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ARTETERAPIA COMO FACILITADORA DA EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO NA 

TERCEIRA IDADE 

1. RESUMO  

O projeto abordará os benefícios que a arteterapia traz na vida dos indivíduos, em 

especial, ao público da terceira idade. A arte pode representar um veículo importante 

para a comunicação e a expressão, principalmente quando as palavras não são 

suficientes. A arte também facilita a criatividade e é útil no trabalho com a imaginação e 

o inconsciente. Os estudos bibliográficos foram determinantes para afirmar a velhice 

não precisa necessariamente ser um período de declínio e decadência, mas se vivida 

de maneira saudável, poderá ser uma fase natural da existência, com possibilidades de 

renovação, mudanças e realização. O estudo de caso pautar-se-á nas  observações 

efetivadas durante o desenvolvimento de atividades para os participantes da FATI – 

Faculdade Aberta da Terceira Idade, oferecido pela faculdade Anhanguera de Jundiaí. 

Como resultado, o projeto visará à melhora da qualidade de vida dos indivíduos e a 

oportunidade da liberdade de expressão, potencializando as práticas comportamentais 

e estimulando a expressão pessoal, a fim de aprimorar e reabilitar o equilíbrio 

emocional, buscando então, a criatividade e espontaneidade. 

Palavras-chave – arte-terapia, terceira idade, benefícios, expressão pessoal. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A arte pode representar um veículo importante para a comunicação e a expressão, 

principalmente quando as palavras não são suficientes. A arte também facilita a 

criatividade e é útil no trabalho com a imaginação e o inconsciente. Grupos de arte-

terapia ou de expressão pessoal podem proporcionar uma combinação de vivências 

grupais e individuais que se apóiam nas tradições tanto do trabalho grupal, quanto da 

arte-terapia. A partir disso, um grupo com público de terceira idade, pode estar usando 

o grupo de arte para refletir sobre os acontecimentos felizes e infelizes de suas vidas, 

podem usar a arte como um meio de comunicação não verbal, além de abrir portas 

para que eles as explorem mais profundamente por si mesmo, podendo se conhecer 

melhor.  

É possível identificar a construção e evolução da arteterapia com base no conceito da 

expressão humana. Desde o final do século XVII até o inicio do século XX diferentes 

estudos ocorreram envolvendo a arte para tratamento de pacientes psiquiátricos. 

Estudiosos  como  Max Simon, Lombroso, Morselli, Júlio Dantas, Fursac trouxeram 
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contribuições teóricas e práticas para justificar a importância da arte associada ao 

tratamento de transtornos psicológicos. No Brasil estes estudos também fluíram de 

forma significativa. A psiquiatra Nise da Silveira desde 1946 atuou no cenário da 

Psicologia articulada com a Arte, aspectos estes que  merecem destaque nesse 

estudo, uma vez que revolucionou o conceito psiquiátrico no Brasil inserindo-se neste 

temática. Outros autores, como Karmer, Rhyne e Ciomai também merecem destaque  

uma vez que fortaleceram os estudos em pauta e contribuíram os estudos da 

psicanálise trazendo importância da arteterapia nos processos de organização e 

maturação psíquica. 

Referindo –se à velhice Veras (1995) pontua que não precisa necessariamente ser um 

período de declínio e decadência, mas se vivida de maneira saudável, poderá ser uma 

fase natural da existência, com possibilidades de renovação, mudanças e realização.  

Neste contexto, busca-se evidenciar que a arteterapia vem sendo utilizada com 

sucesso em diferentes contextos, ente eles a gerontologia.  

 

3. OBJETIVOS 

O projeto busca analisar, investigar e estudar aspectos vivenciados na FATI; explorar 

conceitos como: Criatividade e espontaneidade; Construção da autoconfiança, 

validação pessoal; Percepção do seu próprio potencial; Aumento de autonomia e 

motivações pessoais; Desenvolvimento pessoal; Expressar sentimentos, emoções e 

conflitos. 

 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa de abordagem qualitativa pautou-se no estudo de caso envolvendo a 

FATI – Faculdade de Terceira Idade e as atividades propostas e elaboradas pelas 

pesquisadoras serão desenvolvidas juntamente com a professora orientadora durante 

as oficinas oferecidas  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa teve início com um levantamento bibliográfico de artigos e livros e também 

o planejamento das atividades que poderão ser desenvolvidas nas oficinas de arte que 

serão aplicadas na FATI no segundo semestre.   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
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Os resultados apresentados resultantes dos estudos efetivados demonstram que  o 

trabalho efetivado pela FATI traz benefícios aos participantes  pelos métodos usados. 

Outros dados estão em fase de coleta, dentre eles está a aplicação de um questionário 

para viabilizar a satisfação dos usuários. Destaca-se neste cenário que o resgate da 

autoestima, a alegria, a descoberta de potencialidades, o prazer de expressar e ser 

ouvido são perspectivas para uma vida plena.  
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