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EDITORIAL  
………………………………………………………………………….............…………………………………………… 
 

 
CONTRIBUIÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PARA A EXPANSÃO, CRESCIMENTO E 

DIVULGAÇÃO DA ARTETERAPIA NO BRASIL 
 
Publicar e preservar a memória da Arteterapia brasileira, certamente é uma das missões assumida pela 

Associação Brasil Central de Arteterapia desde sua origem e a Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida 
concretiza essa contribuição, em favor da expansão, crescimento e divulgação da Arteterapia no Brasil, como um 
todo. Esse volume, em especial, reúne a inserção da Arteterapia na Faculdade de Enfermagem da Universidade 
Federal de Goiás (FEN/UFG). A Arteterapia na FEN/UFG auxiliou no desenvolvimento do curso de Enfermagem e 
nos sólidos alicerces do tripé da Universidade, que consistem no ensino, na pesquisa e na extensão.  

Para tanto, teve-se, em pleno funcionamento, projetos ensino, pelos Núcleos Livres de Arteterapia 
dinâmicos oferecidos anualmente e regularmente pela FEN-UFG, dinâmicas ofertadas na graduação e cursos de 
pós-graduação lato sensu, assim como projetos de extensão (cursos, eventos, projetos e serviços) e de pesquisa 
desenvolvidos. Projetos oferecidos pela profª Ana Cláudia Afonso Valladares com o auxílio de seus alunos do 
curso de enfermagem como bolsistas ou voluntários. Os artigos do volume 7 registram a história que foi realizada 
e serve de alicerce para fundamentar novas contribuições, novos dados, novas perspectivas e novas linhas de 
pesquisas e metodologias da Arteterapia dentro das Universidades. Estas são as novidades que a Revista traz 
para a ABCA, para a Arteterapia no Brasil, o que constitui inequivocamente uma contribuição historicamente 
relevante! 

 
 Profª Ana Cláudia Afonso Valladares 

Coordenadora do Conselho Editorial da Revista Científica Arteterapia Cores da Vida 
 

 
Contributions of the Federal University of Goiás to the expansion, growth and dissemination of Art therapy 

in Brazil 

 
Publishing and preserving the memory of Brazilian Art therapy is certainly one of the missions undertaken 

by the Central Brazil Association of Art therapy since its origin, and the Scientific Journal of Art therapy Colors of 
Life concretizes this contribution, in favor of the expansion, growth and dissemination of Art therapy in Brazil, as a 
whole. This volume, in particular, brings together the insertion of Art therapy at the Nursing Faculty of the Federal 
University of Goiás (FEN/UFG). Art therapy at FEN/UFG helped in the development of the Nursing course and in 
the solid foundations of the University tripod, which consist of teaching, research and extension.  

To this end, there were, in full operation, teaching projects, by the Dynamic Art therapy Centers offered 
annually and regularly by FEN-UFG, dynamics offered in undergraduate and lato sensu postgraduate courses, as 
well as extension projects (courses, events, projects and services) and research developed. Projects offered by 
Prof. Ana Cláudia Afonso Valladares with the help of her nursing students as scholarship holders or volunteers. 
The articles in volume 7 record the history that was made and serve as a foundation to support new contributions, 
new data, new perspectives and new lines of research and methodologies in Art therapy within Universities. These 
are the novelties that the Magazine brings to ABCA, for Art therapy in Brazil, which is unequivocally a historically 
relevant contribution!. 

 
Profª Ana Cláudia Afonso Valladares 

Coordinator of Board Members of Editorial of the Scientific Magazine Arteterapia Cores of the Life 
 
 

Contribuciones de la Universidad Federal de Goiás a la expansión, crecimiento y difusión del Arteterapia 
en Brasil 

 
Publicar y preservar la memoria del Arteterapia brasileña es sin duda una de las misiones emprendidas 

por la Asociación de Terapia Artística de Brasil Central desde su origen, y la Revista Científica del Arteterapia 
Colores de la Vida concreta esta contribución, a favor de la expansión, el crecimiento y la difusión del Arteterapia 
en Brasil, como un todo. Este volumen, en particular, reúne la inserción del Arteterapia en la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Federal de Goiás (FEN/UFG). El Arteterapia en FEN/UFG ayudó en el desarrollo del 
curso de Enfermería y en las bases sólidas del trípode de la Universidad, que consisten en enseñanza, 
investigación y extensión. 

Con este fin, hubo, en pleno funcionamiento, proyectos de enseñanza, ofrecidos por los Centros de 
Arteterapia Dinámico ofrecidos anualmente y regularmente por FEN-UFG, dinámicas ofrecidas en cursos de 
pregrado y lato sensu, así como proyectos de extensión (cursos, eventos, proyectos y servicios) e investigación 
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desarrollada. Proyectos ofrecidos por la profesora Ana Cláudia Afonso Valladares con la ayuda de sus estudiantes 
de enfermería como becarios o voluntarios. Los artículos en el volumen 7 registran la historia que se hizo y sirven 
como base para respaldar nuevas contribuciones, nuevos datos, nuevas perspectivas y nuevas líneas de 
investigación y metodogías en Arteterapia dentro de las universidades. ¡Estas son las novedades que la revista 
trae a ABCA, para Arteterapia en Brasil, que es sin duda una contribución históricamente relevante! 

 
Profª Ana Cláudia Afonso Valladares 

Coordinadora del Consejo Editorial de la Revista Científica Arteterapia Colores de la Vida 
 
 

Nota: As opiniões emitidas nos trabalhos aqui publicados, bem como a exatidão e adequação das referências 

bibliográficas são de exclusiva responsabilidade dos autores, portanto podem não expressar o pensamento dos 
Editores e ou Conselho Editorial. 
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ARTIGOS DE ATUALIZAÇÃO OU DIVULGAÇÃO  
…………………………………………………………………………………………………...………………… 

 
1 - ENSINO - NÚCLEOS LIVRES DE ARTETERAPIA NA UFG 

  
Ana Cláudia Afonso Valladares

1
 

 

 
 
Resumo: Este volume traz as disciplinas de Núcleo Livre de Arteterapia ofertadas pela Faculdade de Enfermagem 
da Universidade Federal de Goiás (FEN-UFG) e desenvolvidos pela Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares. As 
disciplinas foram destinadas a estudantes de diversos cursos de graduação da UFG, sem pré-requisito e/ou co 
requisito prévios. 
Palavras-chave: Arteterapia; Ensino; Associação; Curso. 
 
 

Teaching - Free Art therapy Centers in UFG 
Abstract: This volume brings the subjects of Free Nucleus of Art Therapy offered by the Nursing Faculty of the 
Federal University of Goiás (FEN-UFG) and developed by Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares. The subjects 
were aimed at students from several undergraduate courses at UFG, with no previous prerequisite and/or co-
requisite. 
Key-words: Art Therapy; Teaching; Association; Course. 
 
 

Enseñanza – Núcleos Libres del Arteterapia en UFG 
 
Resumen: Este volumen trae las disciplinas del Núcleos Libres del Arteterapia ofertadas por la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Federal del Goiás (FEN-UFG) y desarrollada por la profª Ana Cláudia Afonso 
Valladares. Las disciplinas son destinadas a los estudiantes de diversos cursos de graduación de la UFG, sin pre-
requisito y/o co-requisito previos. 
Palabras-clave: Arteterapia; Enseñanza; Asociación; Curso. 
 

 
 
As disciplinas de Núcleo Livre na UFG eram cadastradas de acordo com o artigo 14 da Resolução CEPEC 

nº 678/04. Desta forma, as disciplinas de Arteterapia foram preliminarmente submetidas à aprovação do Conselho 
Diretor da FEN e posteriormente encaminhadas à Pró-Retoria de Graduação da UFG, para finalmente serem 
solicitado o seu cadastramento no sistema e ofertado as vagas. 

A Faculdade de Enfermagem (FEN) da Universidade Federal de Goiás (UFG) ofertou de 2007 a 2011 as 
disciplinas de Núcleo Livre de Arteterapia apresentadas a seguir no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Resumo das disciplinas de Núcleo Livre de Arteterapia oferecidas pela FEN-UFG no período de 2007 
a 2011. Goiânia-GO, Brasil, 2012 

 

Ano 
letivo 

Semestre Disciplina Dia da semana e 
Horário 

Carga horária Nº Alunos 

2007 1º semestre 
 

- Arteterapia: criatividade, arte e 
saúde (1) 

 

2ª feiras – 
vespertino 

30h 
 

30 

2º semestre 
 

- Arteterapia: criatividade, arte e 
saúde (2) 
 
- Arteterapia e psicologia 
analítica aplicada na saúde e 
educação (1) 

3ª feiras – 
vespertino 

 
 

5ª feiras – 
vespertino 

30h 
 
 
 

30h 
 

40 
 
 
 

40 

                                                 
1
 Arteterapeuta e Enfermeira Psiquiátrica. Representante da Associação Brasil Central de Arteterapia. Membro do 

Conselho Diretor da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT). Ordenadora do livro “Arteterapia 
no novo paradigma de atenção em saúde mental”; Ordenadora da Comissão Editorial do Periódico Científico 
Arteterapia Cores da Vida. Professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Doutora pela Universidade de São Paulo (USP), E-mail: aclaudiaval@terra.com.br 

mailto:aclaudiaval@terra.com.br
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2008 1º semestre 
 

- Arteterapia: criatividade, arte e 
saúde (3) 

 
- Arteterapia e psicologia 
analítica aplicada na saúde e 
educação (2) 

 

2ª feiras – 
vespertino 

 
 

5ª feiras – 
matutino 

30h 
 
 
 

30h 
 

30 
 
 
 

30 

2009 1º semestre 
 

- Arteterapia e desenvolvimento 
humano (1) 

 
- Arteterapia e desenvolvimento 
humano (2) 

 

2ª feiras – 
vespertino 

 
 

5ª feiras – 
matutino 

64h 
 
 
 

64h 
 

40 
 
 
 

30 

2010 1º semestre 
 

- Arteterapia e desenvolvimento 
humano (3) 

 
- Arteterapia e desenvolvimento 
humano (4) 

 

2ª feiras – 
vespertino  

 
 

2ª feiras – 
matutino 

64h 
 
 
 

64h 
 

20 
 
 
 

20 

2011 1º semestre 
 

- Drogadição, sociedade e 
Arte/terapia (1) 

 

2ª feiras – 
matutino 

64h 
 
 
 

30 
 
 
 

Total 4 
anos 

 Total de 10 disciplinas   Total 310 
alunos  

 
Planos de Ensino 

Os Planos de Ensino prepostos pela FEN-UFG serão apresentados abaixo. A disciplina na modalidade 
Núcleo Livre foi ofertadas a todos os graduandos da UFG independente do curso e não houve restrição de pré-
requisitos e/ou co requisitos. De uma forma geral teve o objetivo também de integrar alunos de diferentes cursos. 
Os alunos que cursaram as disciplinas de Arteterapia vieram dos cursos de Enfermagem, Medicina, Nutrição, 
Odontologia, Farmácia, Psicologia, Ciências Sociais, Filosofia, Artes Visuais licenciatura e bacharelado, 
Pedagogia, Educação Física, Medicina Veterinária, Agronomia, Direito, Ciências Biológicas, Comunicação Social, 
Design Gráfico, Jornalismo, Letras, Música, Musicoterapia, Relações Públicas, Serviço Social, Teatro, entre 
outros. 

A seguir serão apresentados os Planos das Disciplinas e imagens realizadas ao longo do semestre, que 
são elas: 
a) Arteterapia: criatividade, arte e saúde 
b) Arteterapia e Psicologia Analítica aplicada na saúde e educação 
c) Arteterapia e desenvolvimento humano 
d) Drogadição, sociedade e Arte/terapia 
 

a) Plano de Ensino e imagens da Disciplina: de Arteterapia: criatividade, arte e saúde 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

PLANO DE ENSINO 
UNIDADE ACADÊMICA RESPONSÁVEL: FACULDADE DE ENFERMAGEM-UFG 
NOME DA DISCIPLINA: ARTETERAPIA: CRIATIVIDADE, ARTE E SAÚDE 
PROFESSORA RESPONSÁVEL: Prof[ª Ana Cláudia Afonso Valladares 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 ou 40 horas 
CARGA HORÁRIA SEMANAL*:      3h           (CH/Teórica:1:30h ou 2h   CH/Prática:1:30h ou 2h) 
PRÉ-REQUISITO E/OU CO-REQUISITO (se houver):  
Nenhum 
RECOMENDAÇÔES: Alunos das áreas de saúde, arte e educação  
EMENTA: Conhecimento dos processos criativos e da arte enquanto recurso de linguagem no contexto 
terapêutico, aplicadas às áreas da educação e saúde. Fundamentos históricos, conceituais e teóricos da 
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Arteterapia. A arte como linguagem no processo educacional e terapêutica na saúde. Formas de atuação em 
Arteterapia. A linguagem dos materiais expressivos. Vivências arteterapêuticas. 
 
OBJETIVO GERAL: Ao final da disciplina o aluno será capaz de conhecer o processo arteterapêutico como uma 

ferramenta profissional, criativa e terapêutica possível de ser utilizada no contexto educacional e da saúde. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar os saberes da Arteterapia enquanto instrumentos de atuação, pesquisa e de produção de 
conhecimento. 

 Entender princípios teórico vivenciais da Arteterapia. 
  Conhecer aplicações práticas da Arteterapia nos vários cenários da assistência a saúde, educação e 

comunitária.  
 
CONTEÚDO  

 A Arteterapia como potencializadora da capacidade criativa; 

 Arteterapia: fundamentação conceitual, teórica e histórica; 

 A Arteterapia como linguagem terapêutica; 

 A linguagem dos materiais expressivos 

 Possibilidades de aplicação da Arteterapia: 

 Na educação; 

 Na saúde; 

 Vivências em Arteterapia. 

 
PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

a) Método de exposição pelo professor: exposições orais dialogadas visando à introdução de um ou 
mais temas e orientações de trabalho; 

b) Método de trabalho independente: estudos dirigidos a partir de leituras de textos teóricos 
orientados que auxiliem o aluno na apropriação das noções e ideias básicas que envolvem o 
processo terapêutico, por meio das artes; 

c) Método de elaboração conjunta: exposição dialogada a partir das produções individuais e 
grupais, visando à troca, a ampliação e aprofundamento do conhecimento sobre os assuntos 
tratados; 

d) Método de trabalho em grupo: apresentação de seminários e debates;  
e) Método de projetos: investigação de um tema previamente selecionado e apresentação dos 

resultados; 
f)  Workshops: atividades práticas, elaboração e confecção de material artístico e análise de 

situações e materiais ligados às questões da expressão humana e sua aplicabilidade na saúde, 
educação e comunidade. 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será contínuo, por meio do desempenho do aluno, sua presença e participação 
em classe, envolvimento com a disciplina e o cumprimento de leituras complementares nos devidos prazos. Será 
realizada por meio de elaboração de seminário e apresentação oral e trabalho plástico. Ao final da disciplina será 
solicitada aos discentes uma avaliação da disciplina, do docente e da auto avaliação. 
 
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

1) ORMEZZANO, G. (Org.). Questões de Arteterapia. 2. ed. Passo Fundo, RS: UPF, 2005.  
2) VALLADARES, A. C. A. A Arteterapia com criança hospitalizada: uma análise interpretativa de suas produções. 
Ribeirão Preto: USP (Tese de Doutorado), 2007. 
3) ______. A Arteterapia com crianças hospitalizadas. Ribeirão Preto: USP (Dissertação de Mestrado), 2003. 
4) VALLADARES, A C. A. (Org.). Arteterapia no novo paradigma de atenção em saúde mental. São Paulo: Vetor, 
2004. 
5) OSTROWER, F. Criatividade e processos de criação. 18 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 
6) RILEY, S. Arteterapia para famílias. São Paulo: Summus, 1998. 
 
BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR 

- CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, 
cores, números. 11. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003. 
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- JUNG, C. G. O homem e seus símbolos. 15. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 
- PHILIPPINI, A. Para entender Arteterapia: cartografias da coragem. Rio de Janeiro: WAK, 2005. 
- SILVEIRA, N. Imagens do inconsciente. 4.ed. Brasília: Alhambra, 1981. 
- TOMMASI, S. M. B. Arte-terapia e loucura: uma viagem simbólica com pacientes psiquiátricos. São Paulo: 
Vetor, 2005. 
- URRUTIGARAY, M. C. Interpretando imagens: transformando emoção. Rio de Janeiro: WAK, 2006. 
- VALLADARES, A. C. A. A Arteterapia e a tipologia de Jung: uma experiência abordando os quatro elementos da 
natureza. Rev. Arteterapia: Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, v.9, n.9, p.35-50, 2002. 
______. A máscara como recurso expressivo de doentes com AIDS e de profissionais/estudantes da saúde. Rev. 
Arteterapia: Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, v.8, n.8, p.05-15, 2001. 
______. Arteterapia cores da saúde. Anais da I Jornada Goiana de Arteterapia. Goiânia: UFG/ ABCA, p.11-17, 
2001. 
______. Arteterapia, doente mental e família: um cuidado integrado e possível em saúde mental na nossa 
atualidade? Rev. Arteterapia: Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, v.12, n.12, 2006. 
______. Arteterapia: interface em arte, educação e saúde. Arteterapia em Revista. Porto Alegre: Centrarte, v.1, 
n.1, p.24-37, 2005. 
______. Arteterapia no contexto hospitalar pediátrico. Rev. Departamento de Arte terapia do Instituto Sedes 
Sapientiae, São Paulo, n.4, p.20-25, 2000/2001. 
______. Manejo arteterapêutico no pré-operatório em pediatria. Rev. Eletrônica de Enfermagem. Goiânia: UFG, 
v.6, n.1, p.110-115, 2004. Disponível em www.fen.ufg.br/revista/  
______. Possibilidades de avaliação em Arteterapia: o que se deve buscar, o que se deve olhar? In: Ormezzano, 
G. (Org.). Questões de Arteterapia. 2.ed. Passo Fundo, RS: UPF, 2005. p.15-32. 
VALLADARES, A. C. A.; CARVALHO, A. M. P. A Arteterapia e o desenvolvimento do comportamento no contexto 
da hospitalização. Rev. Esc. Enferm. USP. São Paulo: EE/USP, v.40, n.3, p.350-355, 2006. 
______. A Arteterapia no contexto da hospitalização pediátrica: o desenvolvimento da construção com sucata 
hospitalar. Rev. Acta Paulista de Enfermagem. São Paulo: UNIFESP/EPM, v.18, n.1, p.64-71, jan./mar., 2005. 
______. Arteterapia com crianças hospitalizadas: desenvolvimento e análise da pintura. In: Francisquetti, A. A. 
(Coord.). Arte Medicina. São Paulo: Médica Paulista, 2005. p. 119-129. 
______. Desenhos que contam histórias ... desvelando o auto-retrato de crianças hospitalizadas em Arteterapia. 
Rev. Científica de Arteterapia Cores da Vida. Goiânia: ABCA, v.1, n.1, p.30-45, cap.7, jul./dez., 2005. Disponível 

em: https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-vida 
______. Promoção de habilidades gráficas no contexto da hospitalização. Rev. Eletrônica de Enfermagem. 
Goiânia: UFG, v.8, n.1, p.128-133, 2006. Disponível em www.fen.ufg.br/revista/ 
______. El dibujo del hospital en la visión del Arteterapia en los ingresos pediátricos. Rev. Enfermería Global. 
Espanha: Universidad de Murcia, Área Clínica, n.9, 10 p., nov. 2006. Disponível em: http://www.um.es/eglobal/ 
______. Produção de modelagem em sessões de Arteterapia no contexto hospitalar pediátrico. Rev. Mineira de 
Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: Coopmed, 
v.09, n.2, p.126-132, abr./jun., 2005. 
______. Promoção do desenvolvimento da perspectiva nos desenho infantil durante o contexto hospitalar. Rev. 
Arteterapia: Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, v.11, n.11, p.12-19, 2004.  
VALLADARES, A. C. A. FUSSI, F. E. C. A Arteterapia e a reforma psiquiátrica no Brasil. Rev. Arteterapia: 
Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, v.10, n.10, p.5-13, 2003. 
______. Arteterapia: possibilidade de um outro olhar. In: BRANCO, R. F. G. R. (Org.) A relação com o paciente: 
teoria, ensino e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, cap.41, p.287-293, 2003. 
VALLADARES, A. C. A.; NOVATO, A. C. R. S. Aspectos transformadores da construção em Arteterapia com 
adolescentes. Goiânia: Rev. Eletrônica de Enfermagem, v.3, n.1, 2001. Disponível em www.fen.ufg.br/revista 
VALLADARES, A. C. A et al. A máscara como recurso expressivo de crianças hospitalizadas. In: Mendes, I. A. C.; 
Carvalho, E. C, (Org.) Comunicação como meio de promover saúde. Ribeirão Preto: Fundação Instituto de 

Enfermagem, v.5, p.197-201, 2000. 
______. Arteterapia com adolescentes, Rev. Departamento de Arte terapia do Instituto Sedes Sapientiae, São 
Paulo, v.5, n.5, p.19-25, 2002. 
______. Reflexão teórica sobre a utilização da dança e da máscara no sociodrama moreniano com adolescentes 
em situação de crise. Rev. Eletrônica de Enfermagem. Goiânia: UFG, v.7, n.1, p.105-112, 2005. Disponível em 
www.fen.ufg.br/revista/ 
______. Relação de ajuda através da expressão gráfica de pessoas hospitalizadas: sincronia da comunicação 
terapêutica verbal e não-verbal. Rev. RENE. Fortaleza: UFC, v. 5, n.1, p.82-88, jan./jun. 2004.  
Números da Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida - https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-
vida 

 

 

 

http://www.fen.ufg.br/revista/
https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-vida
http://www.fen.ufg.br/revista/
http://www.um.es/eglobal/
http://www.fen.ufg.br/revista/
http://www.fen.ufg.br/revista/
https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-vida
https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-vida
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Fig. 1 – Foto da 1ª turma de NL de “Arteterapia: criatividade, arte e saúde” da UFG – 1º semestre de 2007 

 
 
 

 
Fig. 2 – Foto da 1ª turma de NL de “Arteterapia: criatividade, arte e saúde” da UFG – 2º semestre de 2007 

 
 

 

 
Fig. 3 – Foto da turma de NL de “Arteterapia: criatividade, arte e saúde” da UFG – 1º semestre de 2008 
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b) Plano de Ensino e imagens da Disciplina: Arteterapia e Psicologia Analítica aplicada na saúde e 
educação 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

PLANO DE ENSINO 
DISCIPLINA: ARTETERAPIA E PSICOLOGIA ANALÍTICA APLICADA NA SAÚDE E EDUCAÇÃO 
Professora: Ana Cláudia Afonso Valladares 
Carga horária total: 30 horas  
Número de aulas teóricas: 15 horas                 Número de aulas práticas: 15 horas  

 
EMENTA DA DISCIPLINA: Fundamentos históricos, conceituais e teóricos da Arteterapia. A Arteterapia baseada 

na Psicologia Analítica. Fundamentos da Psicologia Analítica, desenvolvimento psíquico na abordagem de Jung. A 
Arteterapia como mediadora e potencializadora da capacidade criativa. Vivências arteterapêuticas aplicadas na 
saúde e educação. A Arteterapia como ferramenta de trabalho no contexto educacional, clínico e comunitário. 

 
OBJETIVO GERAL: Ao final da disciplina o aluno será capaz de conhecer o processo arteterapêutico dentro da 
abordagem da Psicologia Analítica como uma ferramenta profissional e terapêutica possível de ser utilizada no seu 
contexto profissional (educacional, clínico ou comunitário). Conhecer a aplicabilidade das linguagens expressivas 
na Arteterapia 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar os saberes da Arteterapia na abordagem junguiana enquanto instrumentos de atuação, pesquisa 
e de produção de conhecimento. 

 Entender princípios teóricos-vivenciais da Arteterapia. 
  Conhecer aplicações práticas da Arteterapia nos vários cenários da assistência a saúde, educação e 

comunitária.  
Compreender a abrangência da Arteterapia e seus recursos expressivos no trabalho terapêutico; 
. Compreender as funções e propriedades do corpo e das artes enquanto linguagens expressivas no processo 
terapêutico. 
 
CONTEÚDO  

 Arteterapia: fundamentação conceitual, teórica e histórica; 
 A Arteterapia como linguagem terapêutica; 
 Possibilidades de aplicação da Arteterapia: 

 Na educação; 
 Na saúde; 
 No contexto comunitário; 

 Fundamentos e desenvolvimento psíquico da abordagem de Jung; 
  Aplicação dos fundamentos da Psicologia Analítica no desenvolvimento de processos arteterapêuticos; 
 A Arteterapia como mediadora e potencializadora da capacidade criativa; 
 A Arteterapia como ferramenta de trabalho nos contextos: 

 Educacional; 
 Clínico; 
 Comunitário. 

 
PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

g) Método de exposição pelo professor: exposições orais dialogadas visando a introdução de um ou 
mais temas e orientações de trabalho; 

h) Método de trabalho independente: estudos dirigidos a partir de leituras de textos teóricos 
orientadas que auxiliem o aluno na apropriação das noções e idéias básicas que envolvem o 
processo terapêutico, por meio das artes; 

i) Método de elaboração conjunta: exposição dialogada a partir das produções individuais e grupais, 
visando a troca, a ampliação e aprofundamento do conhecimento sobre os assuntos tratados; 

j) Método de trabalho em grupo: apresentação de seminários e debates;  
k) Método de projetos: investigação de um tema previamente selecionado e apresentação dos 

resultados; 
l)  Workshops: atividades práticas, elaboração e confecção de material artístico e análise de 
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situações e materiais ligados às questões da expressão humana e sua aplicabilidade na saúde, 
educação e comunidade. 

 
PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

m) Método de exposição pelo professor. 
n) Método de trabalho independente. 
o) Método de elaboração conjunta.  
p) Método de trabalho em grupo. 
q) Método de projetos. 

A metodologia fundamenta-se na concepção do ensino como atividade de pesquisa permanente, buscando 
unificar o conhecimento teórico da área de estudo em questão com as formas de atuar dentro da perspectiva 
estabelecida pelo programa, que a dá ressignificação de saberes e práticas que promovam o reconhecimento da 
aplicação da Arteterapia enquanto instrumento precioso nas áreas de educação, comunitária e saúde, estimulando 
o desenvolvimento de competências dos alunos em seus respectivos campos de atuação.    

- Exposições orais visando à introdução de um ou mais temas e orientações de trabalho.  
- Estudo dirigido a partir de leituras de textos teóricos que auxilie o aluno na apropriação das noções e ideias 

básicas que envolvem o processo terapêutico, por meio das artes. 
- Análise de situações e materiais ligados às questões da expressão humana.  
- Exposição dialogada a partir das produções dos grupos, visando à troca, a ampliação e aprofundamento do 

conhecimento sobre os assuntos tratados. 
- Vivência e análise da aplicabilidade da Arteterapia na educação, na saúde e na assistência social.  

 
ATIVIDADES INTEGRADORAS 

A Arteterapia soma diferentes saberes num panorama interdisciplinar, articulando conhecimentos das artes, 
da comunicação, da educação e da saúde, num contexto artístico, educativo e terapêutico. Os alunos 
desenvolverão atividades em grupo e interdisciplinar em relação às suas profissões e áreas de atuação. A 
Arteterapia poderá ser desenvolvida conjuntamente com outras disciplinas do curso do aluno.  
 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será contínuo, por meio do desempenho do aluno, sua presença e participação em 
classe, envolvimento com a disciplina e o cumprimento de leituras complementares nos devidos prazos. Será 
realizada por meio de elaboração de seminário e apresentação oral e trabalho plástico. Ao final da disciplina será 
solicitada aos discentes uma avaliação da disciplina, do docente e da auto avaliação. 

A avaliação se efetivará como instrumento para acompanhamento diagnóstico do processo de 
aprendizagem. Desta forma, será feita com a construção de Portfólio que deve conter as produções e os 
conhecimentos desenvolvidos durante toda a disciplina. A avaliação contará também com indicadores como: 
presença, a participação em todas as atividades e o cumprimento de leituras complementares nos devidos prazos. 
 
Roteiro para a Auto avaliação e avaliação docente: 

Fatores de 
avaliação 

Conceituação valor Pontos 
obtidos 

Assiduidade, e 
pontualidade 

Refere-se a estar presente no horário e dia estabelecidos, de forma a 
cumprir as atividades previstas para as aulas. 
 

 
0,5 

 

Responsabilidade Responder aos atos pertinentes a sua atuação enquanto pessoa e 
profissional. 

 
0,5 

 

Autocrítica Estar atento às razões que motivam seus comportamentos, 
conhecendo seus próprios limites e aceitando críticas e sugestões. 
 

 
0,5 

 

Relacionamento 
interpessoal 

Refere-se à capacidade de estabelecer interações significativas e 
adequadas com colegas e professor. 
 

 
0,5 

 

 

Demonstra interesse 
técnico científico 

Refere-se a se manter atualizado, perguntar aos colegas e professor 
quando tiver dúvidas na atuação profissional. Ter interesse em 
aprender mais sobre a disciplina. 
 

 
0,5 

 

Participação nas 
aulas práticas 

Participar ativamente das atividades práticas oferecidas na disciplina, 
buscando todas as oportunidades para o aprendizado individual e do 
grupo. 
 

 
2,0 

 

Participação nas 
aulas teóricas 

Contribuir para o desenvolvimento dos conhecimentos do grupo que 
articulem os conceitos teóricos e a sua vivência na prática. 

 
1,5 
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Apresentação do 
referencial teórico 
articulado à prática 

Contribuir para o desenvolvimento das reuniões didáticas por meio de: 
leitura cuidadosa e discussão dos textos indicados; perguntas; 
sugestões e troca de experiências, sugerindo alternativas. 
 

 
2,0 

 

Elaboração do 
trabalho prático 

Elaborar trabalhos práticos sugeridos no curso, trazer e discutir com o 
grupo, contribuindo para a construção de conhecimento da disciplina. 
 

 
2,0 

 

 
TOTAL 

  
10,0 

 

 
Observações ou Comentários em relação à auto avaliação, ao professor e à disciplina: 
__________________________________________Sugestões: _______________________________________. 
 
CRONOGRAMA 
- A disciplina será desenvolvida no período de 09 de agosto a 29 de novembro de 2007, às quintas-feiras, no 
período vespertino no horário das 14:00 às 15:40 horas, totalizando 15 encontros, em sala disponível pela Unidade. 
- A disciplina será ministrada pelo sistema de aulas presenciais, bem como com a indicação de atividades 
orientadas como complementação e aprofundamento de temas estudados. As aulas serão ministradas uma vez por 
semana com atividades teóricas e práticas. Serão dadas orientações a respeito das atividades complementares e 
leituras adicionais de textos básicos.  
- As atividades complementares visam ao aprofundamento e ampliação dos conteúdos trabalhados em sala numa 
abordagem teórico-vivencial com atividades que resultarão em trabalhos apresentados oralmente ou plasticamente 
que comporão o conjunto da avaliação.  
- Os textos básicos são disponibilizados no xerox. 
 
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 
1) ORMEZZANO, G. (Org.). Questões de Arteterapia. 2.ed. Passo Fundo, RS: UPF, 2005.  
2) VALLADARES, A. C. A. A Arteterapia com criança hospitalizada: uma análise interpretativa de suas produções. 
Ribeirão Preto: USP (Tese de Doutorado), 2007. 
3) ______. A Arteterapia com crianças hospitalizadas. Ribeirão Preto: USP (Dissertação de Mestrado), 2003. 
4) VALLADARES, A C. A. (Org.). Arteterapia no novo paradigma de atenção em saúde mental. São Paulo: Vetor, 
2004. 
5) OSTROWER, F. Criatividade e processos de criação. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
6) RILEY, S. Arteterapia para famílias. São Paulo, Summus, 1998. 
 
BIBLIOGRÁFIA COMPLEMENTAR 
1) BYINGTON, C. A. B. Desenvolvimento da personalidade: símbolos e arquétipos. São Paulo: Ática, 1987. 
2) CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, 
cores, números. 11. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003. 
3) JUNG, C. G. O desenvolvimento da personalidade. 8 ed. Petrópolis: Vozes, 1998. (Coleção: Obras Completas 
de Carl Gustav Jung, 17). 
4) ______. O homem e seus símbolos. 15. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. 
5) NEUMANN, E. A criança: estrutura e dinâmica da personalidade em desenvolvimento desde o início de sua 
formação. São Paulo: Cultrix, 1991. 
6) PHILIPPINI, A. Para entender Arteterapia: cartografias da coragem. Rio de Janeiro: WAK, 2005. 
7) SILVEIRA, N. Imagens do inconsciente. 4.ed. Brasília: Alhambra, 1981. 
8) TOMMASI, S. M. B. Arte-terapia e loucura: uma viagem simbólica com pacientes psiquiátricos. São Paulo: Vetor, 
2005. 
9) URRUTIGARAY, M. C. Interpretando imagens: transformando emoção. Rio de Janeiro: WAK, 2006. 
10) VALLADARES, A. C. A. A Arteterapia e a tipologia de Jung: uma experiência abordando os quatro elementos 
da natureza. Rev. Arteterapia: Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, v.9, n.9, p.35-50, 2002. 
11) ______. A máscara como recurso expressivo de doentes com AIDS e de profissionais/estudantes da saúde. 
Rev. Arteterapia: Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, v.8, n.8, p.05-15, 2001. 
12) ______. Arteterapia cores da saúde. Anais da I Jornada Goiana de Arteterapia. Goiânia: UFG/ ABCA, p.11-17, 
2001. 
 13) ______. Arteterapia, doente mental e família: um cuidado integrado e possível em saúde mental na nossa 
atualidade? Rev. Arteterapia: Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, v.12, n.12, 2006. 
14) ______. Arteterapia: interface em arte, educação e saúde. Arteterapia em Revista. Porto Alegre: Centrarte, v.1, 
n.1, p.24-37, 2005. 
15) ______. Arte terapia no ambiente hospitalar pediátrico: uma vivência de auto-expressão e criatividade. Anais do 
I Encontro Centro-Oeste da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Goiânia: UFG, p.102-106, 
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2000. 
 16) ______. Arteterapia no contexto hospitalar pediátrico. Rev. Departamento de Arte terapia do Instituto Sedes 

