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A IMPORTÂNCIA DA ARTETERAPIA NA SAÚDE MENTAL COMO PRÁTICA 
INCLUSIVA 
 
Resumo: Esta proposta tem por objetivo instigar o debate sobre a importância 
da arteterapia nas Práticas Inclusivas, incentivando o reconhecimento do 
processo arteterapêutico como promotor de experiências de autoconhecimento 
e como construção de possibilidades de transformação, a partir da relação que 
se estabelece entre usuário e o profissional, destacando as singularidades e 
características que identificam o processo deste trabalho e de sua importância 
junto aos demais profissionais das equipes multi na saúde. Serão apresentados 
alguns relatos de experiências vividos na saúde mental. 
Objetivo: Discutir a importância do profissional arteterapeuta com formação 
reconhecida nas Práticas Inclusivas e relatar algumas experiências que se 
desenvolveram, entre o profissional arteterapeuta e os usuários de serviços da 
saúde mental, e que apontaram mudanças positivas na qualidade de vida do 
usuário. 
Metodologia: Esta apresentação será baseada nos estudos bibliográficos e 
leituras desenvolvidas ao longo do percurso, nos cadernos de registros utilizados 
ao longo da Residência Integrada em Saúde, com ênfase em Saúde Mental na 
Escola de Saúde Pública/RS onde registrou-se atividades desenvolvidas com os 
usuários e a repercussão da relação que se estabeleceu entre o arteterapeuta e 
o usuário. Algumas fotografias contribuirão para visualizar o processo e analisar 
resultados. 
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