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Introdução:  

O PROAD foi criado em 1986, para atender dependentes químicos; em 1994, 

iniciou-se o atendimento ambulatorial específico para dependentes de jogo 

patológico e sexo compulsivo e, em 2004, para dependentes de compras e 

internet. 

Os dependentes não-químicos apresentam características de comportamento 

semelhantes aos dependentes químicos: perda de liberdade de escolha e 

prejuízo em todas as esferas da vida, como relacionamentos, trabalho, saúde, 

lazer. 

“A dependência atinge o indivíduo em vários níveis; no comportamental ela se 

manifesta pela procura de uma substância química ou pela repetição de um 

determinado comportamento, paralelamente, em nível psicológico, a pessoa é 

totalmente absorvida pelo objeto de sua dependência, de modo que não 

consegue evitá-lo”(Guerreschi, 2005:15). 

Segundo Silveira e Moreira (2006: 3) “... quando se fala de doenças do 

comportamento relacionadas à contemporaneidade, os transtornos por abusos 

de substâncias aparecem lado a lado com os transtornos alimentares e as 

compulsões por jogo, sexo e compras, [...]. Tem algo mais que chama a 

atenção e que às vezes incomoda, uma vez que estamos falando de patologias 

ligadas ao prazer. E é este algo mais que, facilmente, tira os pacientes do lugar 

de vítimas para o de vilões no olhar do senso comum. Não é fácil ter empatia 

com aquele que sofre e faz sofrer em nome do próprio prazer”. 

Pessoas que procuram este serviço no PROAD passam por uma triagem, que 

consta de um protocolo de preenchimento de escalas, tanto com psicólogos, 



como com psiquiatras; a seguir, ingressam em um grupo de primeira entrada, 

denominado Grupo de Acolhimento, para propiciar vinculação e futuros 

encaminhamentos, indicados caso a caso: Psicoterapia em Grupo e/ou 

individual, Arteterapia, Terapia Ocupacional, Orientação Familiar e Terapia 

Familiar. 

Arteterapia:   

A Associação Americana de Arteterapia a define como segue: 

“A Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística. Por meio do criar em 

arte e do refletir sobre os processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas 

podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, aumentar sua autoestima, 

lidar melhor com sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver 

recursos físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do 

fazer artístico”. 

As técnicas expressivas ou artísticas são fundamentais para facilitar a 

expressão livre e espontânea, possibilitando que o paciente exteriorize seus 

sentimentos, pensamentos e ações e que, ao observá-los, aproprie-se deles. 

Objetivos das Oficinas de Arteterapia no PROAD: 

Possibilitar ao paciente a ampliação do seu repertório de atividades, o 

reconhecimento e conscientização da sua problemática, o relaxamento das 

tensões; auxiliar no desenvolvimento dos recursos emocionais, cognitivos e 

criativos, através da utilização de uma gama diversa de materiais expressivos. 

A atividade artística facilita a verbalização e tende a aumentar a autoestima. 

As pessoas que estão em situação de dependência geralmente não encontram 

motivações diferentes das que as levam aos seus impulsos habituais; é 

importante criar estímulos novos e bem diversos destes. A arteterapia pode 

auxiliar na criação de um novo espaço interior, mais rico e acolhedor. 

 

Metodologia: 

Em 2008 iniciou-se o atendimento em Arteterapia para pacientes  de 

dependências não-químicas. A avaliação deste trabalho tem sido feita através 

de uma pesquisa quantitativa / qualitativa, na qual são aplicadas as Escalas de 



Beck, de Ansiedade e de Depressão, além de um questionário de avaliação do 

estado atual do paciente (expectativas, motivações, interesses) antes e depois 

do conjunto de quatro oficinas que compõem as etapas do projeto. 

1ª Oficina – Através do relaxamento as pessoas são induzidas a trazer um 

aspecto “positivo” relativo ao seu momento atual; isto é realizado sugerindo-se, 

durante a imaginação dirigida, que o indivíduo encontre uma caixa de presente, 

que lhe trará uma mensagem “positiva”, vinda a partir de si mesmo. Pede-se a 

seguir a representação plástica  por meio de pintura, desenho ou 

colagem.                     

2ª Oficina – Com o objetivo de tornar conscientes os comportamentos inter-

relacionais, tanto os positivos quanto os menos adequados, é solicitado aos 

participantes a interiorização e a percepção dos mesmos; em seguida, 

utilizando diversos materiais de uma mesma cor, devem representar algo de 

sua personalidade que considerem bom e apropriado. Da mesma forma, após 

uma reflexão sobre suas características negativas, devem realizar outra 

produção, agora com materiais em cor oposta. Para finalizar, as duas 

produções devem ser integradas como partes de um todo. 

3ª Oficina – São apresentadas máscaras brancas, as quais podem ser de 

materiais diversos: papel, papelão ou plástico. Os integrantes do grupo são 

convidados a representar como imaginam que os outros os veem. Na 

sequência, do outro lado da mesma máscara, devem simbolizar sua percepção 

sobre si próprios. 

4ª Oficina – Durante o relaxamento é comentado um trecho do Tao Te King: 

“Um oleiro faz um vaso, manipulando a argila, mas é o oco do vaso que lhe dá 

utilidade”(página 47). É oferecido um pouco de argila e solicitado que façam 

uma bola e cavem seu interior, percebam esse “espaço oco” e sintam-se nele. 

Posto que essas pessoas têm dificuldades em sentir “o vazio”, é importante 

induzi-las à percepção de que o vazio não é, necessariamente, ameaçador. 

Dependendo do grupo, pode ser feita uma produção pictórica das sensações 

ou apenas seguir para as impressões de cada um. 

Oficina publicada no livro “Arte como Espelho”. 

 



Conclusão: 

Em termos qualitativos, as oficinas têm sido bem avaliadas pelos pacientes, 

sendo que alguns deles comentam sobre percepções adquiridas até um ano 

após a intervenção em Arteterapia. 

PESQUISA: 

População geral: Diminuição significativa – Beck D (15,68 para 11,868, P = 

0,008) 

Entre pacientes com depressão moderada/grave – BDI maior que 19: 

Diminuição significativa – Beck D (26,38 para 18,5, P = 0,048) 

Entre compradores: Também foram observadas diferenças com menor grau de 

significância estatística – Beck D (22,8 para 16,2, P = 0,063) 

Limitações: N pequeno; não há grupo controle; diferentes momentos do 

tratamento (grupo de acolhimento, grupos processuais); heterogeneidade 

cultural, criatividade e habilidade técnica. 
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(1) arteterapeuta / terapeuta familiar – dependências não-químicas do PROAD 

(2)  psicóloga / terapeuta familiar – coord.  do grupo de acolhimento de 

dependentes não-químicos do PROAD 

(3) psiquiatra – co-responsável pelo ambulatório de dependências não-

químicas do PROAD 

(4) psicóloga – co-terapeuta grupo jogo do PROAD 



(6) terapeuta ocupacional – acolhimento dependências químicas e TO não-

químicas do PROAD 

(6) psiquiatra – coordenador do PROAD 

 


