativas tardias que comprometem o sistema psicomotor e a fala,
entre outros sentidos.
3

https://www.apaebrasil.org.br/arquivo/12468.
Acessado em 05/11/2016.
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Essas pessoas esbarram no preconceito ainda maior, pois existem variados
tipos de deficiências e seus graus, e muitas vezes a pessoa que era considerada
saudável, “normal”, pode vir a ser uma pessoa com deficiência branda, moderada ou
grave e, é claro, sofrerá todos os preconceitos e encontrará todas as barreiras que
antes não tinham significado efetivo para suas vidas.
Sobre essa barreira social GLAT, afirma:
(…) a maneira como o diferente ou o anormal (o “excepcional”) perturba a
estabilidade e a previsibilidade das interações sociais. O desviante – no
caso, o deficiente – não corresponde às expectativas sociais. Como não
sabemos lidar com ele, não sabemos o que esperar dele, o afastamos
fisicamente, se possível, ou moralmente, se sua presença for inevitável.
(2006, p.35)

Estes fatores desdobram-se num processo cíclico que é o isolamento, onde o
próprio deficiente sente-se mais seguro e menos agredido, porém, ao mesmo tempo,
diminuído. Em relação a este processo cíclico, a autora pondera:
O Isolamento e segregação dos deficientes do resto da sociedade, que tem
sido a regra de todas as culturas, faz com que a maioria das pessoas de
fato tenha pouca oportunidade de interagir com deficientes e vice-versa.
Essa situação, obviamente, mantém as representações preconceituosas e
estereotipadas. (2006, p.35)

Geralmente, o contato social destas pessoas ainda está restrito à família, a
um grupo de profissionais contratados para trabalhar com os mesmos, como
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, etc. ( isto quando existe esta
interação), e a outras pessoas com deficiências, parecidas entre si.
Este fator faz com que a pessoa “acostume-se” a assumir a postura do
deficiente e, quando em contato com outras pessoas, acabam agindo de forma
estereotipada, mostrando dependência ( que em certos momentos não passa de
uma programação comportamental), o que faz com que outras pessoas reforcem
seus preconceitos em relação à pessoa com deficiência, o que gera combustível
para este ciclo vicioso deficiente – contato social – preconceito – isolamento.
Quando não existe a aversão ao deficiente, muitas vezes, as pessoas
desenvolvem o sentimento de pena em relação à elas, e sentem-se culpadas por
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experimentarem tais sentimentos, o que faz com que a relação da pessoa com
deficiência e os ditos "normais" seja sempre bem delicada:
Membros da maioria geralmente se sentem solidários por uma pessoa
proveniente de um grupo minoritário ou deficiente, assim como alguma
admiração pela coragem que a pessoa demonstra lidar com seus
problemas. Ao mesmo tempo, elas experienciam uma certa aversão em
relação ao estigma em si, assim como sentimentos de diferenciação(...).
(GIBBONS,1986, p.128)

A questão da diversidade é um assunto que deve ser tratado com atenção,
divulgado, envolvendo toda a sociedade. O viés deste preconceito deve começar a
minimizar-se decorrente da Educação e suas estratégias, pois, o preconceito só é
diminuído

quando

existe

conhecimento,

e

este

acontecerá

através

do

relacionamento direto entre as pessoas.
O que a sociedade ainda não assimilou, é o fato de que a diversidade está
também associada à normalidade:
Há uma ideia equivocada de que o “normal” seja acompanhado do
“homogêneo”. As pessoas que não tem nenhum tipo de impedimento de
origem biológica, apresentam entre si uma gama enorme de diferenças. Na
espécie humana podemos dizer que a diferença é normal. Nesta
perspectiva, é importante olhar as pessoas com o que chamamos de
deficiências ou necessidades especiais numa ótica humana, de formação e
de desenvolvimento (SOUZA, 2005, p.06)

A palavra “normal” deve ser desvinculada da ideia de homogeneidade, pois,
com afirma Souza, as pessoas são heterogêneas, cada qual com suas diferenças
nos mais variados níveis: sociais, de desenvolvimento, de aprendizagem.
Segundo experiências da própria autora desta monografia, que é professora
de Artes (disciplina Teatro) na Rede Pública básica de Ensino do Município do Rio de
Janeiro, percebe-se que a interação entre os alunos não deficientes e aqueles que
possuem algum nível de deficiência (física, mental ou sensorial), tem sido ainda
dificultada por muitas dificuldades operacionais, apesar de muito positiva em relação
aos próprios discentes: as crianças têm encarado a deficiência do colega com maior
naturalidade, até mesmo do que os adultos que interagem no ambiente escolar.
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Os alunos conseguem compreender que a pessoa com deficiência tem sim
suas limitações, mas se é quebrada a noção construída socialmente de que o
deficiente é inválido e que não consegue acompanhar a turma ou se desenvolver
cognitivamente, terá um desempenho mais produtivo.
Além disso, com a interação dessas pessoas em um mesmo ambiente,
ganha-se a oportunidade de trocar experiências, socialização e do conhecimento
das coisas através da ótica do outro também. Existe um olhar de cuidado dos alunos
não deficientes em relação aos que possuem deficiência. Cuidado e não pena.
Nesta ótica, a inclusão escolar, por mais polêmica que seja, é um avanço
importante para a pessoa com deficiência, que tem a chance da escolarização,
interação, conteúdo, enfim, vivências que ultrapassem os limites "deficiente x não
deficiente", possibilitando-se que instaure-se o respeito mútuo. Por ser algo
relativamente novo, a ideia de incluir pessoas com deficiência na escola regular
ainda é questionada por muitos, mas é com certeza algo inovador, e com muitas
possibilidades, que não são impossíveis de serem realizadas, podendo dar início à
sociedade igualitária que se busca.
Por muito tempo a escolarização das pessoas com deficiência foi separada
dos demais, e então a sociedade conviveu de forma pacífica com as mesmas, pois
eram segregados. Ao mesmo tempo em que os institutos especializados nas
deficiências surgiram e foram (e ainda são) de extrema importância para o
atendimento dessas pessoas, por outra ótica, a existência desses institutos
reforçava a segregação.
A segregação sempre marcou a vida do deficiente. Sendo que ela se apoia,
no tripé preconceito, estereótipo e estigma. (AMARAL, 1994). A autora explica que
"o PRECONCEITO gera ESTEREÓTIPO, que cristaliza o preconceito, que fortalece
o estereótipo que atualiza o preconceito [...] um círculo vicioso (...) e o ESTIGMA
colabora com essa percepção". (p.40)
O Preconceito é, por si só, o que dificulta a aproximação entre as pessoas.
Ele gera todas as outras sensações ruins e alimenta o ciclo do estereótipo da
pessoa com deficiência enquanto um ser humano à parte da sociedade.
Em relação aos efeitos do preconceito, Heller, faz a seguinte afirmação:
[...] o homem predisposto ao preconceito rotula o que tem diante de si e
enquadra. (...) Ao fazer isso habitualmente, passa por cima das
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propriedades do indivíduo (...) o homem predisposto não se deixa
impressionar sequer pelas qualidades éticas do indivíduo. (1989, p.57)

O preconceito em relação à pessoa com deficiência reside no fato de que, na
visão errônea da pessoa predisposta ao preconceito, a deficiência da pessoa
sobrepõe-se a ela própria, e então ela acaba não sendo vista como um ser humano
que possui características próprias (como acontece com todos), com qualidades,
defeitos e individualidades que são atributos do ser humano,

e sim como um

deficiente limitado e desprovido de potencialidade.
Com o processo de inclusão, pretende-se quebrar este ciclo vicioso que faz
com que as pessoas segreguem-se e rotulem-se em caixinhas.
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CAPÍTULO II
A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA INCLUSÃO SOCIAL
Figura 3 - Direito à Diversidade

Disponível em:
http://2.bp.blogspot.com/LvU2uq8SSMU/ULy2qTm85I/AAAAAAAACV4/HqpM7dTZPxs/s1600/pcd4.jpg
Acessado em: 13/06/2016.

Desde os primórdios da humanidade existe a diferença entre os seres
humanos. Diferenças social, física, intelectual, etc. Essas diferenças atuam como
fatos fortalecedores do preconceito em relação às pessoas consideradas fora dos
padrões de normalidade.
Nos tempos da Idade Média, as pessoas que nasciam com alguma
deficiência física eram consideradas “impuras”, portanto deveriam ser sacrificadas,
como afirma Fernandes:
[...] na Antiga Grécia, na cidade-estado de Esparta, as crianças malformadas ou com deficiências físicas eram abandonadas ou simplesmente
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mortas, e deste modo a sociedade não admitia a sua existência, por razões
de natureza pragmática e religiosa (2002, p.15).

Os anos passaram-se, a sociedade tornou-se moderna, o pensamento
modificou-se, porém ser uma pessoa deficiente, em pleno século XXI, ainda é uma
situação difícil, pois, como foi tratado no capítulo anterior, esbarra-se na barreira do
preconceito e de todas as limitações sociais que a pessoa com deficiência tem em
comparação às pessoas não deficientes.
São várias as barreiras encontradas, entre elas, a inserção no mercado de
trabalho, a luta por uma escolarização inclusiva digna e de qualidade, o
deslocamento urbano sem barreiras no caminho, possibilitando o ir e vir com
dignidade.
Para que estes direitos fossem assegurados e efetivos, houve vários
encontros em âmbito nacional e internacional, onde surgiram leis e decretos, e os
países participantes tomam para si a responsabilidade de cumprir tais leis.
De acordo com o DECRETO Nº 3.298, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999, que
Regulamenta a Lei no7.853, de 24 de outubro de 1989 que dispõe sobre a Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência deliberou-se que:
Art.2oCabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar à pessoa
portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao
lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à edificação
pública, à habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, e de
outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar
pessoal, social e econômico.
Art.3oPara os efeitos deste Decreto, considera-se:
I-deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser
humano;
II-deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos;

Vale ressaltar o fato que, de acordo com a definição de “deficiente” do Art. 3º,
uma pessoa pode nascer deficiente, mas também tornar-se um deficiente, o que
chama atenção para o fato de que a inclusão é um assunto que diz respeito a todos,
portanto, é um processo definitivamente essencial para que a sociedade possa
caminhar.
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O primeiro grande passo para as pessoas deficientes, no que diz respeito ao
âmbito escolar foi a Declaração de Salamanca (1994), que dispõe sobre práticas,
políticas e princípios na área das necessidades educacionais especiais. Com ela, os
países participantes deveriam articularem-se para cumprir tais políticas.
Ainda em âmbito internacional, houve a Convenção de Guatemala (1999).
Segundo a mesma, as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e
liberdades fundamentais que as outras pessoas. Ela ainda define como
discriminação, toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o
exercício dos direitos humanos do deficiente, bem como de suas liberdades
fundamentais. Tal convenção foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001.
No Brasil, o grande avanço em relação à inclusão escolar da pessoa com
deficiência deu-se através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei
nº 9.394/96 (1996), como se pode perceber pelo Artigo 59:
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos, para atender às suas necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa
escolar para os superdotados;
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior,
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou
psicomotora;
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Porém, no artigo anterior, nota-se a controvérsia em relação ao atendimento
educacional em nível regular de ensino:
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.(Redação dada pela
Lei nº 12.796, de 2013)
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

27
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino
regular.