Sapientiae, São Paulo, n.4, p.20-25, 2000/2001. 
17) ______. Manejo arteterapêutico no pré-operatório em pediatria. Rev. Eletrônica de Enfermagem. Goiânia: UFG, 
v.6, n.1, p.110-115, 2004. Disponível em www.fen.ufg.br/revista/  
 18) ______. O teatro como recurso arteterapêutico para adolescentes portadores de deficiência mental. Rev. 
Arteterapia: Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, v.3, n.3, p.04-09, ago 1996.    
19) ______. Possibilidades de avaliação em Arteterapia: o que se deve buscar, o que se deve olhar? In: 
Ormezzano, G. (Org.). Questões de Arteterapia. 2.ed. Passo Fundo, RS: UPF, 2005. p.15-32. 
20) VALLADARES, A. C. A.; CARVALHO, A. M. P. A Arteterapia e o desenvolvimento do comportamento no 
contexto da hospitalização. Rev. Esc. Enferm. USP. São Paulo: EE/USP, v.40, n.3, p.350-355, 2006. 
 21) ______. A Arteterapia no contexto da hospitalização pediátrica: o desenvolvimento da construção com sucata 
hospitalar. Rev. Acta Paulista de Enfermagem. São Paulo: UNIFESP/EPM, v.18, n.1, p.64-71, jan./mar., 2005. 
22) ______. Arteterapia com crianças hospitalizadas: desenvolvimento e análise da pintura. In: Francisquetti, A. A. 
(Coord.). Arte Medicina. São Paulo: Médica Paulista, 2005. p. 119-129. 
23) ______. Desenhos que contam histórias ... desvelando o auto-retrato de crianças hospitalizadas em 
Arteterapia. Rev. Científica de Arteterapia Cores da Vida. Goiânia: ABCA, v.1, n.1, p.30-45, cap.7, jul./dez., 2005. 
Disponível em: https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-vida 
24) ______. Promoção de habilidades gráficas no contexto da hospitalização. Rev. Eletrônica de Enfermagem. 
Goiânia: UFG, v.8, n.1, p.128-133, 2006. Disponível em www.fen.ufg.br/revista/ 
25) ______. El dibujo del hospital en la visión del Arteterapia en los ingresos pediátricos. Rev. Enfermería Global. 
Espanha: Universidad de Murcia, Área Clínica, n.9, 10 p., nov. 2006. Disponível em: http://www.um.es/eglobal/ 
26) ______. Produção de modelagem em sessões de Arteterapia no contexto hospitalar pediátrico. Rev. Mineira de 
Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: Coopmed, v.09, 
n.2, p.126-132, abr./jun., 2005. 
27) ______. Promoção do desenvolvimento da perspectiva nos desenho infantil durante o contexto hospitalar. Rev. 
Arteterapia: Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, v.11, n.11, p.12-19, 2004.  
 28) VALLADARES, A. C. A. FUSSI, F. E. C. A Arteterapia e a reforma psiquiátrica no Brasil. Rev. Arteterapia: 
Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, v.10, n.10, p.5-13, 2003. 
29) ______. Arteterapia: possibilidade de um outro olhar. In: BRANCO, R. F. G. R. (Org.). A relação com o 
paciente: teoria, ensino e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, cap.41, p.287-293, 2003. 
30) VALLADARES, A. C. A.; NOVATO, A. C. R. S. Aspectos transformadores da construção em Arteterapia com 
adolescentes. Goiânia: Rev. Eletrônica de Enfermagem, v.3, n.1, 2001. Disponível em www.fen.ufg.br/revista 
31) VALLADARES, A. C. A et al. A máscara como recurso expressivo de crianças hospitalizadas. In: Mendes, I. A. 
C.; Carvalho, E. C, (Org.) Comunicação como meio de promover saúde. Ribeirão Preto: Fundação Instituto de 
Enfermagem, v.5, p.197-201, 2000. 
32) ______. Arteterapia com adolescentes, Rev. Departamento de Arte terapia do Instituto Sedes Sapientiae, São 
Paulo, v.5, n.5, p.19-25, 2002. 
33) ______. Reabilitação psicossocial através das oficinas terapêuticas e/ou cooperativas sociais. Rev. Eletrônica 
de Enfermagem, v. 5 n. 1, 2003. Disponível em http:/www.fen.ufg.br/revista 
34) ______. Reflexão teórica sobre a utilização da dança e da máscara no sociodrama moreniano com 
adolescentes em situação de crise. Rev. Eletrônica de Enfermagem. Goiânia: UFG, v.7, n.1, p.105-112, 2005. 
Disponível em www.fen.ufg.br/revista/ 
35) ______. Relação de ajuda através da expressão gráfica de pessoas hospitalizadas: sincronia da comunicação 
terapêutica verbal e não verbal. Rev. RENE. Fortaleza: UFC, v. 5, n.1, p.82-88, jan./jun. 2004.  
36) Números da Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida - https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-

da-vida 

 

 

http://www.fen.ufg.br/revista/
https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-vida
http://www.fen.ufg.br/revista/
http://www.um.es/eglobal/
http://www.fen.ufg.br/revista/
http://www.fen.ufg.br/
http://www.fen.ufg.br/revista/
https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-vida
https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-vida
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Fig. 4 – Foto da turma de NL de “Arteterapia e Psicologia Analítica” da UFG – 1º semestre de 2008 

 
 
 

 
Fig. 5 – Foto da 1ª turma de NL de “Arteterapia e Psicologia Analítica” da UFG – 1º semestre de 2008 

 
 
 

 
c) Plano de Ensino e imagens da Disciplina: Arteterapia e desenvolvimento humano 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

PLANO DE ENSINO 
 

 
DISCIPLINA-NÚCLEO LIVRE: ARTETERAPIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

GRADE: RESOLUÇÃO CEPEC 
Nº 831 

MATRIZ CURRICULAR: BACHARELADO E LICENCIATURA 

SEMESTRE: 1.º SEMESTRE   ANO: 2009, 2010 e 2011 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 

64 horas 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA:  

64 horas 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

- horas 

DATA E HORÁRIO: segunda-feira das 14h às 17:40h 

PROFESSORA COORDENADORA DA DISCIPLINA: Ana Cláudia Afonso Valladares 

 
EMENTA DA DISCIPLINA 

Fundamentos históricos, conceituais e teóricos básicos da Arteterapia. Conhecimento dos processos 
criativos e da arte enquanto recurso de linguagem no contexto terapêutico. Desenvolvimento psíquico na 
abordagem de Jung. A arte como processo terapêutico favorecendo o desenvolvimento humano saudável. A 
Arteterapia como ferramenta de trabalho no contexto educacional, clínico e comunitário. Vivências 
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arteterapêuticas aplicadas na saúde e educação. 
 
OBJETIVO GERAL 
          Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de conhecer o processo arteterapêutico como uma 
ferramenta profissional, criativa e terapêutica possível de ser utilizada como estímulo ao desenvolvimento 
humano saudável. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar os saberes da Arteterapia na “abordagem junguiana” enquanto instrumentos de atuação, 
pesquisa e de produção de conhecimento 
 Entender princípios teóricos evivenciais da Arteterapia 
 Aplicar práticas da Arteterapia no desenvolvimento humano 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Arteterapia: fundamentação conceitual, teórica e histórica 
 A arte como processo terapêutico favorecendo o desenvolvimento humano saudável 
 A Arteterapia como ferramenta de trabalho na infância, na adolescência, na fase adulta e na velhice, nos 

contextos educacional, clínico e comunitário 
 Vivências em Arteterapia 

 
PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
a) Método de exposição pela professora: exposições orais dialogadas visando à introdução de um ou mais temas 
e orientações de trabalho 
b) Método de trabalho independente: estudos dirigidos a partir de leituras de textos teóricos orientadas que 
auxiliem o aluno na apropriação das noções e ideias básicas que envolvem o processo terapêutico, por meio das 
artes 
c) Método de elaboração conjunta: exposição dialogada a partir das produções individuais e grupais, visando à 
troca, a ampliação e aprofundamento do conhecimento sobre os assuntos tratados 
d) Método de trabalho em grupo: apresentação de seminários e debates  
e) Método de projetos: investigação de um tema previamente selecionado e apresentação dos resultados 
f) Workshops: atividades práticas, elaboração e confecção de material artístico e análise de situações e materiais 
ligados às questões da expressão humana e sua aplicabilidade na saúde, educação e comunidade. 
 
RECURSOS DIDÁTICOS 

a) multimídia (datashow, CPU, aparelho de som) 
b) materiais gráficos e papel A4 
c) materiais de pintura e papel A3 
d) materiais de colagem (cola, tesoura) e papel A3 
e) bastões, tecidos, papéis e bolas 

 
CENÁRIOS DE PRÁTICA ENVOLVIDOS 

A disciplina não prevê outros cenários de prática. 
 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

         O processo de avaliação será contínuo, por meio do desempenho do aluno, sua presença e participação em 
classe, envolvimento com a disciplina e o cumprimento de leituras complementares nos devidos prazos. 
Lembrando que o aluno deverá ter a freqüência mínima de 75% em participação nas aulas para sua aprovação. A 
nota será acumulativa e se levará em consideração os seguintes itens e pontuação:  

 
ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO FINAL 

Fatores de 
avaliação 

Conceituação valor Pontos 
obtidos 

Auto avaliação 
 

Participar ativamente das atividades teóricas oferecidas na 
disciplina, buscando todas as oportunidades para o 
aprendizado individual e do grupo. 

 
1,0 

 

Assiduidade e 
Pontualidade 

Refere-se a estar presente no horário e dia estabelecidos, de 
forma a cumprir as atividades previstas para a aula prática. 

 
2,0 

 

Apresentação do 
Seminário 

Contribuir para o crescimento do grupo com temas e debates 
que articulem os conteúdos teóricos e de acordo com sua área 
de formação profissional. 

 
3,0 

 

Confecção de 
trabalho prático (linha 

Elaborar trabalho prático sugerido no curso, trazer e discutir 
com o grupo, contribuindo para a construção de conhecimento 

 
3,0 
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da vida) da disciplina.  

Interesse, disciplina e 
autocrítica (avaliação 
dos docentes) 

Responder aos atos pertinentes a sua atuação enquanto 
pessoa e profissional. Ter interesse em aprender mais sobre a 
disciplina, não apresentar comportamento indisciplinar 

 
1,0 

 

 
TOTAL 

  
10,0 

 

Observações ou Comentários em relação à auto avaliação, ao professor e à disciplina: 
_______________________________________. Sugestões: ______________________________________ 
 
CRONOGRAMA 

Nº Atividades/Temas 

01 Dinâmica de apresentação do grupo. Apresentação do Plano de Disciplina 

02 Histórico da Arteterapia no mundo, no Brasil e em Goiás.  
Fundamentos históricos, conceituais e teóricos básicos da Arteterapia. 

03 Conhecimento dos processos criativos e da arte enquanto recurso de linguagem no contexto 
terapêutico. Desenvolvimento psíquico na abordagem de Jung.  

04 A arte como processo terapêutico favorecendo o desenvolvimento da criança saudável.  

05 Vivências arteterapêuticas aplicadas na saúde e educação à criança. 

06 Seminário sobre a Arteterapia como ferramenta de trabalho no contexto educacional, clínico e 
comunitário na infância. 

07 A arte como processo terapêutico favorecendo o desenvolvimento do adolescente saudável.  

08 Vivências arteterapêuticas aplicadas na saúde e educação ao adolescente. 

09 Seminário sobre a Arteterapia como ferramenta de trabalho no contexto educacional, clínico e 
comunitário na adolescência. 

10 A arte como processo terapêutico favorecendo o desenvolvimento do adulto saudável.  

11 Vivências arteterapêuticas aplicadas na saúde e educação ao adulto. 

12 Seminário sobre a Arteterapia como ferramenta de trabalho no contexto educacional, clínico e 
comunitário na adultez. 

13 A arte como processo terapêutico favorecendo o desenvolvimento do idoso saudável.  

14 Vivências arteterapêuticas aplicadas na saúde e educação ao idoso. 

15 Seminário sobre a Arteterapia como ferramenta de trabalho no contexto educacional, clínico e 
comunitário na velhice. 

16 Avaliação geral e fechamento da disciplina 

 
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ALLESSANDRINI, C. D. (Org.). Tramas criadoras na construção de “ser si mesmo”. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 1999. 
ANDRADE, L. Q. Terapias expressivas. São Paulo: Vetor, 2000. 
BELLO, S. Pintando sua alma: método de desenvolvimento da personalidade criativa. 2. ed. Rio de Janeiro: Wak, 
2004. 
BROWN, D. Fundamentos de Arteterapia. São Paulo: Vitória Régia, 2000.  
CHRISTO, E. C.; SILVA, G. M. D. Criatividade em Arteterapia: pintando & desenhando, recortando, colando & 
dobrando. Rio de Janeiro: WAK, 2005. 
CIORNAI, S. (Org.). Percursos em Arteterapia: Arteterapia e educação, Arteterapia e saúde. São Paulo: Summus, 
2005. Vol. 64. (Coleção Novas Buscas em Psicoterapia). 
______. Percursos em Arteterapia: Arteterapia gestáltica, arte em psicoterapia, supervisão em Arteterapia. São 
Paulo: Summus, 2004. Vol. 62. (Coleção Novas Buscas em Psicoterapia). 
______. Percursos em Arteterapia: ateliê terapêutico, Arteterapia no trabalho comunitário, trabalho plástico e 
linguagem expressiva, Arteterapia e história da arte. São Paulo: Summus, 2004. Vol. 63. (Coleção Novas Buscas 
em Psicoterapia). 
DALLEY, Tessa. Art as therapy: an introduction to the use of art as a therapeutic technique. New York: Brunner-
Routledge, 2003. 

GOLINELI, R.; SANTOS, W. A. S. Arteterapia na educação especial. Goiânia: Editora do Autor, 2002.  
MOON, B. L. Existential art therapy: the canvas mirror. Springfield: Charles C. Thomas, c1990. 
ORMEZZANO, G. (Org.). Questões de Arteterapia. 2.ed. Passo Fundo, RS: UPF, 2005.  
PAIN, S.; JARREAU, G. l. Teoria e técnica da arte-terapia: a compreensão do sujeito. 2ª reimpressão. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2001.  
PHILIPPINI, A. (Org.) Arteterapia em revista. Rio de Janeiro: WAK, 2008. 
REISIN, A. Arteterapia: semánticas y morfologías. Buenos Aires: El autor, 2005. 
RHYNE, J. Arte e gestalt: padrões que convergem. São Paulo: Summus, 2000. 
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CIORNAI, S.; DINIZ, L. Arteterapia no Brasil. Rev. Científica de Arteterapia Cores da Vida. Goiânia: ABCA, v.8, 
n.8, p.03-05, jan./jun., 2009. 
URRUTIGARAY, M. C. Arteterapia: a transformação pessoal pelas imagens. Rio de Janeiro: WAK, 2003. 
______. Interpretando imagens: transformando emoção. Rio de Janeiro: WAK, 2006. 
VALLADARES, A. C. A. A Arteterapia com criança hospitalizada: uma análise interpretativa de suas produções. 
Ribeirão Preto: USP (Tese de Doutorado), 2007. 
______. A Arteterapia com crianças hospitalizadas. Ribeirão Preto: USP (Dissertação de Mestrado), 2003. 
______. A Arteterapia humanizando os espaços de saúde. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 
______. Arteterapia em Goiás. Rev. Científica de Arteterapia Cores da Vida. Goiânia: ABCA, v.10, n.10, p.01-59, 
jan./jun., 2010. 
VALLADARES, A C. A. (Org.). Arteterapia no novo paradigma de atenção em saúde mental. São Paulo: Vetor, 
2004. 
OSTROWER, F. Criatividade e processos de criação. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 
PAIN, S.; JARREAU, G. l. Teoria e técnica da Arte-terapia: a compreensão do sujeito. 2ª reimpressão. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2001.  
RILEY, S. Arteterapia para famílias. São Paulo, Summus, 1998. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARCURI, I. G. Arteterapia e o corpo secreto: técnicas expressivas coligadas ao trabalho corporal. São Paulo: 
Vetor, 2006. 
AARJ (Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro). Estudos em Arteterapia: diferentes olhares sobre a arte. Rio 
de Janeiro: WAK, 2009. 
BERNARDO, P. P. A prática da Arteterapia: correlações entre temas e recursos. São Paulo: Editora da Autora, 
2008. Vol. 1 – Temas Centrais em Arteterapia.  
COUTINHO, V. Arteterapia com crianças. Rio de Janeiro: WAK, 2005. 
_____. Arteterapia com idosos: ensaios e relatos. Rio de Janeiro: WAK, 2008. 
COSTA, R. X. (Org.). Arteterapia & educaçao inclusiva: diálogo multidiscilinar. Rio de Janeiro: WAK, 2010. 
DINIZ, L. (Org.). Mitos e arquétipos na Arteterapia: os rituais para se alcançar o inconsciente. Rio de Janeiro: 
WAK, 2010. 
FABIETTI, D. M. C. F. Arteterapia e envelhecimento. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004. 
MEDEIROS, A.; BRANCO, S. Contos de fada: vivências e técnicas em Arteterapia. Rio de Janeiro: WAK, 2008. 
MONTEIRO, D. M. R. (Og.). Arteterapia: arquétipos e símbolos. Rio de Janeiro: WAK, 2009.  
PAIN, S. Os fundamentos da Arteterapia. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
PHILIPPINI, Â. Linguagens e materiais expressivos em Arteterapia: uso, indicações e propriedades. Rio de 
Janeiro: WAK, 2009.  
_____. Para entender Arteterapia: cartografias da coragem. Rio de Janeiro: WAK, 2005. 
SEI, M. B.; GONÇALVES, T. F. (Orgs.). Arteterapia com grupos: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2010. 
SOUZA, O. R. Longevidade com criatividade: Arteterapia com idosos. Belo Horizonte: Armazém de Idéias, 2005. 
VALLADARES, A. C. A. Evaluación del desempeño infantil a través de la técnica del collage en Arteterapia. Rev. 
Científica de Arteterapia Cores da Vida. Goiânia: ABCA, v.6, n.6, p.05-15, jan./jun., 2008. 
______. Arteterapia, doente mental e família: um cuidado integrado e possível em saúde mental na nossa 
atualidade. Rev. Arteterapia: Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, v.12, n.12, p.09-32, 
2006. 
VALLADARES, A. C. A.; CARVALHO, A. M. P. El dibujo del hospital em la visión del Arteterapia em los ingresos 
pediátricos. Rev. Enfermería Global. (Revista Electrónica Semestral de Enfermeria). Espanha: Universidad de 
Murcia, Área Clínica, n.9, 10 p., nov. 2006. Disponível em: http://www.um.es/eglobal/ 
______. A Arteterapia e o desenvolvimento do comportamento no contexto da hospitalização. Rev. Esc. Enferm. 
USP. São Paulo: EE/USP, v.40, n.3, p.350-355, 2006. 
______. Promoção de habilidades gráficas no contexto da hospitalização. Rev. Eletrônica de Enfermagem. 
Goiânia: UFG, v.8, n.1, p.128-133, 2006. Disponível em www.fen.ufg.br/revista/ 
VALLADARES, A. C. A. et al. Arteterapia: criatividade, arte e saúde mental com pacientes adictos. In: JORNADA 
GOIANA DE ARTETERAPIA, 2., 2008, Goiânia. Anais... Goiânia: FEN/UFG/ABCA, 2008. p.69-85. Cap.9.  
_______. Hospital psiquiátrico: local para desenvolver a criatividade e trabalhar a Arteterapia grupal sob enfoque 
junguiana. In: JORNADA GOIANA DE ARTETERAPIA, 2., 2008, Goiânia. Anais... Goiânia: FEN/UFG/ABCA, 
2008. p.98-107. Cap.11. 
______. Arteterapia na saúde mental. In: JORNADA GOIANA DE ARTETERAPIA, 2., 2008, Goiânia. Anais... 
Goiânia: FEN/UFG/ABCA, 2008. p.114-122. Cap.13. 
______. Arteterapia no resgate do envelhecimento saudável. In: JORNADA GOIANA DE ARTETERAPIA, 2., 
2008, Goiânia. Anais... Goiânia: FEN/UFG/ABCA, 2008. p.158-168. Cap.16.  
VALLADARES, A. C. A. et al. Arteterapia com adolescentes, Rev. Departamento de Arte terapia do Instituto 
Sedes Sapientiae, São Paulo, v.5, n.5, p.19-25, 2002. 

