
 

Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade”; Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Almada/Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013. 

TÍTULO: Arteterapia Possibilidade e Limites no Processo de Inclusão Escolar: 

Um Relato de Experiência 

 

Autoria: Adelma Domingos Soriano Clemente 

Palavras-chave: Arteterapia, Psicoterapia, Inclusão Escolar 

Resumo A partir das inquietações da equipe que atua nos atendimentos psicológicos de alunos com 

NEE - Necessidades Educacionais Especiais - no CREEI – Centro de Reabilitação e Educação 

Especial de Igarassu - situado em Igarassu – PE, Brasil. Ocorreu a necessidade de buscar alternativas 

que desse sentido na prática dentro da Instituição. A partir dessa busca surgiu possibilidade da criação 

de uma Oficina de Artetrapia. Arteterapia como o próprio nome sugere, é uma terapia através da arte. 

Envolvendo todas as modalidades expressivas de arte. Constitui-se como um processo terapêutico 

que utiliza qualquer expressão artística (pintura, musica, dança, teatro, etc.),com a finalidade de fazer 

com que o individuo entre em contato com seus conteúdos internos e muitas vezes inconscientes. A 

experiência deu-se através da atuação da psicóloga Adelma Domingos e a pedagoga Alexandra de 

Andrade que juntas planejaram e trabalharam em conjunto para implantação da oficina. Teve como 

inicio a montagem de bijuterias, (colares e pulseiras de continhas), em seguida partiu-se para as 

primeiras experiências com a decoupage em caixas de papelão e MDF. Observou-se que as atividades 

estimulavam os alunos a frequentarem com assiduidade o CREEI. A comunicação entre eles e a 

melhoria na autoestima dos mesmos era perceptível, da mesma forma que a abertura ao diálogo com 

a equipe que atuava no centro foi acentuada. Crianças e adolescentes, com Síndrome de Down, 

Deficiência Mental, Surdez, Múltiplas e Transtornos Globais do Desenvolvimento, passaram a 

conviver juntas compartilhando materiais e construindo relações de afeto, reconhecimento do outro e 

elevação da autoestima. Com isso, a Arteterapia é uma forma de acessar informações contidas no 

inconsciente e colocá-las sobre o material expressivo, para que possam ser interpretadas e entendidas. 

Isso traz benefícios aos alunos com NEE, submetidos às intervenções de Arteterapia, ficando 

perceptível a diminuição da ansiedade e facilidade nas suas relações dia a dia, melhor dizendo no seu 

cotidiano. Ademais, o processo ajudou na elaboração simbólica dos conteúdos internos e 

inconscientes dos alunos. Através desta vivencia foi possível evidenciar as mudanças significativas 

que ocorreram, no desenvolvimento dos alunos com NEE em sua condição sociocultural e natural. 

Favorecendo não somente o pensamento, como também o fortalecimento da intuição, intensidade dos 

sentidos e o desbloqueio dos sentimentos. 
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