Nota-se, tanto no Art. 58 quanto no Art.59, a palavra integração. Este é um
tema polêmico e ainda muito discutido entre profissionais e estudiosos da Educação
Básica

Brasileira.

Esta

polêmica

deve-se

ao

fato

de

que

integrar

não

necessariamente significa também incluir.
Na realidade, o que começou a acontecer no ensino foi: crianças e
adolescentes inseridos na rede regular de ensino, porém sem esta ter o menor
preparo para a recepção.
Deste modo o aluno passou a ter o direito de ingresso na escola pública, que
tinha o dever de aceitar a matrícula, ainda que sem a menor condição para que nela
este aluno se desenvolvesse plenamente, considerando suas limitações.
Este é o paradigma da inclusão: simplesmente colocar um aluno deficiente no
ensino regular, onde o professor não tem condições de proporcionar-lhe atenção,
muitas vezes não consegue adequar o conteúdo de acordo com a deficiência. Isso
acaba por fazer com que este aluno sinta-se diferente, com menos atenção que os
demais, tornando-se algo negativo.
Isto aplica-se às demais esferas sociais, como o mercado de trabalho: pois
simplesmente oferecer vagas, cumprindo o dever em lei em relação ao direito da
pessoa com deficiência à vaga especial na empresas, não é incluir. Na verdade, se
não for feita esta inserção de forma pensada a adequação do ambiente à pessoa
com deficiência, esta “inclusão” pode gerar em realidade, a exclusão, reforçando as
diferenças.
Assim torna-se essencial buscar alternativas para que a pessoa com
deficiência tenha sim a oportunidade de estar no espaços sociais, convivendo com
as demais pessoas, recebendo o cuidado necessário e o atendimento especializado.
Sem estas providências, ainda não se tem a verdadeira inclusão, e na
verdade, o que prevalecerá é ainda a exclusão pois as limitações e dificuldades se
tornarão expostas, o que pode gerar constrangimento, desestímulo e até mesmo a
sensação de não pertencimento.
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Quando fala-se de Inclusão, o olhar é diferenciado (ainda que muita coisa
permaneça na teoria) em relação à inserção da pessoa com deficiência: ela deve
acontecer tendo como base a união e parceria de toda a comunidade. Com a
verdadeira Inclusão, a sociedade adapta-se ao deficiente e não mais este à
sociedade.
Os papéis invertem-se, o que é justo: na integração, o deficiente deveria
esforçar-se para obter sucesso, deveria, portanto estar preparado para suportar e
superar as barreiras encontradas durante seu processo de desenvolvimento.
Enquanto isso, esta nova idéia de inclusão, a sociedade é quem precisa modificar-se
(em pensamentos e condutas) para receber adequadamente a pessoa com
deficiência, e propiciando que ela possa então desenvolver-se em pé de igualdade
com as demais.
Por exemplo, a Escola deve organizar-se enquanto estrutura física capaz de
adaptar-se para receber, por exemplo, deficientes físicos. Os professores devem ser
preparados, receber cursos de formação. O conteúdo pedagógico de sala deve ser
flexibilizado; O aluno deve ter um tutor auxiliador para facilitar seu processo de
ensino-aprendizagem.
A Saúde deve estar em sintonia com a Educação, para que o aluno tenha um
acompanhamento periódico e completo. Além da Saúde, é essencial integrar uma
outra Instituição nestes esforços: A família. Ela precisa estar disposta a dialogar e
ser parceira da escola, pois ela é fundamental para o processo de inclusão
acontecer, como pode perceber-se na reflexão de BUSCAGLIA, L:
O papel da família estável é oferecer um campo de treinamento seguro,
onde crianças possam aprender a ser humanos, a amar, a formar sua
personalidade única, a desenvolver sua autoimagem e a relacionar-se com
a sociedade mais ampla e mutável da qual e para qual nascem.
(BUSCAGLIA, 1993, p.84)

Enquanto professora, a autora desta monografia percebe esta importância da
família. Os alunos cuja família não mostrou-se muito presente (por quaisquer que
sejam os motivos) para com o desenvolvimento do filho deficiente, nitidamente
demonstram-se menos favorecidos em relação à fala, motricidade e até mesmo em
certos aspectos cognitivos, se comparados aos alunos em que a família apostou na
potencialidade de desenvolvimento, e buscou assistência desde o nascimento da
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desenvolvessem.
Torna-se, também, imprescindível a presença dos pais no processo de
adaptação do aluno na escola regular. Os pais são a primeira referência de afeto e
segurança dos filhos.
Os alunos incluídos, justamente por não terem o hábito de conviver com as
demais pessoas, que não sejam do âmbito familiar, muitas vezes passam por um
sofrimento, pois a escola é um mundo novo, com muitas informações, conteúdos,
pessoas. Quebrado a dificuldade do primeiro momento de conhecimento do novo, e
inicia-se a adaptação.
De acordo com experiências percebidas pela autora da monografia, que
leciona também para alunos incluídos, nota-se que à priori existe um estranhamento
por parte das crianças ditas normais em relação aos colegas com deficiência, até
porque não estão acostumados a conviver com esse tipo de pessoa, porém após
algum tempo, a criança supera essa “diferença” e a convivência torna-se natural e
até mesmo saudável.
Poucos são os casos de preconceito direto. Em alguns casos, o que existe,
na verdade, é até mesmo um certo cuidado: alguns tentam ajudar o colega nas
tarefas, outros olham se está tudo bem e até se preocupam.
Claro que, ao mesmo tempo em que essa atenção e cuidado podem ser
benéficos, pode tornar-se também um viés para que a criança sinta-se diferente, fora
do seu meio. Entre inclusão e preconceito há linhas muito tênues, que podem gerar
o sucesso e também o fracasso social e escolar, assim, como pode perceber-se,
incluir abrange um processo global da união de vários fatores inter-relacionados e
interdependentes.
Ainda que exista exclusão, hoje a sociedade já está começando a modificar
seu olhar em relação à pessoa com deficiência. Em algumas instâncias estes
indivíduos já têm sido representados de forma adequada.
Por exemplo, na política, em 2014, a Espanha elegeu a primeira deputada
com Síndrome de Down, Angela Bachiller. Angela candidatou-se para dar visibilidade
às pessoas com deficiência mental, mostrando que são capazes de fazer parte da
política, e perceber que podem sonhar, ter objetivos de vida e, também, fazer parte
ativamente da sociedade.
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Em uma entrevista no site movimentodown 4, Angela afirma que, estando na
política, poderia dar uma maior ênfase para pessoas com deficiência, como as
oportunidades no mercado de trabalho além de trabalhar para que houvesse maior
participação do público de pessoas deficientes, para que então pudessem ser
ouvidos. Melhorar acessibilidade dos locais públicos como museus, nos transportes
e também organizar mais atividades de lazer voltadas para o público com
deficiência.
Angela Bachiller é um caso de superação e exemplo a ser seguido.
No Brasil, a pessoa com deficiência está assegurada de ter seus direitos
políticos preservados, como afirma o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.
13146, de 06 de Junho de 2015):
Do direito à participação na vida pública e política
Art.76 O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os
direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de condições
com as demais pessoas.

Outro significativo exemplo de inclusão social, acontecido também com
pessoas com Síndrome de Down, foi a estreia, em 2013, do longa metragem
brasileiro Colegas. Com a direção de Marcelo Galvão, foi o primeiro filme brasileiro
protagonizado por atores com Síndrome de Down, estrelado pelos atores Ariel
Goldenberg, Rita Pokk e Breno Viola.
Este filme coloca o deficiente mental não como uma pessoa que necessita de
ajuda para viver, mas ao contrário, no lugar em que ele desafia a sociedade. A
narrativa coloca três jovens amigos, completamente independentes, em busca de
uma aventura totalmente deles. Mostrando inclusive um deles dirigindo um carro e
até o casamento entre os personagens de Rita e Breno.
Dentro do Cinema já existe uma pequena abertura para esta possibilidade de
inclusão social, uma vez que através dos filmes as pessoas estão convidadas a
refletir sobre o assunto.
Outro filme que aborda um caso de extrema força de vontade e exemplo de
superação é o filme franco-estadunidense O Escafandro e a Borboleta, do diretor
4