http://www.um.es/eglobal/
http://www.fen.ufg.br/revista/
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WOSIACK, Raquel M. R. Intervenções expressivas no contexto terapêutico. Novo Hamburgo: Feevale, 2010. 
Números da Revista Científica de Arteterapia Cores da Vida - https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-

vida 
 

 

 
 

 
Fig. 6 – Foto da turma A de NL de “Arteterapia e Desenvolvimento Humano” da UFG – 1º semestre de 2009 

 
 
 

 
Fig. 7 – Canto criado coletivamente após vivência da turma B de NL de “Arteterapia e Desenvolvimento Humano” 

da UFG – 1º semestre de 2009 
 
 
 

 
Fig. 8 – Criação coletiva (pintura da sombra-imagem corporal) confeccionada pela turma B de NL de Arteterapia e 

Desenvolvimento Humano” da UFG – 1º semestre de 2009 
 
 
 

https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-vida
https://www.abcaarteterapia.com/revista-cores-da-vida
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Fig. 9 – Foto da turma B de NL de “Arteterapia e Desenvolvimento Humano” da UFG – 1º semestre de 2009 

 
 
 

 
Fig. 10 – Foto da turma de NL de “Arteterapia e Desenvolvimento Humano” da UFG – 1º semestre de 2009 

 
 
 

  
Fig. 11 – Pintura após conto da turma A de NL de “Arteterapia e Desenvolvimento Humano” da UFG – 1º semestre 

de 2010 
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Fig. 12 – Foto da turma A de NL de “Arteterapia e Desenvolvimento Humano” da UFG – 1º semestre de 2010 

 
 
 

 
Fig. 13 – Crachás da turma B de NL de “Arteterapia e Desenvolvimento Humano” da UFG – 1º semestre de 2010 

 
 
 

 
Fig. 14 – Foto da turma B de NL de “Arteterapia e Desenvolvimento Humano” da UFG – 1º semestre de 2010 

 
 
 

d) Plano de Ensino e imagens da Disciplina: Drogadição, sociedade e Arte/terapia  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

PLANO DE ENSINO 
 

 
DISCIPLINA-NÚCLEO LIVRE: DROGADIÇÃO, SOCIEDADE E ARTE/TERAPIA 
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GRADE: RESOLUÇÃO CEPEC 

Nº 831 

MATRIZ CURRICULAR: BACHARELADO E LICENCIATURA 

SEMESTRE: 1.º SEMESTRE ANO: 2011 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 
64 horas 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA:  
64 horas 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  
- horas 

DATA E HORÁRIO: segunda-feira das 08h às 11:40h  

PROFESSORA COORDENADORA DA DISCIPLINA: Ana Cláudia Afonso Valladares 

PROFESSORES DA DISCIPLINA: Camila Cardoso Caixeta 

 
EMENTA DA DISCIPLINA 

Compreendendo a complexidade do problema: papel da sociedade, da escola, da família e da mídia. 
Conhecendo o sujeito usuário e as substâncias psicoativas. O diagnóstico e a influência ou impacto do uso de 
substâncias psicoativas sobre o indivíduo. As Diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental. A Rede de cuidado 
integral para usuários de Substâncias Psicoativas e Políticas Públicas Estruturais no Brasil. O tratamento, o plano 
de assistência e a rede de cuidado integral para usuários de substâncias psicoativas. A Política de Redução de 
danos. A Arteterapia como ferramenta de trabalho no contexto da drogadição. 
 
OBJETIVO GERAL 
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de compreender a complexidade do problema na sociedade 
organizada, o diagnóstico e o tratamento de acordo com as Políticas Nacionais de Saúde Mental do usuário de 
substância psicoativa e a Arteterapia neste contexto. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

* Compreender a complexidade do problema 
   * Identificar o diagnóstico e a influência ou impacto do uso de substâncias psicoativas sobre o indivíduo 
   * Conhecer as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, a Rede de cuidado integral para usuários de 
Substâncias Psicoativas e as Políticas Públicas Estruturais no Brasil 
   * Compreender a complexidade do tratamento  
  * Identificar o plano de assistência e a rede de cuidado integral para usuários de substâncias psicoativas 
   * Conhecer a política de Redução de danos  
   * Conhecer a atividade de Arteterapia como possibilidade de tratamento aos usuários de substâncias 
psicoativas 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I - Compreendendo a complexidade do problema: 

Papel da sociedade organizada, da escola, da família e da mídia  
Conhecendo o sujeito usuário de substâncias psicoativas 
Conhecendo as substâncias psicoativas 
     Unidade II - Diagnóstico e influência ou impacto do uso de substâncias psicoativas sobre o indivíduo. 

Problemas com a lei, na escola, no trabalho, no relacionamento com a família, amizades e parceiros ou cônjuge, 
sociais e da saúde física  
Alterações psíquicas ou déficits neuropsicológicos   
Avaliação do estado mental ou exame das funções mentais 
     Unidade III - Diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental. 
Dimensão do processo da Reforma Psiquiátrica 
Plano Emergencial de Ampliação do acesso ao tratamento e prevenção em álcool e outras drogas no SUS  
Rede de cuidado integral para usuários de Substâncias Psicoativas  
Políticas Públicas Estruturais no Brasil      
     Unidade IV - O tratamento, o plano de assistência e a rede de cuidado integral para usuários de substâncias 

psicoativas 
Política de Redução de danos  
Tratamento no CAPSad 
Terapia Medicamentosa 
A Arteterapia como ferramenta de trabalho no contexto da drogadição 
Grupos de Ajuda Mútua e Comunidades terapêuticas e religiosas 
Populações específicas: crianças/adolescentes, mulheres e idosos/álcool 

 
PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
a) Método de exposição pelas professoras: aulas expositivas dialogadas, as professoras apresentam, explicam, 
demonstram, ilustram o conteúdo teórico/prático com utilização de filmes, imagens, textos etc 
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b) Método de trabalho independente: estudo dirigido ou leitura orientada de textos, artigos e livros, investigação e 
solução de problemas, sínteses preparatórias ou de elaboração posterior à aula 
c) Método de elaboração conjunta: conversação didática sobre o tema, perguntas instigadoras de discussão e de 
buscas de novos olhares para a questão em estudo e avaliação da disciplina 
d) Método de trabalho em grupo: os alunos em cooperação desenvolvem tarefas propostas pelas professoras, 
comunicam os resultados à classe e se estabelece uma conversação didática dirigida pelas professoras por meio 
de debates, seminários, apresentações orais, oficinas de trabalho, elaboração de estudos de caso, confecção de 
cartazes, desenhos sobre as temáticas  
e) Método de projetos: investigação de um tema previamente selecionado reverente à profissão em formação 
 
RECURSOS DIDÁTICOS 

f) multimídia (datashow e CPU) 
g) materiais gráficos e papel 
h) aparelho de som com CD 

 
CENÁRIOS DE PRÁTICA ENVOLVIDOS 

A disciplina não prevê outros cenários de prática. 
 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
O processo de avaliação será contínuo, por meio do desempenho do aluno, sua presença e participação em 
classe, envolvimento com a disciplina e o cumprimento de leituras complementares nos devidos prazos. 
Lembrando que o aluno deverá ter a freqüência mínima de 75% em participação nas aulas para sua aprovação. A 
nota será acumulativa e se levará em consideração os seguintes itens e pontuação:  
1) Assiduidade e pontualidade: Refere-se a estar presente no horário e dia estabelecidos, de forma a cumprir as 
atividades previstas para a aula prática. Valor: 1,0 
2) Seminário: Contribuir para o crescimento do grupo com temas e debates que articulem o conteúdo teóricos e 
de acordo com sua área de formação profissional. Valor: 4,0 
3) Evento: Refere-se à preparação, divulgação e execução de um Seminário sobre o tema durante o semestre. 
Valor: 3,0 
4) Interesse, disciplina e autocrítica (avaliação dos docentes): Responder aos atos pertinentes a sua atuação 
enquanto pessoa e profissional. Ter interesse em aprender mais sobre a disciplina, não apresentar 
comportamento indisciplinar. Valor: 1,0 
5) Auto-avaliação: Geral do aluno durante a disciplina. Valor: 1,0. 
 
CRONOGRAMA 

Nº Data Atividades/Temas Bibliografia a ser estudada 

01 14/03/2011 Dinâmica de apresentação do 
grupo. Apresentação do Plano 
de Disciplina 

Plano de disciplina 

02 21/03/2011 Compreendendo a 
complexidade do problema  

SILVEIRA, D. X. Panorama atual de drogas e 
dependências. São Paulo: Atheneu, 2006. 

03 28/03/2011 Papel da sociedade, da escola, 
da família e da mídia 

NUNES, P.; BUENO, R.; NARDI, A. E. Psiquiatria e 
saúde mental: conceitos clínicos e terapêuticos 
fundamentais. São Paulo: Athneu, 2005. 

04 04/04/2011 Conhecendo o sujeito usuário 
de substâncias psicoativas 

SARACENO, B. et al. Manual de saúde mental. São 
Paulo: Hucitec, 1994. 

05 11/04/2011 Conhecendo as substâncias 
psicoativas 

Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 
Psicotrópicas. Catálogo de centros brasileiros para 
tratamento / prevenção de dependência de drogas. 
Brasília: CBIDP, 1991. 

06 18/04/2011 O diagnóstico e a influência ou 
impacto do uso de substâncias 
psicoativas sobre o indivíduo  
 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV-
TR-TM: Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais. Porto Alegre: ArtMed, 2002. 
OMS. CID-10: Classificação Internacional de 
Transtornos Mentais. Porto Alegre: ArtMed. 1993. 

07 25/04/2011 Problemas com a lei, na escola, 
no trabalho, no relacionamento 
com a família, amizades e 
parceiros ou cônjuge, sociais e 
da saúde física  

CAPLAN, G. Compêndio de Psiquiatria: ciências do 
comportamento e psiquiatria clínica. 7ª ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 

08 02/05/2011 Alterações psíquicas ou déficits 
neuropsicológicos e Avaliação 

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia 
dos transtornos mentais. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,387358,'Silveira,_Dartiu_Xavier_da',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,26,17,232783,2,'resultado',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,26,17,232783,2,'resultado',1);
javascript:LinkBuscaInst(parent.hiddenFrame.modo_busca,329367,'Centro_Brasileiro_de_Informações_sobre_Drogas_Psicotrópicas',1);
javascript:LinkBuscaInst(parent.hiddenFrame.modo_busca,329367,'Centro_Brasileiro_de_Informações_sobre_Drogas_Psicotrópicas',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,258,40,117388,5,'resultado',1);
javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,258,40,117388,5,'resultado',1);
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do estado mental ou exame das 
funções mentais 

09 09/05/2011 As Diretrizes da Política 
Nacional de Saúde Mental  

Ministério da Saúde – Resolução. nº 
03/GSIPR/CH/CONAD, que dispõe sobre Política 
Nacional sobre Drogas, de 27 de outubro de 2005. 

10 16/05/2011 A Rede de cuidado integral para 
usuários de Substâncias 
Psicoativas e Políticas Públicas 
Estruturais no Brasil 

Ministério da Saúde. Portaria Nº 816/GM/MS, que 
institui o Programa Nacional de Atenção Comunitária 
Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas, de 30 
de abril de 2002. 
Ministério da Saúde. Resolução. nº 
03/GSIPR/CH/CONAD, que dispõe sobre Política 
Nacional sobre Drogas, de 27 de outubro de 2005. 

11 23/05/2011 Plano Emergencial de 
Ampliação do acesso ao 
tratamento e prevenção em 
álcool e outras drogas no SUS 

Ministério da Saúde – Coordenação Nacional de 
Saúde Mental, Consultórios de Rua do SUS. Material 
de trabalho para a II Oficina Nacional de Consultórios 
de Rua do SUS. Ministério da Saúde/EPJN – FIO 
CRUZ: Brasília, setembro 2010, 48p. 

12 30/05/2011 O tratamento, o plano de 
assistência e a rede de cuidado 
integral para usuários de 
substâncias psicoativas  

Ministério da Saúde – Portaria n
o
 1174/GM, que 

institui o Programa de Qualificação dos CAPS, de 07 
de julho de 2005. 

13 06/06/2011 A Política de Redução de danos Ministério da Saúde – Portaria Nº 816/GM/MS, que 
institui o Programa Nacional de Atenção Comunitária 
Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas, de 30 
de abril de 2002. 

14 13/06/2011 A Arteterapia como ferramenta 
de trabalho no contexto da 
drogadição 

VALLADARES, A C. A. (Org.). Arteterapia no novo 
paradigma de atenção em saúde mental. São Paulo: 
Vetor, 2004. 

15 20/06/2011 idem VALLADARES, A. C. A. A Arteterapia humanizando 
espaços de saúde. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2008. 

16 27/06/2011 Avaliação geral da disciplina, 
auto-avaliação e fechamento da 
disciplina 

Ficha de avaliação 

 
INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS:  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV-TR-TM: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais. Porto Alegre: ArtMed, 2002. 
CAPLAN, G. Compêndio de Psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. 7ª ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1997. 
Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Catálogo de centros brasileiros para tratamento / 
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2 – PROJETOS DE EXTENSÃO EM ARTETERAPIA NA UFG – CURSOS  
 

Ana Cláudia Afonso Valladares
2
 

 

 
Resumo: Esse volume exibe os projetos de Extensão, na categoria cursos e workshops de Arteterapia oferecidos 
pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN-UFG) em parceria com a Associação 
Brasil Central de Arteterapia (ABCA) e coordenados pelas Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares (UFG) e Profª 
Flora Elisa de Carvalho Fussi (ABCA).  
Palavras-chave: Arteterapia; Extensão; Curso. 
 
 

Extension Projects in Art therapy at UFG – courses 
Abstract: This volume shows Extension projects, in the category of Art therapy courses and workshops offered by 
the Faculty of Nursing of the Federal University of Goiás (FEN-UFG) in partnership with the Central Brazil 
Association of Art therapy (ABCA) and coordinated by Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares (UFG) and Profª 
Flora Elisa de Carvalho Fussi (ABCA). 
Keywords: Art therapy; Extension; Course. 

 

 
 

Proyectos de Extensión en Arteterapia en UFG – cursos 
Resumen: Ese volumen recoge los proyectos de Extensión, en la categoría Cursos, del Arteterapia ofrecidos por 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Federal de Goiás y coordinados por las profª Ana Cláudia Afonso 
Valladares (UFG) y Profª Flora Elisa de Carvalho Fussi (ABCA) 
Palabras-clave: Arteterapia; Extensión; Curso. 

