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ESPAÇO ARTETERAPÊUTICO COMO POTENCIALIZADOR DE 

TRANSFORMAÇÕES 

Resumo: Este trabalho se propõe pensar o espaço arteterapêutico como 
potencializador de transformações. Através de um estudo de caso, observou-se 
que à medida que um grupo se constituiu enquanto tal pôde oferecer recursos 
para que uma das participantes enfrentasse seu adoecimento. Essas reflexões 
são frutos da realização de um grupo de mulheres adultas de um dispositivo de 
saúde pública da cidade do Recife-PE, durante sete meses. Notou-se que a partir 
de uma fala caótica e demasiada, a arte - aliada aos trabalhos corporais – 
viabilizou uma maior conexão com o corpo e, por fim, possibilitou outras formas 
de expressão. 
Objetivo: Refletir como à medida que um grupo se constituiu enquanto tal pôde 
oferecer recursos para que uma das participantes enfrentasse seu adoecimento. 
Metodologia: Os encontros ocorreram semanalmente, durante três horas, de 
setembro de 2013 a março de 2014, em um serviço público de saúde na cidade 
de Recife-PE. Foram totalizados trinta encontros. O grupo foi formado por 
mulheres adultas, iniciou-se com seis participantes e foi finalizado com quatro 
delas. O processo arteterapêutico breve com grupos foi amparado na 
perspectiva de Angela Philippini (2011) que apresenta este a partir de três ciclos: 
I – 
Diagnóstico; II – Estímulos Geradores; e III – Processos Autogestivos. 
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