http://www.movimentodown.org.br/2013/04/espanha-tem-a-primeira-vereadora-com-sindrome-dedown/
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Julian Scheabel, e que estreou no Brasil em 2008. Narra a história de um jornalista
de quarenta e três anos, aparentemente saudável, mas que de repente sofre um
acidente vascular cerebral (AVC). Como sequela do ataque, o jornalista Jean
Dominique desenvolveu uma rara síndrome chamada síndrome do encarceramento,
que comprometeu todo o seu corpo, causando-lhe paralisia total de movimentos.
Somente conseguia movimentar o seu olho esquerdo.
Para comunicar-se, Jean desenvolveu uma linguagem própria, em que
baseava-se na quantidade de piscadas dadas com o olho esquerdo. Cada
quantidade correspondia a uma letra do alfabeto, que juntas formavam uma palavra,
e consequentemente, frases. Ele contou com a ajuda de uma pessoa que, de acordo
com suas piscadas, ia escrevendo as frases. Desse modo, Jean publicou um livro e
tornou-se um escritor consagrado.
Este filme propicia aos espectadores que reflitam sobre o que é tornar-se uma
pessoa com deficiência, e as barreiras encontradas, bem como sobre a própria
questão da auto aceitação na nova condição. Apesar das dificuldades, o
personagem consegue, com esforço, superar-se e comunicar-se à sua maneira com
as demais pessoas.
Uma oportunidade como essa, por intermédio da Arte, é extremamente
enriquecedora para que o deficiente sinta-se representado, e, antes disto, capaz de
agir em sociedade.
Hoje, a tecnologia está avançada a ponto de ser uma tecnologia assistiva,
que dá a oportunidade de muitas pessoas que têm limitações, sejam cognitivas,
mentais e/ou motoras, expressarem-se e entrarem em contato com o universo. É o
caso de M.A., uma jovem vlogueira (vídeo log) brasileira, que possui deficiência, e
que desenvolveu seu próprio canal na plataforma youtube.
O canal tornou-se um meio de M.A. expor sentimentos de uma pessoa com
deficiência que quer estar incluída na sociedade, fazendo parte efetivamente como
ser integrante. M.A. grava vídeos, expondo vários assuntos que abordam o tema,
inclusive, com alguns assuntos que são considerados tabus em relação a como a
sociedade comporta-se com a pessoa com deficiência.
É uma jovem adulta, cadeirante, que possui alguma deficiência de ordem
motora e cognitiva, mas extremamente lúcida, que coloca-se e participa da
sociedade geral e suas manifestações, como carnaval, eleição (sim, ela vota), e
festas com amigos em casas de show.
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Através da internet, outras pessoas com deficiência (ou não) tiveram acesso à
M.A. e acompanham sua vida, que vai servindo de inspiração para o crescimento
pessoal e como exemplo possível para que pessoas com deficiência percebam que
podem, sim, ser autônomas, ainda que limitadas.
Em relação ao acesso à tecnologia, o mesmo Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei n. 13146, de 06 de Junho de 2015), garante:
Da Ciência e Tecnologia
Art.77 O poder público deve fomentar o desenvolvimento científico, a
pesquisa e a inovação e a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da
qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com deficiência e sua inclusão
social.

Dentro do desenvolvimento da tecnologia, está incluída a Tecnologia
Assistiva, que segundo Galvão refere-se aos
recursos ou procedimentos pessoais, que atendem à necessidades diretas
do usuário final, visando sua independência e autonomia.[...] Os objetivos
da Tecnologia Assistiva, portanto, apontam normalmente para recursos que
geram autonomia pessoal e vida independente do usuário. (GALVÃO,
2009,p.16)

Esses recursos possibilitam à pessoa com deficiência estarem em pé de
igualdade em relação a acesso e aprendizagem, traduzindo-se como forma de
inclusão.
O Esporte também pode ser um viés muito eficaz na promoção da inclusão e
da emancipação da pessoa com deficiência. O exemplo mais recente é o evento das
Paraolimpíadas, que representa o maior evento esportivo mundial envolvendo
pessoas com deficiência.
Iniciou-se em 1960 em Roma – Itália. Somente em 1992, nos Jogos de
Barcelona, houve junção dos Comitês Organizadores dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos, e desde então, trabalham em conjunto.
No ano de 2016, houve no Brasil as Paraolimpíadas, que proporcionaram
ainda maior visibilidade das pessoas com deficiência no país. Através de suas
participações nos jogos, a sociedade brasileira pôde perceber o quanto pode ser
capaz uma pessoa que aparentemente apresenta-se limitada.
Sobre as contribuições do Esporte para quebra deste estigma que recai sobre
a pessoa com deficiência, o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com
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Deficiência, em sua cartilha Inclusão social da pessoa com deficiência: medidas que
fazem a diferença, afirma:
É inovadora a contribuição que o esporte pode assumir, tendo papéis a
desempenhar em diferentes campos. Por um lado tem grande potencial no
processo de reabilitação, bem-estar e inclusão social. Por outro pode ter –
no mundo atual que cultiva o esporte e dá a ele enorme espaço nos meios
de comunicação – um papel de liderança para a conscientização social,
sendo importante inovação estratégica para alcançar uma mudança na
representação que a sociedade tem da pessoa com deficiência, através do
belo e da eficiência que o esporte pode demonstrar. (IBDD, 2008, p.52)

Os esportistas paraolímpicos brasileiros marcaram sua história de superação
e quebraram o paradigma da fragilidade à qual associa-se às pessoas com
deficiência.
Em relação ao mercado de trabalho, nota-se que existe uma vontade de
algumas pessoas com deficiência de inserirem-se profissionalmente na sociedade. É
o caso da maquiadora e vlogueira (vídeo log) N.S. uma jovem maquiadora deficiente
auditiva de 25 anos que, tendo percebido sua paixão pela maquiagem e pela
estética, começou a buscar vídeos de tutoriais que ensinassem maquiagem. Porém,
os vídeos a que assistia não tinham tradução própria para a sua língua escrita, a
LIBRAS, o que fez com que ela, ainda que com dificuldades, aprendesse as técnicas
e ainda desenvolvesse seus próprios vídeos de tutoriais em LIBRAS, pensando nas
demais mulheres que, como ela, nasceram surdas.
Hoje, além de ter um recurso financeiro proporcionado por seus próprios
vídeos, fotografa para uma revista de moda, além de fazer atendimento a domicílio
como maquiadora. N.S. conseguiu gerar a própria fonte de renda, comunicar-se
diretamente com outras pessoas deficientes auditivas e também com pessoas
ouvintes.
Ainda que já existam muitos casos de sucesso na inclusão, como os
anteriormente citados, o Brasil ainda necessita dar muitos passos para que este
processo aconteça de forma eficaz e definitiva. Esbarra-se nas barreiras atitudinais,
conforme explicita Hansel:
As leis garantem o direito à educação e ao trabalho das pessoas com
necessidades especiais, mas observa-se que os serviços de habilitação e
reabilitação profissional estão disponíveis a um pequeno número desta
população. Há que se investir nas mudanças atitudinais da sociedade em
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geral, no que se refere a discriminação de acesso às oportunidades na
educação, formação profissional e empregabilidade. (2009, p.20)

As leis estão em vigor e devem ser respeitadas, porém, necessariamente, há
que se mudar a postura, o olhar e o comportamento para com as pessoas que
possuem algum tipo de deficiência, para uma sociedade mais justa, igualitária e
inclusiva.
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CAPÍTULO III
ARTETERAPIA E PSICOLOGIA JUNGUIANA.
Figura 4 - Mãos à Obra

Disponível em: http://www.informagiovaniagropoli.it/wordpress/wpcontent/uploads/2015/06/arteterapia.jpg
Acessado em: 03/05/2016.

Desde que o ser humano existe, de certa forma, a arte é sua acompanhante.
No início da humanidade, estava presente dentro das cavernas, com a pintura
rupestre, bem como nos rituais de dança e caça. Assim a arte acompanha as
pessoas dentro da História.
Por muito tempo relacionou-se a Arte ao belo, à perfeição, o que de fato
distanciou-a de alguns que não consideravam seus trabalhos artísticos como algo
relevante. Porém, muito além das meras exposições de beleza, a Arte carrega
consigo a expressão, a individualidade, a visão de si e do Mundo.
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A Arteterapia é uma modalidade terapêutica em que a criação e o
autoconhecimento dão-se através do processo criativo, realizado com as variadas
modalidades expressivas, onde a emoção e a criatividade estão intrinsicamente
ligadas aos trabalhos desenvolvidos.
Durante o processo, no fazer criativo, bem como na relação em que o
paciente desenvolve-se cada material expressivo oferecido, é possível perceber os
sentimentos, as sensações e observar os símbolos relacionados àquela pessoa.
Com isso, trabalha-se também o autoconhecimento.
Seguindo esta linha de pensamento, surge a Arteterapia com sua proposta:
não privilegiar aspectos estéticos da arte e, sim, ressaltar a criatividade e a livre
expressão. No contexto arteterapêutico, lida-se com o processo expressivo,
desvinculando-se do academicismo, técnicas rigorosas e da estética. Ela é utilizada
com uma forma de autoconhecimento. Promove a saúde, e proporciona um acesso
para a cura espiritual, mental e até mesmo, física.
Segundo Philippini, existem numerosas formas de descrever esta modalidade
terapêutica:
[...] o que é mesmo Arteterapia, será considerá-la como um processo

terapêutico, que ocorre por meio da utilização de modalidades expressivas
diversas. As atividades artísticas utilizadas, configurarão uma produção
simbólica, concretizada, em inúmeras possibilidades plásticas, diversas
formas, cores volumes etc. (2009, p.11)

Sendo assim, através da materialidade das produções, existe a gradual
atribuição de significados em relação às informações contidas na psique, e que à
medida do desenvolvimento do processo, são apreendidas pela consciência.
Em Arteterapia, no decorrer deste percurso, são perceptíveis símbolos
particulares que informam sobre o estágio de individuação de cada pessoa. O
conjunto de atos que genericamente pode-se nomear por “fazer arteterapêutico”
expressa a singularidade e a identidade criativa de cada um.(PHILIPPINI, 2009, p.
14).
Deste modo, pode-se descrever a Arterterapia como um processo terapêutico,
fundamentalmente expressivo, em que a individuação é mediada através das
experiências artísticas, que geram transformações pessoais. Estas podem, inclusive,
correlacionar-se com a coletividade.
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A Arteterapia auxilia no resgate, desbloqueio e fortalece os potenciais
criativos, através de suas diversas formas de expressão, além de facilitar ao
indivíduo a comunicação, a criação de seu percurso criativo (e único), em que é
favorecido o reconhecimento do mundo inconsciente.
Sempre que possível, no processo arteterapêutico, o trabalho criativo plástico
e imagético deve preceder a abordagem verbal, pois
A produção imagética é consequência de processos primários de
elaboração psíquica , tendo assim, na maioria das vezes, a possibilidade de
não passar pelo crivo da consciência e do controle egoico. Posteriormente,
ao ser confrontada através de sua materialidade, poderá começar
gradualmente oferecer alguns, dentre seus múltiplos significados à
consciência. (PHILIPPINI, 2009, p. 16)

Sendo estas produções de imagens extremamente importantes no processo
arteterapêutico, por terem a possibilidade de ainda pertencerem ao nível do
inconsciente, faz-se, também, necessária uma abordagem chamada Amplificação
Simbólica, que é realizada através da transposição das linguagens expressivas. O
objetivo destas estratégias é procurar a compreensão dos significados de toda a
produção simbólica realizada pelo paciente, facilitando que seja apreendida a nível
de consciente.
Para Philippini,
A amplificação simbólica em Arteterapia tem como conceito: conjunto de
estratégias expressivas que facilitam a compreensão do significado de um
símbolo, permitindo sua aproximação aos processos secundários de
elaboração (consciência), contribuindo para a expansão da estruturação
emocional. Vai se utilizar de estratégias construídas através de atividades
que permitam uma elaboração pré-verbal através da transposição de
linguagens expressivas, buscando encontrar canal mais facilitado para cada
indivíduo, e na pesquisa do material que oferece melhores condições
expressivas para configuração de um determinado símbolo. ( 2009, p.18)

Sendo assim, é recomendado que as modalidades expressivas sejam as mais
variadas possíveis, bem como os materiais plásticos utilizados para viabilizá-las,
para que a busca da compreensão do significado dos símbolos seja facilitada por
uma produção criativa mais fluente e abundante.
Para que todo o processo em Arteterapia ocorra de forma eficaz, antes de
utilizar as modalidades expressivas, é necessário criar o Setting Arteterapêutico,
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organizando de forma adequada, já que este espaço é fundamental, pois é onde
todo o processo ocorrerá.
3.1

SETTING ARTETERAPÊUTICO
Figura 5 - O Setting Arteterapêutico.