 
 
 

Os projetos de Extensão em Arteterapia oferecidos pela Faculdade de Enfermagem (FEN) da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) foram previamente autorizados pelo Colegiado de Curso e posteriormente 
cadastrados na Pró Reitoria de Extensão da UFG, para finalmente serem desenvolvidos. 

A FEN-UFG ministrou dois tipos de Curso de Extensão: Curso de Aperfeiçoamento e de Estudos e 
Atualização, realizados em 2008 a 2010. A seguir serão apresentados os Planos dos Cursos de Extensão em 
Arteterapia desenvolvidos pela FEN-UFG, que são eles: 
a) Curso de Aperfeiçoamento em Arteterapia 
b) Curso de Estudos e Atualização em Arteterapia 
 

a) Plano de Ensino e imagens do Curso de Aperfeiçoamento em Arteterapia  

 

PROJETO DE EXTENSÃO – Categoria Curso - Cadastro na PROEC FEN-94 
 

Título: CURSO DE AFERFEIÇOAMENTO EM ARTETERAPIA 
 
Título Secundário: EDUCAÇÃO CONTINUADA 
Duração Prevista: Início das atividades do projeto (20/05/2008) 
                               Encerramento das atividades do projeto (16/05/2009) 
 

Grande Área de conhecimento: Ciências da Saúde (2) 
Áreas Temáticas: 1ª Educação 
                          2ª Saúde  
Linhas de Extensão: Desenvolvimento Humano, Divulgação Científica e Tecnológica, Metodologias e Estratégias 
de Ensino/Aprendizagem 
Unidade UFG/Órgão responsável: Faculdade de Enfermagem 
Outras Unidade/Órgãos participantes: Associação Brasil Central de Arteterapia 
  Ementa: Produção de conhecimentos que promovam impacto na atuação em Arteterapia. Tendências e 

                                                 
2
 Arteterapeuta e Enfermeira Psiquiátrica. Representante da Associação Brasil Central de Arteterapia. Membro do 

Conselho Diretor da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT). Ordenadora do livro “Arteterapia 
no novo paradigma de atenção em saúde mental”; Ordenadora da Comissão Editorial do Periódico Científico 
Arteterapia Cores da Vida. Professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Doutora pela Universidade de São Paulo (USP), E-mail: aclaudiaval@terra.com.br 
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metodologias atualizadas e utilizadas em Arteterapia. Discussão de problemas emergentes, a partir da realidade, 
da atuação profissional nos contextos educacional, clínico e comunitário. Vivências arteterapêuticas aplicadas na 
saúde e educação. 
 
Classificação do curso: 
Modalidade: A Semi-presencial 
CH: Igual Ou Superior a 30h 
 
COORDENAÇÂO: 
 Coordenadora Interna 
  Nome: Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares  
Coordenadora Externa 
  Nome: Flora Elisa de Carvalho Fussi  
Instituição: CAPS-Novo Mundo da Secretaria Municipal de Saúde, Alquimy Art e Associação Brasil Central de 
Arteterapia 
 
DESCRIÇÃO 
  Justificativa  

O curso tem parceira com a Associação Brasil Central de Arteterapia (GO, TO e DF) e surgiu da necessidade de 
qualificação de profissionais que atuam na área de Arteterapia. 
   
  Objetivos 

O curso visa à capacitação dos profissionais que atuam em Arteterapia nos contextos clínicos, educacionais e 
comunitários. Tem como propósito discutir a prática terapêutica, ampliar e atualizar o conhecimento desses 
profissionais.  
  
Especificação do Público Alvo 
O grupo será constituído por especialistas dos cursos de Arteterapia que seguiram os parâmetros da União 
Brasileira das Associações de Arteterapia que estão trabalhando na área. 
 
  Palavras-chaves  
Arteterapia  
Saúde Mental  
Enfermagem Psiquiátrica  
Formação profissionalizante 
 
METODOLOGIA 
  Procedimentos, Estratégias e Ações 

A metodologia fundamenta-se na concepção do ensino como atividade de pesquisa permanente, buscando 
unificar o conhecimento teórico da área de estudo em questão com as formas de atuar dentro da perspectiva 
estabelecida pelo programa, que a da ressignificação de saberes e práticas que promovam o reconhecimento da 
aplicação da Arteterapia enquanto instrumento precioso nas áreas de educação e saúde, bem como estimulando 
o desenvolvimento de competências profissionais em seus respectivos campos de atuação.    
Quanto aos procedimentos de ensino serão utilizados os seguintes métodos: a) de exposição pelo professor - 
exposições orais dialogadas visando à introdução de um ou mais temas e orientações de trabalho; b) de trabalho 
independente - estudos dirigidos a partir de leituras de textos teóricos orientadas que auxiliem o aluno na 
apropriação das noções e idéias básicas que envolvem o processo terapêutico, por meio das artes; c) de 
elaboração conjunta - exposição dialogada a partir das produções individuais e grupais, visando a troca, a 
ampliação e aprofundamento do conhecimento sobre os assuntos tratados; d) de trabalho em grupo - 
apresentação de seminários e debates; e) de projetos - investigação de um tema previamente selecionado e 
apresentação dos resultados; f) workshops - atividades práticas, elaboração e confecção de material artístico e 
análise de situações e materiais ligados às questões da expressão humana e sua aplicabilidade na saúde, 
educação e comunidade. 
O processo de seleção será realizado pelo coordenador em parceria com a Associação Brasil Central de 
Arteterapia por meio de análise da titulação e do currículo dos candidatos. O principal critério é que o aluno seja 
portador de diploma ou certificado de Conclusão do Curso de Especialização em Arteterapia que seguiu os 
parâmetros da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT) e que esteja atuando na área. 
Documentos necessários ao ingresso: 

 Formulário para Inscrição (disponível na ABCA e secretaria da FEN/UFG ou com a coordenação do curso) 

 Curriculum Vitae atualizado. 
a) Comprovação de atuação na área de Arteterapia. 
b) Fotocópia Autenticada do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Especialização em Arteterapia 



 

 

26 

 

que segue os parâmetros da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT). 
c) Fotocópia Autenticada da Carteira de Identidade. 
             
Cronograma de Atividades (Atividade/Mês de realização): 

            Planejamento – Mês1 
            Reuniões com instituições parceiras - Mês1 
            Divulgação – Mês1 e Mês2 
            Início das aulas – Mês2 
            Realização do curso – Mês1 a Mês12 
            Elaboração do Relatório – Mês12 
 
Programação do Curso: 

O curso terá duração de 360h/a, sendo 180h/a presenciais e 180h/a semi ou não presenciais, com total de 40 
vagas para comunidade externa, mas haverá reserva de cinco vagas para profissionais da UFG. As aulas teórico-
práticas serão realizadas na Faculdade de Enfermagem da UFG em encontros quinzenais presenciais de 4h/a 
durante 13 meses, ministradas nas 6ª feiras à tarde.  
As aulas não presenciais incluem atividades práticas e teóricas. Cada aula terá uma bibliografia básica (indicação 
de textos e leituras adicionais). Os alunos receberão toda a orientação a respeito das atividades complementares 
pela coordenação e os textos básicos são disponibilizados por e-mail ou impressos juntamente com as 
orientações de estudos e trabalhos complementares. Os alunos ficarão responsáveis em trazer o material das 
aulas práticas. 
 
Locais de Realização: 
          Local 1: Fauldade de Enfermagem/UFG 
          Cidade/ UF: Goiânia/GO 
 
Público Total Esperado: 40 
        Comunidade Interna da UFG: 5 
        Comunidade Externa: 35 
 
Meios de Divulgação (caso houver) 
       Meio: E-mails em mala direta 
       Quantidade: 100 
 
Quantidade de horas/aula do curso: 04 
Previsão do nº de turmas por ano: 1 
Vagas p/ os servidores da UFG, com isenção de taxa: 5 
Carga horária total anual de atividades decorrentes do projeto do curso: 360 
 
Acompanhamento e Avaliação 

A avaliação assume, no Curso um caráter integrador entre a teoria e prática tendo como objetivo mediar a 
intervenção pedagógica no sentido de garantir a melhoria da aprendizagem do discente na construção das 
competências profissionais estabelecidas em cada curso.  O processo de avaliação será contínuo, por meio do 
desempenho do aluno, sua presença e participação em classe, envolvimento com a disciplina e o cumprimento 
de leituras complementares, atividade em grupo ou individual, seminários, elaborações de textos acadêmicos, 
artigo para publicação, e outros nos devidos prazos.  
Os resultados são apresentados por meio de notas para cada componente curricular, numa escala numérica de O 
(zero) a 10 (dez). A nota mínima para aprovação no curso é 7 (sete). 
A classificação do discente para a conclusão do curso está condicionada à avaliação de competências, desde 
que tenha freqüência mínima de 75% do total de aulas previstas, que será controlada por meio do caderno de 
chamada. 
Ao final do curso será solicitada aos discentes uma avaliação dos docentes que ministraram o curso, uma auto-
avaliação e avaliação geral, incluindo: Coordenação, Infra-estrutura física, Atendimento, Biblioteca, Laboratórios, 
entre outros itens.  
            
CERTIFICADOS:  

   Prevê Emissão de Certificado?  Sim  
Qual a previsão da quantidade mensal de certificados? 
( X ) Participantes Quantidade: 40 
( X ) Professores/ Expositores Quantidade: 10 
Coordenador Quantidade: 01 
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Critérios de Emissão de Certificados: 
( X ) Freqüência Mínima de 75% 
( X ) Inscrição 
( X ) Avaliação: Média: 7 
 
Relatório Final: As atividades do Curso de Aperfeiçoamento em Arteterapia foram iniciadas normalmente em maio 
de 2008, na FEN-UFG, com a participação de 40 alunos, entre profissionais da UFG (3) e de outras entidades 
dos Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Os alunos tiveram aulas presenciais e semi-presenciais e 
apresentação de temas específicos da profissão. 
 

 
 

 

 

 
Fig. 1 – Mandalas Individuais produzidas durante o Curso de Aperfeiçoamento em Arteterapia na UFG – 2008 

 
 
 

 
Fig. 4 – Confecção de bonecas durante o Curso de Aperfeiçoamento em Arteterapia na UFG – 2008 

 
 

 
 



 

 

28 

 

 
Fig. 2 – Apresentação oral: “...” durante o Curso de Aperfeiçoamento em Arteterapia na UFG – 2008 

 
 

 
 

 
Fig. 6 – Participantes do Curso de Aperfeiçoamento em Arteterapia na UFG – 2009 

 

 
 

 
Fig. 5 – Participantes do Curso de Aperfeiçoamento em Arteterapia na UFG – 2009 

 
 

 
 

b) Plano de Ensino e imagens do Curso de Estudos e Atualização em Arteterapia  
 

PROJETO DE EXTENSÃO – Curso FEN- 
IDENTIFICAÇÃO 
Ação: Curso 

Título original: CURSO DE ESTUDOS E ATUALIZAÇÃO EM ARTETERAPIA 

 
Título Secundário: EDUCAÇÃO CONTINUADA 

Caracterização: Extensão 
Duração Prevista: Início das atividades do projeto (20/04/2010) 
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                               Encerramento das atividades do projeto (23/11/2011) 
Grande Área de conhecimento: Ciências da Saúde (2) 
Áreas Temáticas: 1ª Educação 
                          2ª Saúde  
Linhas de Extensão: Educação Profissional, Artes Plásticas e Saúde humana 
Unidade UFG/Órgão responsável: Faculdade de Enfermagem 
Outras Unidade/Órgãos participantes: Associação Brasil Central de Arteterapia 
 
  Ementa 
Mitologias e contos em Arteterapia. Símbolos arquetípicos (guerreiro, mestre, visionário e curador). Os quatro 
elementos. Saúde mental, Psiquiatria e Arteterapia. Corpo e Arteterapia. Violência e Arteterapia Discussão de 
problemas emergentes, a partir da realidade, da atuação profissional nos contextos educacional, clínico e 
comunitário. Vivências arteterapêuticas aplicadas na saúde e educação. 
 
Classificação do curso: 
Modalidade: Semi-presencial 
CH: Igual Ou Superior a 30h 
Categoria: Atualização 
 
COORDENAÇÂO: 
 Coordenador Interno 
 Coordenador Externo 

  Nome: Flora Elisa de Carvalho Fussi  Instituição Associação Brasil Central de Arteterapia  
 
EQUIPE EXECUTORA: 
Alunos da UFG: Nome: Matrícula: Tipo: graduação Bolsa: Entidade Financiadora: CH anual dedicada ao projeto: 

Nome: Ana Cláudia Nascimento de Sousa  Matrícula: 062260  Tipo: Graduação  Bolsa: Não Bolsista Entidade 
Nome: Luma Fonseca Apolinário Coelho Matrícula: 062286  Tipo: Graduação  Bolsa: Não Bolsista Entidade 
Nome: Mariana Teixeira da Silva Matrícula: 062288  Tipo: Graduação  Bolsa: Não Bolsista Entidade Financiadora: 
CH Nome: Jéssica Pereira Rodrigues dos Santos  Matrícula: 072622  Tipo: Graduação  Bolsa: Não Bolsista 
Entidade  
    Externos:  

Nome: Andrea Gandolfi CPF: 07755211835 Instituição Associação Brasil Central de Arteterapia e Instituição 
Instituto Movimento de Reabilitação CH anual dedicada ao projeto: 40 horas 
Nome: Auxiliadora do Espírito Santo  CPF: 43966543168 Instituição Associação Brasil Central de Arteterapia e 
CAPS/Vida-Secretaria Municipal de Saúde CH anual dedicada ao projeto: 40 horas 
 
DESCRIÇÃO 
  Justificativa  
O curso tem parceira com a Associação Brasil Central de Arteterapia (GO, TO e DF) e surgiu da necessidade de 
qualificação de profissionais que atuam na área de Arteterapia. 
   
  Objetivos  
O curso visa à capacitação dos profissionais que atuam em Arteterapia nos contextos clínicos, educacionais e 
comunitários. Tem como propósito discutir a prática terapêutica, ampliar e atualizar o conhecimento desses 
profissionais.  
  
Especificação do Público Alvo 

O grupo será constituído por especialistas dos cursos de Arteterapia que seguiram os parâmetros da União 
Brasileira das Associações de Arteterapia que estão trabalhando na área. 
 
  Palavras-chaves 

Arteterapia  
Saúde Mental  
Enfermagem Psiquiátrica  
Formação profissionalizante 
 
METODOLOGIA 
  Procedimentos, Estratégias e Ações  
A metodologia fundamenta-se na concepção do ensino como atividade de pesquisa permanente, buscando 
unificar o conhecimento teórico da área de estudo em questão com as formas de atuar dentro da perspectiva 
estabelecida pelo programa, que a da ressignificação de saberes e práticas que promovam o reconhecimento da 
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aplicação da Arteterapia enquanto instrumento precioso nas áreas de educação e saúde, bem como estimulando 
o desenvolvimento de competências profissionais em seus respectivos campos de atuação.    
Quanto aos procedimentos de ensino serão utilizados os seguintes métodos: a) de exposição pelo professor - 
exposições orais dialogadas visando à introdução de um ou mais temas e orientações de trabalho; b) de trabalho 
independente - estudos dirigidos a partir de leituras de textos teóricos orientadas que auxiliem o aluno na 
apropriação das noções e idéias básicas que envolvem o processo terapêutico, por meio das artes; c) de 
elaboração conjunta - exposição dialogada a partir das produções individuais e grupais, visando a troca, a 
ampliação e aprofundamento do conhecimento sobre os assuntos tratados; d) de trabalho em grupo - 
apresentação de seminários e debates; e) de projetos - investigação de um tema previamente selecionado e 
apresentação dos resultados; f) workshops - atividades práticas, elaboração e confecção de material artístico e 
análise de situações e materiais ligados às questões da expressão humana e sua aplicabilidade na saúde, 
educação e comunidade. 
O processo de seleção será realizado pelo coordenador em parceria com a Associação Brasil Central de 
Arteterapia por meio de análise da titulação e do currículo dos candidatos. O principal critério é que o aluno seja 
portador de diploma ou certificado de Conclusão do Curso de Especialização em Arteterapia que seguiu os 
parâmetros da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT) e que esteja atuando na área. 
Documentos necessários ao ingresso: 

 Formulário para Inscrição (disponível na ABCA e secretaria da FEN/UFG ou com a coordenação do curso) 

 Curriculum Vitae atualizado. 
a) Comprovação de atuação na área de Arteterapia. 
b) Fotocópia Autenticada do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Especialização em Arteterapia 
que segue os parâmetros da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT). 
c) Fotocópia Autenticada da Carteira de Identidade. 
             
