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INTRODUÇÃO 

A Arteterapia deve sua origem às pesquisas comparativas de desenhos 

realizados por pessoas com distúrbios mentais, pessoas normais e artistas. 

Utiliza-se de recursos expressivos como mediadores do processo terapêutico, 

envolvendo diversos aspectos: sensório-motor, emocional e cognitivo.  

A arte exerce uma função terapêutica no momento em que possibilita concretizar 

pensamentos, sentimentos e imaginações por meio da criatividade. 

OBJETIVO 

A proposta das oficinas é trabalhar as habilidades remanescentes, fundamentais 

para a preservação cognitiva, utilizando os recursos positivos inerentes a todo ser 

humano, ou seja, buscando o melhor que a pessoa tem a oferecer. 

MÉTODO 

A Arteterapia faz parte do Programa de Estimulação Cognitiva e Funcional para 

Idosos que foi implantado no Hospital Dia Geriátrico do  Centro de Reabilitação e 

Hospital Dia (CRHD – IPq – FMUSP) com o objetivo de acompanhar o idoso com 

acometimento psiquiátrico ou neurológico, para recuperá-lo e reabilitá-lo para a 

vida social e familiar, através de abordagens interdisciplinares, buscando melhoria 

de qualidade de vida. 

Atividades 

PACIENTES: arteterapia, reabilitação cognitiva, incluindo o uso de computador, 

terapia ocupacional, educação física, fisioterapia, fonoaudiologia e estimulação 

cognitiva através da leitura e jogos de raciocínio. 

 CUIDADORES E FAMILIARES: grupo de suporte psicoterapêutico e 

psicoeducacional. 

ARTETERAPIA 

 As atividades de Arteterapia têm a duração de uma hora e meia por semana, 

durante 15 semanas. O programa é oferecido para dois grupos de dez pacientes: 

um para portadores de doença de Alzheimer Leve e outro, Moderada. A avaliação 

é qualitativa, através da observação do desenvolvimento das produções e por 

meio de questionário com quatro perguntas abertas, visando a percepção e o 

aproveitamento em relação à atividade.  

OFICINAS 

Colagem 

Trabalho útil no início do processo terapêutico, pois alivia a ansiedade em relação 

à atividade artística, já que os materiais empregados são fotos, papéis coloridos, 

linhas, lãs, fitas, sucata, entre outros.   

 

 

 

 

 

Escultura em Papelão 

Exercita a visão espacial, a imaginação para a concepção de um objeto 

e a elaboração de sua montagem.  
 

 

Estimulação Cognitiva e Funcional para Idosos Portadores da Doença de Alzheimer 
A Arteterapia como Coadjuvante no Tratamento da Doença de Alzheimer 

CIASCA, E.C. (Arteterapeuta, colaboradora do Hospital Dia Geriátrico); FERREIRA, R. C. (Médica Psiquiatra, colaboradora do PROTER HC-FMUSP); VIOLA, 

L. (Neuropsicóloga, mestranda pelo Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP e colaboradora do Hospital Dia Geriátrico); SANTOS, G.D. (Gerontóloga, gestora do 

Hospital Dia Geriátrico); FORLENZA, O. (Vice-diretor do LIM-27 e Professor Assistente do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP, coordenador do Hospital Dia 

Geriátrico; NUNES, P. V. (Doutora em Psiquiatria, pesquisadora do LIM-27 e coordenadora do Hospital Dia Geriátrico ).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Observou-se, durante o processo, uma maior interação entre os pacientes e um 
bom aproveitamento no contato com as técnicas nunca antes trabalhadas. Pode-
se constatar a evolução e aprimoramento das produções comparando-as com as 
do início do processo.  

CONCLUSÃO 

A partir do trabalho em Arteterapia, a expressão artística pode se tornar uma 

nova e agradável atividade a ser inserida na vida do indivíduo, proporcionando-

lhe bem-estar e a valorização do seu dia a dia.  
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Escultura ou Modelagem em Argila  

Propicia a exteriorização de emoções e liberação de tensões por ser um 

material maleável e próximo à natureza primitiva do ser humano.  

Um aspecto positivo deste material é a possibilidade de fazer e desfazer o 

trabalho, o que pode proporcionar autoconfiança. 

 

 

 

Carimbos em Massa de Modelar (Biscuit) e sua Impressão em 

Papel 

Oficina interessante para despertar a observação e a percepção de baixo e 

alto relevo, bem como o resultado da impressão no papel, o qual se apresenta 

como o oposto do carimbo. Este trabalho ativa o senso estético e a percepção 

de equilíbrio da composição, que a multiplicação do carimbo requer. 

 

 

 

 

Pintura em Tela 

Para muitas pessoas apresenta-se como um desafio; porém, no momento em 

que realizam seus primeiros trabalhos, percebem que esta pode ser uma 

atividade bastante agradável, possível de ser desenvolvida futuramente como 

lazer.  

 

 

 

 

 

Evolução do trabalho de um Paciente 
Através do aprendizado e do incentivo, a autoestima é promovida, propiciando 

o desejo de buscar novos desafios. 

 

 
 