Disponível em: http://www.loufernandes.com.br/wp-content/uploads/2015/05/imagem-02.jpg
Acessado em: 12/10/2016

O Setting, na Arteterapia, refere-se ao local de criação, onde toda a produção
plástica e simbólica acontecerá. Este local, tem analogias com um território sagrado,
e deve ser cuidadosamente preparado para receber seus pacientes.
O Setting em Arteterapia funciona como local de criação, de resgatar e
expandir potencialidades adormecidas, de desvelar sentimentos, de compreender
conteúdos inconscientes.(PHILIPPINI, 2013, p. 39). Por isto é o local do sagrado,
onde os conteúdos inconscientes vão sendo trazidos à luz da consciência.
O ambiente do setting tem padrões básicos variados, como: luz natural e
abundante, para que o paciente tenha um contato direto com as cores sem que a
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visão se sobrecarregue, e que ele tenha clareza sobre cada cor. Os móveis devem
ser funcionais, para que a limpeza seja fácil. Em relação aos carpetes e forros no
chão, não é indicada colocação no setting, pois podem causar alergias e outras
irritações nos pacientes. É necessário, ainda, que se tenha os materiais básicos para
as produções plásticas que serão praticadas/amplificadas durante o processo da
terapia.
O setting, ao mesmo tempo em que deve ser funcional, pode ser um ambiente
descontraído, que acolhe, e que cria certa receptividade, onde se possibilite a
sensação de segurança para que então o paciente sinta-se em paz para iniciar sua
criação e exercer sua mente criativa.
3.1.1 OS MATERIAIS EXPRESSIVOS
O arteterapeuta utiliza como fonte primária de trabalho as linguagens plásticas
e seus materiais expressivos. A produção de imagens é muito importante. Ela
antecede a linguagem verbal, sendo por meio das linguagens e dos materiais
expressivos que, de fato, acontecerá a compreensão dos símbolos que cada pessoa
carrega em seu mais íntimo estado, o inconsciente.
As definições a seguir foram baseadas no livro Linguagens e Materiais
Expressivos em Arteterapia: uso, indicações e propriedades, da autora Ângela
Philippini.
As principais linguagens exploradas no campo da Arteterapia são:


Colagem;



Fotografia;



Pintura;



Desenho;



Costura, Bordado e Tecelagem;



Mosaico e Assemblagem;



Construção;



Contação de Histórias;



Teatro;



Escrita Criativa;



Vídeo.

40

Em cada uma dessas modalidades expressivas utilizam-se materiais próprios,
e cada material possui em si uma propriedade terapêutica específica.
Abordar-se-á brevemente, cada uma das modalidades, bem como alguns dos
materiais expressivos mais comuns no espaço Arteterapêutico e suas propriedades
terapêuticas:


COLAGEM

O campo simbólico propiciado através da colagem é infinitamente grande em
relação à estruturação, integração e organização espacial. Geralmente, nos
trabalhos em Arteterapia, é recomendado que se inicie pela colagem, pois é uma
linguagem de fácil acesso: as imagens estão por todos os cantos. Encontram-se em
revistas, jornais, na internet, em livros...etc.
Através do início do trabalho com colagens, ultrapassam-se alguns
problemas, como o paciente dizer que não sabe fazer nada (pintar, desenhar..etc.).
Deste modo a colagem oferece um campo seguro para o mesmo poder criar e
expressar-se através dos formatos, configurações e disposições à medida que cola
as imagens no papel. Possui, então, certa facilidade operacional. A colagem também
possibilita o trabalho com outros materiais além das imagens impressas, como
panos,

sementes,

flores,

folhas,

rendas,

barbantes...uma

infinidade

de

possibilidades.
Propriedades terapêuticas da colagem: trabalha com a estruturação, a
síntese, e possui uma propriedade integradora e ordenadora.


FOTOGRAFIA

Uma vez que as fotografias representam “[...] registros, arquivos, pistas,
partes, fragmentos de um “dicionário de emoções” com verbetes e ícones afetivos
para nos indicar as trilhas; expressar e reviver afetos” (PHILLIPPINI, 2009,p.30), são
estas à priori umas das possibilidades do trabalho criativo com fotografia no
processo arteterapêutico.
Pela fotografia é possível trabalhar com o tempo, com a cronologia de
memórias afetivas de cada cliente, onde apresentam-se os fatos marcantes, e onde
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pode-se trabalhar o seu resgate. Através da fotografia podem-se resgatar estas
experiências, entrar em contato com aspectos da própria biografia e até mesmo
documentar fatos importantes.
Propriedades terapêuticas da fotografia: Inicia-se uma percepção ou
fortalecimento da autoimagem, bem como a renovação e ampliação do olhar
estético. A fotografia serve como “porta de entrada” para outras linguagens plásticas
como a pintura e a colagem.


PINTURA

Ainda que exista uma certa insegurança em relação à pintura, por não ser
uma linguagem em que muitas pessoas têm habilidade pois não conseguem
controlá-la, seria esta a importância da mesma: libertar-se. O deixar fluir, não
controlar, não prender-se às formas e descobrir o que a pintura tem a oferecer, sem
cobranças, apenas aprender a ser livre. É um aprendizado que a pintura trás
consigo.
Os materiais utilizados para as pinturas são variados:

as tintas (acrílica,

guache, aquarela, plástica, nanquins, artesanais, naturais, e de tecido), os pincéis
(que podem ser de variados tamanhos), os suportes (telas, Eucatex, ecolines, papel
canson).
Propriedades terapêuticas da pintura: desbloqueio, dissolver (com diluições),
experimentações com o novo ou com o que não se tem controle (como os pigmentos
líquidos), experimentações de ordem sensorial e lúdica, através das cores e
texturas.


DESENHO

O desenho é uma das linguagens em que as pessoas geralmente sentem
maior bloqueio. Geralmente afirma-se "não saber desenhar" ou pergunta-se sobre "o
que representar".
Através do desenho, as histórias pessoas vão aparecendo, tomando forma.
Alguns materiais utilizados são: lápis de cera, grafite, lápis de cor, carvão, canetas
hidrocores, pastéis seco e a óleo, canetas nanquim.
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Propriedades

terapêuticas

do

desenho:

objetividade,

delimitação

e

designação, expansão do movimento gráfico, delineação e configuração. Além disso,
através do desenho pode-se trabalhar e estimular a coordenação psicomotora e
viso-motora, a percepção espacial e a expressão subjetiva através da forma.


TECELAGEM

A tecelagem no processo terapêutico é uma linguagem muito bem vinda, pois
pode-se trabalhar esta linguagem com pessoas mais velhas e acamadas, e até
mesmo com crianças. Ela ativa a organização, desenvolvimento psicomotor e
concentração. Pode-se usar como materiais, fios diversos como lãs, barbantes,
cordões, fitas, tiras de tecido.



COSTURA E BORDADO

Como são atividades que lidam com linha e agulha, são úteis ao processo de
Arteterapia, uma vez que propiciam trabalhar com a concentração, com o cuidado, e
atenção. Pode-se, para auxiliar na experimentação, utilizar um estímulo gerador,
como a leitura de um conto.


MOSAICO E ASSEMBLAGEM

O mosaico, que trabalha com fragmentos e pedaços, poderá auxiliar na
organização de emoções, memórias, afetividades. Philippini entende esta atividade
como a partida de um caos, de uma desconstrução, para então reconstruir,
ressignificar, atribuindo um novo sentido sobre o material antes quebrado,
descartado. (P.82)
Pode-se utilizar nesta linguagem diversos materiais como embalagens
plásticas, azulejos quebrados, pedaços de papel, contas de bijuterias, sementes,
E.V.A, enfim, uma infinidade de possibilidades. Geralmente são montados num
suporte sólido como papel paraná, eucatéx, isopor.
Nas assemblagens, a propriedade terapêutica é parecida com a do mosaico,
pois também trabalha com reorganização e reordenação de materiais descartados,
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porém são utilizados objetos maiores, e trabalha-se a tridimensionalidade no
suporte.


CONSTRUÇÃO

As atividades de construção são complexas. Trabalham com a consciência e
o centramento, com a percepção do eixo. Utiliza-se alguns objetos terapêuticos
como o “Self-box” e o “Self-book” , que são caixas relacionadas ao self. Estes
objetos abordam a questão do sagrado, que simbolicamente é protegido dentro de
sua estrutura e organização.
As caixas são objetos de organização e estruturação. Elas podem ser
trabalhadas com as mais diversas cronologias e a partir dos contextos simbólicos
que vão surgindo. Além da caixa, na construção pode-se trabalhar com maquetes e
sucatas.


TEATRO

As histórias fazem parte do processo natural de comunicação do ser humano,
desde o início dos tempos. É uma atividade onde há interação criativa. Quando
conta-se uma história, revela-se algo. Porém alguns segredos devem ser revelados
com certo cuidado, pois fazem parte do Território do Sagrado. As máscaras são
excelentes objetos que servem como pontes para a revelação pessoal.


CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Os contos são um dos recursos terapêuticos complementares utilizados em
Arteterapia, pois em suas narrativas percebe-se alguns fenômenos universais, e
estes partem do inconsciente coletivo. Uma vez que apresentam algumas evidências
da memória ancestral do ser humano, os contos facilitam a compreensão da
individuação e da evolução da consciência humana. A partir do desenrolar da trama,
bem como dos personagens dos contos, que mostram-se arquetípicos, estes
possibilitam a harmonização, movimentação e transformação da energia psíquica do
ouvinte.
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Os contos possuem como propriedades terapêuticas a apresentação gradual
do conflito x resolução, propicia reflexões e insights, ativam o imaginário, favorecem
o autoconhecimento, entre outras diversas propriedades.


ESCRITA CRIATIVA
No processo de escrita criativa pode-se entender a palavra enquanto

geradora de imagens, onde quem escreve gera uma sucessão de palavras, que
possibilitam a criação de textos diversos. Uma única palavra pode ter diversos
significados, e então é interessante que se trabalhe cada um deles. Para Philippini
(2013), a escrita criativa tem uma função importante no processo em arteterapia, que
seria a de escrever para compreender a si mesmo, pois nas palavras estão
guardadas imagens, e através delas torna-se possível fazer associações livres.


VIDEO

As atividades realizadas nos processos arteterapêuticos através do vídeo
podem possibilitar a identificação, bem como o reconhecimento e a transformação
da autoimagem. Através do vídeo documenta-se os processos singulares de
comunicação, que posteriormente podem ser revistos e avaliados.
É recomendado que sejam utilizadas filmagens naturais e menos invasivas,
para que o processo não fique artificial. As propriedades terapêuticas do vídeo, entre
outras, são: percepção da própria identidade,orientação espacial, ativação da
percepção global do ambiente, ativação do olhar/observação, etc.
3.2

JUNG E ARTETERAPIA
A Arteterapia possui algumas possibilidades de referencial teórico de estudo

na área da psicologia , como os gestálticos, comportamentais e junguianos. Na
Clínica Pomar aborda-se a psicologia junguiana como eixo norteador. Abordar-se-á,
brevemente, algumas das principais características do pensamento junguiano.
Carl Gustav Jung foi um médico psiquiatra e psicanalista suíço. Nasceu em
1875 e viveu até 1961. Esteve por muito tempo em contato com Sigmund Freud e a
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psicanálise, onde desenvolveu os pressupostos iniciais de seu modelo teórico, e
trocou experiências clínicas.
Porém, Jung mostrava-se interessado no estudo do inconsciente, o que lhe
instigou a investigar, em si próprio, através de suas experiências, esta dimensão
psíquica.
Os sonhos, intuições e fantasias, representavam para Jung fontes de
pesquisa e análise. Nise da Silveira, em seu livro Jung, Vida e Obra, afirma que Jung
representava a psique como "um vasto oceano (inconsciente), no qual emerge uma
pequena ilha (consciente)". (1997, p.63)
A relação de Jung com as imagens foi de essencial importância para o
desenvolvimento de seu pensamento sobre o inconsciente, a psique e seus
diferentes níveis. Em Arteterapia trabalha-se a partir da imagem e suas
amplificações.
A psicologia junguiana reconhece a imagem como parte essencial de seus
estudos, e de grande importância, como ressalta Silveira:
O psiquiatra suíço acreditava que as imagens produzidas dos pacientes
eram carregadas de conteúdos simbólicos, cuja origem era o Self de cada
um, e que lidar com esses símbolos, reconhecê-los e dar sentido a eles é
uma forma de estar restaurando esta essência (Self), resgatando a
totalidade, reintegrando, individuando. (1992, p.40)

Sendo assim, a Arteterapia com abordagem junguiana é, sem dúvida, muito
conveniente, pois ela oferece suportes materiais para que a energia psíquica
transforme-se em criações, e estas, por sua vez, são produções simbólicas as quais,
segundo Philippini
(…) retratam múltiplos estágios da psique, ativando e realizando a
comunicação entre inconsciente e consciente. Este processo colabora para
a compreensão e resolução de estados afetivos conflitivos, favorecendo a
estruturação e expansão da personalidade através do processo criativo.
Estes símbolos, presentes nas criações plásticas, poderão estar também
presentes nas imagens oníricas e até mesmo no próprio corpo, através de
alterações no funcionamento do organismo gerando as chamadas “doenças
criativas”, que indicam a urgente necessidade de reflexão e transformação
de padrões de funcionamento psíquico. (2013, p.15)

O trabalho do arteterapeuta, neste sentido, tem como objetivo facilitar a
compreensão do símbolo.
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A tipologia junguiana é muito extensa e lida com diversos conceitos, que
foram trabalhados por Jung a fundo.
Embora vários conceitos sejam muito importantes para a compreensão da
psicologia analítica junguiana como um todo, esta monografia se restringirá a dois
deles, por sua ligação direta com o tema da pesquisa, que são: Inconsciente
Coletivo e Individuação.


Inconsciente Coletivo

Jung foi levado a teorizar a respeito de algumas estruturas gerais da mente
humana, pois à medida que ia estudando o inconsciente, percebia que eram
estruturas que repetiam-se em várias culturas. A partir desta observação criou
Inconsciente

Coletivo,

composto

por

uma

combinação

de

padrões

predominantemente universais, os arquétipos. Neste nível da psique, todos possuem
os mesmos arquétipos e instintos.
Aos padrões comuns do Inconsciente Coletivo somam-se as interações
expressivas provenientes do Inconsciente Pessoal. A individualidade existe, bem
como a individuação, que seria, segundo Stein (2006, p.84) " a flor do envolvimento
consciente de uma pessoa com o paradoxo da psique durante um extenso período
de tempo".
Nise da Silveira, em sua obra Jung- Vida e Obra, exemplifica de maneira clara
e peculiar o que seria na psicologia junguiana, o conceito de Inconsciente Coletivo:
Do mesmo modo que o corpo humano apresenta uma anatomia comum,
sempre a mesma, apesar de todas as diferenças raciais, assim também a
psique possui um substrato comum. Chamei a este substrato inconsciente
coletivo. Na qualidade de herança comum transcende todas as diferenças
de cultura e de atitudes conscientes, e não consiste meramente em
conteúdos capazes de se tornarem conscientes, mas em disposições
latentes para reações idênticas. Assim o inconsciente coletivo é
simplesmente a expressão psíquica da identidade da estrutura cerebral,
independente de todas as diferenças raciais. (SILVEIRA, 1997, p.64)

Seria, então, o Inconsciente Coletivo uma herança inconsciente que repete-se
nas mais diversas culturas e povos, que mostram-se através dos arquétipos e
símbolos presentes nos mesmos, e por isso existe a possibilidade da compreensão
entre os homens, pois "as múltiplas linhas de desenvolvimento psíquico partem de
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um tronco comum, cujas raízes se perdem muito longe de um passado
remoto".(SILVEIRA, 1997, P.65).


Individuação

Desde o nascimento até à velhice, as pessoas desenvolvem-se em variados
aspectos de suas vidas, e estão sempre em mudanças. Essa experiência de
mudança ao longo da vida toda, onde surge a compreensão do si mesmo na
estrutura psicológica, é denominada por Jung de Individuação.
Segundo Stein, em relação a este processo, afirma que Jung usou o termo
individuação para falar sobre desenvolvimento psicológico, definindo como "o
processo de tornar-se uma personalidade unificada mas também única, um
indivíduo, uma pessoa indivisa e integrada". (STEIN, 2006, p.156.)
A individuação seria o processo de desenvolvimento da totalidade psíquica,
favorecida pelo desenvolvimento do ego-self e a integração de variadas partes que
compõe a pisque, como ego, sombra, persona, anima e animus, entre outros
arquétipos.
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CAPÍTULO IV
ARTETERAPIA E INCLUSÃO: LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO
“Que quem não canta dance a voz do outro! Quem não toca, que dance pousado nos acordes
de quem toca! Porque perfeito, só tudo junto. Só uma das mãos não faz o aplauso, só uma boca
jamais fará o beijo. Todos juntos, sim, podem formar a imensa risada”
(Oswaldo Montenegro)
Figura 6 - Biblioteca Multicolor

Disponível em: http://www.vailos.com/app/webroot/files/images/libro_fondo_Vailos.jpg
Acessado em: 18/11/2016

Neste capítulo, a autora organiza um levantamento bibliográfico de estudos
monográficos de “autores arteterapeutas”, que trabalharam com pessoas que
possuem algum tipo de deficiência, para verificar os benefícios da Arteterapia para
esses grupos de pessoas. Tem como base a casuística apresentada nos estudos
monográficos destes quatro autores/arteterapeutas que tiveram a sua formação
profissional através da Pós Graduação Lato Sensu do convênio da Clínica
Pomar/FAVI, e que cumpriram seus estágios em instituições que acolhem pessoas
com deficiência.
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Tendo em vista que a inclusão deve acontecer, e que a pessoa com
deficiência que será inserida na sociedade precisa encontrar um local acolhedor,
onde sinta segurança e perceba que seu potencial é imenso e que deve ser
despertado, pensa-se que a Arteterapia pode ser um importante recurso para o
desbloqueio da criatividade, o que facilitará o reforço a autoimagem de que se é
capaz de compor a sociedade como ser igual aos demais.
Por exemplo: na escola pública (bem como na particular), que é uma
reprodução da sociedade, o aluno com deficiência encontra muitas dificuldades para
sua adaptação e possível desenvolvimento: falta de materiais pedagógicos
adequados para o seu tipo de deficiência, falta de locais com estrutura física
adaptados, como rampas de acesso, elevadores e apoio nas paredes dos banheiros
e corredores, falta de preparo dos professores com cursos de capacitação e
especializações, falta de conteúdos flexibilizados, de um professor assistente (ou
estagiário) que facilite a comunicação entre o professor e o aluno, enfim, como se
pode perceber, faltam muitas coisas.
Assim como na escola, na sociedade em geral também faltam muitas coisas:
acesso, possibilidades, diálogos, direitos exercidos. Essas lacunas fazem com que a
pessoa com deficiência sinta-se, mais uma vez, mais distante daqueles que o
cercam, ou ainda inabilitado, incapaz. Pode sentir que tem um tratamento diferente
(e não diferenciado) dos demais.
Uma vez que a Inclusão tem o intuito de, mais do que proporcionar a
naturalidade, possibilitar o relacionamento e a interação entre as pessoas
consideradas como normais e aquelas com deficiência, deve-se então começar a
buscar meios de fazer com que estas pessoas incluídas tenham uma experiência
prazerosa no ambiente social, seja profissional, escolar e/ou familiar, que lhes
proporcione sensações boas, e que os faça ter vontade de estar em sociedade a
cada dia, para que consigam perceber seus avanços, criarem laços e seguirem
incentivados a se imporem enquanto cidadãos.
Como já foi dito, a Arteterapia trabalha com imagens, símbolos, e antes de
mais nada, com a criatividade. O trabalho do arteterapeuta nos ambientes sociais
pode despertar o fazer criativo desse grupo de pessoas com deficiência independente do tipo, proporcionando-lhes a percepção de que podem sim realizar
tarefas, compreender conteúdos, apreender significados, através de suas produções
criativas.
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A escolha pelos estudos monográficos da Clínica Pomar deu-se pelos
seguintes fatores: ainda que o tema seja amplo, é necessário fazer um recorte
específico para este estudo, e os quatro autores pesquisados desenvolveram sua
casuística dentro do tema escolhido pela autora – a inclusão social de pessoas com
deficiência tendo como auxílio o processo Arteterapêutico. Por isto, elegeu-se estes
autores para ilustrar e desenvolver alguns tópicos deste estudo.
4.1