Cronograma de Atividades (Atividade/Mês de realização): 
            Planejamento – Mês1 
            Reuniões com instituições parceiras - Mês1 
            Divulgação – Mês1 e Mês2 
            Início das aulas – Mês3 
            Realização do curso – Mês3 a Mês20 
            Elaboração do Relatório – Mês21 
 
Programação do Curso: 
O curso terá duração de 120h/a, sendo 60h/a presenciais e 60h/a semi ou não presenciais, com total de 40 vagas 
para comunidade externa, mas haverá reserva de quatro vagas para profissionais da UFG. As aulas teórico-
práticas serão realizadas na Faculdade de Enfermagem da UFG em encontros mensais presenciais de 4h/a 
durante 18 meses, ministradas nas 6ª feiras à tarde.  
As aulas não presenciais incluem atividades práticas e teóricas. Cada aula terá uma bibliografia básica (indicação 
de textos e leituras adicionais). Os alunos receberão toda a orientação a respeito das atividades complementares 
pela coordenação e os textos básicos são disponibilizados por e-mail ou impressos juntamente com as 
orientações de estudos e trabalhos complementares. Os alunos ficarão responsáveis em trazer o material das 
aulas práticas. 
 
Locais de Realização: 

          Local 1: Faculdade de Enfermagem/UFG 
          Cidade/ UF: Goiânia/GO 
 
Público Total Esperado: 40 
        Comunidade Interna da UFG: 4 
        Comunidade Externa: 36 
 
Quantidade de horas/aula do curso: 04 
Previsão do nº de turmas por ano: 1 
Vagas p/ os servidores da UFG, com isenção de taxa: 4 
Carga horária total anual de atividades decorrentes do projeto do curso: 120 
 
Acompanhamento e Avaliação (2.000 caracteres) 

A avaliação assume, no Curso um caráter integrador entre a teoria e prática tendo como objetivo mediar a 
intervenção pedagógica no sentido de garantir a melhoria da aprendizagem do discente na construção das 
competências profissionais estabelecidas em cada curso.  O processo de avaliação será contínuo, por meio do 
desempenho do aluno, sua presença e participação em classe, envolvimento com a disciplina e o cumprimento 
de leituras complementares, atividade em grupo ou individual, seminários, elaborações de textos acadêmicos, 
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artigo para publicação, e outros nos devidos prazos.  
Os resultados são apresentados por meio de notas para cada componente curricular, numa escala numérica de O 
(zero) a 10 (dez). A nota mínima para aprovação no curso é 7 (sete). 
A classificação do discente para a conclusão do curso está condicionada à avaliação de competências, desde 
que tenha freqüência mínima de 75% do total de aulas previstas, que será controlada por meio do caderno de 
chamada. 
Ao final do curso será solicitada aos discentes uma avaliação dos docentes que ministraram o curso, uma auto-
avaliação e avaliação geral, incluindo: Coordenação, Infra-estrutura física, Atendimento, Biblioteca, Laboratórios, 
entre outros itens.  
            
Prevê produtos acadêmicos: Sim   
CERTIFICADOS:  

   Prevê Emissão de Certificado?  Sim     
Quem certificar: 
( X ) Participantes Quantidade: 40 
( X ) Professores/ Expositores Quantidade: 10 
Coordenador Quantidade: 02 
 
Critérios de Emissão de Certificados: 
( X ) Freqüência Mínima de 75% 
( X ) Inscrição 
( X ) Avaliação: Média: 7 
 
PRODUÇÃO ACADÊMICA 

Prevê produtos acadêmicos? ( X ) Sim Artigos 
 
RECURSOS FINANCEIROS 
Não houve previsão de receita  
 
Relatório Final: As atividades do Curso de Estudos e Atualização em Arteterapia foram iniciadas normalmente 

em maio de 2010-11, na FEN-UFG, com a participação de 20 alunos, entre profissionais da UFG (3) e de outras 
entidades dos Estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Os alunos tiveram aulas presenciais e semi 
presenciais e apresentação de temas específicos da profissão. 
 

 
 
 

 

 
Fig. 3 – Participantes do Curso Estudos e Atualização em Arteterapia na UFG – 2010 
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Fig. 7 – Participantes do Curso de Estudos e Atualização em Arteterapia na UFG – 2010 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33 

 

3 – PROJETOS DE EXTENSÃO EM ARTETERAPIA NA UFG - WORKSHOPS  
 

Ana Cláudia Afonso Valladares
3
 

 

 
Resumo: Esse volume exibe os projetos de Extensão, na categoria workshops de Arteterapia oferecidos pela 
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN-UFG) em parceria com a Associação Brasil 
Central de Arteterapia (ABCA) e coordenados pelas Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares (UFG) e Profª Flora 
Elisa de Carvalho Fussi (ABCA).  
Palavras-chave: Arteterapia; Extensão; Curso. 
 
 

Extension Projects in Art therapy at UFG –workshops 
Abstract: This volume shows Extension projects, in the category of Art therapy workshops offered by the Faculty of 
Nursing of the Federal University of Goiás (FEN-UFG) in partnership with the Central Brazil Association of Art 
therapy (ABCA) and coordinated by Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares (UFG) and Profª Flora Elisa de 
Carvalho Fussi (ABCA). 
Keywords: Art therapy; Extension; Course. 

 

 
Proyectos de Extensión en Arteterapia en UFG –oficinas 

Resumen: Ese volumen recoge los proyectos de Extensión, en la categoría oficinas del Arteterapia ofrecidos por 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Federal de Goiás y coordinados por las profª Ana Cláudia Afonso 
Valladares (UFG) y Profª Flora Elisa de Carvalho Fussi (ABCA) 
Palabras-clave: Arteterapia; Extensión; Curso. 

 
 
 
Os projetos de Extensão em Arteterapia-workshops oferecidos pela Faculdade de Enfermagem (FEN) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) foram previamente autorizados pelo Colegiado de Curso e posteriormente 
cadastrados na Pró Reitoria de Extensão da UFG, para finalmente serem desenvolvidos. 

A FEN-UFG ministrou quatro tipos de Curso de Extensão estilo workshop e desenvolvidos na 
Comunidade, realizados em 2008 a 2013. A seguir serão apresentados os Planos dos Cursos de Extensão em 
Arteterapia desenvolvidos pela FEN-UFG, que são eles: 
a) A Arteterapia como auxiliar na reabilitação de dependentes químicos e no fortalecimento da parceria ensino 
serviço  
b) Atendimento arteterapêutico aos dependentes químicos hospitalizados 
c) Atendimento arteterapêutico aos pacientes com transtorno mental 
d) Representação gráfica de centros de atendimento em Saúde mental 
 

a) A Arteterapia como auxiliar na reabilitação de dependentes químicos e no fortalecimento da 
parceria ensino serviço  

 

PROJETO DE EXTENSÃO – Prestação de Serviço (DQ) FEN-141 
IDENTIFICAÇÃO 
Ação: Projeto 
Título: A ARTETERAPIA COMO AUXILIAR NA REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E NO 
FORTALECIMENTO DA PARCERIA ENSINO SERVIÇO 

Início das atividades da ação (24/02/2010) - Encerramento das atividades da ação (24/02/2013) 
Grande Área de conhecimento: Ciências da Saúde 
Áreas Temáticas: 1ª Saúde; 2ª Trabalho 
Linhas de Extensão: DQ, saúde humana, jovens e adultos  
Unidade UFG/Órgão responsável: Faculdade de Enfermagem 
Outras Unidade/Órgãos participantes: CAPS-Girassol e CAPS-CASA-Secretaria Municipal de Saúde 
 
COORDENAÇÂO: 

                                                 
3
 Arteterapeuta e Enfermeira Psiquiátrica. Representante da Associação Brasil Central de Arteterapia. Membro do 

Conselho Diretor da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT). Ordenadora do livro “Arteterapia 
no novo paradigma de atenção em saúde mental”; Ordenadora da Comissão Editorial do Periódico Científico 
Arteterapia Cores da Vida. Professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Doutora pela Universidade de São Paulo (USP), E-mail: aclaudiaval@terra.com.br 

mailto:aclaudiaval@terra.com.br
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 Coordenador Interno: Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares (FEN/UFG e ABCA) 
 Coordenador Externo: Flora Elisa de Carvalho Fussi  CPF: 95651918868  Instituição CAPS-Novo Mundo da 
Secretaria Municipal de Saúde, Alquimy Art e Associação Brasil Central de Arteterapia  
 
EQUIPE EXECUTORA: 
  Docentes: Maria Alves Barbosa  
Alunos da UFG: Jéssica Pereira Rodrigues dos Santos, Dayane Moreira Rocha, Andrea de Araújo COSTA, Elaine 
Belem de SOUZA, Judite Pereira ROCHA. 
    Externos: Christiane Miguel Câmara, Helga Benneth Pires e Auxiliadora do Espírito Santo 
Instituições Associação Brasil Central de Arteterapia e CAPS/Vida-Secretaria Municipal de Saúde 
 
  Ementa Trata-se de um projeto de extensão ligado ao NEPAQ/FEN, a ser desenvolvido em cooperação com os 
alunos do Curso de Graduação em Enfermagem. Este projeto objetiva o atendimento arteterapêutico junto a jovens 
e adultos dependentes de drogas usuários dos CAPS especializados na área da Secretaria Municipal de Saúde, de 
modo a contribuir para melhoria da qualidade da assistência prestada, bem como, permitir que se valorize o 
potencial existente em cada ser humano, objetivando melhorar sua saúde, reabilitação pessoal e qualidade de vida 
dos usuários. Além do fortalecimento da parceria ensino-serviço. 
 
DESCRIÇÃO 
  Justificativa: A Arteterapia, aplicada à dependência química e de acordo com os novos paradigmas de atenção em 
saúde mental, é um processo terapêutico predominantemente não verbal, por meio das artes plásticas, que acolhe 
o ser humano com toda sua diversidade, complexidade, dinamicidade e o auxilia a encontrar novos “sentidos” para 
sua vida, e objetivando a reinserção e inclusão social, do dependente químico. A Arteterapia também procura 
respeitar os diversos aspectos dos usuários, como os afetivos, culturais, cognitivos, motores, sociais entre outros, 
aspectos tão importantes na saúde mental. Este trabalho pode trazer contribuições importantes para a área de 
saúde mental, pois a Arteterapia é uma prática acessível ao tratamento de dependentes químicos e pode ser um 
suporte importante para esta clientela, cujos resultados em outras instituições brasileiras vêm sendo utilizados de 
forma satisfatória. A saúde mental vem ampliando seus conhecimentos e utilizando-se de novas práticas na 
assistência a seus usuários, assim, o investimento no trabalho e em práticas complementares e criativas, com 
adictos, é fator importante no novo cenário da atenção em saúde mental. Este tipo de atendimento, no qual se 
incluem as sessões de Arteterapia, permite que se valorize o potencial existente em cada ser humano, objetivando 
melhorar sua saúde mental, qualidade de vida e humanização da assistência.  

  
  Objetivos: Os objetivos das intervenções de Arteterapia serão de facilitar a expressão da subjetividade dos 
participantes e auxiliar tanto na autoexpressão, como na elaboração de conteúdos internos, alívio de tensões, 
angústias, medos, expectativas e ansiedades, bem como favorecer a integração do grupo. Permitir, ainda, que os 
pacientes possam expressar seus sentimentos, adquirir consciência dos mesmos e, melhorar a ativação e a 
estruturação do processo de seu desenvolvimento interno. Enfim, contribuir com a humanização e qualidade do 
atendimento a essa clientela, além de fortalecer o vínculo Universidade-comunidade/serviço. 
 
  Palavras-chaves: Arteterapia; Dependência Química; Enfermagem Psiquiátrica; Parceria ensino serviço.  
   
Especificação do Público Alvo 
1. Grupo de clientes jovens e adultos com transtornos mentais ao uso abusivo de substâncias psicoativas de ambos 
os gêneros, usuários do CAPS-Girassol e CAPS-CASA da Secretaria Municipal de Goiânia/GO.  
2. Acadêmicos do curso de Graduação em Enfermagem da UFG. 
 
METODOLOGIA 
  Procedimentos, Estratégias e Ações : Este projeto prevê workshops arteterapêuticos por meio de estratégias 
vivenciais em grupo, com aproximadamente 10 a 15 jovens e adultos de ambos os gêneros e por sessão, 
aquiescentes às intervenções de Arteterapia. O atendimento aos pacientes se realizará nos CAPS específicos de 
dependência química da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO. Os pacientes poderão apresentar oscilação 
quanto ao diagnóstico clínico (CID-10), cujos transtornos mentais decorrentes do uso de Substâncias Psicoativas 
poderão variar entre as drogas: álcool, opióides, canabinóides, sedativos ou hipnóticos, cocaína, estimulantes, 
alucinógenos, tabaco, solventes voláteis. Comporão o projeto intervenções (workshops) breves de Arteterapia 
realizadas em encontros uma vez por semana por 6 meses no CAPS-Girassol e depois CAPS-CASA. A profª Ana 
Cláudia Afonso Valladares será a coordenadora das atividades em conjunto com os alunos de enfermagem. Serão 
abordadas atividades práticas que envolvem questões existenciais que emergem ao longo do processo da 
dependência química e da reabilitação. Posteriormente se farão análises das produções imagéticas baseadas no 
referencial teórico da Psicologia Analítica que gerarão um conjunto de dados para a produção acadêmica e o 
fortalecimento do vínculo Universidade-Comunidade.  
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Cronograma de Atividades (Atividade/Mês de realização): 
Planejamento – Mês1, Mês2 e Mês3 
Reuniões com instituições parceiras - Mês2 e Mês3 
Atendimento arteterapêutico – Mês6 ao Mês18 
Análise dos dados – Mês16 ao Mês360 
Produção acadêmica – Mês7 ao Mês360 
Elaboração do Relatório – Mês360 
 
Locais de Realização: 
          Local 1: CAPS-Girassol-Secretaria Municipal de Saúde-Goiânia/GO 
Local 2: CAPS-CASA-Secretaria Municipal de Saúde-Goiânia/GO 
 
Público Total Esperado:  
        Comunidade Interna da UFG: 0 
        Comunidade Externa: 300 
Carga horária total anual de atividades decorrentes do projeto do evento: 740 
 
Meios de Divulgação: convite direto, Cartazes e filipetas.  
        
Acompanhamento e Avaliação: O processo de avaliação será contínuo, por meio do desempenho do paciente, sua 
presença e participação nos workshops, envolvimento com as atividades e vínculo positivo paciente-
terapeuta/coordenadores. Ademais, serão realizadas reuniões mensais com as Unidades de serviço com a 
finalidade de avaliação da assistência prestada. 
 
PRODUÇÃO ACADÊMICA 
Prevê produtos acadêmicos? ( X ) Sim 
Livro, Anais, Capítulo de Livro, Artigo, Comunicação. 
 
RECURSOS FINANCEIROS 
Há previsão de receita?   Não 
 
As atividades do Projeto de A ARTETERAPIA COMO AUXILIAR NA REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES 
QUÍMICOS E NO FORTALECIMENTO DA PARCERIA ENSINO SERVIÇO iniciaram-se normalmente com a 
participação total de 34 pessoas jovens com diferentes tipos de transtornos mentais decorrente do uso de 
substâncias psicoativas, divididos em 05 a 12 pacientes por sessão. Foram realizadas no total 22 sessões de 
Arteterapia, no qual foram trabalhadas várias técnicas de arte apoiadas nas necessidades dos toxicômanos, como: 
desenho, pintura, colagem/recorte, modelagem, construção e dramatização, com o objetivo de facilitar a expressão 
da subjetividade e criatividades dos participantes. 
 
As atividades do Projeto de ATENDIMENTO ARTETERAPEUTICO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS 
HOSPITALIZADOS iniciaram-se normalmente no ano de 2008, no Hospital Psiquiátrico, com a participação total de 
98 pessoas jovens internadas com diferentes tipos de transtornos mentais decorrente do uso de substâncias 
Psicoativas, divididos em 10 a 20 pacientes por sessão. Foram realizadas no total de 50 sessões de Arteterapia, no 
qual foram trabalhadas várias técnicas de arte apoiadas nas necessidades dos pacientes, como: desenho, pintura, 
colagem/recorte, modelagem, construção e dramatização, objetivando facilitar a expressão da subjetividade e 
criatividades dos participantes. 
 
