tos
simples
como
desenhar,
pintar,
recortar. colar, manuscar
terra ou argila, podem ser
importantes elementos para a
preservac;ao da sallde mental. da
lucidez das pessoas. 0 processo e
aberto, podendo ser aplicado
indistintamente
a adultos
e
crianc;as,
desde
que
com
acompanhamento profissional de
psicoterapeutas. Assunto atual e
de grande importilncia, a artetcrapia e praticada em Sao Jose
dos Campos.
TRI-MED foi buscar junto a duas
profissionais
do ramo - Ora.
Fabiola Gaspar, especialista em
Arte-terapia e Arte-educadora e
Ora. Helena Carvalho, especialista
em At1e-terapia - esclarecimentos
que serao apresentados a seguir.
Uma materia que merece a sua
atenc;ao!
TRI-MED - Ora. Fabiola. 0 que e
Arte-terapia?
Ora. Fabiola uma forma de
tratamento
de dificuldades
psicologicas em que 0 paciente
desenha,
pinta, recorta,
faz
modelagem em terra Oll argila e
nos, os terapeutas, analisamos as
formas. as cores, seus temas
preferidos, para melhor entender
seu
mundo
interior,
seu
psiquismo, suas emoc;oes, seus
can fI itos. suas ri q uezas
e
qualidades pes~oais.
TRI-MED - Dra. Helena, em que
casos a Ora. recomenda a terapia
pela arte?
Ora. Helena - A pnHica da arte e
recomendada para qu; lquer caso;
e sabido que a arte preserva a
saude mental,
a lucidez,
0
equilibrio das pessoas. Picasso,
Van Gogh, a nossa Eugenia
Figueira,
aqui de Sao Jose,
exemplificam isso.
TRI-MEO - Entao a arte cura
doenc;as menta is?
Ora. Fabiola - Nao e bem assim.
Ha casos que saD incuraveis, nao
so pela arte-terapia como qualquer
psicoterapia. 0 que a arte-terapia
faz e manter esses pacientes em
melhores condic;oes possiveis para
eles, e isso, somado com a
medicac;ao necessaria. Veja que
esta·ll0S falando dos casos graves,
chUI11adospsicoticos.
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d ific uldades. Oesen vo Iver a
imaginac;ao c a iniciativa, e uma
necessidade de todo ser humano,
crianp, adolescente ou adulto e
que a arte e a terapia juntas
oferccem.
TRI-MEO - E no caso de adultos
que nao sabem, ou nao tern jeito
para 0 desenho, a pintura ou a
escultura?
Ora. Helena - A arte-terapia e
diferente d curso de arte. Na
terapia nao nos propomos a
desenhar 0 mundo externo que
vemos; qucremos desenhar e
pintar imagens do nosso mundo
interno;
nossas
emoc;:oes,
decepc;oes, conquistas.
Como
voce ve, nao temos como objetivo
formar artistas, nao estamos
voltados para a al1e figurativa, a
classica
do rcnascentismo.
Estamos falando de m1C moderna:
surrealismo
(manifestac;ao
consciente);
abstracionismo
(
estado
de
espirito);
grafismo
(
Foi com eles que a terapeuta Nise
movimentos
de
angustia
e
tensoes
da Silveira, trabalhou no Rio de
Janeiro, por mais de 30 anos em do homem moderno). E talvez
possamos, no final de um tempo,
arte-terapia, obtendo excelentes
criar novos estilos - porque nao ?
resultados.
TRI-MEO
- Que tipos de - de uma at1e de vanguarda.
- Voces tem uma
problemas psicologicos SaD mais TRI-MEO
freqUentcmente registrados num procura grande nesta linha de
consultorio?
trabalho?
Ora. Fabiola - Eu atendo mais
Ora. Fabiola - Sim. Ha grupos de
cri:lllc;as e adoksccntcs, em casos pessoas
que nos procuram,
de separac;ao dos pais, rivalidades
simplesmente porque querem se
entre irmaos, carencia afetiva,
aperfeic;oar na vida, desenvolver
dificuldades nas notas escolares
a criatividade.
Somos duas
ou problemas de disciplina nas psicologas na clinica, para que
escolas. Trabalho com grupos
possamos dar vazao aos pedidos.
pequenos, de 5 ou 6 crianc;as no A procura e grande. Costumamos
maximo. A expressao criadora
abrir uma exposic;ao de trabalhos
incent iva 0 desen vo Iv imento
adultos em marc;o e outra de
intelectual,
a iniciativa
e a
trabalhos infantis em novembro.
desinibic;ao, alem de ajudar 0
Estamos com 40 obras expostas
amadurecimento
emocional e
agora, 0 que da uma boa ideia da
social. Tudo, numa atividade
procura
e da qualidade
do
muito prazeirosa para eles.
trabalho.
Nossa
exposic;ao
tem
TRI-MEO - Entao, a arte resolve
titulo
"ARTE
esses problemas com as crianc;as? como
INCONSCIENTE".
Todos
estao
Dra. Fabiola - A arte, em si, nao.
convidados
a
visita-Ia.
Mas
a
arte-terapia,
que
compreende um processo de
Exposicao na
trabalho com a crianC;a e com os
pais.
Esses problemas
saD Rua Helena Davi Neme,
manifestac;oes de insatisfac;ao da 186 - Jd. Sao Dimas em
crianc;a,
que
depende
da
Sao Jose dos Campos.
comprecnsao que seus pais tem
diante de suas necessidades e

Arte-

terapia

Uma
Alternativa
para 0
Tratamento
Psicol6gico