A CLÍNICA POMAR DE ARTETERAPIA
A Clínica Pomar nasceu da vontade de cinco estudantes de criatividade, no

ano de 1982, no Rio de Janeiro, que abriram um espaço para cultivar as
potencialidades e transformações positivas que acontecem através do contato do
fazer artístico. Este nome, Pomar, faz referência à semeadura dos cultivos aos quais
se dedicariam. A equipe transformou-se, a clínica foi crescendo e ganhando espaço.
São trinta e quatro anos de história.
No ano de 1984 foi criada a primeira turma de formação de arteterapeutas,
estando atualmente com quase noventa turmas formadas. No ano de 2004 deu-se
início ao primeiro curso de Pós Graduação Lato Sensu em Arteterapia do Rio de
Janeiro, tendo seu programa sido elaborado de acordo com os parâmetros
curriculares da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT),
proporcionando ao estudante a obtenção do registro como arteterapeuta através da
AARJ (Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro).
A Clínica Pomar, com direção e coordenação de Angela Phillipini, desde
então, já formou dezoito turmas, e, atualmente, possui quatro em formação. Foram
publicados sete livros sobre o processo arteterapêutico, os quais ampliam a
sustentação na formação dos alunos.
A abordagem teórica desenvolvida é a junguiana, uma vez que Jung tem
parte de sua pesquisa voltada para a simbologia das imagens do inconsciente,
trabalhadas em Arteterapia.
Além da vasta grade curricular proporcionada pela Instituição, para as turmas
da pós-graduação, como parte da formação, é realizado um estágio obrigatório de
prática do processo arteterapêutico com grupos.
Este estágio é realizado com o total de 100 horas, divididas em 90 horas em
campo, dez de supervisão individual, além das supervisões coletivas na disciplina
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Arteterapia, Métodos, Projetos e Processos. Este estágio é realizado sob a forma de
terapia breve, cumpridas em três etapas de trabalho: Diagnose (Módulo I), Definição
de Hipótese Diagnóstica (referente à questão psicodinâmica mais significativa
presente no grupo – Módulo II), e Processos Auto Gestivos (Módulo III). O número
total de sessões varia em relação à duração de cada sessão.
4.2

ESTUDOS MONOGRÁFICOS SOBRE A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA
Complementando os pré-requisitos para a conclusão do curso de Pós
Graduação Lato Sensu em Arteterapia, são realizados estudos monográficos sobre
os mais diversos temas, disponíveis no sítio da instituição e em sua biblioteca.
Deste universo, em relação ao foco do presente estudo, foram escolhidos os
seguintes temas:


Crianças com Síndrome de Down;



Jovens e Adultos com Múltiplas Deficiências;



Grupo de Trabalhadores Surdos no Mercado de Trabalho



Jovens Adolescentes com Deficiência Mental – Esquizofrenia

Abordar-se-á a seguir cada um destes temas trabalhados, e as contribuições
do processo arteterapêutico em cada âmbito.
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4.2.1. CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN
Figura 7 - A Bailarina

Disponível em: http://www.mamaeplugada.com.br/portal/wp-content/uploads/2016/02/the-worldfamous-works-of-art-from-each-other-again-animators-beautiful-people-with-d-syndrome1-1.jpg
Acessado em: 31/10/16

Evangivaldo Santos desenvolveu seu trabalho em uma Escola Municipal de
Educação Especial, na cidade de Belford Roxo/RJ. Trabalhou com grupo de seis
crianças que possuíam a Síndrome de Down, e tinham idade que variava entre seis
a doze anos.
O perfil inicial do grupo, segundo Santos (2014), mostrava-se com um grau de
comprometimento variado, com falta de limites e também apresentavam deficiência
na comunicação. As crianças não conseguiam lidar bem com o “não”.
Segundo o autor, os pais dessas crianças, em entrevista, deixaram
transparecer que dentro do âmbito familiar, permitiam que seus filhos vivessem sem
muitas regras e limites, devido ao fato de serem crianças “especiais”.
Vale ressaltar que muitas vezes nem mesmo os pais ou familiares sabem
como lidar com a situação de ter um filho com deficiência, o que resulta em
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superproteção, o que infelizmente faz com que este indivíduo seja infantilizado até
mesmo em sua vida adulta, comprometendo sua interação plena com a sociedade.
Santos faz a seguinte consideração em relação ao fatores que auxiliam o
comprometimento do desenvolvimento:
São numerosos os fatores que comprometem o desenvolvimento do
ser humano, o legado genético, a cultura em que se nasceu, a estrutura
familiar, os problemas ambientais, etc. Mas o fundamental é a interação
com os outros seres humanos. Esta afirmativa nos faz compreender as
especificidades causadas por diferentes condições orgânicas, e
ambientais, que guiam o desenvolvimento das pessoas com deficiência, e
consequentemente a abordagem que devemos ter para com elas,
aceitando a diversidade como condição inerente à natureza
humana.(SANTOS, 2014, p.67)

A integração social é de extrema importância para as pessoas com
deficiência, justamente para que se quebre este paradigma que coloca a pessoa
com deficiência como ser frágil que não pode sequer expressar-se livremente.
Santos (2014) relata ainda que no início de sua prática, as crianças
encontravam-se na fase oral de desenvolvimento: tinham a mania levar quaisquer
materiais à boca. Também não possuíam domínio de sua própria força, chegando a
quebrar alguns materiais, como o giz de cera.
Notava que as crianças necessitavam ter contato direto com esses materiais,
sem o intermédio de pincel, por exemplo, para colar algo ou fazer pinturas. Elas
interessavam-se por utilizar o próprio dedo.
O trabalho com fotografia era muito aceito. Santos relata que registrava as
fotografias e ao final mostrava na televisão para que tivessem a percepção de si
mesmos. Gostavam muito deste contato consigo mesmos. Mostravam-se animados
e estimulados com estes trabalhos com fotografias.
Após algumas sessões, notou que o comportamento de levar os materiais à
boca foi diminuindo consideravelmente, e estavam começando a ter noções de
regras e comportamentos.
Santos (2014) trabalhou ainda com pintura, onde a atividade fluía bem, e
algumas crianças inclusive, surpreenderam-se com as próprias produções. O ganho,
nesta etapa, foi o fato das crianças começarem a perceber que ao seguirem
algumas regras como respeitar o “não”, as atividades seriam mais prazerosas, o que
fez com que modificassem suas posturas.
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As experiências como colagens mostravam que as crianças tinham
dificuldade com espacialidade: elas colavam as figuras de modo desordenado no
suporte de papel. Já no desenho, apareciam figuras simbólicas da família e da casa.
É importante refletir que na verdade o contato social dessas crianças é bem restrito,
limitado ao âmbito família, bem como a casa onde moram. É esta a noção que
muitos têm de integração com outros seres humanos.
Estes mesmos símbolos, da família e da casa, foram recorrentes em outras
linguagens expressivas, como a modelagem, onde também modelavam seus pais,
irmãos, a casa, e também algumas comidas.
As crianças que possuem Síndrome de Down, por sua própria natureza,
possuem o desenvolvimento intelectual, cognitivo, e motor num ritmo mais lento, o
que não lhes impede de serem criativas e expressarem sua criatividade.
Santos conclui que através da Arteterapia, na utilização das linguagens
expressivas e seus materiais, as crianças com Síndrome de Down encontram no
fazer criativo uma possibilidade de expressão ampla e rica, pois muitos possuem
comprometimento na comunicação verbal, assim esta comunicação pode se dar
através da imagem. Pode concluir também que a Arteterapia é um facilitador da
estimulação da capacidade criativa e expressiva das crianças com Down.
CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN
LOCAL: Escola Municipal de Educação Especial, em Belford Roxo.
PERFIL INICIAL: Grau de comprometimento variado, falta de limites e comunicação
comprometida. Não lidavam bem com o “não”.
PROGRESSOS OBTIDOS: Estímulo da capacidade criativa e expressiva, alcançando uma
melhora cognitiva e posterior ganho de autonomia na comunicação
FONTE: Santos, E.
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4.2.2. JOVENS E ADULTOS DE MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIA

Figura 8 - Os Balões

Disponível em: http://images.dondeandoporai.com.br/2013/08/Untitled-11.jpg
Acessado em: 01/11/2016.