A ARTETERAPIA COMO AUXILIAR NA REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E NO 
FORTALECIMENTO DA PARCERIA ENSINO SERVIÇO 
 

N. Eventos Certificados 

10 Jornada Brasileira 
de Arteterapia 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Efeitos da construção em Arteterapia com dependentes químicos” 
 “A representação dos pés em Arteterapia com adolescentes usuários de drogas 
psicoativas” 
“O autorretrato em Arteterapia com adolescentes usuários de drogas psicoativas”  
“A representação das mãos em Arteterapia com adolescentes usuários de drogas 
psicoativas” 
“A colagem em Arteterapia com dependentes químicos”  
“A modelagem e o uso das pedras em Arteterapia com dependentes químicos”  
“Histórias em quadrinhos em Arteterapia com dependentes químicos”  
“A tipologia de Jung em Arteterapia com adolescentes usuários de drogas 
psicoativas” 
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“Os contos de fada em Arteterapia com adultos-jovens dependentes químicos 
hospitalizados”  
“Arteterapia com adolescentes usuários de drogas psicoativas”  
 

9 CONPEEX 
 

 “Autorretrato em Arteterapia como auxiliar na reabilitação de adolescentes 
usuários de drogas psicoativas e no fortalecimento da parceria ensino serviço”  
“A representação das mãos em Arteterapia como auxiliar na reabilitação de 
dependentes químicos e no fortalecimento da parceria ensino serviço” 
“Efeitos da construção em Arteterapia como auxiliar na reabilitação de 
dependentes químicos e no fortalecimento da parceria ensino serviço” 
 “A representação dos pés em Arteterapia como auxiliar na reabilitação de 
dependentes químicos e no fortalecimento da parceria ensino serviço” 
“A colagem em Arteterapia como auxiliar na reabilitação de dependentes químicos 
e no fortalecimento da parceria ensino serviço” 
“A tipologia de Jung com máscaras em Arteterapia com dependentes químicos 
adultos-jovem” 
 “As técnicas de modelagem e o uso das pedras em Arteterapia como auxiliar na 
reabilitação de dependentes químicos e no fortalecimento da parceria ensino 
serviço”  
“O uso das mandalas em Arteterapia como auxiliar na reabilitação de dependentes 
químicos e no fortalecimento da parceria ensino serviço”  
“Atividades de Arteterapia como auxiliar na reabilitação de adolescentes usuários 
de drogas psicoativas e no fortalecimento da parceria ensino serviço” 
 

9 Mostra Científica 
de Arteterapia & 
Drogadição  
 

 “Arteterapia & Drogadição: efeitos da construção com sucata hospitalar com 
adultos-jovem” 
“Arteterapia & Drogadição: representação dos pés com adolescentes no CAPSi” 
“Arteterapia & Drogadição: efeitos da colagem com adultos-jovem” 
“Arteterapia & Drogadição: histórias em quadrinhos com adultos-jovem” 
“Arteterapia & Drogadição: uso de máscaras e da tipologia de Jung com adultos-
jovem” 
“Arteterapia & Drogadição: as técnicas de modelagem e o uso das pedras com 
adultos-jovens” 
“Arteterapia & Drogadição: o uso das mandalas e da tipologia do Jung com 
adultos-jovens” 
“Arteterapia & Drogadição: criação de personagens em Arteterapia com adultos-
jovem hospitalizados” 
“Arteterapia & Drogadição: utilização do “Chapeuzinho Vermelho” com adultos-
jovens hospitalizados” 
 

1 MOPESCO 
 

“As histórias em quadrinhos em Arteterapia como auxiliar na reabilitação de 
dependentes químicos e no fortalecimento da parceria ensino serviço”  
 

 
 

 
 

b) Atendimento arteterapêutico aos dependentes químicos hospitalizados 

 

PROJETO DE EXTENSÃO – Prestação de Serviço (DQ) FEN-97 
IDENTIFICAÇÃO 
Título:     ATENDIMENTO ARTETERAPEUTICO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS HOSPITALIZADOS 
Caracterização: Extensão 
Início das atividades da ação (27/05/2008) - Encerramento das atividades da ação (18/05/2013) 
Grande Área de conhecimento: Ciências da Saúde 
Áreas Temáticas: 1ª Saúde; 2ª Trabalho 
Linhas de Extensão: Desenvolvimento Humano, 52 (DQ)  
Unidade UFG/Órgão responsável: Faculdade de Enfermagem 
Outras Unidade/Órgãos participantes: Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes Barsanulfo 
 
COORDENAÇÂO: 
 Coordenador Interno: Ana Cláudia Afonso Valladares-FEN/UFG e ABCA 
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EQUIPE EXECUTORA: 
  Docentes: Ângela Alessandri Monteiro de Castro e Maria Alves Barbosa  
Alunos da UFG: Isabela Barros de Carvalho, Bruna Priscila Brito Ribeiro dos Santos, Ana Paula Freitas Lima, 
Cíntya Rocha de Oliveira Lima, Gabriela Camargo Tobias, Ana Cláudia Nascimento de Sousa, Luma Fonseca 
Apolinário Coelho e Mariana Teixeira da Silva.  
    Externos: Flora Elisa de Carvalho Fussi - Instituição Alquimy Art CH anual dedicada ao projeto: 80 horas 
 
  Ementa: Projeto de extensão ligado ao NEPAQ/FEN, destinado a desenvolver atendimentos arteterapêuticos 
junto a dependentes de drogas hospitalizados e em fase de desintoxicação. As vivências prático-arteterapêuticas 
gerarão um banco de dados para o desenvolvimento de pesquisas em Arteterapia. Da produção imagética gerada 
possibilitará uma análise compreensiva à luz da Psicologia Analítica.  
 
DESCRIÇÃO 
  Justificativa: A Arteterapia, aplicada à dependência química e de acordo com os novos paradigmas de atenção 
em saúde mental, é um processo terapêutico predominantemente não-verbal, por meio das artes plásticas, que 
acolhe o ser humano com toda sua diversidade, complexidade, dinamicidade e o auxilia a encontrar novos 
“sentidos” para sua vida, e objetivando a reinserção e inclusão social, do dependente químico. A Arteterapia 
também procura respeitar os diversos aspectos dos usuários, como os afetivos, culturais, cognitivos, motores, 
sociais entre outros, aspectos tão importantes na saúde mental. Este trabalho pode trazer contribuições 
importantes para a área de saúde mental, pois a Arteterapia é uma prática acessível ao tratamento de 
dependentes químicos e pode ser um suporte importante para esta clientela, cujos resultados em outras 
instituições brasileiras vêm sendo utilizados de forma satisfatória. A saúde mental vem ampliando seus 
conhecimentos e utilizando-se de novas práticas na assistência a seus usuários, assim, o investimento no 
trabalho e em práticas complementares e criativas, com adictos, é fator importante no novo cenário da atenção 
em saúde mental. Este tipo de atendimento, no qual se incluem as sessões de Arteterapia, permite que se 
valorize o potencial existente em cada ser humano, objetivando melhorar sua saúde mental, qualidade de vida e 
humanização da assistência.  

  
  Objetivos: Os objetivos das intervenções de Arteterapia serão de facilitar a expressão da subjetividade dos 
participantes e auxiliar tanto na autoexpressão, como na elaboração de conteúdos internos, alívio de tensões, 
angústias, medos, expectativas e ansiedades, bem como favorecer a integração do grupo. Permitir, ainda, que os 
pacientes possam expressar seus sentimentos, adquirir consciência dos mesmos e, melhorar a ativação e a 
estruturação do processo de seu desenvolvimento interno. Enfim, contribuir com a humanização e qualidade do 
atendimento a essa clientela. 
 
  Palavras-chaves: Arteterapia; Dependência Química; Enfermagem Psiquiátrica; Psicologia Analítica. 
   
Especificação do Público Alvo: Grupo de clientes jovens ou adultos, dependentes químicos de ambos os sexos 
em fase de desintoxicação, internados no Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes Barsanulfo de Goiânia/GO. 
 
METODOLOGIA 
  Procedimentos, Estratégias e Ações: Este projeto prevê workshops arteterapêuticos por meio de estratégias 
vivenciais em grupo, com aproximadamente 15 a 20 jovens ou adultos de ambos os sexos e por sessão, 
aquiescentes às intervenções de Arteterapia. O atendimento aos pacientes será rotativo e se realizará na ala de 
Dependentes Químicos do Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes Barsanulfo em Goiânia/GO. Os pacientes 
poderão apresentar oscilação quanto ao diagnóstico clínico (CID-10), cujos transtornos mentais decorrentes do 
uso de Substâncias Psicoativas poderão variar entre as drogas: álcool, opióides, canabinóides, sedativos ou 
hipnóticos, cocaína, estimulantes, alucinógenos, tabaco, solventes voláteis. Comporão o projeto intervenções 
(workshops) breves de Arteterapia realizadas em encontros duas vezes por semana no período de estágio da 
disciplina de enfermagem psiquiátrica do 6º período do curso de Enfermagem da UFG. A profª Ana Cláudia 
Afonso Valladares será a coordenadora das atividades em conjunto com os alunos da disciplina de enfermagem 
psiquiátrica. Serão abordadas atividades práticas que envolvem questões existenciais que emergem ao longo do 
processo da dependência química e da desintoxicação. Posteriormente se farão análises das produções 
imagéticas baseadas no referencial teórico da Psicologia Analítica que gerarão um conjunto de dados para a 
produção acadêmica.  

 
Cronograma de Atividades (Atividade/Mês de realização): 
Planejamento – Mês1, Mês2 e Mês3 
Reuniões com instituições parceiras - Mês1, Mês2 e Mês3 
Atendimento arteterapêutico – Mês3 ao Mês360 
Análise dos dados – Mês6 ao Mês360 
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Produção acadêmica – Mês7 ao Mês360 
Elaboração do Relatório – Mês360 
 
Locais de Realização: 
          Local 1: (Ala do Dependente Químico do) Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes Barsanulfo-Goiânia/GO 
Local 2: Faculdade de Enfermagem/UFG-Goiânia/GO 
 
Público Total Esperado:  
        Comunidade Interna da UFG: 0 
        Comunidade Externa: 300 
Carga horária total anual de atividades decorrentes do projeto do evento: 480 
 
Meios de Divulgação: convite direto, Cartazes e filipetas.  
        
Acompanhamento e Avaliação: O processo de avaliação será contínuo, por meio do desempenho do paciente, 
sua presença e participação nos workshops, envolvimento com as atividades e vínculo positivo paciente-
terapeuta/coordenadores. 
 
PRODUÇÃO ACADÊMICA 
Prevê produtos acadêmicos? ( X ) Sim 
Livro, Anais, Capítulo de Livro, Artigo, Comunicação,  
 
RECURSOS FINANCEIROS 
Há previsão de receita?   Não 
 
Relatório Final: As atividades do Projeto de ATENDIMENTO ARTETERAPEUTICO AOS DEPENDENTES 
QUÍMICOS HOSPITALIZADOS iniciaram-se normalmente no ano de 2008, no Hospital Psiquiátrico, com a 
participação total de 98 pessoas jovens internadas com diferentes tipos de transtornos mentais decorrente do uso 
de substâncias Psicoativas, divididos em 10 a 20 pacientes por sessão. Foram realizadas no total 50 sessões de 
Arteterapia, no qual foram trabalhadas várias técnicas de arte apoiadas nas necessidades dos pacientes, como: 
desenho, pintura, colagem/recorte, modelagem, construção e dramatização, objetivando facilitar a expressão da 
subjetividade e criatividades dos participantes. 
 

 
 
 

c) Atendimento arteterapêutico aos pacientes com transtorno mental 

 

PROJETO DE EXTENSÃO – Prestação de Serviço (DQ) FEN-95 
IDENTIFICAÇÃO 
Título: ATENDIMENTO ARTETERAPEUTICO AOS PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL 
Início das atividades da ação (27/05/2008) - Encerramento das atividades da ação (19/05/2011) 
Grande Área de conhecimento: Ciências da Saúde 
Áreas Temáticas: 1ª Saúde; 2ª Trabalho 
Linhas de Extensão: Saúde humana, Desenvolvimento Humano  
Unidade UFG/Órgão responsável: Faculdade de Enfermagem 
Outras Unidade/Órgãos participantes: Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes Barsanulfo 
 
COORDENAÇÂO: 
 Coordenador Interno: Ana Cláudia Afonso Valladares-FEN/UFG e ABCA 
   Coordenador Externo: Flora Elisa de Carvalho Fussi - Instituição Alquimy Art, ABCA e SMS-GO 
 
EQUIPE EXECUTORA: 
  Docentes: Ângela Alessandri Monteiro de Castro, Maria Alves Barbosa e Maria Tereza Hagen de Godoy  
Alunos da UFG: Isabela Barros de Carvalho, Bruna Priscila Brito Ribeiro dos Santos, Ana Paula Freitas Lima, 
Gabriela Camargo Tobias, Ana Cláudia Nascimento de Sousa, Luma Fonseca Apolinário Coelho e Mariana 
Teixeira da Silva  
 
  Ementa: Projeto de extensão ligado ao NEPATA/FEN, destinado a desenvolver atendimentos arteterapêuticos 
junto a pacientes com transtorno mental em tratamento. As vivências prático-arteterapêuticas gerarão um banco 
de dados para o desenvolvimento de pesquisas em Arteterapia. Da produção imagética gerada possibilitará uma 
análise compreensiva à luz da Psicologia Analítica.  
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DESCRIÇÃO 
  Justificativa: A Arteterapia, aplicada à psiquiatria e de acordo com os novos paradigmas de atenção em saúde 
mental, é um processo terapêutico predominantemente não-verbal, por meio das artes plásticas e da 
dramatização, que acolhe o ser humano com toda sua complexidade, dinamicidade e o auxilia a encontrar novos 
“sentidos” para sua vida, e objetivando a reinserção e inclusão social do doente mental. A arteterapia também 
procura respeitar os diversos aspectos dos pacientes, como os afetivos, culturais, cognitivos, motores, sociais 
entre outros, aspectos tão importantes na saúde mental, pois a Arteterapia é uma prática acessível ao tratamento 
de pacientes em sofrimento mental e pode ser um suporte importante para esta clientela, cujos resultados em 
outras instituições brasileiras vêm sendo utilizados de forma satisfatória.  A saúde mental vem ampliando seus 
conhecimentos e utilizando-se de novas práticas na assistência a seus usuários, assim, o investimento no 
trabalho e em práticas complementares e criativas com pessoas com transtornos mentais é fator importante no 
novo cenário da atenção em saúde mental. Este tipo de atendimento, no qual se incluem as sessões de 
Arteterapia, permite que se valorize o potencial existente em cada ser humano, objetivando melhorar sua saúde 
mental, qualidade de vida e humanização da assistência.  

 
  Objetivos: Os objetivos das intervenções de Arteterapia serão de facilitar a expressão da subjetividade dos 

participantes e auxiliar tanto na autoexpressão, como na elaboração de conteúdos internos, alívio de tensões, 

angústias, medos, expectativas e ansiedades, bem como favorecer a integração do grupo. Permitir, ainda, que os 
pacientes possam expressar seus sentimentos, adquirir consciência dos mesmos e, melhorar a ativação e a 
estruturação do processo de seu desenvolvimento interno. Enfim, contribuir com a humanização e qualidade do 
atendimento a essa clientela. 
 
  Palavras-chaves: Arteterapia; Saúde Mental; Enfermagem Psiquiátrica; Psicologia Analítica. 
   
Especificação do Público Alvo: Grupo de clientes jovens, adultos ou idosos, em sofrimento mental de ambos os 
sexos, usuários do Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes Barsanulfo de Goiânia/GO. 
 
METODOLOGIA 
  Procedimentos, Estratégias e Ações: Este projeto prevê workshops arteterapêuticos por meio de estratégias 
vivenciais em grupo, com aproximadamente 10 pacientes jovens, adultos ou idosos de ambos os sexos e por 
sessão, aquiescentes às intervenções de Arteterapia. O atendimento aos pacientes será rotativo e se realizará na 
ala de Transtorno Mental ou do Hospital-Dia do Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes Barsanulfo em 
Goiânia/GO. Os pacientes poderão apresentar oscilação quanto ao diagnóstico clínico (CID-10), cujos transtornos 
mentais poderão variar entre: orgânicos; esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes; humor-afetivos; 
neuróticos relacionados ao estresse e somatomorfos; síndromes comportamentais associadas a perturbações 
fisiológicas e fatores físicos (transtornos alimentares, associados ao puerpério etc); personalidade; retardo 
mental; desenvolvimento psicológico; emocionais na adolescência. Comporão o projeto intervenções (workshops) 
breves de Arteterapia realizadas em encontros duas vezes por semana no período de estágio da disciplina de 
enfermagem psiquiátrica do 6º período do curso de Enfermagem da UFG. A profª Ana Cláudia Afonso Valladares 
será a coordenadora das atividades em conjunto com os alunos da disciplina de enfermagem psiquiátrica. Serão 
abordadas atividades práticas que envolvem questões existenciais que emergem ao longo do processo do 
sofrimento mental. Posteriormente se farão análises das produções imagéticas baseadas no referencial teórico da 
Psicologia Analítica que gerarão um conjunto de dados para a produção acadêmica.  
 
Cronograma de Atividades (Atividade/Mês de realização): 
Planejamento – Mês1, Mês2 e Mês3 
Reuniões com instituições parceiras - Mês1, Mês2 e Mês3 
Atendimento arteterapêutico – Mês3 ao Mês360 
Análise dos dados – Mês6 ao Mês36 
Produção acadêmica – Mês7 ao Mês36 
Elaboração do Relatório – Mês12, Mês24 e Mês36 
 
Locais de Realização: 
          Local 1: Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes Barsanulfo-Goiânia/GO 
Local 2: Faculdade de Enfermagem/UFG-Goiânia/GO 
 
Público Total Esperado:  
                Comunidade Externa: 100 
Carga horária total anual de atividades decorrentes do projeto do evento: 480 
 
Meios de Divulgação: convite direto, cartazes e Outros  
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Acompanhamento e Avaliação: O processo de avaliação será contínuo, por meio do desempenho do paciente, 
sua presença e participação nos workshops, envolvimento com as atividades e vínculo positivo paciente-
terapeuta/coordenadores. 
 
PRODUÇÃO ACADÊMICA 
Livro, Anais, Capítulo de Livro, Artigo, Comunicação,  
 
RECURSOS FINANCEIROS 
Há previsão de receita?   Não 
 
Relatório Final: As atividades do Projeto de ATENDIMENTO ARTETERAPEUTICO AOS PACIENTES COM 
TRANSTORNO MENTAL iniciaram-se normalmente no ano de 2008, no Hospital Psiquiátrico, com a participação 
de 35 pessoas adultas e jovens internadas com diferentes tipos de transtornos mentais graves, de ambos os 
sexos. Foram realizadas 15 sessões de Arteterapia, no qual foram trabalhadas atividades de desenho, pintura, 
colagem/recorte, modelagem, construção e dramatização, objetivando facilitar a expressão da subjetividade e 
criatividades dos participantes. 
 