A segunda casuística abordada nesta pesquisa é a de Josefa Shirley Santos.
A prática proposta por ela deu-se em uma Instituição de Educação Especial, com um
grupo de jovens e adultos de diversas idades, portadores de múltiplas deficiências.
Tinha como um dos objetivos, a promoção de novos canais de comunicação e
expressão dos participantes, bem como ativar sua concentração, motivação e
percepção, estimulação do processo criativo, bem como propiciar formas produtivas
para a canalização da agressividade. Visava, ainda, incentivar a autonomia e a
socialização.
Santos trabalhou com um grupo grande, com dezesseis participantes com
idades de quinze a quarenta anos, portadores de deficiências múltiplas, que estavam
inseridos em um programa especial da escola, criado para atender alunos que
frequentassem a escola especial, por encontrarem-se numa idade avançada para tal
(quinze anos), ou que estivessem matriculados na rede regular, mas que
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apresentassem algum déficit de aprendizado, decorrente de problemas cognitivos
e/ou emocionais. Eram seis de gênero feminino e dez de gênero masculino. A
metade do grupo apresentava diagnóstico de retardo mental ou deficiência cognitiva.
Quatro apresentavam paralisia cerebral, três Síndrome de Down e um Autismo.
O primeiro ponto em comum do grupo foi o fato de todos pertencerem à
famílias de baixa renda, viverem somente no âmbito familiar, da igreja e das
atividades referentes aos tratamentos.
Logo no primeiro encontro, foi percebido que eram jovens interessados porém
que não tinham iniciativa, eram apáticos e alguns aparentavam estar “sedados” por
medicamentos. Ao contrário do primeiro grupo (as crianças com Síndrome de Down),
este grupo tinha o comportamento de obediência. Não havia entre eles indícios de
convivência social na comunidade externa, e pareciam carentes. O perfil inicial era o
de um grupo que necessitava do desenvolvimento da autonomia.
Santos trabalhou por cerca de sete meses com este grupo, desenvolvendo
cada etapa dos ciclos do processo arteterapêutico breve (Diagnose, Estímulos
Geradores e Processos Auto gestivos). Cada ciclo teve dez sessões com duração de
três horas cada sessão.
Durante a fase diagnóstica, Santos pôde perceber que ao menos cinquenta
por cento do grupo referia-se a estar nos encontros para aprender um trabalho, ou
seja, uma atividade que fosse remunerada, e que então pudessem desta forma
conquistar a autonomia. Num breve encontro com os familiares, pôde-se perceber o
reforço desta ideia, a de que um trabalho remunerado poderia dar-lhes autonomia.
O grupo tinha uma questão muito anterior a esta do trabalho: demonstravam
falta de conhecimento de si, dificuldade para relacionarem-se, e ainda pouca
iniciativa para aprenderem um ofício.
A comunicação verbal era composta de vocabulário restrito, com poucas falas,
e algumas sem coerência. Nas interações havia falta de diálogo, pois comportavamse todos como ouvintes, ou falavam sem se direcionar. O grupo não tinha iniciativa
própria na realização das atividades. Durante o desenvolvimento dos trabalhos,
Santos notou que no geral, demonstravam pouca expressão criativa, tristeza,
lentidão, apatia. Muitos apresentavam sonolência devido aos medicamentos.
Em relação aos materiais, muitos não os conheciam, como a plastilina, argila,
e os fios. Conheciam lápis de cor, guache, e hidrocor, o que fez com que a pintura e
o desenho fossem as linguagens mais facilitadoras.
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Santos (2010) afirma que, na grande maioria do grupo, comportavam-se como
“soldadinhos esperando o comando”, e somente uma jovem destacava-se com um
comportamento arredio.
A autora fala de um momento-chave para seu trabalho, que deu-se na última
sessão do primeiro módulo: havia muitas roupas e acessórios no chão, e as pessoas
foram convidadas a vestirem-se como quisessem e fossem quem quisessem ser.
Houve grande descontração e desbloqueio da criatividade. Alguns participantes
reuniram-se e começaram a fazer cenas improvisadas, onde dialogavam. A
arteterapeuta começou a entrevistar os personagens criadas pelo grupo. Segundo
Santos, esta foi uma atividade que lhes abriu a percepção para a criatividade.
O trabalho com contos também foi muito importante para o trabalho de Santos
com o grupo. Lia-se um conto e depois pedia-se que fizessem uma atividade plástica
onde colocariam sua expressão em relação ao tema. Iniciou com o desenho, e após
foi desdobrando com o recurso da técnica mista, para que expressassem coisas que
sabiam e que queria fazer.
Através dos contos, ela trabalhou temas importantes como diferenças e
desejos a serem realizados, considerando recursos físicos, emocionais e materiais.
Em uma colagem trabalharam com fios, onde deveriam expressar o que desejavam
para si, e ainda que as imagens não fossem claras, depois da execução, as pessoas
apresentavam seus trabalhos e começavam então a falar o que tentavam
representar.
Com a modelagem foi feita uma atividade em que cada participante deveria ir
até o espelho e olhar-se. Perceber como de fato era seu corpo, e após a análise, a
pessoa deveria modelar-se na massinha. Santos percebeu que após esta atividade,
a figura corporal passou a não ser mais somente o círculo da cabeça e as linhas
imitando braços e pernas. A partir daí as pessoas começaram a representarem-se
melhor, pensando nos detalhes. A atividade proporcionou a percepção e a
representação do próprio corpo de forma mais adequada.
Ainda com o mesmo intuito, foi realizada uma atividade em que cada
participante deitou sobre o papel pardo, e sua figura foi desenhada. Após isto eles
poderiam decorar como quisessem esta silhueta. Segundo Santos, com esta
atividade as pessoas conseguiram ter uma maior percepção sobre o próprio corpo,
pois repararam no tamanho, na largura que o corpo ocupava o papel, etc. Após estas
atividades, notou-se também a modificação no comportamento de alguns rapazes,
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que já não era tão infantilizada, dando lugar a um comportamento que condizia mais
com sua idade cronológica.
O perfil do grupo modificou-se, a autora citou alguns progressos alcançados,
como: o estabelecimento de confiança entre o grupo, a expressão verbal em relação
às afinidades e divergências, repeitavam opiniões.
Santos faz algumas considerações em relação ao perfil final do grupo, e os
benefícios da Arteterapia com as pessoas com deficiência com o ganho de:
motivação e ânimo,

estabelecimento de confiança e de interatividade entre as

pessoas; passaram a se vestir melhor; houve redução do uso de antidepressivo,
começaram a se preocupar mais com a aparência.
JOVENS E ADULTOS DE MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS
LOCAL: Instituição Especializada em Educação Especial.
PERFIL INICIAL: Necessidade de desenvolvimento da autonomia.
PROGRESSOS OBTIDOS: Possibilitou principalmente o desenvolvimento da comunicação e
expressão subjetiva de cada jovem.
FONTE: SANTOS, J.

4.2.3. GRUPO DE TRABALHADORES SURDOS NO MERCADO DE TRABALHO
Figura 9 - Sinais

Disponível em: http://www.nancyrourke.com/paintings/deaf/globaldeafconnectMED.jpg
Acessado em: 31/10/16.
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A terceira experiência de estágio estudada nesta monografia, é referente ao
trabalho de Sandra Dutra. A casuística de Dutra (2012) deu-se com um grupo de
trabalhadores surdos pertencentes à Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência Social – DATAPREV, durante o tempo de quatro meses, em que visou
refletir sobre os resultados da utilização de algumas modalidades expressivas em
Arteterapia com este tipo de grupo. Eram oito pessoas adultas, que foram
contratadas através de uma ONG, atendendo à lei n. 7853, que diz respeito á
inclusão de pessoas com deficiência em empresas públicas.
O perfil inicial do grupo era o de introspecção. Tinham dificuldade de
comunicação (inerente à sua condição física) e pareciam descrentes das próprias
capacidades. Também não interagiam entre si. As sessões contaram com a
presença indispensável e permanente de um intérprete de libras, que foi
extremamente importante, à medida que este intermediava a comunicação entre o
grupo de surdos e a arteterapeuta.
As primeiras imagens simbólicas que foram surgindo no processo, eram
referentes à casa, família, e elementos da natureza, como nos outros dois exemplos
de estágios já retratados até aqui. Dutra utilizou-se de diversas linguagens
expressivas como modelagem, desenho, pintura, etc.
Também surgiam imagens que relacionavam alimentação à família, em que a
autora relacionou com uma possível carência emocional pedindo para ser nutrida.
Na segunda fase de seu trabalho, a arterapeuta percebeu que os símbolos mudaram
para figuras como cães e remédios. Relacionou-se que o símbolo do cachorro
poderia, então, estar ligado à comunicação, uma vez que cães e surdos não falam a
língua oral dos ouvintes. A arteterapeuta propôs algumas visitas à obras e
instalações artísticas, que eram trabalhadas posteriormente pelo grupo através de
modalidades expressivas diversas.
A autora pôde observar, durante seu trabalho, que em relação ao grupo de
surdos, estes estavam exatamente em busca da individuação e prestes a
descobrirem-se integrados e fortalecidos para adentrarem no mercado de trabalho.
Segundo a autora, ainda, no final do processo arteterapêutico, as pessoas
demonstraram terem fortalecido sua autoconfiança e estarem mais integradas.
Demonstraram, ainda, estarem mais confiantes de si, tanto em nível profissional
quanto pessoal. Percebiam-se incluídos e confiantes. Assim sendo, Dutra conclui
que a Arteterapia funcionou como um instrumento efetivo de inclusão das pessoas
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com deficiência auditiva da empresa DATAPREV, pois facilitou-lhes o processo de
comunicação e expressão entre si e entre eles e "os ouvintes", propiciando um clima
de harmonia e bem estar na empresa.
GRUPO DE TRABALHADORES SURDOS
LOCAL: DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social.
PERFIL INICIAL: Grupo introspectivo, com dificuldade de comunicação, descrentes. Não
interagiam entre si.
PROGRESSOS OBTIDOS: Conquista da comunicação e inclusão social. Facilitou o processo
de comunicação e expressão entre ouvintes e não ouvintes na empresa.
FONTE: DUTRA, S.

4.2.4. JOVENS
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COM
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MENTAL
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Figura 10 - Pensamentos

Disponível em:
https://space2livedotnet.files.wordpress.com/2012/03/the_dreamer_by_kaiser_monyd2zo1bs_large.png
Retirada em: 18/11/2016
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A última casuística a ser levantada é referente ao trabalho da arteterapeuta
Clarice Terra. Foi realizado em um abrigo para menores na cidade de Campos do
Goytacazes/RJ, onde trabalhou com jovens adolescentes que possuíam diagnóstico
de esquizofrenia ou de deficiência mental. Foi um grupo formado por dez meninas
entre onze e dezessete anos, em que a metade possuía alguma desordem mental, e
duas foram diagnosticadas esquizofrênicas, às quais Terra apelidou de JO e JEF.
A autora, com seu estudo, teve como intuito investigar a Arteterapia e o
processo arteterapêutico como forma de amenizar o sofrimento de indivíduos que
possuem o transtorno psicótico da esquizofrenia, bem como propiciar sua inclusão
no ambiente familiar e na vida social, de forma que pudessem participar das
atividades do dia-a-dia ativamente, podendo exercer seus direitos de cidadãos,
construindo uma sensação de pertencimento.
JO participou de oito encontros e entrou em surto, sendo enviada para a casa
da mãe, pois ameaçava fisicamente outras residentes do abrigo. Concentrou-se a
falar de JEF, de dezesseis anos, presente em todos os encontros.
JEF estava no abrigo por dois anos, por sofrer de negligência da família.
Havia suspeita de que no início da adolescência tivesse sofrido um aborto
espontâneo. Apresentava também déficit cognitivo, e estava cursando a terceira
série do Ensino Médio da APAE, porém ainda não sabia ler nem escrever.
Terra diz ter percebido que JEF, apesar de suas dificuldades, não parecia ser
muito comprometida por conta da doença: tinha bastante cuidado com sua higiene e
era

muito

vaidosa.

Sorridente

e

carinhosa,

conseguia

manter

um

bom

relacionamento com todas do grupo. Porém, no terceiro encontro, JEF teve um
acesso de raiva e chegou a agredir uma menina, achando que esta estava
perseguindo-a. A arteterapeuta insistia e ela fazia os trabalhos, sempre num ritmo
muito lento.
Grande parte do tempo, JEF permanecia dispersa e com o olhar perdido.
Dizia não saber realizar as atividades propostas, pedindo sempre ajuda para
executá-las.
Durante as atividades, JEF não costumava mostrar-se muito animada,
realizando as atividades mais para agradar do que por vontade própria. Quando a
arteterapeuta fez uma atividade com argila, mostrou-se bastante resistente. Ao
contrário, quando trabalhou com contas para fazer um colar, entregou-se à atividade,
afirmando ser a que mais gostou.
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A arteterapeuta trabalhou também com fotografia, sendo proposto que as
meninas do grupo fotografassem a si mesmas, apresentando-se. Foi uma atividade
descontraída, onde todas, mas em especial JEF, mostrou-se muito vaidosa e
também com uma boa autoestima. Intitulava suas fotos com os títulos de “gatinha” e
“bonita”. Via beleza em si.
Uma vez que JEF, especificamente, já mostrava-se uma pessoa que
conseguia ter boas relações nos ambientes em que frequentava, a Casa Lar e a
APAE, a arteterapeuta não pôde constatar se o processo arteterapêutico
proporcionou-lhe diretamente a inclusão. Porém, vale ressaltar que a mesma afirma
acreditar que o processo estava modificando a qualidade dos seus relacionamentos,
pois

ao

vivenciar

o

autoconhecimento

e

o

reforço

da

identidade, isso

consequentemente se refletiria em seus relacionamentos.
Terra notou que o símbolo recorrente nos trabalhos de JEF eram corações,
flores e telhados. A arteterapeuta relacionou a hipótese de o símbolo do coração
estar ligado à idade cronológica de JEF (dezesseis anos), idade onde iniciam-se as
paixões e amores, facilmente representadas por corações. Também relacionou a
uma afirmação de Chevalier, em que defende que seria o coração o órgão central do
indivíduo, e então corresponde de maneira geral à noção de centro. Segundo Terra
(2008), as produções plásticas dos esquizofrênicos podem apresentar busca pelo
centro, ou seja, a busca pela reestruturação do ego.
Segundo buscas da autora, a flor poderia representar o simbolismo da
infância, o que reafirmava a identidade infantilizada de JEF, pois esta aparentava ter
uma idade mental inferior à sua idade cronológica.
Terra termina suas considerações firmando que a Esquizofrenia caracterizase por uma cisão no ego do indivíduo, o que irá refletir-se na dificuldade de
relacionamento com as pessoas e com o mundo, por não conseguir fazer a
mediação dos conteúdos entre consciente e inconsciente. Conclui que, para que
haja de fato uma inclusão da pessoa esquizofrênica, o arteterapeuta precisa buscar
caminhos que façam com que o seu ego se fortaleça, para que ela seja capaz de
distinguir realidade de fantasia.
Segundo a autora, a partir de sua experiência, acredita-se que a
Arteterapia atue como uma ponte que pode manter viva a possibilidade de
recuperação dos indivíduos; trabalhando de forma doce, sensível, criativa –
e muitas vezes árdua – junto aos adolescentes esquizofrênicos,
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caminhando lado a lado, tanto em direção ao fortalecimento da sua
identidade, como em direção ao resgate dos relacionamentos familiares e
sociais. (TERRA, 2008, p.56)

Por fim, Terra acredita que a Arteterapia pode ser aplicada no tratamento e no
auxílio do equilíbrio do psicótico, e que as conquistas alcançadas em seu processo
arteterapêutico podem propiciar sua inclusão na sociedade, e em seu ambiente
familiar.
Pode-se perceber que todas as quatros práticas de estágios obrigatórios que
utilizaram as contribuições da Arteterapia com grupos de pessoas com deficiências
foram satisfatórias, e cumpriram os objetivos das pesquisas dos arteterapeutas.
São grupos diferentes, heterogêneos entre si, desde o tipo de deficiência até
mesmo a idade dos participantes. Ainda assim, percebe-se que em todas as
pesquisas, os participantes conseguiram se superar, a nível de auto conhecimento,
auto percepção e auto cuidado. Essas percepções estão intrinsecamente
relacionadas à maneira com que se enxergarão e se portarão diante da sociedade
que os cerca.
Após o trabalho dos Arteterapeutas, fica nítido, segundo relato de suas
próprias pesquisas, que as pessoas com deficiência por menor grau que seja,
ganharam a noção de empoderamento. Sentiram-se empoderadas e capazes de ir
além.
Sentir-se parte da sociedade já é um passo crucial para se fazer pertencer da
mesma, e através do processo Arteterapêutico, essas pessoas puderam se perceber
como algo além daquela noção de que a pessoa com deficiência é frágil e que ser
diferente não significa que ela não possa estar incluída na sociedade.
Todas as propostas mostraram que o processo Arteterapêutico auxilia nesta
quebra do paradigma social, do isolamento, trazendo um novo olhar sobre a pessoa
com deficiência.
JOVENS ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA MENTAL - ESQUIZOFRENIA
LOCAL: Abrigo para menores cidade de Campos do Goytacazes.
PERFIL INICIAL: Insegurança, introspecção, falta de iniciativa e comunicação.
PROGRESSOS OBTIDOS: Melhora na qualidade dos relacionamentos, propiciou-se o
autoconhecimento e o reforço da identidade, reforçando os laços afetivos, e possibilitando a inclusão
social.
FONTE: TERRA, C.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
“Todo ser humano passa por processos criativos diariamente, a cada hora, a cada minuto, a
cada situação e de acordo com cada ação e com isso constrói seu conhecimento. Analisar o processo
criativo de cada sujeito é como fazer um diário criativo de cada um, a cada dia uma nova situação,
uma nova ação, um novo conhecimento, uma nova construção”.
(Helaine Enullat - A Arteterapia como facilitadora no processo de inclusão.).

Esta monografia, dividida em quatro capítulos, pretendeu estudar algumas
das contribuições da Arteterapia no processo de inclusão da pessoas com
deficiência, tendo como base o estudo de referências bibliográficas monográficas de
autores que trabalharam em suas casuísticas com este público-alvo.
No primeiro capítulo – Afinal, o que é ser deficiente? – apresenta-se o que é
ser uma pessoa com deficiência, segundo a Lei e também no dia-a-dia. Discorreu-se
também sobre os tipos de deficiência (física, auditiva, visual, cognitiva, mental e/ou
múltipla), bem como as diversas barreiras enfrentadas pelas pessoas com
deficiência no Brasil e no mundo.
O segundo capítulo - A pessoa com deficiência e sua inclusão social –
buscou-se abordar o tema da pessoa com deficiência e suas dificuldades, e também
conquistas em relação à inserção social nos âmbitos escolar, familiar, mercado de
trabalho e sua interação com o mundo. Neste capítulo apresentou-se a diferença
entre Integrar e Incluir, dando ênfase à importância da Inclusão para o cidadão com
deficiência e para a sociedade como um todo. Algumas leis também foram relatadas,
no que tange aos direitos dessas pessoas.
No terceiro capítulo – Arteterapia e a Psicologia Junguiana – foi abordada a
noção do trabalho arteterapêutico bem como o que envolve o processo de
arteterapia, como as linguagens expressivas e seus materiais. Discorreu-se sobre a
importância do setting arteterapêutico para o processo da terapia. Neste capítulo
também foram expostos alguns dos conceitos da teoria psicológica de Carl Jung,
mantendo o foco no conceito de Individuação e Inconsciente Coletivo, pois são
conceitos que estão diretamente ligados à história das pessoas com deficiência.
O quarto e último capítulo abordou aspectos ilustrativos do relato de quatro
casuísticas de arteterapeutas que trabalharam diretamente com o público de
deficientes durante seus estágios, mostrando o perfil inicial dos grupos e os
progressos obtidos ao final do processo arteterapêutico. Buscou-se expor uma
variedade de casos como diferentes tipos de deficiência e idades distintas, para
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verificar a eficácia do processo arteterapêutico como um facilitador da inclusão social
das pessoas com deficiência.
Com isto, pôde-se concluir que a Arteterapia pode ser um importante recurso
para o desbloqueio da criatividade, reforçando a autoimagem e a autoconfiança de
pessoa com deficiência, o que reflete-se seus processos de socialização, facilitando
sua inclusão na comunidade.
Os quatro arteterapeutas obtiveram sucesso em relação à inclusão. Foi
percebido que as pessoas com deficiência também estão em busca de seu processo
de individuação, e que através do contato com as linguagens e materiais
expressivos abarcados no processo arteterapêutico, essas pessoas terão a
oportunidade de entrar em contato com seu processo criativo e expressivo.
Em todos os casos verificou-se que as relações com a sociedade seja na
escola, no trabalho, ou no ambiente familiar obtiveram ganho em qualidade, o que
reflete-se também na mudança do olhar da pessoa não deficiente em relação à
pessoa com deficiência, promovendo inclusão social.
Devido ao tempo limitado, não foi possível aprofundar a pesquisa, de acordo a
complexidade do tema, assim sendo, recomenda-se, para estudos posteriores,
investigar as contribuições da Arteterapia na inclusão de pessoas com deficiência
com ênfase em contextos específicos como, por exemplo: o contexto escolar, o
mercado de trabalho e a política.
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