 
 

d) Representação gráfica de centros de atendimento em Saúde mental 

      

PROJETO DE EXTENSÃO – Prestação de Serviço (DQ) FEN- Código PROEC FEN-103 
IDENTIFICAÇÃO 
Título: Arteterapia e Reforma Psiquiátrica: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE CENTROS DE ATENDIMENTO 
EM SAÚDE MENTAL 

Início das atividades da ação (26/05/2008) - Encerramento das atividades da ação (26/05/2013) 
Grande Área de conhecimento: Ciências da Saúde 
Áreas Temáticas: 1ª Saúde; 2ª Trabalho 
Linhas de Extensão: Desenvolvimento Humano, 52 (DQ) Saúde Humana e Jovens e Adultos 
Unidade UFG/Órgão responsável: Faculdade de Enfermagem 
Outras Unidade/Órgãos participantes: Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes Barsanulfo e CAPS-Novo Mundo 
 
COORDENAÇÂO: 
 Coordenador Interno: Ana Cláudia Afonso Valladares – FEN/UFG e ABCA 
  Coordenador Externo: Flora Elisa de Carvalho Fussi - Instituição Alquimy Art e CAPS-Novo Mundo  
 
EQUIPE EXECUTORA: 
  Docentes: Maria Alves Barbosa  
Alunos da UFG: 
Ementa: Projeto de extensão ligado ao NEPATA/FEN, objetivando comparar e avaliar as representações gráficas 
– desenhos dos centros de atendimento em saúde mental (CAPS X Hospital Psiquiátrico) realizadas por 
pacientes dessas instituições e alunos-cuidadores da FEN-UFG. A análise comparativa e diagnóstica será 
baseada no referencial teórico da Psicologia Analítica e posteriormente possibilitará fazer uma reflexão acerca 
dos atendimentos recebidos em saúde mental. 
 
DESCRIÇÃO 
  Justificativa: Cabe salientar que estabelecer um programa de reabilitação psicossocial é estabelecer uma 
possibilidade de acolhimento, de cuidado, de construção de vínculos e de sociabilidade ao sujeito em sofrimento 
psíquico; é oferecer espaços de inclusão da diferença, de superação de medos e preconceitos; é propor formas 
mais humanizadas e integradoras; e ainda a reinserção social. Frente ao exposto, é pertinente afirmar que o 
coenvolvimento dos locais terapêuticos de atendimento em saúde mental constitui um importante aspecto a ser 
considerado nos projetos de reabilitação, tornando-os protagonista responsável pelo processo de tratamento e 
reabilitação do doente mental. Este trabalho pode trazer contribuições importantes para a área de saúde mental, 
pois o desenho dos Centros de Atendimento em Saúde Mental poderá servir de guia para o acompanhamento da 
trajetória psíquica dos seus autores e poderá permitir fazer uma análise comparativa dos ambientes terapêuticos 
de atendimento ao doente mental (CAPS X Hospital Psiquiátrico), realizados pelos grupos de usuários ou alunos-
cuidadores. Posteriormente, possibilitará fazer uma reflexão acerta do atendimento que está recebendo a doente 
mental a partir desses grupos. 

 
  Objetivos: Os objetivos deste projeto serão de descrever, analisar e comparar a qualidade da produção gráfica - 
desenho dos Centros de Atendimento em Saúde Mental, realizados por pacientes do CAPS e do Hospital 
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Psiquiátrico, e alunos-cuidadores, baseadas no referencial teórico da Psicologia Analítica. 
 
  Palavras-chaves: Arteterapia; Enfermagem Psiquiátrica; Psicologia Analítica: Desenho Terapêutico. 
   
Especificação do Público Alvo: Grupo de pacientes com transtorno mental do Hospital Psiquiátrico Casa de 
Eurípedes Barsanulfo e do CAPS-Novo Mundo de Goiânia/GO e grupos de alunos do curso de enfermagem da 
FEN/UFG que cumpriram às aulas-práticas de enfermagem psiquiátrica e que visualizaram as duas realidades 
(CAPS e Hospital Psiquiátrico). Pacientes e alunos jovens, adultos ou idosos de ambos os sexos. 
 
METODOLOGIA 
  Procedimentos, Estratégias e Ações: Este projeto prevê a representação gráfica e temática – desenho das 
instituições de cuidados em Saúde Mental: CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do Novo Mundo e Hospital 
Psiquiátrico Casa de Eurípedes Barsanulfo, em uma contextualização livre por seus respectivos pacientes e 
alunos do curso de enfermagem da FEN/UFG. Os pacientes serão de escolhas casuais simples, e em relação 
aos alunos, os que cumpriram às aulas-práticas de enfermagem psiquiátrica e que visualizaram as duas 
realidades (CAPS e Hospital), ambos aquiescentes ao trabalho. A representação gráfica será efetuada por meio 
de estratégias vivenciais em grupos rotativos, coordenados por arteterapeutas. Os pacientes das duas 
instituições poderão apresentar oscilação quanto aos tipos de transtornos mentais (CID-10), podendo variar 
dentre decorrentes de uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia, transtorno de humor e afeto entre outros. 
Os materiais plásticos serão fornecidos pelos arteterapeutas-coordenadores dos grupos e deverão ser utilizados 
os seguintes materiais: lápis preto e borracha, lápis coloridos, giz de cera, canetinhas coloridas, giz pastel seco 
ou a óleo e papel sulfite tamanho A3 e A4. Serão feitas investigações quanto à relação dos pacientes com o 
ambiente de tratamento e análises comparativas das produções gráficas tanto dos locais de atendimento, quanto 
dos grupos (alunos e pacientes) e serão baseadas no referencial teórico da Psicologia Analítica. Posteriormente 
possibilitará fazer uma reflexão acerca dos atendimentos recebidos em saúde mental, conjunto de dados que 
permitirá a produção acadêmica.  

 
Cronograma de Atividades (Atividade/Mês de realização): 
Planejamento – Mês1, Mês2 e Mês3 
Reuniões com instituições parceiras - Mês1, Mês2 e Mês3 
Estratégias vivenciais – Mês3 ao Mês36 
Análise comparativa dos dados – Mês6 ao Mês36 
Produção acadêmica – Mês7 ao Mês36 
Elaboração de Relatório Parcial – Mês12 e Mês24 
Elaboração do Relatório Final – Mês36 
 
Locais de Realização: 
          Local 1: Hospital Psiquiátrico Casa de Eurípedes Barsanulfo-Goiânia/GO 
Local 2: CAPS-Novo Mundo-Goiânia/GO 
 
Público Total Esperado:  
        Comunidade Interna da UFG: 300 
        Comunidade Externa: 300 
Carga horária total anual de atividades decorrentes do projeto do evento: 200 
 
Meios de Divulgação: convite direto, cartazes e filipetas.  
        
Acompanhamento e Avaliação: O processo de avaliação será contínuo, e será baseado no envolvimento dos 
pacientes e alunos-cuidadores com as atividades propostas e nos resultados encontrados. 
 
PRODUÇÃO ACADÊMICA 
Prevê produtos acadêmicos? ( X ) Sim  
Anais, Artigo, Comunicação,  
 
RECURSOS FINANCEIROS 
Há previsão de receita?   Não 
 
Relatório Final: As atividades do Projeto de Arteterapia e Reforma Psiquiátrica iniciaram-se normalmente no ano 
de 2008, com a participação total de 50 alunos de Enfermagem da FEN/UFG que cumpriram as aulas práticas de 
Enfermagem Psiquiátrica, divididos em grupos de 12 a 13 alunos por sessão. Foram realizadas no total 04 
sessões de Arteterapia, no qual foi trabalhado o desenho temático representando as duas Instituições de 
atendimento em saúde mental de Goiânia/GO. 
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4 – PROJETOS DE PESQUISAS EM ARTETERAPIA NA UFG 

  
Ana Cláudia Afonso Valladares

4
 

 
 
Resumo: Esse artigo apresenta os projetos de Pesquisa de Arteterapia na Faculdade de Enfermagem da 
Universidade Federal de Goiás (FEN-UFG) e desenvolvidos pela Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares com o 
auxílio de seus estudantes do Curso de Enfermagem como bolsistas ou voluntários (PIBIC - Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e outras formas de atuação e PIVIC - Programa Institucional 
Voluntário de Iniciação Científica). 
Palavras-chave: Arteterapia; Ensino Universitário; Pesquisa. 
 
 

Research Projects in Art therapy at UFG 
  

Abstract: This article presents the Art therapy Research projects at the Faculty of Nursing of the Federal University 
of Goiás (FEN-UFG) and developed by Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares with the help of her Nursing 
Course students as scholarship holders or volunteers (PIBIC - Programa Institutional Scholarship for Scientific 
Initiation and other forms of performance and PIVIC - Institutional Program for Scientific Initiation). 
Keywords: Art therapy; University education; Search. 

 

 
Proyectos de Investigación del Arteterapia en la UFG 

 
Resumen: Ese artículo presenta los proyectos de Investigación del Arteterapia en la Facultad de Enfermerías de 

la Universidad Federal de Goiás y desarrollados por la profª Ana Cláudia Afonso valladares con el auxilio de sus 
estudiantes del curso de enfermería como becarios o voluntarios (PIBIC – Programa institucional de becas de 
iniciación científica y otras formas de actuación y PIVIC – Programa institucional voluntario de iniciación científica). 
Palabras-clave: Arteterapia; Enseñanza Universitaria; Investigación. 

 

 
 

Os projetos de Pesquisa em Arteterapia desenvolvidos pela Faculdade de Enfermagem (FEN) da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) foram previamente autorizados pelo Colegiado de Curso e posteriormente 
cadastrados na Pró Reitoria de Pesquisa da UFG, para finalmente serem desenvolvidos. 

A FEN-UFG ministrou dois tipos de Projeto de pesquisa, realizados em 2007 a 2012. A seguir serão 
apresentados os resumos dos projetos de Pesquisa em Arteterapia ofertados pela FEN-UFG, que são eles: 
a) Arteterapia e dependência de drogas 
b) Arteterapia com criança hospitalizada: uma análise compreensiva de suas produções 
 

a) Arteterapia e dependência de drogas  
 

Universidade Federal de Goiás 
Faculdade de Enfermagem 

 
ARTETERAPIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 
Pesquisadora e Orientadora do Projeto: 

Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares 
Matrícula SIAPE-UFG: 2279470  

 
Pesquisadoras/Matrícula-UFG: 

Ana Paula Freitas Lima 052040 
Cintya Rocha de Oliveira Lima 052045 

Bruna Priscila Brito Ribeiro dos Santos 052042 

                                                 
4
 Arteterapeuta e Enfermeira Psiquiátrica. Representante da Associação Brasil Central de Arteterapia. Membro do 

Conselho Diretor da União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT). Ordenadora do livro “Arteterapia 
no novo paradigma de atenção em saúde mental”; Ordenadora da Comissão Editorial do Periódico Científico 
Arteterapia Cores da Vida. Professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG). 
Doutora pela Universidade de São Paulo (USP), E-mail: aclaudiaval@terra.com.br 

mailto:aclaudiaval@terra.com.br
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Isabela Barros de Carvalho 052055 
Gabriela Camargo Tobias 053363 
Dayse Edwiges Carvalho 062268 

Luma Fonseca Apolinário Coelho 062286   
Fernanda Soares Chaves 062273 

Ana Cláudia Nascimento de Sousa 062260 
Mariana Teixeira da Silva 062288 

Jéssica Pereira Rodrigues dos Santos 072622
 

Thays de Freitas Ramos 062301 
Larissa Gomes de Andrade Barbosa 020470 

Luana Vieira Martins 082577 
Maria Elyza de Oliveira 082580     
Mariana Valente Matos 082582 

 

 
Projeto de Pesquisa apresentado à Faculdade de Enfermagem da 
Universidade Federal de Goiás, para apreciação do Conselho Diretor.  
 
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica 
Linha de Pesquisa: Processo de Cuidar em Saúde e Enfermagem  

 

Goiânia – Goiás 

2009 

 
 
RESUMO: 
VALLADARES, A. C. A. et al. Arteterapia e dependência química. 2009. 48 f. Projeto de Pesquisa – Faculdade 

de Enfermagem, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2009. 
 
O uso abusivo de drogas psicoativas pode desencadear na vida de adultos-jovens adversidades e estresse no 
curso do seu desenvolvimento natural. Diante da preocupação com a saúde mental dos adultos-jovens 
dependentes químicos em fase de desintoxicação e na busca de atendimento às suas necessidades vitais, vê-se 
a possibilidade da inserção da Arteterapia, com suas atividades criativas, no ambiente hospitalar psiquiátrico, 
tendo em vista que favorece o autoconhecimento, desenvolvimento da expressão e criação do adulto-jovem. O 
propósito deste estudo será de descrever os efeitos da utilização da Arteterapia aplicada a adultos-jovens com 
transtornos mentais decorrentes do uso abusivo de Substâncias Psicoativas hospitalizadas, buscando apreender 
as transformações que ocorreram ao longo do processo arteterapêutico. As análises serão baseadas no 
referencial teórico da Psicologia Analítica. Escolheu-se como percurso metodológico a pesquisa qualitativa mais 
especificamente o método clínico-qualitativo. Os participantes serão constituídos por quatro grupos de 15 
usuários dependentes químicos adulto-jovens e hospitalizados de ambos os gêneros, totalizando 60 usuários, 
selecionadas com base na caracterização da população internada no Hospital Psiquiátrico Eurípedes Barsanulfo 
de Goiânia-Goiás, Brasil, e aquiescentes à pesquisa, no qual passarão por 12 intervenções de Arteterapia cada 
grupo. Para análise de dados serão adotados instrumentos vigentes e adaptados para o contexto da Arteterapia. 
Os dados, por sua natureza subjetiva, serão apresentados de maneira descritiva, pelas pesquisadoras, que os 
analisaram sob aspectos qualitativos, que levarão em consideração a qualidade da produção plástica, 
comportamento e desenvolvimento plástico dos dependentes químicos. A análise do conteúdo dos trabalhos 
artísticos dos dependentes químicos será desenvolvida relacionando a amplificação simbólica e entrelaçando 
com aquele momento vivenciado pelos usuários e sua história de vida. 
 
Palavras-chave: Arteterapia. Enfermagem psiquiátrica. Saúde mental. Teoria Junguiana. Dependência química. 
Processo de cuidar em saúde. 
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b) Arteterapia com criança hospitalizada: uma análise compreensiva de suas produções 
 

Universidade Federal de Goiás 
Faculdade de Enfermagem 

 

A Arteterapia com criança hospitalizada: uma análise compreensiva de suas produções 

 
Pesquisadora e Orientadora do Projeto: 

Profª Drª Ana Cláudia Afonso Valladares 
Matrícula SIAPE-UFG: 2279470  

 
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
Psiquiátrica, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo, para obtenção do título de Doutor.  
 
Área de Concentração: Enfermagem Psiquiátrica 
Linha de Pesquisa: Promoção da Saúde Mental  
Orientadora: Profª Drª Ana Maria Pimenta Carvalho 

 

Ribeirão Preto – São Paulo 

2007 

 

RESUMO: 
VALLADARES, A. C. A. A Arteterapia com criança hospitalizada: uma análise compreensiva de suas 
produções. 2007. 222 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 
 
A hospitalização pode desencadear na vida da criança adversidades e estresse no curso do seu desenvolvimento 
natural. Diante da preocupação com a saúde mental da criança hospitalizada e na busca de atendimento às suas 
necessidades vitais, vê-se a possibilidade da inserção da Arteterapia, com suas atividades lúdicas, no ambiente 
hospitalar pediátrico, tendo em vista que favorece o desenvolvimento da expressão e criação infantil, bem como o 
crescimento global da criança, motivo pelo qual deve fazer parte da vida delas, especialmente daquelas 
hospitalizadas. Este estudo objetivou realizar uma análise compreensiva das produções plásticas de uma criança 
hospitalizada, a partir da Psicologia Analítica, buscando apreender as transformações das representações 
plásticas que ocorreram ao longo do processo arteterapêutico. Escolheu-se como percurso metodológico a 
pesquisa qualitativa, que privilegiou analisar o conteúdo e a evolução das produções plásticas da criança 
hospitalizada. Compôs o estudo o corpus das produções plásticas de uma criança de oito anos de idade, com 
diagnóstico de meningite, internada em um hospital público de Goiânia/GO, a qual passou por intervenções 
breves de Arteterapia. A análise de dados evidenciou que, ao projetar suas imagens nas produções plásticas, no 
decorrer da avaliação inicial à final, a criança expôs sua história de vida e seu momento existencial, e também 
mostrou como estavam organizados seus conteúdos internos, como essa organização foi se modificando ao 
longo do processo arteterapêutico em favor de seu fortalecimento, crescimento e desenvolvimento psíquico. A 
realização deste trabalho mostrou que a criação de espaços para as intervenções de Arteterapia muito contribuirá 
para facilitar a expressão das crianças de forma mais produtiva, bem como para transformar o ambiente 
hospitalar em local propício ao desenvolvimento saudável da criança. 
 
Palavras-chave: Terapia pela arte. Saúde mental. Teoria Junguiana. Enfermagem psiquiátrica. Enfermagem 
pediátrica. Criança hospitalizada.  

 

 

 

 


